
 

Harap diperhatikan: Isi panduan dalam berbagai pertanyaan umum ini disediakan hanya untuk informasi umum. Meskipun 
dimaksudkan untuk menunjukkan standar praktik yang baik, panduan ini tidak memiliki status hukum dan kepatuhan 
terhadap panduan ini tidak membebaskan Anda dari kepatuhan terhadap setiap persyaratan hukum. Meskipun kami 
melakukan upaya yang wajar untuk memberikan panduan yang akurat, kami tidak membuat pernyataan, jaminan, atau 
garansi, baik tersurat maupun tersirat, bahwa isi panduan yang diberikan dalam berbagai pertanyaan umum ini dan 
interpretasi kami terhadap persyaratan yang diberikan sudah akurat, lengkap, atau terkini. Oleh karena itu, pihak yang 
memiliki tugas khusus di bawah undang-undang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memenuhi 
kewajiban yang dibebankan kepada mereka. 
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G02. Bisakah orang yang merawat peralatan pengangkat sama dengan orang yang melakukan pemeriksaan 
menyeluruh? 

 

Berdasarkan standar dan undang-undang, LEEA mensyaratkan orang kompeten agar cukup independen dan tidak 
memihak sehingga keputusan yang objektif bisa dibuat. Dengan pertimbangan ini, pertanyaan yang benar 
seharusnya adalah 'bisakah Anda memeriksa pekerjaan Anda sendiri?' Pandangan LEEA adalah jawaban atas 
pertanyaan ini akan tergantung pada kerumitan dari pemeriksaan menyeluruh. 

Misalnya pemeriksaan menyeluruh tali rantai rakitan mekanis setelah perbaikan bukanlah tugas yang rumit untuk 
orang kompeten untuk memastikan apakah sistem sudah dirakit dengan tepat. Sementara pemeriksaan 
menyeluruh alat pengangkat setelah perbaikan besar pada mekanisme pengangkat dan pengeremannya adalah 
tugas yang rumit. 

Oleh karena itu, pemegang tugas atau pemberi kerja dari orang yang melakukan pemeriksaan menyeluruh harus 
menilai risiko dalam hal kerumitan pemeliharaan dan pemeriksaan menyeluruh setelah itu. Penilaian risiko harus 
mempertimbangkan apakah pemeriksa dapat dianggap tidak memihak dengan mempertimbangkan bahwa 
pemeriksa cenderung berasumsi bahwa dirinya telah melakukan tugasnya dengan baik dan sebagai akibatnya 
mungkin menjadi tidak seteliti yang seharusnya. Terkadang sepasang mata kedua akan lebih baik ditempatkan 
untuk bertindak tidak memihak dan melihat kerusakan yang berkaitan dengan perawatan. 

Perhatikan bahwa kesalahan manusia adalah akar penyebab dari sebagian besar insiden. 

Yang juga penting untuk diperhatikan adalah seri BS 7121-2 tentang keadaan standar, yaitu 'penting bahwa orang 
yang melakukan pemeriksaan menyeluruh tidak sama dengan orang yang melakukan perawatan. Oleh karena itu, 
pada derek di UK, sebaiknya mengikuti panduan yang diberikan dalam standar 
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