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Informasi Teknik 
 
No.    :    071 - 2016 
 

14 September 2016 
 

 

 

Kepada :  Semua pihak yang berkepentingan 

Perihal  :  Pengesahan Undang-Undang terkait ketenagakerjaan maritim di Indonesia 

(MLC, 2006) 

  

Ringkasan 

Tujuan dari Informasi Teknik ini adalah untuk menginformasikan kepada pemilik kapal /semua 

pihak yang berkepentingan mengenai pemberlakuan Undang–Undang ketenagakerjaan maritim 

dalam waktu dekat ini, bagi kapal berbendera Indonesia. 

 

Informasi 

Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait ketenagakerjaan maritim dalam 

sidang yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 September 

2016, maka pemilik kapal Indonesia atau pihak yang berkepentingan dihimbau agar dapat 

memperhatikan kondisi para pelaut mereka yang bekerja di atas kapal dengan mengacu pada 

ketentuan dalam konvensi MLC 2006. 

 
Secara garis besar, aturan konvensi ini meliputi persyaratan minimum kesejahteraan pelaut yang 

bekerja di kapal antara lain : 

1. Usia Minimum 9. Fasilitas hiburan di atas kapal 

 

2. Sertifikat medis 

 

10. Makanan dan catering 

3. Kualifikasi pelaut 11. Kesehatan dan keselamatan dan 

pencegahan terhadap kecelakaan 

4. Perjanjian kerja 12. Perawatan medis di atas kapal 

5. Penggunaan agen perekrutan dan 

penempatan yang berlisensi/ 

bersertifikat 

13. Prosedur pengaduan di atas kapal 

 

6. Jam kerja dan istirahat 14. Pembayaran gaji 

7. Jumlah pengawakan kapal 15. Jaminan finansial 

8. Akomodasi   
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Selanjutnya, Pengesahan UU ketenagakerjaan maritim ini diharapkan dapat menjadi langkah 

awal bagi Indonesia dalam melakukan aksesi terhadap konvensi MLC 2006. Pemilik kapal 

diharapkan dapat mempersiapkan semua persyaratan lebih awal dalam hal pemenuhan 

terhadap aturan dalam konvensi ini. 

 
 
 
Informasi lebih lanjut 
Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke: 
 
BKI Statutory Division 
Yos Sudarso 38-40 
Jakarta, 14320 
Indonesia 
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904 
Fax : +62 21 4390 1974 
Email : sta@bki.co.id         
 
 
 
 
 
     Direktur Klasifikasi 
 
 
           -TTD- 
 
 
Capt. Iman Satria Utama  
 

___________________________________________________________________________ 
Informasi 
 
Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung 
jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau 
kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan 
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