
 

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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G06. Siapa yang bertanggung jawab untuk menambahkan nomor identifikasi unik pada suatu bagian dari 
peralatan pengangkat? 

 

Undang-undang pengadaan tidak mewajibkan produsen peralatan pengangkat memberi perangkatnya identifikasi 
yang unik. Undang-undang hanya mewajibkan produsen menandai produk dengan identifikasi unik jika produsen 
sudah menentukan identifikasi unik itu. 

Undang-undang penggunaan di sisi lain mewajibkan pemegang tugas melakukan inspeksi peralatan pengangkat 
dan/atau memeriksa secara menyeluruh dan mengeluarkan laporan tentang inspeksi atau pemeriksaan 
menyeluruh. Laporan itu harus mengidentifikasi peralatan tanpa keraguan agar kerusakan dapat diperbaiki 
dengan efisien. 

Pada kasus di mana pemegang tugas memiliki banyak bagian peralatan pengangkat yang memiliki bentuk generik 
yang serupa, praktik terbaiknya adalah memberikan nomor identifikasi unik tersendiri untuk setiap bagian 
peralatan itu, yang kemudian dicatat pada setiap laporan pemeriksaan menyeluruh, sehingga memastikan laporan 
itu dapat ditelusuri ke peralatan tanpa menimbulkan keraguan. 

Namun, hal penting untuk diperhatikan adalah terdapat metode lain untuk memastikan bahwa peralatan pada 
laporan dapat diidentifikasi dengan tepat, seperti lokasi untuk bagian tunggal atau pengodean warna untuk 
banyak bagian yang dikelompokkan dalam area yang spesifik. 
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