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Selamat DatangDaftar Isi

Kami dengan senang hati ingin memperkenalkan Anda ke salah
satu serikat terbaru kami - IFOMS di Myanmar. Pada tahun 2014
ITF mulai mendukung sekelompok pelaut lokal yang sedang
mengembangkan serikat pekerja maritim yang independen dan
demokratis di sana. Kita tidak mengira sebegitu menginspirasinya
hal ini mengingat ini adalah negara dengan sejarah yang sulit dan
menantang. IFOMS telah menarik banyak anggota dan, nanti Anda
akan melihat lebih lanjut, IFOMS telah mendapatkan banyak
kemenangan penting atas nama mereka. 

Terkait catatan suram, konflik global tahun ini memiliki dampak yang semakin
signifikan di industri maritim. Kita telah menyaksikan dengan kengerian krisis migran yang tragis, di mana
individu-individu dan keluarga telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka di Suriah dan di tempat lain
dan harus melakukan perjalanan yang sangat berbahaya di Mediterania. Kami menyoroti peran berani -
meskipun sering tidak diakui - yang telah dimainkan pelaut dalam upaya penyelamatan.

Fokus kami pada kesehatan dan kesejahteraan terlihat pada temuan survei kami pada pelaut tentang HIV /
AIDS dan penelitian kami dalam masalah kesehatan yang paling utama bagi pelaut wanita. Kami akan
menggunakan temuan ini pada saat kami bekerja dengan serikat kita untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kami
merekomendasikan panduan terbaru untuk menghilangkan intimidasi dan pelecehan di tempat kerja, yang kami
terbitkan bersama dengan International Chamber of Shipping.

Meskipun kami memuji dampak positif dari Konvensi Perburuhan Maritim, (MLC) 2006, seperti yang Anda lihat
di 'Cerita dari garis depan' dan di tempat lain, inspektur dan serikat kita memiliki peran yang berkelanjutan untuk
dimainkan dalam memenangkan keadilan bagi pelaut di seluruh dunia. Bekerja sama dengan otoritas
pelabuhan, organisasi kesejahteraan dan lain-lain mereka bisa mendapatkan gajinya yang tertunggak,
mengatasi kondisi kerja yang buruk di atas kapal dan membantu pelaut terlantar dipulangkan.

Inspektur yang baru masuk tahun 2015 telah membuat kita terkesan dengan antusiasme dan komitmen mereka
untuk mendukung Anda dalam perjuangan Anda.Bertemu dengan kelas baru dari mantan bawahan, Nakhoda,
perwira, buruh B/M, pembuat kapal dan aktivis serikat yang kini menjadi bagian jaringan global kita dari 144
inspektur dan kontak yang dapat dihubungi yang akan berjuang bersama dengan Anda - dan dengan hampir
260.000 pelaut yang diwakili ITF - untuk kondisi yang lebih baik di tempat kerja .

Ada juga,sebagaimana biasa, panduan yang dapat dilepas yang dikemas dengan saran dan informasi tentang
bagaimana mendapatkan bantuan ketika Anda membutuhkannya.

Jadi jika Anda masih belum yakin, kami berharap bahwa semua kisah-kisah ini akan mengingatkan Anda
tentang kekuatan kolektif yang menjadi hal yang ditawarkan oleh serikat. Pastikan Anda tidak berjuang
sendirian.

Steve Cotton
Sekretaris Jenderal ITF

Kampanye
Bendera

Kemudahan
(FOC)

dalam jumlah

4
Serikat
Pekerja

dalam aksi 
Myanmar dan Panama

9-12

Waspada
penipuan

masih banyak
penipuan

18
Profil

Inspektur baru

16-17

Cuti
darat 
ILO 185

13

Perkembangan 
industri
Cabotage

26-27

Krisis
migrasi 
Pujian buat

pelaut

14-15

MLC
Mengklaim
hak anda

24-25
Keselamatan,
kesehatan &

kesejahteraan

19-23
Yayasan
Pelaut 

Wi-Fi di Pelabuhan

28

Panduan
yang dapat

dilepas
Delapan halaman dari

rincian kontak dan saran

Hub 
Menyatukan

pekerja

29
Buruh B/M

Kampanye
Lashing 
di Eropa

30-31
Proyek seni

Blue
Angel

35

Kehidupan
di laut
Cerita dari

garis depan

5-8

Pelaut
Perikanan

Fokus
pada perbudakan

32-34

Federasi Buruh Transpor Internasional  (ITF) adalah federasi serikat pekerja internasional serikat buruh transportasi, yang mewakili
sekitar 4,5 juta pekerja transportasi di 700 serikat pekerja di beberapa 150 negara, termasuk hampir 260.000 pelaut. ITF terbagi dalam
delapan bagian industri: pelaut, nelayan, perairan darat, buruh B/M, kereta api, transportasi jalan raya, penerbangan sipil dan jasa
pariwisata. Ini mewakili pekerja transportasi di tingkat dunia dan mempromosikan kepentingan mereka melalui kampanye global dan
solidaritas. ITF memiliki 144 Inspektur dan kontak (orang yang bisa dihubungi) di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia.
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Kampanye Bendera Kemudahan (FOC) ITF dalam angka Cerita dari
garisdepan

Tuntutan Buruh B/M memenangkan perjanjian ITF
untuk FOC (Bendera Kemudahan)
Para Buruh B/M di pelabuhan Denmark Esbjerg berhasil memperjuangkan perjanjian ITF di
kapal FOC, dilaporkan Morten Bach, Inspektur ITF, Denmark

Saat Red Cedar memasuki
pelabuhan di Esbjerg untuk
memuat turbin angin, para
buruh B/M menuntut agar
pemilik kapal Jerman tersebut
menandatangani perjanjian
dengan ITF.  

Kapal berbendara Kepulauan
Marshall Red Cedar yang dimiliki
oleh MACS Maritime Carrier
Shipping GmbH & Co, dikenal
dengan keengganannya untuk
menandatangani perjanjian ITF.
Tetapi karena perusahaan memiliki
empat kapal berbendera
kemudahan (FOC) lain yang
dikontrak untuk membawa bagian-
bagian kincir angin dari Esbjerg di
akhir tahun 2015, aksi para buruh
B/M meningkatkan tekanannya
pada pemilik kapal tersebut.

Tekanan ini menyebabkan
dilakukannya pertemuan darurat di
kapal - pada saat kapal itu masih
dimuati - antara tiga orang yang
mewakili perusahaan pelayaran

dari Hamburg; Frede Nielsen, dan
perwakilan buruh B/M di Esbjerg;
perwakilan dari perusahaan
bongkar muat Bluewater; dan
saya.

Perundingan berlangsung alot tapi
akhirnya kesepakatan yang baik
dicapai dengan Bluewater
Stevedores.Kesepakatan ini
menjamin bahwa tidak akanada
kapal yang berlayar dengan
bendera kemudahan tanpa
perjanjian ITF yang sah akan
dimuat atau dibongkar di Esbjerg.

Ini adalah kemenangan besar bagi
para buruh B/M Esbjerg, yang
bersedia untuk menggunakan
kekuatan mereka, baik untuk
menunjukkan solidaritas
internasional dengan pelaut yang
mengawaki kapal FOC maupun
untuk memastikan agar mereka
menerima upah dan kondisi kerja
yang layak. Mereka dan Frede
Nielsen layak mendapatkan terima
kasih khusus. 
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Kapal dan pelaut yang dilindungi
oleh perjanjian ITF
(pada saat masuk cetak)

258,457
Posisi yang dilindungi

oleh perjanjian

Inspeksi ITF 
(2015)

Jumlah total kapal yang diinspeksi dibagi ke dalam angka, dibagi berdasarkan
atas jumlah kapal yang tanpa masalah dan jumlah kapal dengan masalah.

Total jumlah inspeksi 9,717
DENGAN masalah 6,684

TANPA masalah 3,033

Lima masalah utama berdasarkan jenis
yang ditemukan saat inspeksi ITF 
(2014)

Total
rapelan yang
dibayarkan

(2015)

Gaji tertunggak 1,713
Pelanggaran kontrak 1,397
Ketidakpatuhan pada standar internasional 831
Pelanggaran penanganan kargo 320
Medis 260

11,108
Total jumlah perjanjian ITF

USD
35,807,057
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Mogok di atas kapal!
Kim Hye Kyung, Koordinator ITF di Korea,
menjelaskan kasus yang berhasil dari kapal Believe

14 kru yang kuat dari kapal Believe sudah merasa muak.
Mereka telah berjuang mendapatkan upah yang tertunggak
sejak bulan Agustus sebesar USD 84,000 tetapi sepertinya
belum terlihat hasilnya. Sehingga pada pertengahan
November 2015 mereka mengambil aksi industrial, dengan
menolak untuk membuka penutup palka.

Ketika second officer menghubungi ITF, kami memberitahukan
petugas port state control (PSC). Bersama-sama, kami kemudian
menginspeksi kapal tersebut, yang berada di pelabuhan Ulsan,
Korea. Inspeksi ini mengkonfirmasi keberadaan para laki-laki
tersebut yang gajinya belum dibayar sejak bulan Agustus,
September dan Oktober, dan bahwa pemilik kapal telah
mengancam mereka dengan penangkapan polisi. Para awak
kapal tersebut sangat lega ketika kami meyakinkan mereka bahwa
pemilik tidak akan dapat melakukan hal ini.

Pemilik kapal, New Marine Technologies Group di Vladivostok,
mengatakan kepada kami bahwa gaji bulan Agustus baru saja
dibayar dan menyalahkan para kru tersebut karena melakukan
aksi. 

Kami menjelaskan posisi hukum dan memberitahukan kepadanya
bahwa kami telah menghubungi serikat pekerja buruh B/M
setempat. Kami juga memperingatkan bahwa PSC akan
memeriksa kapal pada Senin mendatang dan akan menahan
kapal karena telah melakukan pelanggaran terhadap MLC 2006,
jika upah tetap tidak dibayar.

Ini membuat pemilik kapal menjadi khawatir dan ia berjanji akan
membayar para laki-laki ini setelah kapal Believe tiba di
Vladivostok. Para ABK tersebut takut bila kemudian mereka akan
dipecat, jadi kami mendorong mereka untuk menghubungi
inspektur ITF atau Serikat Pelaut Rusia (SUR) jika mereka
menemui masalah.

Beruntung, mereka akhirnya menerima gaji mereka yang belum
dibayar dan kasusnya ditutup. 

Inspeksi menghentikan pelaut
melakukan pekerjaan Lashing
Grzegorz Daleki, inspektur ITF di Gdansk,
Polandia, menemukan pelaut yang di suruh
melakukan pekerjaan-pekerjaan buruh B/M

Banyak pelanggaran serius
terhadap kesehatan dan
keselamatan yang terlihat
selama pemeriksaan terhadap
Katharina Schepers oleh ITF
dan dua pemimpin serikat
pekerja buruh B/M NSZZ
Solidarność Polandia. 

Kapal kontainer berbendera
Siprus tersebut, yang
dioperasikan oleh Unifeeder,
berlabuh di Terminal Peti kemas
Gdansk ketika kami menaiki
kapal tersebut.

Di antara masalah yang kami
temukan adalah bahwa gangway
(tangga naik turun) tidak diberikan
pengamanan dengan baik -
merupakan ancaman bagi nyawa
pelaut, buruh B/M dan lain-lain,

baik di atas kapal maupun di
dermaga. NSZZ langsung
menghentikan operasi muatan
buruh B/M sampai hal tersebut
diperbaiki.

Kami kemudian menemukan
bahwa pelaut melakukan
pengikatan kontainer. Ini adalah
pelanggaran terhadap klausul
terkait buruh B/M dalam
perjanjian ITF di kapal tersebut,
yang telah ditandatangani dengan
Nautilus International.

Cukup adalah cukup! NSZZ
menuntut agar semua pengikatan
oleh pelaut harus segera
dihentikan dan bahwa pekerjaan
tersebut akan diselesaikan oleh
buruh B/M profesional, yang
terlatih untuk melakukan
pekerjaan tersebut dengan aman.
Keesokan harinya, kelompok
buruh B/M yang bekerja
ditingkatkan dengan tiga pekerja
yang memenuhi kualifikasi.

Inspeksi kami memastikan
adanya kondisi aman selama
tambat dan melewati pelabuhan
kami, dan kapal berlayar dengan
aman ke tujuan berikutnya. 

ABK Rumania
yang

ditelantarkan
dipulangkan

Adrian Mihalcioiu,
Inspektur ITF di
Rumania, melaporkan
kemenangan cepat
bagi pelaut yang
ditelantarkan di
Tunisia

Kami mengangkat panggilan
telepon permintaan bantuan
darurat dari pelaut di atas kapal
Asirat di Tunisia pada
September 2015.

Dia mengatakan bahwa kapal
tersebut telah ditelantarkan pada
awal Agustus, menyusul
penahanannya di pelabuhan
Gabes. 20 ABK kekar
berkebangsaan Rumania tersebut
belum dibayar gajinya sejak Juli.

Kondisi di atas kapal sungguh
mengerikan - tanpa AC
(sementara suhu di luar berada di
atas 40 derajat Celsius) atau air,
hampir tidak ada makanan, tidak
ada obat untuk ABK yang sakit
dan tidak ada solar. Kunjungan
saya ke kapal yang berikutnya
mengkonfirmasi hal ini.  

Beberapa kerabat telah
melakukan pendekatan terhadap
otoritas Angkatan Laut Rumania
(RNA), kemudian mereka, serikat
pelaut Rumania (SLN) dan ITF
mulai melakukan proses hukum
terhadap agen pengawakan.
Menurut undang-undang yang
diundangkan pada tahun 1997 -
berkat lobi yang kuat dari SLN -
semua agen pengawakan
Rumania harus diasuransikan
mengantisipasi terjadinya
penelantaran terhadap pelaut dan
memastikan bahwa mereka

diberikan penggantian alternatif
atau dipulangkan.

ITF dan SLN membujuk operator
kapal untuk meminta otoritas
bendera Moldova untuk
mengeluarkan sertifikat
keselamatan pengawakan yang
baru dengan berkurangnya
jumlah awak selama penahanan
kapal; dan untuk menyediakan
awak kapal dengan makanan, air
dan bahan bakar. Konsul
Rumania mengunjungi kapal dan
melakukan mediasi dengan
otoritas pelabuhan untuk
memungkinkan awak kapal
sisanya dipulangkan.

Sampai akhir September, setiap
ABK telah menerima gaji
rapelan mereka, perawatan
medis yang tepat diberikan dan
pelaut dipulangkan. 

Pertemuan tidak sengaja
menuntun ke arah perawatan
medis yang tepat 
Matt Purcell, asisten koordinator ITF, Australia,
menjelaskan bagaimana sebuah pertemuan
tidak sengaja membuat seorang pelaut Filipina
menerima perawatan medis yang vital.

Sungguh ini dunia yang kecil,
seperti 2nd engineer Bernardo
yang belum lama ditemukan
yang membuatnya beruntung
ketika dia sakit pada saat saat
bekerja di kapal milik Jepang,
Sunny Smile. 

Dia punya janji dengan spesialis
jantung di Rumah Sakit Hunter di
Newcastle, Australia, karena ia
membutuhkan operasi.

Bernardo mengatakan kepada

konsultan bahwa manajer
kapalnya mencoba
memulangkannya untuk operasi.
Menilai bahwa hal ini dapat
menjadikan bencana bagi
pasiennya, dokter spesialis
tersebut memutuskan untuk
melakukan tindakan.

Ternyata konsultan Bruce Bastion
juga sedang mengobati Peter
Morris - seorang Menteri Tenaga
Kerja pada tahun 1980 dan juga
rekan-penulis buat ITF untuk
menulis laporan tentang Kapal-
Kapal yang memalukan. Dia
segera menghubungi Morris,
yang pada gilirannya langsung
menghubungi saya. Bola telah
dimulai bergulir. 

Dengan bantuan Fusao Ohori,
koordinator ITF di Jepang,
manajer kapal akhirnya setuju
untuk mengizinkan Bernardo
menerima pengobatan di
Australia. Dan ketika mereka
mencoba untuk mengirim dia
kembali ke Manila segera setelah
operasi, kami sekali lagi menolak.
Bernardo telah dirawat dengan
benar dan akhirnya mampu
terbang pulang dengan istrinya
dalam kenyamanan kelas bisnis.

Kasus ini menunjukkan bahwa
kerjasama dan jaringan antara
afiliasi inspektur dan koordinator-
koordinator ITF - ditambah
beberapa publisitas media yang
membantu - dapat sangat efektif
dalam menghadapi beberapa
penentang alot yang kita temui.

Rapelan besar didapatkan
bagi para ABK Lithuania
Seorang inspektur ITF yang masih baru Barbara Shipley
menggambarkan penahanan kapal pertamanya dan upaya
bersama yang gigih untuk mendapatkan hampir USD250,000
gaji rapelan bagi awak kapal Venta

Kami tidak akan mampu
memenangkan kasus lama dan
sulit ini tanpa bantuan dari Coast
Guard, Kementerian Kelautan
setempat, Serikat pelaut Lithuania
dan banyak lagi lainnya. 

Kapal Venta adalah salah satu kapal
Lithuanian Shipping Company
(Lisco) yang ditahan karena utang,
dan telah ada di pengadilan Texas
sejak bulan April 2015.

Keterlibatan kami dimulai ketika
kami dihubungi oleh sebuah pusat
pelaut di Philadelphia yang
mengatasnamakan 20 orang ABK
kapal Venta berkebangsaan
Lithuania dan Rusia, pada 9 Juli.
Kami mendengar bahwa
Nakhodanya menjatah makanan,
memberikan ancaman kekerasan
dan mempekerjakan ABK secara
berlebihan, dan para kru ini sudah
tidak dibayar selama lebih dari tiga
bulan. Lisco dilaporkan  telah
menekan beberapa keluarga para
pelaut di Lithuania untuk
membatalkan kasus ini, setelah ITF
terlibat.

Mentor saya, Ricky Esopa,
koordinator ITF dari Seafarers’
International Union Amerika Utara,
dan saya menyediakan pengacara
bagi para ABK tersebut. Sementara
itu, pusat pelaut menghubungi

gereja dan duta besar Lithuania
untuk meminta sumbangan
makanan, dan kami mengkoor-
dinasikan pengirimannya. Inspektur
ITF Andrey Chernov, dari Serikat
pelaut Lithuania (Lithuanian
Seaman’s Union), berbicara dengan
para ABK, menerjemahkan surat
dan mengerjakan dokumen kertas
setiap hari. Semangat para ABK
terangkat dengan semua dukungan
ini.

Bukannya membongkar muatan di
Philadelphia dan meninggalkan kru
untuk melawan Lisco terkait
pembayaran gaji dan pemulangan,
pemilik muatan Salzgitter
Mannesmann Internasional justru
bekerja sama dengan kami,
akhirnya menghabiskan lebih dari
USD1.5 juta untuk membuat kapal
menjadi layak melaut, bahkan
membayari bahan bakar agar dapat
membuat kapal keluar dari Kanada.

Di Philadelphia, para ABK menerima
sebagian besar dari USD 241.000
uang rapelan mereka sebelum kapal
berlayar ke Trois Rivieres, di mana,
pada tanggal 9 September,
Inspektur ITF SIU Kanada, Vince
Giannopoulos menyaksikan
pembayaran akhir mereka. Dua hari
kemudian, para pelaut tersebut
menuju ke rumah masing-masing.
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Mogok di atas kapal!
Kim Hye Kyung, Koordinator ITF di Korea,
menjelaskan kasus yang berhasil dari kapal Believe

14 kru yang kuat dari kapal Believe sudah merasa muak.
Mereka telah berjuang mendapatkan upah yang tertunggak
sejak bulan Agustus sebesar USD 84,000 tetapi sepertinya
belum terlihat hasilnya. Sehingga pada pertengahan
November 2015 mereka mengambil aksi industrial, dengan
menolak untuk membuka penutup palka.

Ketika second officer menghubungi ITF, kami memberitahukan
petugas port state control (PSC). Bersama-sama, kami kemudian
menginspeksi kapal tersebut, yang berada di pelabuhan Ulsan,
Korea. Inspeksi ini mengkonfirmasi keberadaan para laki-laki
tersebut yang gajinya belum dibayar sejak bulan Agustus,
September dan Oktober, dan bahwa pemilik kapal telah
mengancam mereka dengan penangkapan polisi. Para awak
kapal tersebut sangat lega ketika kami meyakinkan mereka bahwa
pemilik tidak akan dapat melakukan hal ini.

Pemilik kapal, New Marine Technologies Group di Vladivostok,
mengatakan kepada kami bahwa gaji bulan Agustus baru saja
dibayar dan menyalahkan para kru tersebut karena melakukan
aksi. 

Kami menjelaskan posisi hukum dan memberitahukan kepadanya
bahwa kami telah menghubungi serikat pekerja buruh B/M
setempat. Kami juga memperingatkan bahwa PSC akan
memeriksa kapal pada Senin mendatang dan akan menahan
kapal karena telah melakukan pelanggaran terhadap MLC 2006,
jika upah tetap tidak dibayar.

Ini membuat pemilik kapal menjadi khawatir dan ia berjanji akan
membayar para laki-laki ini setelah kapal Believe tiba di
Vladivostok. Para ABK tersebut takut bila kemudian mereka akan
dipecat, jadi kami mendorong mereka untuk menghubungi
inspektur ITF atau Serikat Pelaut Rusia (SUR) jika mereka
menemui masalah.

Beruntung, mereka akhirnya menerima gaji mereka yang belum
dibayar dan kasusnya ditutup. 

Inspeksi menghentikan pelaut
melakukan pekerjaan Lashing
Grzegorz Daleki, inspektur ITF di Gdansk,
Polandia, menemukan pelaut yang di suruh
melakukan pekerjaan-pekerjaan buruh B/M

Banyak pelanggaran serius
terhadap kesehatan dan
keselamatan yang terlihat
selama pemeriksaan terhadap
Katharina Schepers oleh ITF
dan dua pemimpin serikat
pekerja buruh B/M NSZZ
Solidarność Polandia. 

Kapal kontainer berbendera
Siprus tersebut, yang
dioperasikan oleh Unifeeder,
berlabuh di Terminal Peti kemas
Gdansk ketika kami menaiki
kapal tersebut.

Di antara masalah yang kami
temukan adalah bahwa gangway
(tangga naik turun) tidak diberikan
pengamanan dengan baik -
merupakan ancaman bagi nyawa
pelaut, buruh B/M dan lain-lain,

baik di atas kapal maupun di
dermaga. NSZZ langsung
menghentikan operasi muatan
buruh B/M sampai hal tersebut
diperbaiki.

Kami kemudian menemukan
bahwa pelaut melakukan
pengikatan kontainer. Ini adalah
pelanggaran terhadap klausul
terkait buruh B/M dalam
perjanjian ITF di kapal tersebut,
yang telah ditandatangani dengan
Nautilus International.

Cukup adalah cukup! NSZZ
menuntut agar semua pengikatan
oleh pelaut harus segera
dihentikan dan bahwa pekerjaan
tersebut akan diselesaikan oleh
buruh B/M profesional, yang
terlatih untuk melakukan
pekerjaan tersebut dengan aman.
Keesokan harinya, kelompok
buruh B/M yang bekerja
ditingkatkan dengan tiga pekerja
yang memenuhi kualifikasi.

Inspeksi kami memastikan
adanya kondisi aman selama
tambat dan melewati pelabuhan
kami, dan kapal berlayar dengan
aman ke tujuan berikutnya. 

ABK Rumania
yang

ditelantarkan
dipulangkan

Adrian Mihalcioiu,
Inspektur ITF di
Rumania, melaporkan
kemenangan cepat
bagi pelaut yang
ditelantarkan di
Tunisia

Kami mengangkat panggilan
telepon permintaan bantuan
darurat dari pelaut di atas kapal
Asirat di Tunisia pada
September 2015.

Dia mengatakan bahwa kapal
tersebut telah ditelantarkan pada
awal Agustus, menyusul
penahanannya di pelabuhan
Gabes. 20 ABK kekar
berkebangsaan Rumania tersebut
belum dibayar gajinya sejak Juli.

Kondisi di atas kapal sungguh
mengerikan - tanpa AC
(sementara suhu di luar berada di
atas 40 derajat Celsius) atau air,
hampir tidak ada makanan, tidak
ada obat untuk ABK yang sakit
dan tidak ada solar. Kunjungan
saya ke kapal yang berikutnya
mengkonfirmasi hal ini.  

Beberapa kerabat telah
melakukan pendekatan terhadap
otoritas Angkatan Laut Rumania
(RNA), kemudian mereka, serikat
pelaut Rumania (SLN) dan ITF
mulai melakukan proses hukum
terhadap agen pengawakan.
Menurut undang-undang yang
diundangkan pada tahun 1997 -
berkat lobi yang kuat dari SLN -
semua agen pengawakan
Rumania harus diasuransikan
mengantisipasi terjadinya
penelantaran terhadap pelaut dan
memastikan bahwa mereka

diberikan penggantian alternatif
atau dipulangkan.

ITF dan SLN membujuk operator
kapal untuk meminta otoritas
bendera Moldova untuk
mengeluarkan sertifikat
keselamatan pengawakan yang
baru dengan berkurangnya
jumlah awak selama penahanan
kapal; dan untuk menyediakan
awak kapal dengan makanan, air
dan bahan bakar. Konsul
Rumania mengunjungi kapal dan
melakukan mediasi dengan
otoritas pelabuhan untuk
memungkinkan awak kapal
sisanya dipulangkan.

Sampai akhir September, setiap
ABK telah menerima gaji
rapelan mereka, perawatan
medis yang tepat diberikan dan
pelaut dipulangkan. 

Pertemuan tidak sengaja
menuntun ke arah perawatan
medis yang tepat 
Matt Purcell, asisten koordinator ITF, Australia,
menjelaskan bagaimana sebuah pertemuan
tidak sengaja membuat seorang pelaut Filipina
menerima perawatan medis yang vital.

Sungguh ini dunia yang kecil,
seperti 2nd engineer Bernardo
yang belum lama ditemukan
yang membuatnya beruntung
ketika dia sakit pada saat saat
bekerja di kapal milik Jepang,
Sunny Smile. 

Dia punya janji dengan spesialis
jantung di Rumah Sakit Hunter di
Newcastle, Australia, karena ia
membutuhkan operasi.

Bernardo mengatakan kepada

konsultan bahwa manajer
kapalnya mencoba
memulangkannya untuk operasi.
Menilai bahwa hal ini dapat
menjadikan bencana bagi
pasiennya, dokter spesialis
tersebut memutuskan untuk
melakukan tindakan.

Ternyata konsultan Bruce Bastion
juga sedang mengobati Peter
Morris - seorang Menteri Tenaga
Kerja pada tahun 1980 dan juga
rekan-penulis buat ITF untuk
menulis laporan tentang Kapal-
Kapal yang memalukan. Dia
segera menghubungi Morris,
yang pada gilirannya langsung
menghubungi saya. Bola telah
dimulai bergulir. 

Dengan bantuan Fusao Ohori,
koordinator ITF di Jepang,
manajer kapal akhirnya setuju
untuk mengizinkan Bernardo
menerima pengobatan di
Australia. Dan ketika mereka
mencoba untuk mengirim dia
kembali ke Manila segera setelah
operasi, kami sekali lagi menolak.
Bernardo telah dirawat dengan
benar dan akhirnya mampu
terbang pulang dengan istrinya
dalam kenyamanan kelas bisnis.

Kasus ini menunjukkan bahwa
kerjasama dan jaringan antara
afiliasi inspektur dan koordinator-
koordinator ITF - ditambah
beberapa publisitas media yang
membantu - dapat sangat efektif
dalam menghadapi beberapa
penentang alot yang kita temui.

Rapelan besar didapatkan
bagi para ABK Lithuania
Seorang inspektur ITF yang masih baru Barbara Shipley
menggambarkan penahanan kapal pertamanya dan upaya
bersama yang gigih untuk mendapatkan hampir USD250,000
gaji rapelan bagi awak kapal Venta

Kami tidak akan mampu
memenangkan kasus lama dan
sulit ini tanpa bantuan dari Coast
Guard, Kementerian Kelautan
setempat, Serikat pelaut Lithuania
dan banyak lagi lainnya. 

Kapal Venta adalah salah satu kapal
Lithuanian Shipping Company
(Lisco) yang ditahan karena utang,
dan telah ada di pengadilan Texas
sejak bulan April 2015.

Keterlibatan kami dimulai ketika
kami dihubungi oleh sebuah pusat
pelaut di Philadelphia yang
mengatasnamakan 20 orang ABK
kapal Venta berkebangsaan
Lithuania dan Rusia, pada 9 Juli.
Kami mendengar bahwa
Nakhodanya menjatah makanan,
memberikan ancaman kekerasan
dan mempekerjakan ABK secara
berlebihan, dan para kru ini sudah
tidak dibayar selama lebih dari tiga
bulan. Lisco dilaporkan  telah
menekan beberapa keluarga para
pelaut di Lithuania untuk
membatalkan kasus ini, setelah ITF
terlibat.

Mentor saya, Ricky Esopa,
koordinator ITF dari Seafarers’
International Union Amerika Utara,
dan saya menyediakan pengacara
bagi para ABK tersebut. Sementara
itu, pusat pelaut menghubungi

gereja dan duta besar Lithuania
untuk meminta sumbangan
makanan, dan kami mengkoor-
dinasikan pengirimannya. Inspektur
ITF Andrey Chernov, dari Serikat
pelaut Lithuania (Lithuanian
Seaman’s Union), berbicara dengan
para ABK, menerjemahkan surat
dan mengerjakan dokumen kertas
setiap hari. Semangat para ABK
terangkat dengan semua dukungan
ini.

Bukannya membongkar muatan di
Philadelphia dan meninggalkan kru
untuk melawan Lisco terkait
pembayaran gaji dan pemulangan,
pemilik muatan Salzgitter
Mannesmann Internasional justru
bekerja sama dengan kami,
akhirnya menghabiskan lebih dari
USD1.5 juta untuk membuat kapal
menjadi layak melaut, bahkan
membayari bahan bakar agar dapat
membuat kapal keluar dari Kanada.

Di Philadelphia, para ABK menerima
sebagian besar dari USD 241.000
uang rapelan mereka sebelum kapal
berlayar ke Trois Rivieres, di mana,
pada tanggal 9 September,
Inspektur ITF SIU Kanada, Vince
Giannopoulos menyaksikan
pembayaran akhir mereka. Dua hari
kemudian, para pelaut tersebut
menuju ke rumah masing-masing.
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Mogok di atas kapal!
Kim Hye Kyung, Koordinator ITF di Korea,
menjelaskan kasus yang berhasil dari kapal Believe

14 kru yang kuat dari kapal Believe sudah merasa muak.
Mereka telah berjuang mendapatkan upah yang tertunggak
sejak bulan Agustus sebesar USD 84,000 tetapi sepertinya
belum terlihat hasilnya. Sehingga pada pertengahan
November 2015 mereka mengambil aksi industrial, dengan
menolak untuk membuka penutup palka.

Ketika second officer menghubungi ITF, kami memberitahukan
petugas port state control (PSC). Bersama-sama, kami kemudian
menginspeksi kapal tersebut, yang berada di pelabuhan Ulsan,
Korea. Inspeksi ini mengkonfirmasi keberadaan para laki-laki
tersebut yang gajinya belum dibayar sejak bulan Agustus,
September dan Oktober, dan bahwa pemilik kapal telah
mengancam mereka dengan penangkapan polisi. Para awak
kapal tersebut sangat lega ketika kami meyakinkan mereka bahwa
pemilik tidak akan dapat melakukan hal ini.

Pemilik kapal, New Marine Technologies Group di Vladivostok,
mengatakan kepada kami bahwa gaji bulan Agustus baru saja
dibayar dan menyalahkan para kru tersebut karena melakukan
aksi. 

Kami menjelaskan posisi hukum dan memberitahukan kepadanya
bahwa kami telah menghubungi serikat pekerja buruh B/M
setempat. Kami juga memperingatkan bahwa PSC akan
memeriksa kapal pada Senin mendatang dan akan menahan
kapal karena telah melakukan pelanggaran terhadap MLC 2006,
jika upah tetap tidak dibayar.

Ini membuat pemilik kapal menjadi khawatir dan ia berjanji akan
membayar para laki-laki ini setelah kapal Believe tiba di
Vladivostok. Para ABK tersebut takut bila kemudian mereka akan
dipecat, jadi kami mendorong mereka untuk menghubungi
inspektur ITF atau Serikat Pelaut Rusia (SUR) jika mereka
menemui masalah.

Beruntung, mereka akhirnya menerima gaji mereka yang belum
dibayar dan kasusnya ditutup. 

Inspeksi menghentikan pelaut
melakukan pekerjaan Lashing
Grzegorz Daleki, inspektur ITF di Gdansk,
Polandia, menemukan pelaut yang di suruh
melakukan pekerjaan-pekerjaan buruh B/M

Banyak pelanggaran serius
terhadap kesehatan dan
keselamatan yang terlihat
selama pemeriksaan terhadap
Katharina Schepers oleh ITF
dan dua pemimpin serikat
pekerja buruh B/M NSZZ
Solidarność Polandia. 

Kapal kontainer berbendera
Siprus tersebut, yang
dioperasikan oleh Unifeeder,
berlabuh di Terminal Peti kemas
Gdansk ketika kami menaiki
kapal tersebut.

Di antara masalah yang kami
temukan adalah bahwa gangway
(tangga naik turun) tidak diberikan
pengamanan dengan baik -
merupakan ancaman bagi nyawa
pelaut, buruh B/M dan lain-lain,

baik di atas kapal maupun di
dermaga. NSZZ langsung
menghentikan operasi muatan
buruh B/M sampai hal tersebut
diperbaiki.

Kami kemudian menemukan
bahwa pelaut melakukan
pengikatan kontainer. Ini adalah
pelanggaran terhadap klausul
terkait buruh B/M dalam
perjanjian ITF di kapal tersebut,
yang telah ditandatangani dengan
Nautilus International.

Cukup adalah cukup! NSZZ
menuntut agar semua pengikatan
oleh pelaut harus segera
dihentikan dan bahwa pekerjaan
tersebut akan diselesaikan oleh
buruh B/M profesional, yang
terlatih untuk melakukan
pekerjaan tersebut dengan aman.
Keesokan harinya, kelompok
buruh B/M yang bekerja
ditingkatkan dengan tiga pekerja
yang memenuhi kualifikasi.

Inspeksi kami memastikan
adanya kondisi aman selama
tambat dan melewati pelabuhan
kami, dan kapal berlayar dengan
aman ke tujuan berikutnya. 

ABK Rumania
yang

ditelantarkan
dipulangkan

Adrian Mihalcioiu,
Inspektur ITF di
Rumania, melaporkan
kemenangan cepat
bagi pelaut yang
ditelantarkan di
Tunisia

Kami mengangkat panggilan
telepon permintaan bantuan
darurat dari pelaut di atas kapal
Asirat di Tunisia pada
September 2015.

Dia mengatakan bahwa kapal
tersebut telah ditelantarkan pada
awal Agustus, menyusul
penahanannya di pelabuhan
Gabes. 20 ABK kekar
berkebangsaan Rumania tersebut
belum dibayar gajinya sejak Juli.

Kondisi di atas kapal sungguh
mengerikan - tanpa AC
(sementara suhu di luar berada di
atas 40 derajat Celsius) atau air,
hampir tidak ada makanan, tidak
ada obat untuk ABK yang sakit
dan tidak ada solar. Kunjungan
saya ke kapal yang berikutnya
mengkonfirmasi hal ini.  

Beberapa kerabat telah
melakukan pendekatan terhadap
otoritas Angkatan Laut Rumania
(RNA), kemudian mereka, serikat
pelaut Rumania (SLN) dan ITF
mulai melakukan proses hukum
terhadap agen pengawakan.
Menurut undang-undang yang
diundangkan pada tahun 1997 -
berkat lobi yang kuat dari SLN -
semua agen pengawakan
Rumania harus diasuransikan
mengantisipasi terjadinya
penelantaran terhadap pelaut dan
memastikan bahwa mereka

diberikan penggantian alternatif
atau dipulangkan.

ITF dan SLN membujuk operator
kapal untuk meminta otoritas
bendera Moldova untuk
mengeluarkan sertifikat
keselamatan pengawakan yang
baru dengan berkurangnya
jumlah awak selama penahanan
kapal; dan untuk menyediakan
awak kapal dengan makanan, air
dan bahan bakar. Konsul
Rumania mengunjungi kapal dan
melakukan mediasi dengan
otoritas pelabuhan untuk
memungkinkan awak kapal
sisanya dipulangkan.

Sampai akhir September, setiap
ABK telah menerima gaji
rapelan mereka, perawatan
medis yang tepat diberikan dan
pelaut dipulangkan. 

Pertemuan tidak sengaja
menuntun ke arah perawatan
medis yang tepat 
Matt Purcell, asisten koordinator ITF, Australia,
menjelaskan bagaimana sebuah pertemuan
tidak sengaja membuat seorang pelaut Filipina
menerima perawatan medis yang vital.

Sungguh ini dunia yang kecil,
seperti 2nd engineer Bernardo
yang belum lama ditemukan
yang membuatnya beruntung
ketika dia sakit pada saat saat
bekerja di kapal milik Jepang,
Sunny Smile. 

Dia punya janji dengan spesialis
jantung di Rumah Sakit Hunter di
Newcastle, Australia, karena ia
membutuhkan operasi.

Bernardo mengatakan kepada

konsultan bahwa manajer
kapalnya mencoba
memulangkannya untuk operasi.
Menilai bahwa hal ini dapat
menjadikan bencana bagi
pasiennya, dokter spesialis
tersebut memutuskan untuk
melakukan tindakan.

Ternyata konsultan Bruce Bastion
juga sedang mengobati Peter
Morris - seorang Menteri Tenaga
Kerja pada tahun 1980 dan juga
rekan-penulis buat ITF untuk
menulis laporan tentang Kapal-
Kapal yang memalukan. Dia
segera menghubungi Morris,
yang pada gilirannya langsung
menghubungi saya. Bola telah
dimulai bergulir. 

Dengan bantuan Fusao Ohori,
koordinator ITF di Jepang,
manajer kapal akhirnya setuju
untuk mengizinkan Bernardo
menerima pengobatan di
Australia. Dan ketika mereka
mencoba untuk mengirim dia
kembali ke Manila segera setelah
operasi, kami sekali lagi menolak.
Bernardo telah dirawat dengan
benar dan akhirnya mampu
terbang pulang dengan istrinya
dalam kenyamanan kelas bisnis.

Kasus ini menunjukkan bahwa
kerjasama dan jaringan antara
afiliasi inspektur dan koordinator-
koordinator ITF - ditambah
beberapa publisitas media yang
membantu - dapat sangat efektif
dalam menghadapi beberapa
penentang alot yang kita temui.

Rapelan besar didapatkan
bagi para ABK Lithuania
Seorang inspektur ITF yang masih baru Barbara Shipley
menggambarkan penahanan kapal pertamanya dan upaya
bersama yang gigih untuk mendapatkan hampir USD250,000
gaji rapelan bagi awak kapal Venta

Kami tidak akan mampu
memenangkan kasus lama dan
sulit ini tanpa bantuan dari Coast
Guard, Kementerian Kelautan
setempat, Serikat pelaut Lithuania
dan banyak lagi lainnya. 

Kapal Venta adalah salah satu kapal
Lithuanian Shipping Company
(Lisco) yang ditahan karena utang,
dan telah ada di pengadilan Texas
sejak bulan April 2015.

Keterlibatan kami dimulai ketika
kami dihubungi oleh sebuah pusat
pelaut di Philadelphia yang
mengatasnamakan 20 orang ABK
kapal Venta berkebangsaan
Lithuania dan Rusia, pada 9 Juli.
Kami mendengar bahwa
Nakhodanya menjatah makanan,
memberikan ancaman kekerasan
dan mempekerjakan ABK secara
berlebihan, dan para kru ini sudah
tidak dibayar selama lebih dari tiga
bulan. Lisco dilaporkan  telah
menekan beberapa keluarga para
pelaut di Lithuania untuk
membatalkan kasus ini, setelah ITF
terlibat.

Mentor saya, Ricky Esopa,
koordinator ITF dari Seafarers’
International Union Amerika Utara,
dan saya menyediakan pengacara
bagi para ABK tersebut. Sementara
itu, pusat pelaut menghubungi

gereja dan duta besar Lithuania
untuk meminta sumbangan
makanan, dan kami mengkoor-
dinasikan pengirimannya. Inspektur
ITF Andrey Chernov, dari Serikat
pelaut Lithuania (Lithuanian
Seaman’s Union), berbicara dengan
para ABK, menerjemahkan surat
dan mengerjakan dokumen kertas
setiap hari. Semangat para ABK
terangkat dengan semua dukungan
ini.

Bukannya membongkar muatan di
Philadelphia dan meninggalkan kru
untuk melawan Lisco terkait
pembayaran gaji dan pemulangan,
pemilik muatan Salzgitter
Mannesmann Internasional justru
bekerja sama dengan kami,
akhirnya menghabiskan lebih dari
USD1.5 juta untuk membuat kapal
menjadi layak melaut, bahkan
membayari bahan bakar agar dapat
membuat kapal keluar dari Kanada.

Di Philadelphia, para ABK menerima
sebagian besar dari USD 241.000
uang rapelan mereka sebelum kapal
berlayar ke Trois Rivieres, di mana,
pada tanggal 9 September,
Inspektur ITF SIU Kanada, Vince
Giannopoulos menyaksikan
pembayaran akhir mereka. Dua hari
kemudian, para pelaut tersebut
menuju ke rumah masing-masing.
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Mogok di atas kapal!
Kim Hye Kyung, Koordinator ITF di Korea,
menjelaskan kasus yang berhasil dari kapal Believe

14 kru yang kuat dari kapal Believe sudah merasa muak.
Mereka telah berjuang mendapatkan upah yang tertunggak
sejak bulan Agustus sebesar USD 84,000 tetapi sepertinya
belum terlihat hasilnya. Sehingga pada pertengahan
November 2015 mereka mengambil aksi industrial, dengan
menolak untuk membuka penutup palka.

Ketika second officer menghubungi ITF, kami memberitahukan
petugas port state control (PSC). Bersama-sama, kami kemudian
menginspeksi kapal tersebut, yang berada di pelabuhan Ulsan,
Korea. Inspeksi ini mengkonfirmasi keberadaan para laki-laki
tersebut yang gajinya belum dibayar sejak bulan Agustus,
September dan Oktober, dan bahwa pemilik kapal telah
mengancam mereka dengan penangkapan polisi. Para awak
kapal tersebut sangat lega ketika kami meyakinkan mereka bahwa
pemilik tidak akan dapat melakukan hal ini.

Pemilik kapal, New Marine Technologies Group di Vladivostok,
mengatakan kepada kami bahwa gaji bulan Agustus baru saja
dibayar dan menyalahkan para kru tersebut karena melakukan
aksi. 

Kami menjelaskan posisi hukum dan memberitahukan kepadanya
bahwa kami telah menghubungi serikat pekerja buruh B/M
setempat. Kami juga memperingatkan bahwa PSC akan
memeriksa kapal pada Senin mendatang dan akan menahan
kapal karena telah melakukan pelanggaran terhadap MLC 2006,
jika upah tetap tidak dibayar.

Ini membuat pemilik kapal menjadi khawatir dan ia berjanji akan
membayar para laki-laki ini setelah kapal Believe tiba di
Vladivostok. Para ABK tersebut takut bila kemudian mereka akan
dipecat, jadi kami mendorong mereka untuk menghubungi
inspektur ITF atau Serikat Pelaut Rusia (SUR) jika mereka
menemui masalah.

Beruntung, mereka akhirnya menerima gaji mereka yang belum
dibayar dan kasusnya ditutup. 

Inspeksi menghentikan pelaut
melakukan pekerjaan Lashing
Grzegorz Daleki, inspektur ITF di Gdansk,
Polandia, menemukan pelaut yang di suruh
melakukan pekerjaan-pekerjaan buruh B/M

Banyak pelanggaran serius
terhadap kesehatan dan
keselamatan yang terlihat
selama pemeriksaan terhadap
Katharina Schepers oleh ITF
dan dua pemimpin serikat
pekerja buruh B/M NSZZ
Solidarność Polandia. 

Kapal kontainer berbendera
Siprus tersebut, yang
dioperasikan oleh Unifeeder,
berlabuh di Terminal Peti kemas
Gdansk ketika kami menaiki
kapal tersebut.

Di antara masalah yang kami
temukan adalah bahwa gangway
(tangga naik turun) tidak diberikan
pengamanan dengan baik -
merupakan ancaman bagi nyawa
pelaut, buruh B/M dan lain-lain,

baik di atas kapal maupun di
dermaga. NSZZ langsung
menghentikan operasi muatan
buruh B/M sampai hal tersebut
diperbaiki.

Kami kemudian menemukan
bahwa pelaut melakukan
pengikatan kontainer. Ini adalah
pelanggaran terhadap klausul
terkait buruh B/M dalam
perjanjian ITF di kapal tersebut,
yang telah ditandatangani dengan
Nautilus International.

Cukup adalah cukup! NSZZ
menuntut agar semua pengikatan
oleh pelaut harus segera
dihentikan dan bahwa pekerjaan
tersebut akan diselesaikan oleh
buruh B/M profesional, yang
terlatih untuk melakukan
pekerjaan tersebut dengan aman.
Keesokan harinya, kelompok
buruh B/M yang bekerja
ditingkatkan dengan tiga pekerja
yang memenuhi kualifikasi.

Inspeksi kami memastikan
adanya kondisi aman selama
tambat dan melewati pelabuhan
kami, dan kapal berlayar dengan
aman ke tujuan berikutnya. 

ABK Rumania
yang

ditelantarkan
dipulangkan

Adrian Mihalcioiu,
Inspektur ITF di
Rumania, melaporkan
kemenangan cepat
bagi pelaut yang
ditelantarkan di
Tunisia

Kami mengangkat panggilan
telepon permintaan bantuan
darurat dari pelaut di atas kapal
Asirat di Tunisia pada
September 2015.

Dia mengatakan bahwa kapal
tersebut telah ditelantarkan pada
awal Agustus, menyusul
penahanannya di pelabuhan
Gabes. 20 ABK kekar
berkebangsaan Rumania tersebut
belum dibayar gajinya sejak Juli.

Kondisi di atas kapal sungguh
mengerikan - tanpa AC
(sementara suhu di luar berada di
atas 40 derajat Celsius) atau air,
hampir tidak ada makanan, tidak
ada obat untuk ABK yang sakit
dan tidak ada solar. Kunjungan
saya ke kapal yang berikutnya
mengkonfirmasi hal ini.  

Beberapa kerabat telah
melakukan pendekatan terhadap
otoritas Angkatan Laut Rumania
(RNA), kemudian mereka, serikat
pelaut Rumania (SLN) dan ITF
mulai melakukan proses hukum
terhadap agen pengawakan.
Menurut undang-undang yang
diundangkan pada tahun 1997 -
berkat lobi yang kuat dari SLN -
semua agen pengawakan
Rumania harus diasuransikan
mengantisipasi terjadinya
penelantaran terhadap pelaut dan
memastikan bahwa mereka

diberikan penggantian alternatif
atau dipulangkan.

ITF dan SLN membujuk operator
kapal untuk meminta otoritas
bendera Moldova untuk
mengeluarkan sertifikat
keselamatan pengawakan yang
baru dengan berkurangnya
jumlah awak selama penahanan
kapal; dan untuk menyediakan
awak kapal dengan makanan, air
dan bahan bakar. Konsul
Rumania mengunjungi kapal dan
melakukan mediasi dengan
otoritas pelabuhan untuk
memungkinkan awak kapal
sisanya dipulangkan.

Sampai akhir September, setiap
ABK telah menerima gaji
rapelan mereka, perawatan
medis yang tepat diberikan dan
pelaut dipulangkan. 

Pertemuan tidak sengaja
menuntun ke arah perawatan
medis yang tepat 
Matt Purcell, asisten koordinator ITF, Australia,
menjelaskan bagaimana sebuah pertemuan
tidak sengaja membuat seorang pelaut Filipina
menerima perawatan medis yang vital.

Sungguh ini dunia yang kecil,
seperti 2nd engineer Bernardo
yang belum lama ditemukan
yang membuatnya beruntung
ketika dia sakit pada saat saat
bekerja di kapal milik Jepang,
Sunny Smile. 

Dia punya janji dengan spesialis
jantung di Rumah Sakit Hunter di
Newcastle, Australia, karena ia
membutuhkan operasi.

Bernardo mengatakan kepada

konsultan bahwa manajer
kapalnya mencoba
memulangkannya untuk operasi.
Menilai bahwa hal ini dapat
menjadikan bencana bagi
pasiennya, dokter spesialis
tersebut memutuskan untuk
melakukan tindakan.

Ternyata konsultan Bruce Bastion
juga sedang mengobati Peter
Morris - seorang Menteri Tenaga
Kerja pada tahun 1980 dan juga
rekan-penulis buat ITF untuk
menulis laporan tentang Kapal-
Kapal yang memalukan. Dia
segera menghubungi Morris,
yang pada gilirannya langsung
menghubungi saya. Bola telah
dimulai bergulir. 

Dengan bantuan Fusao Ohori,
koordinator ITF di Jepang,
manajer kapal akhirnya setuju
untuk mengizinkan Bernardo
menerima pengobatan di
Australia. Dan ketika mereka
mencoba untuk mengirim dia
kembali ke Manila segera setelah
operasi, kami sekali lagi menolak.
Bernardo telah dirawat dengan
benar dan akhirnya mampu
terbang pulang dengan istrinya
dalam kenyamanan kelas bisnis.

Kasus ini menunjukkan bahwa
kerjasama dan jaringan antara
afiliasi inspektur dan koordinator-
koordinator ITF - ditambah
beberapa publisitas media yang
membantu - dapat sangat efektif
dalam menghadapi beberapa
penentang alot yang kita temui.

Rapelan besar didapatkan
bagi para ABK Lithuania
Seorang inspektur ITF yang masih baru Barbara Shipley
menggambarkan penahanan kapal pertamanya dan upaya
bersama yang gigih untuk mendapatkan hampir USD250,000
gaji rapelan bagi awak kapal Venta

Kami tidak akan mampu
memenangkan kasus lama dan
sulit ini tanpa bantuan dari Coast
Guard, Kementerian Kelautan
setempat, Serikat pelaut Lithuania
dan banyak lagi lainnya. 

Kapal Venta adalah salah satu kapal
Lithuanian Shipping Company
(Lisco) yang ditahan karena utang,
dan telah ada di pengadilan Texas
sejak bulan April 2015.

Keterlibatan kami dimulai ketika
kami dihubungi oleh sebuah pusat
pelaut di Philadelphia yang
mengatasnamakan 20 orang ABK
kapal Venta berkebangsaan
Lithuania dan Rusia, pada 9 Juli.
Kami mendengar bahwa
Nakhodanya menjatah makanan,
memberikan ancaman kekerasan
dan mempekerjakan ABK secara
berlebihan, dan para kru ini sudah
tidak dibayar selama lebih dari tiga
bulan. Lisco dilaporkan  telah
menekan beberapa keluarga para
pelaut di Lithuania untuk
membatalkan kasus ini, setelah ITF
terlibat.

Mentor saya, Ricky Esopa,
koordinator ITF dari Seafarers’
International Union Amerika Utara,
dan saya menyediakan pengacara
bagi para ABK tersebut. Sementara
itu, pusat pelaut menghubungi

gereja dan duta besar Lithuania
untuk meminta sumbangan
makanan, dan kami mengkoor-
dinasikan pengirimannya. Inspektur
ITF Andrey Chernov, dari Serikat
pelaut Lithuania (Lithuanian
Seaman’s Union), berbicara dengan
para ABK, menerjemahkan surat
dan mengerjakan dokumen kertas
setiap hari. Semangat para ABK
terangkat dengan semua dukungan
ini.

Bukannya membongkar muatan di
Philadelphia dan meninggalkan kru
untuk melawan Lisco terkait
pembayaran gaji dan pemulangan,
pemilik muatan Salzgitter
Mannesmann Internasional justru
bekerja sama dengan kami,
akhirnya menghabiskan lebih dari
USD1.5 juta untuk membuat kapal
menjadi layak melaut, bahkan
membayari bahan bakar agar dapat
membuat kapal keluar dari Kanada.

Di Philadelphia, para ABK menerima
sebagian besar dari USD 241.000
uang rapelan mereka sebelum kapal
berlayar ke Trois Rivieres, di mana,
pada tanggal 9 September,
Inspektur ITF SIU Kanada, Vince
Giannopoulos menyaksikan
pembayaran akhir mereka. Dua hari
kemudian, para pelaut tersebut
menuju ke rumah masing-masing.
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9Serikat pekerja
dalam aksi8 Kehidupan 

di laut

Pada tahun 2012, Swedia
memboikot Ocean Trader
karena telah memasuki negara
itu tanpa perjanjian yang
disetujui ITF. 

Pada saat menaiki kapal,
Inspektur ITF Haakan Andre dan
Frederik Brad menemukan bahwa
beberapa ABK Filipina dibayar
lebih rendah dari skala upah
minimum ILO. Dia berhasil
merundingkannya dengan
perusahaan sehingga Nakhoda
dan awak kapal diberikan kontrak

kerja baru yang memenuhi
standar perjanjian ITF.

Tapi pada bulan Februari tahun
2013, awak kapal tersebut
mengirimkan sms ke saya yang
mengatakan bahwa perusahaan
sedang berusaha untuk memaksa
mereka menandatangani kontrak
baru, dengan upah yang lebih
rendah, maka dari itu dia meminta
bantuan ITF.

Saya mengunjungi Ocean Trader
ketika berlabuh di Rotterdam, dan

menemukan bahwa semua
kontrak kerja yang ditandatangani
di Swedia telah dihancurkan, dan
bahwa ABK tersebut sekarang
telah memiliki kontrak baru,
dengan upah yang lebih rendah.
Setelah saya menjelaskan hak-
hak mereka, 11 anggota ABK
Filipina menandatangani formulir
pemberian kuasa untuk menahan
kapal. Namun, keesokan harinya
tujuh ABK menarik kuasa mereka.

Kami sangat prihatin, jadi kami
kemudian menghubungi sebuah

firma hukum setempat, Wybenga
Advocaten, yang segera menahan
kapal atas nama para ABK.
Perusahaan kapal berargumen
bahwa ITF di Swedia telah
bertindak ilegal tetapi hakim
pengadilan Belanda memutuskan
berbeda.

Pada bulan Oktober, setelah dua
setengah tahun, empat pelaut
Filipina tersebut akhirnya
memenangkan perjuangan
mendapatkan pembayaran upah
rapelan mereka dari perusahaan. 

ABK pemberani yang memenangkan
perjuangannya
Meskipun sudah berjuang selama 30 bulan tapi keberanian ABK kapal Ocean Trader
akhirnya terbayar lunas, sebagaimana dijelaskan Inspektur ITF Ashwin Noordermeer

Serikat baru 
berita hebat untuk

Pelaut
Myanmar

Pada tahun 2014 ITF mulai
bekerja dengan sekelompok
pelaut lokal untuk mengetahui
bagaimana kita bisa membantu
mengembangkan serikat
pekerja maritim yang
independen dan demokratis di
Myanmar. 

Kami sudah mengetahui beberapa
orang yang berniat membentuk
Federasi Independen Pelaut
Myanmar (IFOMS). Beberapa
pihak telah membantu ITF
menyelesaikan tuntutan mewakili
para pelaut lokal, sementara yang
lainnya diketahui para inspektur
ITF karena keterlibatan mereka
dalam aksi kolektif di kapal, dalam
mendukung rekan-rekan mereka.

Sementara Myanmar secara
perlahan keluar dari dekade
kediktatoran, penentangan
terhadap serikat yang demokratis,
independen dan serikat yang
dipimpin anggota pelaut masih

sangat besar. Anggota pendiri
IFOMS menghadapi tantangan
yang serius dan alot dari awal.
Agen dan calo setempat yang
korup gagal mencoba menyusup
ke kelompok tersebut. Kemudian
mereka mengancam pelaut lokal
akan dimasukkan dalam daftar
hitam jika mereka bergabung
dengan serikat tersebut. 'Serikat'
abal-abal yang dikendalikan oleh
agen pengawakan mencoba
segalanya dengan kekuasaan
mereka untuk memblokir
pendaftaran IFOMS.

Para pemimpin dari serikat yang
masih muda ini menolak untuk
diintimidasi. Upaya mereka
mengilhami banyak pelaut lokal
untuk berjuang bersama-sama
dengan IFOMS, berbondong-
bondong ke kantor serikat untuk
belajar lebih lanjut tentang IFOMS
dan bagaimana mereka dapat
membantu menyebarluaskan
pesan tersebut.

Berlanjut >
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à~åíìåÖ=fqcK� =

Membangun
serikat yang

kuat 
IFOMS adalah salah satu

serikat terbaru yang
bergabung dengan

keluarga ITF dan sudah
meraih hal-hal besar bagi

para anggotanya. Lee
Cash, koordinator program

pengembangan serikat
maritim ITF, menjelaskan
bagaimana awal mulanya

Administrasi laut di wilayah Laut
Hitam-Laut Azov membuat pelaut
dalam kesulitan untuk
mengajukan permohonan
bantuan langsung ke
syahbandar. Tidak selalu mudah
bagi awak kapal untuk
melakukannya sendiri, jadi kami
biasanya membuatkan surat
mereka dan membawanya ke
atas kapal, jika kapal tersebut di
pelabuhan kami, atau kami
kirimkan, jika kapalnya ada di
laut.

Setelah syahbandar menahan
kapal, kami kemudian
bernegosiasi dengan pemilik
kapal atas pembayaran gaji
rapelan. Kami mengirimkan
informasi terkait ke syahbandar,
dan juga harus memberikan
konfirmasi bahwa serikat tidak
membuat tuntutan terpisah
terhadap pemilik kapal. Ketika
gaji rapelan telah dibayar, PSC
melepaskan penahanan sesuai
dengan MLC.

Sejak 2013, kami telah berhasil
menahan 10 kapal di Laut Hitam
dan memenangkan pembayaran

upah sebesar USD 335,000
dalam kasus yang sejauh ini
telah diselesaikan. Pembayaran
gaji rapelan terbesar adalah USD
201,000, dari pemilik Hermann
Schoening yang berbendera
Liberia pada bulan Desember
tahun 2013.

Sementara kami berhasil bekerja
sama dengan PSC di pelabuhan
Temryuk, Taman, Kavkaz dan
Eysk di Laut Azov, hal yang lebih
menyulitkan adalah bagaimana
menahan sebuah kapal karena
pelanggaran MLC di pelabuhan
seperti Rostov, yang berada di
wilayah MOU Paris. Hal ini
terutama karena konsekuensi jika
kapal ditahan, tiga penahanan
dapat mengakibatkan larangan
untuk seluruh wilayah. Karena
sebagian besar kapal terlibat
dalam perdagangan skrap yang
berharga dengan Turki,
administrasi kelautan mungkin
takut jika akan merusak ekonomi
pelabuhan-pelabuhan tersebut.
Dalam kasus ini, kapal biasanya
harus ditahan karena
ketidaklaikan teknis, dan upah
yang belum dibayar. 

Keberhasilan menggunakan MLC dan kerjasama PSC dalam
menahan kapal
Wilayah Laut Hitam dan Laut Azov lebih dikenal dengan pelayaran di bawah standar
menurut kepatuhan standar internasional, tapi inspektur ITF Olga Ananina menjelaskan
beberapa keberhasilan baru-baru ini yang dicapai melalui kerja sama dengan Port State
Control (PSC) dan menggunakan Konvensi Perburuhan Maritim (MLC) 2006
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telah diselesaikan. Pembayaran
gaji rapelan terbesar adalah USD
201,000, dari pemilik Hermann
Schoening yang berbendera
Liberia pada bulan Desember
tahun 2013.

Sementara kami berhasil bekerja
sama dengan PSC di pelabuhan
Temryuk, Taman, Kavkaz dan
Eysk di Laut Azov, hal yang lebih
menyulitkan adalah bagaimana
menahan sebuah kapal karena
pelanggaran MLC di pelabuhan
seperti Rostov, yang berada di
wilayah MOU Paris. Hal ini
terutama karena konsekuensi jika
kapal ditahan, tiga penahanan
dapat mengakibatkan larangan
untuk seluruh wilayah. Karena
sebagian besar kapal terlibat
dalam perdagangan skrap yang
berharga dengan Turki,
administrasi kelautan mungkin
takut jika akan merusak ekonomi
pelabuhan-pelabuhan tersebut.
Dalam kasus ini, kapal biasanya
harus ditahan karena
ketidaklaikan teknis, dan upah
yang belum dibayar. 

Keberhasilan menggunakan MLC dan kerjasama PSC dalam
menahan kapal
Wilayah Laut Hitam dan Laut Azov lebih dikenal dengan pelayaran di bawah standar
menurut kepatuhan standar internasional, tapi inspektur ITF Olga Ananina menjelaskan
beberapa keberhasilan baru-baru ini yang dicapai melalui kerja sama dengan Port State
Control (PSC) dan menggunakan Konvensi Perburuhan Maritim (MLC) 2006
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di laut

Pada tahun 2012, Swedia
memboikot Ocean Trader
karena telah memasuki negara
itu tanpa perjanjian yang
disetujui ITF. 

Pada saat menaiki kapal,
Inspektur ITF Haakan Andre dan
Frederik Brad menemukan bahwa
beberapa ABK Filipina dibayar
lebih rendah dari skala upah
minimum ILO. Dia berhasil
merundingkannya dengan
perusahaan sehingga Nakhoda
dan awak kapal diberikan kontrak

kerja baru yang memenuhi
standar perjanjian ITF.

Tapi pada bulan Februari tahun
2013, awak kapal tersebut
mengirimkan sms ke saya yang
mengatakan bahwa perusahaan
sedang berusaha untuk memaksa
mereka menandatangani kontrak
baru, dengan upah yang lebih
rendah, maka dari itu dia meminta
bantuan ITF.

Saya mengunjungi Ocean Trader
ketika berlabuh di Rotterdam, dan

menemukan bahwa semua
kontrak kerja yang ditandatangani
di Swedia telah dihancurkan, dan
bahwa ABK tersebut sekarang
telah memiliki kontrak baru,
dengan upah yang lebih rendah.
Setelah saya menjelaskan hak-
hak mereka, 11 anggota ABK
Filipina menandatangani formulir
pemberian kuasa untuk menahan
kapal. Namun, keesokan harinya
tujuh ABK menarik kuasa mereka.

Kami sangat prihatin, jadi kami
kemudian menghubungi sebuah

firma hukum setempat, Wybenga
Advocaten, yang segera menahan
kapal atas nama para ABK.
Perusahaan kapal berargumen
bahwa ITF di Swedia telah
bertindak ilegal tetapi hakim
pengadilan Belanda memutuskan
berbeda.

Pada bulan Oktober, setelah dua
setengah tahun, empat pelaut
Filipina tersebut akhirnya
memenangkan perjuangan
mendapatkan pembayaran upah
rapelan mereka dari perusahaan. 

ABK pemberani yang memenangkan
perjuangannya
Meskipun sudah berjuang selama 30 bulan tapi keberanian ABK kapal Ocean Trader
akhirnya terbayar lunas, sebagaimana dijelaskan Inspektur ITF Ashwin Noordermeer

Serikat baru 
berita hebat untuk

Pelaut
Myanmar

Pada tahun 2014 ITF mulai
bekerja dengan sekelompok
pelaut lokal untuk mengetahui
bagaimana kita bisa membantu
mengembangkan serikat
pekerja maritim yang
independen dan demokratis di
Myanmar. 

Kami sudah mengetahui beberapa
orang yang berniat membentuk
Federasi Independen Pelaut
Myanmar (IFOMS). Beberapa
pihak telah membantu ITF
menyelesaikan tuntutan mewakili
para pelaut lokal, sementara yang
lainnya diketahui para inspektur
ITF karena keterlibatan mereka
dalam aksi kolektif di kapal, dalam
mendukung rekan-rekan mereka.

Sementara Myanmar secara
perlahan keluar dari dekade
kediktatoran, penentangan
terhadap serikat yang demokratis,
independen dan serikat yang
dipimpin anggota pelaut masih

sangat besar. Anggota pendiri
IFOMS menghadapi tantangan
yang serius dan alot dari awal.
Agen dan calo setempat yang
korup gagal mencoba menyusup
ke kelompok tersebut. Kemudian
mereka mengancam pelaut lokal
akan dimasukkan dalam daftar
hitam jika mereka bergabung
dengan serikat tersebut. 'Serikat'
abal-abal yang dikendalikan oleh
agen pengawakan mencoba
segalanya dengan kekuasaan
mereka untuk memblokir
pendaftaran IFOMS.

Para pemimpin dari serikat yang
masih muda ini menolak untuk
diintimidasi. Upaya mereka
mengilhami banyak pelaut lokal
untuk berjuang bersama-sama
dengan IFOMS, berbondong-
bondong ke kantor serikat untuk
belajar lebih lanjut tentang IFOMS
dan bagaimana mereka dapat
membantu menyebarluaskan
pesan tersebut.

Berlanjut >

mÉä~ìí=jó~åã~ê
~âÜáêåó~=ãÉãáäáâá
ëÉêáâ~í=éÉâÉêà~
ó~åÖ=ÇÉãçâê~íáë
Ç~å=ÉÑÉâíáÑ=ìåíìâ

ãÉï~âáäá
âÉéÉåíáåÖ~å
ãÉêÉâ~I=Ç~å
ãÉãáäáâá

éÉêï~âáä~å=ó~åÖ
âêÉÇáÄÉä=Ç~å
Çáå~ãáë=Çá
à~åíìåÖ=fqcK� =

Membangun
serikat yang

kuat 
IFOMS adalah salah satu

serikat terbaru yang
bergabung dengan

keluarga ITF dan sudah
meraih hal-hal besar bagi

para anggotanya. Lee
Cash, koordinator program

pengembangan serikat
maritim ITF, menjelaskan
bagaimana awal mulanya

Administrasi laut di wilayah Laut
Hitam-Laut Azov membuat pelaut
dalam kesulitan untuk
mengajukan permohonan
bantuan langsung ke
syahbandar. Tidak selalu mudah
bagi awak kapal untuk
melakukannya sendiri, jadi kami
biasanya membuatkan surat
mereka dan membawanya ke
atas kapal, jika kapal tersebut di
pelabuhan kami, atau kami
kirimkan, jika kapalnya ada di
laut.

Setelah syahbandar menahan
kapal, kami kemudian
bernegosiasi dengan pemilik
kapal atas pembayaran gaji
rapelan. Kami mengirimkan
informasi terkait ke syahbandar,
dan juga harus memberikan
konfirmasi bahwa serikat tidak
membuat tuntutan terpisah
terhadap pemilik kapal. Ketika
gaji rapelan telah dibayar, PSC
melepaskan penahanan sesuai
dengan MLC.

Sejak 2013, kami telah berhasil
menahan 10 kapal di Laut Hitam
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kapal ditahan, tiga penahanan
dapat mengakibatkan larangan
untuk seluruh wilayah. Karena
sebagian besar kapal terlibat
dalam perdagangan skrap yang
berharga dengan Turki,
administrasi kelautan mungkin
takut jika akan merusak ekonomi
pelabuhan-pelabuhan tersebut.
Dalam kasus ini, kapal biasanya
harus ditahan karena
ketidaklaikan teknis, dan upah
yang belum dibayar. 

Keberhasilan menggunakan MLC dan kerjasama PSC dalam
menahan kapal
Wilayah Laut Hitam dan Laut Azov lebih dikenal dengan pelayaran di bawah standar
menurut kepatuhan standar internasional, tapi inspektur ITF Olga Ananina menjelaskan
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IFOMS dengan cepat membangun
reputasi atas kompetensi dan
perjuangannya dalam tuntutan
yang mewakili para anggotanya
dengan gigih dan dengan penuh
semangat. IFOMS dengan sangat
cepat berhasil mendapatkan
ratusan ribu dolar untuk anggota
dan keluarga mereka atas
pembayaran gaji rapelan dan
tuntutan atas kompensasi. Kerja
IFOMS mendapatkan pujian dari
para keluarga dan teman-teman
pelaut di media sosial dan dari
mulut ke mulut.

Dengan segera nampaklah secara
jelas bahwa IFOMS adalah satu-
satunya serikat yang serius dan
kredibel yang akan berjuang
bersama-sama dengan pelaut
Myanmar. Seiring dengan
membanjirnya jumlah anggota,
tekanan pada pemerintah untuk
secara hukum mengakui IFOMS
menjadi semakin besar dan pada

bulan Maret 2015 serikat ini telah
terdaftar secara resmi.

Dari awal, serikat-serikat ITF -
Japanese Seamen’s Union
(Serikat Pelaut Jepang),
Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI),
Maritime Union of Australia,
Seafarers’ International Union,
Singapore Organisation of
Seamen dan ver.di - melakukan
reli seputar IFOMS dan
memberikan dukungan yang tak
ternilai.

Mereka semua menghadiri
kongres perdana IFOMS, di
mana sekjen ITF Steve Cotton
menyatakan bahwa negara
tersebut sedang dalam transisi ke
bentuk pemerintahan yang lebih
demokratis, contoh IFOMS "akan
berdampak jauh melampaui batas-
batas basis keanggotaannya yang
terus tumbuh”.

Segera setelah kongres, jaringan
inspektur ITF bekerja dengan
IFOMS untuk meningkatkan
kesadaran serikat tersebut dalam
melayani pelaut dan ratusan
anggota baru yang telah masuk ke
dalam serikat.

Komitmen, semangat dan
keberanian yang ditunjukkan oleh
pengurus terpilih dan aktivis
IFOMS telah membuat semua
orang yang telah mengunjungi
kantor serikat atau ikut serta dalam
program pendidikannya terkesan.

Membangun serikat yang kuat
lanjutan

p~ó~=Ä~åÖÖ~=ãÉãáäáâá=fcljp=Ç~ä~ã=âÉäì~êÖ~=fqcK
fcljp=íÉä~Ü=ãÉåìåàìââ~å=â~é~ëáí~ëåó~=ëÉÅ~ê~=äì~ê
Äá~ë~=Ç~ä~ã=ãÉï~âáäá=~åÖÖçí~åó~=Ç~å=ãÉê~áÜ=Ü~ëáäJ
Ü~ëáä=íÉí~éá=áåá=~â~å=ÄÉêÇ~ãé~â=à~ìÜ=ãÉä~ãé~ìá
Ä~í~ëJÄ~í~ë=Ä~ëáë=âÉ~åÖÖçí~~ååó~=ó~åÖ=íÉêìë

íìãÄìÜK=fåá=~Ç~ä~Ü=ÅçåíçÜ=íÉêÄ~áâ=ó~åÖ=éÉêå~Ü=~Ç~
Ä~Öá=éÉâÉêà~=Çá=jó~åã~ê=íÉåí~åÖ=Ä~Ö~áã~å~
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Sekilas tentang raihan
IFOMS (sampai akhir
Desember 2015) 

Total kasus 56 
Kasus diselesaikan 42
Kasus berjalan 14

Total gaji rapelan yang
didapatkan: USD2,474,697.53

Total kompensasi atas cedera
dan kematian kerja yang
didapatkan : USD1,079,596

Kampanye IFOMS oleh Inspektorat ITF
Kampanye IFOMS dijalankan pada tahun 2015 dari 20 April sampai 31 Mei untuk
mempromosikan serikat tersebut dan merekrut anggota sebanyak mungkin.

Kampanye ini menargetkan 100
kapal terutama kapal-kapal yang
memiliki ABK Myanmar,
memperbarui daftar ABK mereka
di tahun sebelumnya, dan yang
melakukan perniagaan di
wilayah-wilayah yang ada
inspektur ITFnya.

Selama kampanye enam
minggu tersebut, inspektur ITF di
seluruh dunia melakukan 91
kunjungan ke kapal yang

dijadikan target, di 24 negara.
Mereka bertemu dengan 1.019
pelaut Myanmar secara tatap
muka, memberitahu mereka
tentang IFOMS, membagi-
bagikan pamflet serikat dan
formulir aplikasi keanggotaan,
dan menunjukkan kepada
mereka di mana bisa
menemukan IFOMS di YouTube,
Facebook dan websitenya. 

Di antara pelanggaran yang

mereka temukan adalah pelaut
harus membayar USD3,000
atau lebih untuk mendapatkan
pekerjaan dan menyerahkan
sertifikat properti, dan klausul
hukuman hingga USD20,000.

Sebagai hasil dari kampanye,
banyak pelaut Myanmar menjadi
sadar akan hak-hak berserikat
mereka dan 478 orang telah
mendaftar ke IFOMS. 

Studi kasus 
Keadilan telah memberikan kemenangan bagi janda dari pelaut
Myanmar yang lenyap 

Yang pasti adalah bahwa 3rd engineer Zaw Lynn Aung lenyap secara
tragis di laut pada 10 Oktober 2013 saat bekerja di atas kapal Paiwan
Wisdom yang berbendera Panama. Tetapi, situasinya tetap diselimuti
misteri. Janda yang ditinggalkannya kebingungan dan meminta bantuan
ke IFOMS.

Urutan kejadian yang dapat diterima oleh P & I club yang mewakili pemilik
kapal Wisdom Marine Lines didasarkan semata-mata atas keterangan
chief engineer, yang menyatakan bahwa ia diserang dengan tiba-tiba
dengan pisau secara membuta oleh Aung tanpa alasan. Tidak ada
penjelasan yang dapat ditemukan untuk ini dan tidak ada indikasi adanya
sejarah permusuhan antara dua individu tersebut; juga tidak ada saksi
baik terkait dugaan serangan tersebut ataupun atas hilangnya Aung.

P & I club mengklaim bahwa Aung telah bunuh diri. P&I mencoba
menggunakan hal ini dan dugaan serangan tersebut sebagai alasan
untuk membatalkan kewajiban pemilik kapal sesuai dengan perjanjian ITF

yang melindungi kapal tersebut. Pengacaranya memberikan saran bahwa
perusahaan tidak harus membayar kompensasi lebih dari USD20,000,
dan bahwasannya USD5,000 akan menjadi titik awal yang baik untuk
negosiasi.

John Wood, penasehat kampanye ITF / FOC, memprotes tegas secara
tertulis kepada presiden dan CEO P & I. Dia mengatakan bahwa
kemungkinannya Aung telah dibunuh dalam perkelahian dan tubuhnya
dibuang. Tetapi apapun yang terjadi, tegasnya, Kapal Paiwan Wisdom
dilindungi oleh PKB yang mengikat secara hukum dengan National
Chinese Seaman’s Union (Serikat Pelaut Nasional China) yang berafiliasi
ke ITF (NCSU) dan bahwasannya tidak ada pengecualian untuk syarat
dan kondisi dari perjanjian itu, yang mencakup hilangnya nyawa /
kematian dalam pekerjaan. Ia mengingatkan mereka bahwa kematian
dalam pekerjaan akan diberikan tunjangan menurut perjanjian tersebut
yang pada tahun 2014 adalah sebesar USD95,949 bagi penerima
manfaatnya dan USD18,631 untuk setiap anak yang menjadi
tanggungannya (sampai maksimum empat) di bawah usia 19.

Syukurnya, bagi janda Aung dan anak perempuan berusia tiga tahunnya
yang sedang berduka, intervensi IFOMS dan bantuan dari ITF telah
membuat tuntutan tersebut akhirnya dipenuhi secara penuh. 

Kisah dari dua bersaudara 
Katie Higginbottom, pemimpin proyek dan kampanye maritim ITF, mengungkapkan kisah-
kisah menarik dari dua bersaudara Shwe Tun Aung dan Aung Kyaw Linn, yang menjadi
jantung kelahiran IFOMS

Shwe Tun Aung meninggalkan
Myanmar pada tahun 1995 untuk
bekerja di laut. Segera setelah
itu, ia bekerja di sebuah kapal
dengan ABK Burma lainnya
yang belum dibayar selama
delapan bulan. Mereka takut,
tapi akhirnya menelpon ITF
untuk meminta bantuan ketika
mereka mendarat di Brasil. 

Pada saat di pelabuhan, duta
besar Myanmar datang untuk
mengunjungi, tapi tidak
menawarkan dukungan apapun;
bahkan para awak kapal
diintimidasi dan Shwe diancam
dengan hukuman penjara.
Akhirnya, dengan intervensi ITF,
ABK tersebut dibayar.

Ketika Radio Free Asia menyiarkan
cerita tersebut, Shwe dimasukkan
daftar hitam (blacklist). Dia tidak
bisa mendapatkan pekerjaan
karena ia sekarang memiliki
reputasi sebagai pembuat onar.
Namun, ia ditawari kontrak sebagai
jurumudi kapal pendidikan ITF

Global Mariner.

Sementara itu, adik lelaki Shwe,
Kyaw Linn telah menyelesaikan
studinya dan melaut sebagai
kadet. Shwe memutuskan untuk
mendukung Linn pindah ke
Bangkok untuk kembali belajar. 

Ketika Global Mariner tenggelam
setelah bertabrakan pada Agustus
2000, Shwe memiliki masalah. Dia
harus mendapatkan paspor baru
tetapi jika ia kembali ke Myanmar
dia akan segera dipenjara karena
kerja aktivisnya. Permohonan
suakanya di Brasil ditolak tapi ia
diberikan perpanjangan waktu
enam-bulan untuk tinggal, selama
waktu tersebut dia menemukan
pekerjaan di sebuah kapal menuju
Amerika Serikat.

Setibanya di Amerika, Shwe
menghabiskan satu bulan di pusat
imigrasi. Seafarers’ International
Union menyewa seorang
pengacara imigrasi untuknya dan
dia akhirnya diberikan suaka. Dia

kemudian diangkat sebagai
inspektur ITF di Houston, di mana
ia mengembangkan reputasinya
yang tegas akan kegigihan dalam
memulihkan upah bagi pelaut.

Sekarang, Linn telah kembali ke
Myanmar dan kadang-kadang
membantu Shwe untuk menangani
kasus-kasus yang berkaitan
dengan pelaut Myanmar dan
keluarga mereka - dengan berada
di laut, ia merasakan hubungan
dekat dengan mereka.

Pada tahun 2012 Shwe kembali ke
Myanmar sebagai bagian dari misi
ITF untuk memindahkan Seafarers’
Union of Burma (SUB) ke
negaranya kembali, setelah lama
beroperasi di pengasingan di
Thailand. Linn, yang telah
memberikan dukungan yang tak
ternilai baik kepada Shwe dan
penasehat kampanye FOC ITF di
Indonesia, John Wood, siap
membantu membantu delegasi ITF
tersebut. Adalah merupakan suatu
reuni yang membahagiakan bagi

kedua bersaudara tersebut, yang
sudah tidak bertemu satu sama
lain selama lebih dari 10 tahun. 

Ketika masalah serius dengan
SUB kemudian muncul, kerja
dimulai dengan mengorganisasi
serikat baru pelaut Myanmar.
IFOMS terdaftar pada tahun 2014
dan pada kongres pertama Maret
2015 sekitar 100 pelaut terpilih
dewan eksekutif mereka, dengan
Linn sebagai general secretary.

Linn mengatakan: "Saya tidak
pernah berpikir saya akan menjadi
pimpinan serikat. Saya hanya
sangat ingin membantu pelaut dan
keluarga mereka karena saya tahu
situasi mereka di Myanmar.

“Pemerintah mengabaikan hak-hak
mereka. Sekarang saya berharap
semua pelaut Myanmar bisa
mendapatkan keuntungan dari
peraturan internasional dan
memiliki hak dan gaji yang sama. "
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IFOMS dengan cepat membangun
reputasi atas kompetensi dan
perjuangannya dalam tuntutan
yang mewakili para anggotanya
dengan gigih dan dengan penuh
semangat. IFOMS dengan sangat
cepat berhasil mendapatkan
ratusan ribu dolar untuk anggota
dan keluarga mereka atas
pembayaran gaji rapelan dan
tuntutan atas kompensasi. Kerja
IFOMS mendapatkan pujian dari
para keluarga dan teman-teman
pelaut di media sosial dan dari
mulut ke mulut.

Dengan segera nampaklah secara
jelas bahwa IFOMS adalah satu-
satunya serikat yang serius dan
kredibel yang akan berjuang
bersama-sama dengan pelaut
Myanmar. Seiring dengan
membanjirnya jumlah anggota,
tekanan pada pemerintah untuk
secara hukum mengakui IFOMS
menjadi semakin besar dan pada

bulan Maret 2015 serikat ini telah
terdaftar secara resmi.

Dari awal, serikat-serikat ITF -
Japanese Seamen’s Union
(Serikat Pelaut Jepang),
Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI),
Maritime Union of Australia,
Seafarers’ International Union,
Singapore Organisation of
Seamen dan ver.di - melakukan
reli seputar IFOMS dan
memberikan dukungan yang tak
ternilai.

Mereka semua menghadiri
kongres perdana IFOMS, di
mana sekjen ITF Steve Cotton
menyatakan bahwa negara
tersebut sedang dalam transisi ke
bentuk pemerintahan yang lebih
demokratis, contoh IFOMS "akan
berdampak jauh melampaui batas-
batas basis keanggotaannya yang
terus tumbuh”.

Segera setelah kongres, jaringan
inspektur ITF bekerja dengan
IFOMS untuk meningkatkan
kesadaran serikat tersebut dalam
melayani pelaut dan ratusan
anggota baru yang telah masuk ke
dalam serikat.

Komitmen, semangat dan
keberanian yang ditunjukkan oleh
pengurus terpilih dan aktivis
IFOMS telah membuat semua
orang yang telah mengunjungi
kantor serikat atau ikut serta dalam
program pendidikannya terkesan.

Membangun serikat yang kuat
lanjutan

p~ó~=Ä~åÖÖ~=ãÉãáäáâá=fcljp=Ç~ä~ã=âÉäì~êÖ~=fqcK
fcljp=íÉä~Ü=ãÉåìåàìââ~å=â~é~ëáí~ëåó~=ëÉÅ~ê~=äì~ê
Äá~ë~=Ç~ä~ã=ãÉï~âáäá=~åÖÖçí~åó~=Ç~å=ãÉê~áÜ=Ü~ëáäJ
Ü~ëáä=íÉí~éá=áåá=~â~å=ÄÉêÇ~ãé~â=à~ìÜ=ãÉä~ãé~ìá
Ä~í~ëJÄ~í~ë=Ä~ëáë=âÉ~åÖÖçí~~ååó~=ó~åÖ=íÉêìë

íìãÄìÜK=fåá=~Ç~ä~Ü=ÅçåíçÜ=íÉêÄ~áâ=ó~åÖ=éÉêå~Ü=~Ç~
Ä~Öá=éÉâÉêà~=Çá=jó~åã~ê=íÉåí~åÖ=Ä~Ö~áã~å~

ãÉãÄ~åÖìå=ëÉÄì~Ü=çêÖ~åáë~ëá=éÉâÉêà~=ó~åÖ=âì~íI
ÇÉãçâê~íáë=Ç~å=ÉÑÉâíáÑI=Ç~å=ë~ó~=ãÉåÇçêçåÖ=ëÉãì~
éÉä~ìí=jó~åã~ê=ìåíìâ=ÄÉê~Ç~=Çá=ÄÉä~â~åÖ=Ç~å

ãÉåÇìâìåÖ=ëÉêáâ~í=áåáK=Ò
píÉîÉ=`çííçåI=pÉâêÉí~êáë=gÉåÇÉê~ä=fqc

Sekilas tentang raihan
IFOMS (sampai akhir
Desember 2015) 

Total kasus 56 
Kasus diselesaikan 42
Kasus berjalan 14

Total gaji rapelan yang
didapatkan: USD2,474,697.53

Total kompensasi atas cedera
dan kematian kerja yang
didapatkan : USD1,079,596

Kampanye IFOMS oleh Inspektorat ITF
Kampanye IFOMS dijalankan pada tahun 2015 dari 20 April sampai 31 Mei untuk
mempromosikan serikat tersebut dan merekrut anggota sebanyak mungkin.

Kampanye ini menargetkan 100
kapal terutama kapal-kapal yang
memiliki ABK Myanmar,
memperbarui daftar ABK mereka
di tahun sebelumnya, dan yang
melakukan perniagaan di
wilayah-wilayah yang ada
inspektur ITFnya.

Selama kampanye enam
minggu tersebut, inspektur ITF di
seluruh dunia melakukan 91
kunjungan ke kapal yang

dijadikan target, di 24 negara.
Mereka bertemu dengan 1.019
pelaut Myanmar secara tatap
muka, memberitahu mereka
tentang IFOMS, membagi-
bagikan pamflet serikat dan
formulir aplikasi keanggotaan,
dan menunjukkan kepada
mereka di mana bisa
menemukan IFOMS di YouTube,
Facebook dan websitenya. 

Di antara pelanggaran yang

mereka temukan adalah pelaut
harus membayar USD3,000
atau lebih untuk mendapatkan
pekerjaan dan menyerahkan
sertifikat properti, dan klausul
hukuman hingga USD20,000.

Sebagai hasil dari kampanye,
banyak pelaut Myanmar menjadi
sadar akan hak-hak berserikat
mereka dan 478 orang telah
mendaftar ke IFOMS. 

Studi kasus 
Keadilan telah memberikan kemenangan bagi janda dari pelaut
Myanmar yang lenyap 

Yang pasti adalah bahwa 3rd engineer Zaw Lynn Aung lenyap secara
tragis di laut pada 10 Oktober 2013 saat bekerja di atas kapal Paiwan
Wisdom yang berbendera Panama. Tetapi, situasinya tetap diselimuti
misteri. Janda yang ditinggalkannya kebingungan dan meminta bantuan
ke IFOMS.

Urutan kejadian yang dapat diterima oleh P & I club yang mewakili pemilik
kapal Wisdom Marine Lines didasarkan semata-mata atas keterangan
chief engineer, yang menyatakan bahwa ia diserang dengan tiba-tiba
dengan pisau secara membuta oleh Aung tanpa alasan. Tidak ada
penjelasan yang dapat ditemukan untuk ini dan tidak ada indikasi adanya
sejarah permusuhan antara dua individu tersebut; juga tidak ada saksi
baik terkait dugaan serangan tersebut ataupun atas hilangnya Aung.

P & I club mengklaim bahwa Aung telah bunuh diri. P&I mencoba
menggunakan hal ini dan dugaan serangan tersebut sebagai alasan
untuk membatalkan kewajiban pemilik kapal sesuai dengan perjanjian ITF

yang melindungi kapal tersebut. Pengacaranya memberikan saran bahwa
perusahaan tidak harus membayar kompensasi lebih dari USD20,000,
dan bahwasannya USD5,000 akan menjadi titik awal yang baik untuk
negosiasi.

John Wood, penasehat kampanye ITF / FOC, memprotes tegas secara
tertulis kepada presiden dan CEO P & I. Dia mengatakan bahwa
kemungkinannya Aung telah dibunuh dalam perkelahian dan tubuhnya
dibuang. Tetapi apapun yang terjadi, tegasnya, Kapal Paiwan Wisdom
dilindungi oleh PKB yang mengikat secara hukum dengan National
Chinese Seaman’s Union (Serikat Pelaut Nasional China) yang berafiliasi
ke ITF (NCSU) dan bahwasannya tidak ada pengecualian untuk syarat
dan kondisi dari perjanjian itu, yang mencakup hilangnya nyawa /
kematian dalam pekerjaan. Ia mengingatkan mereka bahwa kematian
dalam pekerjaan akan diberikan tunjangan menurut perjanjian tersebut
yang pada tahun 2014 adalah sebesar USD95,949 bagi penerima
manfaatnya dan USD18,631 untuk setiap anak yang menjadi
tanggungannya (sampai maksimum empat) di bawah usia 19.

Syukurnya, bagi janda Aung dan anak perempuan berusia tiga tahunnya
yang sedang berduka, intervensi IFOMS dan bantuan dari ITF telah
membuat tuntutan tersebut akhirnya dipenuhi secara penuh. 

Kisah dari dua bersaudara 
Katie Higginbottom, pemimpin proyek dan kampanye maritim ITF, mengungkapkan kisah-
kisah menarik dari dua bersaudara Shwe Tun Aung dan Aung Kyaw Linn, yang menjadi
jantung kelahiran IFOMS

Shwe Tun Aung meninggalkan
Myanmar pada tahun 1995 untuk
bekerja di laut. Segera setelah
itu, ia bekerja di sebuah kapal
dengan ABK Burma lainnya
yang belum dibayar selama
delapan bulan. Mereka takut,
tapi akhirnya menelpon ITF
untuk meminta bantuan ketika
mereka mendarat di Brasil. 

Pada saat di pelabuhan, duta
besar Myanmar datang untuk
mengunjungi, tapi tidak
menawarkan dukungan apapun;
bahkan para awak kapal
diintimidasi dan Shwe diancam
dengan hukuman penjara.
Akhirnya, dengan intervensi ITF,
ABK tersebut dibayar.

Ketika Radio Free Asia menyiarkan
cerita tersebut, Shwe dimasukkan
daftar hitam (blacklist). Dia tidak
bisa mendapatkan pekerjaan
karena ia sekarang memiliki
reputasi sebagai pembuat onar.
Namun, ia ditawari kontrak sebagai
jurumudi kapal pendidikan ITF

Global Mariner.

Sementara itu, adik lelaki Shwe,
Kyaw Linn telah menyelesaikan
studinya dan melaut sebagai
kadet. Shwe memutuskan untuk
mendukung Linn pindah ke
Bangkok untuk kembali belajar. 

Ketika Global Mariner tenggelam
setelah bertabrakan pada Agustus
2000, Shwe memiliki masalah. Dia
harus mendapatkan paspor baru
tetapi jika ia kembali ke Myanmar
dia akan segera dipenjara karena
kerja aktivisnya. Permohonan
suakanya di Brasil ditolak tapi ia
diberikan perpanjangan waktu
enam-bulan untuk tinggal, selama
waktu tersebut dia menemukan
pekerjaan di sebuah kapal menuju
Amerika Serikat.

Setibanya di Amerika, Shwe
menghabiskan satu bulan di pusat
imigrasi. Seafarers’ International
Union menyewa seorang
pengacara imigrasi untuknya dan
dia akhirnya diberikan suaka. Dia

kemudian diangkat sebagai
inspektur ITF di Houston, di mana
ia mengembangkan reputasinya
yang tegas akan kegigihan dalam
memulihkan upah bagi pelaut.

Sekarang, Linn telah kembali ke
Myanmar dan kadang-kadang
membantu Shwe untuk menangani
kasus-kasus yang berkaitan
dengan pelaut Myanmar dan
keluarga mereka - dengan berada
di laut, ia merasakan hubungan
dekat dengan mereka.

Pada tahun 2012 Shwe kembali ke
Myanmar sebagai bagian dari misi
ITF untuk memindahkan Seafarers’
Union of Burma (SUB) ke
negaranya kembali, setelah lama
beroperasi di pengasingan di
Thailand. Linn, yang telah
memberikan dukungan yang tak
ternilai baik kepada Shwe dan
penasehat kampanye FOC ITF di
Indonesia, John Wood, siap
membantu membantu delegasi ITF
tersebut. Adalah merupakan suatu
reuni yang membahagiakan bagi

kedua bersaudara tersebut, yang
sudah tidak bertemu satu sama
lain selama lebih dari 10 tahun. 

Ketika masalah serius dengan
SUB kemudian muncul, kerja
dimulai dengan mengorganisasi
serikat baru pelaut Myanmar.
IFOMS terdaftar pada tahun 2014
dan pada kongres pertama Maret
2015 sekitar 100 pelaut terpilih
dewan eksekutif mereka, dengan
Linn sebagai general secretary.

Linn mengatakan: "Saya tidak
pernah berpikir saya akan menjadi
pimpinan serikat. Saya hanya
sangat ingin membantu pelaut dan
keluarga mereka karena saya tahu
situasi mereka di Myanmar.

“Pemerintah mengabaikan hak-hak
mereka. Sekarang saya berharap
semua pelaut Myanmar bisa
mendapatkan keuntungan dari
peraturan internasional dan
memiliki hak dan gaji yang sama. "
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IFOMS dengan cepat membangun
reputasi atas kompetensi dan
perjuangannya dalam tuntutan
yang mewakili para anggotanya
dengan gigih dan dengan penuh
semangat. IFOMS dengan sangat
cepat berhasil mendapatkan
ratusan ribu dolar untuk anggota
dan keluarga mereka atas
pembayaran gaji rapelan dan
tuntutan atas kompensasi. Kerja
IFOMS mendapatkan pujian dari
para keluarga dan teman-teman
pelaut di media sosial dan dari
mulut ke mulut.

Dengan segera nampaklah secara
jelas bahwa IFOMS adalah satu-
satunya serikat yang serius dan
kredibel yang akan berjuang
bersama-sama dengan pelaut
Myanmar. Seiring dengan
membanjirnya jumlah anggota,
tekanan pada pemerintah untuk
secara hukum mengakui IFOMS
menjadi semakin besar dan pada

bulan Maret 2015 serikat ini telah
terdaftar secara resmi.

Dari awal, serikat-serikat ITF -
Japanese Seamen’s Union
(Serikat Pelaut Jepang),
Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI),
Maritime Union of Australia,
Seafarers’ International Union,
Singapore Organisation of
Seamen dan ver.di - melakukan
reli seputar IFOMS dan
memberikan dukungan yang tak
ternilai.

Mereka semua menghadiri
kongres perdana IFOMS, di
mana sekjen ITF Steve Cotton
menyatakan bahwa negara
tersebut sedang dalam transisi ke
bentuk pemerintahan yang lebih
demokratis, contoh IFOMS "akan
berdampak jauh melampaui batas-
batas basis keanggotaannya yang
terus tumbuh”.

Segera setelah kongres, jaringan
inspektur ITF bekerja dengan
IFOMS untuk meningkatkan
kesadaran serikat tersebut dalam
melayani pelaut dan ratusan
anggota baru yang telah masuk ke
dalam serikat.

Komitmen, semangat dan
keberanian yang ditunjukkan oleh
pengurus terpilih dan aktivis
IFOMS telah membuat semua
orang yang telah mengunjungi
kantor serikat atau ikut serta dalam
program pendidikannya terkesan.

Membangun serikat yang kuat
lanjutan
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Sekilas tentang raihan
IFOMS (sampai akhir
Desember 2015) 

Total kasus 56 
Kasus diselesaikan 42
Kasus berjalan 14

Total gaji rapelan yang
didapatkan: USD2,474,697.53

Total kompensasi atas cedera
dan kematian kerja yang
didapatkan : USD1,079,596

Kampanye IFOMS oleh Inspektorat ITF
Kampanye IFOMS dijalankan pada tahun 2015 dari 20 April sampai 31 Mei untuk
mempromosikan serikat tersebut dan merekrut anggota sebanyak mungkin.

Kampanye ini menargetkan 100
kapal terutama kapal-kapal yang
memiliki ABK Myanmar,
memperbarui daftar ABK mereka
di tahun sebelumnya, dan yang
melakukan perniagaan di
wilayah-wilayah yang ada
inspektur ITFnya.

Selama kampanye enam
minggu tersebut, inspektur ITF di
seluruh dunia melakukan 91
kunjungan ke kapal yang

dijadikan target, di 24 negara.
Mereka bertemu dengan 1.019
pelaut Myanmar secara tatap
muka, memberitahu mereka
tentang IFOMS, membagi-
bagikan pamflet serikat dan
formulir aplikasi keanggotaan,
dan menunjukkan kepada
mereka di mana bisa
menemukan IFOMS di YouTube,
Facebook dan websitenya. 

Di antara pelanggaran yang

mereka temukan adalah pelaut
harus membayar USD3,000
atau lebih untuk mendapatkan
pekerjaan dan menyerahkan
sertifikat properti, dan klausul
hukuman hingga USD20,000.

Sebagai hasil dari kampanye,
banyak pelaut Myanmar menjadi
sadar akan hak-hak berserikat
mereka dan 478 orang telah
mendaftar ke IFOMS. 

Studi kasus 
Keadilan telah memberikan kemenangan bagi janda dari pelaut
Myanmar yang lenyap 

Yang pasti adalah bahwa 3rd engineer Zaw Lynn Aung lenyap secara
tragis di laut pada 10 Oktober 2013 saat bekerja di atas kapal Paiwan
Wisdom yang berbendera Panama. Tetapi, situasinya tetap diselimuti
misteri. Janda yang ditinggalkannya kebingungan dan meminta bantuan
ke IFOMS.

Urutan kejadian yang dapat diterima oleh P & I club yang mewakili pemilik
kapal Wisdom Marine Lines didasarkan semata-mata atas keterangan
chief engineer, yang menyatakan bahwa ia diserang dengan tiba-tiba
dengan pisau secara membuta oleh Aung tanpa alasan. Tidak ada
penjelasan yang dapat ditemukan untuk ini dan tidak ada indikasi adanya
sejarah permusuhan antara dua individu tersebut; juga tidak ada saksi
baik terkait dugaan serangan tersebut ataupun atas hilangnya Aung.

P & I club mengklaim bahwa Aung telah bunuh diri. P&I mencoba
menggunakan hal ini dan dugaan serangan tersebut sebagai alasan
untuk membatalkan kewajiban pemilik kapal sesuai dengan perjanjian ITF

yang melindungi kapal tersebut. Pengacaranya memberikan saran bahwa
perusahaan tidak harus membayar kompensasi lebih dari USD20,000,
dan bahwasannya USD5,000 akan menjadi titik awal yang baik untuk
negosiasi.

John Wood, penasehat kampanye ITF / FOC, memprotes tegas secara
tertulis kepada presiden dan CEO P & I. Dia mengatakan bahwa
kemungkinannya Aung telah dibunuh dalam perkelahian dan tubuhnya
dibuang. Tetapi apapun yang terjadi, tegasnya, Kapal Paiwan Wisdom
dilindungi oleh PKB yang mengikat secara hukum dengan National
Chinese Seaman’s Union (Serikat Pelaut Nasional China) yang berafiliasi
ke ITF (NCSU) dan bahwasannya tidak ada pengecualian untuk syarat
dan kondisi dari perjanjian itu, yang mencakup hilangnya nyawa /
kematian dalam pekerjaan. Ia mengingatkan mereka bahwa kematian
dalam pekerjaan akan diberikan tunjangan menurut perjanjian tersebut
yang pada tahun 2014 adalah sebesar USD95,949 bagi penerima
manfaatnya dan USD18,631 untuk setiap anak yang menjadi
tanggungannya (sampai maksimum empat) di bawah usia 19.

Syukurnya, bagi janda Aung dan anak perempuan berusia tiga tahunnya
yang sedang berduka, intervensi IFOMS dan bantuan dari ITF telah
membuat tuntutan tersebut akhirnya dipenuhi secara penuh. 

Kisah dari dua bersaudara 
Katie Higginbottom, pemimpin proyek dan kampanye maritim ITF, mengungkapkan kisah-
kisah menarik dari dua bersaudara Shwe Tun Aung dan Aung Kyaw Linn, yang menjadi
jantung kelahiran IFOMS

Shwe Tun Aung meninggalkan
Myanmar pada tahun 1995 untuk
bekerja di laut. Segera setelah
itu, ia bekerja di sebuah kapal
dengan ABK Burma lainnya
yang belum dibayar selama
delapan bulan. Mereka takut,
tapi akhirnya menelpon ITF
untuk meminta bantuan ketika
mereka mendarat di Brasil. 

Pada saat di pelabuhan, duta
besar Myanmar datang untuk
mengunjungi, tapi tidak
menawarkan dukungan apapun;
bahkan para awak kapal
diintimidasi dan Shwe diancam
dengan hukuman penjara.
Akhirnya, dengan intervensi ITF,
ABK tersebut dibayar.

Ketika Radio Free Asia menyiarkan
cerita tersebut, Shwe dimasukkan
daftar hitam (blacklist). Dia tidak
bisa mendapatkan pekerjaan
karena ia sekarang memiliki
reputasi sebagai pembuat onar.
Namun, ia ditawari kontrak sebagai
jurumudi kapal pendidikan ITF

Global Mariner.

Sementara itu, adik lelaki Shwe,
Kyaw Linn telah menyelesaikan
studinya dan melaut sebagai
kadet. Shwe memutuskan untuk
mendukung Linn pindah ke
Bangkok untuk kembali belajar. 

Ketika Global Mariner tenggelam
setelah bertabrakan pada Agustus
2000, Shwe memiliki masalah. Dia
harus mendapatkan paspor baru
tetapi jika ia kembali ke Myanmar
dia akan segera dipenjara karena
kerja aktivisnya. Permohonan
suakanya di Brasil ditolak tapi ia
diberikan perpanjangan waktu
enam-bulan untuk tinggal, selama
waktu tersebut dia menemukan
pekerjaan di sebuah kapal menuju
Amerika Serikat.

Setibanya di Amerika, Shwe
menghabiskan satu bulan di pusat
imigrasi. Seafarers’ International
Union menyewa seorang
pengacara imigrasi untuknya dan
dia akhirnya diberikan suaka. Dia

kemudian diangkat sebagai
inspektur ITF di Houston, di mana
ia mengembangkan reputasinya
yang tegas akan kegigihan dalam
memulihkan upah bagi pelaut.

Sekarang, Linn telah kembali ke
Myanmar dan kadang-kadang
membantu Shwe untuk menangani
kasus-kasus yang berkaitan
dengan pelaut Myanmar dan
keluarga mereka - dengan berada
di laut, ia merasakan hubungan
dekat dengan mereka.

Pada tahun 2012 Shwe kembali ke
Myanmar sebagai bagian dari misi
ITF untuk memindahkan Seafarers’
Union of Burma (SUB) ke
negaranya kembali, setelah lama
beroperasi di pengasingan di
Thailand. Linn, yang telah
memberikan dukungan yang tak
ternilai baik kepada Shwe dan
penasehat kampanye FOC ITF di
Indonesia, John Wood, siap
membantu membantu delegasi ITF
tersebut. Adalah merupakan suatu
reuni yang membahagiakan bagi

kedua bersaudara tersebut, yang
sudah tidak bertemu satu sama
lain selama lebih dari 10 tahun. 

Ketika masalah serius dengan
SUB kemudian muncul, kerja
dimulai dengan mengorganisasi
serikat baru pelaut Myanmar.
IFOMS terdaftar pada tahun 2014
dan pada kongres pertama Maret
2015 sekitar 100 pelaut terpilih
dewan eksekutif mereka, dengan
Linn sebagai general secretary.

Linn mengatakan: "Saya tidak
pernah berpikir saya akan menjadi
pimpinan serikat. Saya hanya
sangat ingin membantu pelaut dan
keluarga mereka karena saya tahu
situasi mereka di Myanmar.

“Pemerintah mengabaikan hak-hak
mereka. Sekarang saya berharap
semua pelaut Myanmar bisa
mendapatkan keuntungan dari
peraturan internasional dan
memiliki hak dan gaji yang sama. "
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IFOMS dengan cepat membangun
reputasi atas kompetensi dan
perjuangannya dalam tuntutan
yang mewakili para anggotanya
dengan gigih dan dengan penuh
semangat. IFOMS dengan sangat
cepat berhasil mendapatkan
ratusan ribu dolar untuk anggota
dan keluarga mereka atas
pembayaran gaji rapelan dan
tuntutan atas kompensasi. Kerja
IFOMS mendapatkan pujian dari
para keluarga dan teman-teman
pelaut di media sosial dan dari
mulut ke mulut.

Dengan segera nampaklah secara
jelas bahwa IFOMS adalah satu-
satunya serikat yang serius dan
kredibel yang akan berjuang
bersama-sama dengan pelaut
Myanmar. Seiring dengan
membanjirnya jumlah anggota,
tekanan pada pemerintah untuk
secara hukum mengakui IFOMS
menjadi semakin besar dan pada

bulan Maret 2015 serikat ini telah
terdaftar secara resmi.

Dari awal, serikat-serikat ITF -
Japanese Seamen’s Union
(Serikat Pelaut Jepang),
Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI),
Maritime Union of Australia,
Seafarers’ International Union,
Singapore Organisation of
Seamen dan ver.di - melakukan
reli seputar IFOMS dan
memberikan dukungan yang tak
ternilai.

Mereka semua menghadiri
kongres perdana IFOMS, di
mana sekjen ITF Steve Cotton
menyatakan bahwa negara
tersebut sedang dalam transisi ke
bentuk pemerintahan yang lebih
demokratis, contoh IFOMS "akan
berdampak jauh melampaui batas-
batas basis keanggotaannya yang
terus tumbuh”.

Segera setelah kongres, jaringan
inspektur ITF bekerja dengan
IFOMS untuk meningkatkan
kesadaran serikat tersebut dalam
melayani pelaut dan ratusan
anggota baru yang telah masuk ke
dalam serikat.

Komitmen, semangat dan
keberanian yang ditunjukkan oleh
pengurus terpilih dan aktivis
IFOMS telah membuat semua
orang yang telah mengunjungi
kantor serikat atau ikut serta dalam
program pendidikannya terkesan.

Membangun serikat yang kuat
lanjutan
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Äá~ë~=Ç~ä~ã=ãÉï~âáäá=~åÖÖçí~åó~=Ç~å=ãÉê~áÜ=Ü~ëáäJ
Ü~ëáä=íÉí~éá=áåá=~â~å=ÄÉêÇ~ãé~â=à~ìÜ=ãÉä~ãé~ìá
Ä~í~ëJÄ~í~ë=Ä~ëáë=âÉ~åÖÖçí~~ååó~=ó~åÖ=íÉêìë
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Sekilas tentang raihan
IFOMS (sampai akhir
Desember 2015) 

Total kasus 56 
Kasus diselesaikan 42
Kasus berjalan 14

Total gaji rapelan yang
didapatkan: USD2,474,697.53

Total kompensasi atas cedera
dan kematian kerja yang
didapatkan : USD1,079,596

Kampanye IFOMS oleh Inspektorat ITF
Kampanye IFOMS dijalankan pada tahun 2015 dari 20 April sampai 31 Mei untuk
mempromosikan serikat tersebut dan merekrut anggota sebanyak mungkin.

Kampanye ini menargetkan 100
kapal terutama kapal-kapal yang
memiliki ABK Myanmar,
memperbarui daftar ABK mereka
di tahun sebelumnya, dan yang
melakukan perniagaan di
wilayah-wilayah yang ada
inspektur ITFnya.

Selama kampanye enam
minggu tersebut, inspektur ITF di
seluruh dunia melakukan 91
kunjungan ke kapal yang

dijadikan target, di 24 negara.
Mereka bertemu dengan 1.019
pelaut Myanmar secara tatap
muka, memberitahu mereka
tentang IFOMS, membagi-
bagikan pamflet serikat dan
formulir aplikasi keanggotaan,
dan menunjukkan kepada
mereka di mana bisa
menemukan IFOMS di YouTube,
Facebook dan websitenya. 

Di antara pelanggaran yang

mereka temukan adalah pelaut
harus membayar USD3,000
atau lebih untuk mendapatkan
pekerjaan dan menyerahkan
sertifikat properti, dan klausul
hukuman hingga USD20,000.

Sebagai hasil dari kampanye,
banyak pelaut Myanmar menjadi
sadar akan hak-hak berserikat
mereka dan 478 orang telah
mendaftar ke IFOMS. 

Studi kasus 
Keadilan telah memberikan kemenangan bagi janda dari pelaut
Myanmar yang lenyap 

Yang pasti adalah bahwa 3rd engineer Zaw Lynn Aung lenyap secara
tragis di laut pada 10 Oktober 2013 saat bekerja di atas kapal Paiwan
Wisdom yang berbendera Panama. Tetapi, situasinya tetap diselimuti
misteri. Janda yang ditinggalkannya kebingungan dan meminta bantuan
ke IFOMS.

Urutan kejadian yang dapat diterima oleh P & I club yang mewakili pemilik
kapal Wisdom Marine Lines didasarkan semata-mata atas keterangan
chief engineer, yang menyatakan bahwa ia diserang dengan tiba-tiba
dengan pisau secara membuta oleh Aung tanpa alasan. Tidak ada
penjelasan yang dapat ditemukan untuk ini dan tidak ada indikasi adanya
sejarah permusuhan antara dua individu tersebut; juga tidak ada saksi
baik terkait dugaan serangan tersebut ataupun atas hilangnya Aung.

P & I club mengklaim bahwa Aung telah bunuh diri. P&I mencoba
menggunakan hal ini dan dugaan serangan tersebut sebagai alasan
untuk membatalkan kewajiban pemilik kapal sesuai dengan perjanjian ITF

yang melindungi kapal tersebut. Pengacaranya memberikan saran bahwa
perusahaan tidak harus membayar kompensasi lebih dari USD20,000,
dan bahwasannya USD5,000 akan menjadi titik awal yang baik untuk
negosiasi.

John Wood, penasehat kampanye ITF / FOC, memprotes tegas secara
tertulis kepada presiden dan CEO P & I. Dia mengatakan bahwa
kemungkinannya Aung telah dibunuh dalam perkelahian dan tubuhnya
dibuang. Tetapi apapun yang terjadi, tegasnya, Kapal Paiwan Wisdom
dilindungi oleh PKB yang mengikat secara hukum dengan National
Chinese Seaman’s Union (Serikat Pelaut Nasional China) yang berafiliasi
ke ITF (NCSU) dan bahwasannya tidak ada pengecualian untuk syarat
dan kondisi dari perjanjian itu, yang mencakup hilangnya nyawa /
kematian dalam pekerjaan. Ia mengingatkan mereka bahwa kematian
dalam pekerjaan akan diberikan tunjangan menurut perjanjian tersebut
yang pada tahun 2014 adalah sebesar USD95,949 bagi penerima
manfaatnya dan USD18,631 untuk setiap anak yang menjadi
tanggungannya (sampai maksimum empat) di bawah usia 19.

Syukurnya, bagi janda Aung dan anak perempuan berusia tiga tahunnya
yang sedang berduka, intervensi IFOMS dan bantuan dari ITF telah
membuat tuntutan tersebut akhirnya dipenuhi secara penuh. 

Kisah dari dua bersaudara 
Katie Higginbottom, pemimpin proyek dan kampanye maritim ITF, mengungkapkan kisah-
kisah menarik dari dua bersaudara Shwe Tun Aung dan Aung Kyaw Linn, yang menjadi
jantung kelahiran IFOMS

Shwe Tun Aung meninggalkan
Myanmar pada tahun 1995 untuk
bekerja di laut. Segera setelah
itu, ia bekerja di sebuah kapal
dengan ABK Burma lainnya
yang belum dibayar selama
delapan bulan. Mereka takut,
tapi akhirnya menelpon ITF
untuk meminta bantuan ketika
mereka mendarat di Brasil. 

Pada saat di pelabuhan, duta
besar Myanmar datang untuk
mengunjungi, tapi tidak
menawarkan dukungan apapun;
bahkan para awak kapal
diintimidasi dan Shwe diancam
dengan hukuman penjara.
Akhirnya, dengan intervensi ITF,
ABK tersebut dibayar.

Ketika Radio Free Asia menyiarkan
cerita tersebut, Shwe dimasukkan
daftar hitam (blacklist). Dia tidak
bisa mendapatkan pekerjaan
karena ia sekarang memiliki
reputasi sebagai pembuat onar.
Namun, ia ditawari kontrak sebagai
jurumudi kapal pendidikan ITF

Global Mariner.

Sementara itu, adik lelaki Shwe,
Kyaw Linn telah menyelesaikan
studinya dan melaut sebagai
kadet. Shwe memutuskan untuk
mendukung Linn pindah ke
Bangkok untuk kembali belajar. 

Ketika Global Mariner tenggelam
setelah bertabrakan pada Agustus
2000, Shwe memiliki masalah. Dia
harus mendapatkan paspor baru
tetapi jika ia kembali ke Myanmar
dia akan segera dipenjara karena
kerja aktivisnya. Permohonan
suakanya di Brasil ditolak tapi ia
diberikan perpanjangan waktu
enam-bulan untuk tinggal, selama
waktu tersebut dia menemukan
pekerjaan di sebuah kapal menuju
Amerika Serikat.

Setibanya di Amerika, Shwe
menghabiskan satu bulan di pusat
imigrasi. Seafarers’ International
Union menyewa seorang
pengacara imigrasi untuknya dan
dia akhirnya diberikan suaka. Dia

kemudian diangkat sebagai
inspektur ITF di Houston, di mana
ia mengembangkan reputasinya
yang tegas akan kegigihan dalam
memulihkan upah bagi pelaut.

Sekarang, Linn telah kembali ke
Myanmar dan kadang-kadang
membantu Shwe untuk menangani
kasus-kasus yang berkaitan
dengan pelaut Myanmar dan
keluarga mereka - dengan berada
di laut, ia merasakan hubungan
dekat dengan mereka.

Pada tahun 2012 Shwe kembali ke
Myanmar sebagai bagian dari misi
ITF untuk memindahkan Seafarers’
Union of Burma (SUB) ke
negaranya kembali, setelah lama
beroperasi di pengasingan di
Thailand. Linn, yang telah
memberikan dukungan yang tak
ternilai baik kepada Shwe dan
penasehat kampanye FOC ITF di
Indonesia, John Wood, siap
membantu membantu delegasi ITF
tersebut. Adalah merupakan suatu
reuni yang membahagiakan bagi

kedua bersaudara tersebut, yang
sudah tidak bertemu satu sama
lain selama lebih dari 10 tahun. 

Ketika masalah serius dengan
SUB kemudian muncul, kerja
dimulai dengan mengorganisasi
serikat baru pelaut Myanmar.
IFOMS terdaftar pada tahun 2014
dan pada kongres pertama Maret
2015 sekitar 100 pelaut terpilih
dewan eksekutif mereka, dengan
Linn sebagai general secretary.

Linn mengatakan: "Saya tidak
pernah berpikir saya akan menjadi
pimpinan serikat. Saya hanya
sangat ingin membantu pelaut dan
keluarga mereka karena saya tahu
situasi mereka di Myanmar.

“Pemerintah mengabaikan hak-hak
mereka. Sekarang saya berharap
semua pelaut Myanmar bisa
mendapatkan keuntungan dari
peraturan internasional dan
memiliki hak dan gaji yang sama. "
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Canaleros Panama memperjuangkan hak-hak mereka
Posisi geografis Panama dan tawaran untuk bisnis dan perniagaan internasional telah
membuatnya menjadi perekonomian yang paling dinamis di Amerika Tengah. Tapi, kata
Ivan de la Guardia dari komite nasional koordinasi ITF Panama, untuk Canaleros di Kanal
Panama, segalanya masih jauh dari mencerahkan.
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Pemerintah baru-baru ini telah
membuat undang-undang
perburuhan di negara tersebut,
terutama di dalam Kanal
Panama, sangat restriktif,
mengabaikan hak dan jaminan
dan memeras kaum pekerja
sebisa mereka. serikat-serikat
Kanal Panama bahkan diingkari
hak mogok mereka.

Afiliasi ITF dari semua sektor di
Panama bekerja sama untuk
melawan ini, termasuk lima di
wilayah Kanal Panama (ACP).
Mereka berterima kasih atas
dukungan yang mereka juga
dapatkan dari keluarga serikat
internasional yang lebih luas.

Administrasi ACP mengambil
pendekatan yang sangat keras
terhadap pekerja kanal - dikenal
sebagai Canaleros - dan serikat
mereka. Misalnya, pada bulan
November / Desember 2015, satu
sekjen serikat diajukan ke proses
investigasi dengan semena-mena
karena ia diundang ke sebuah
stasiun radio publik untuk
berbicara tentang kurangnya
pelatihan bagi anggotanya.

Sayangnya, Dewan Hubungan
Perburuhan/Labour Relations
Board (LRB) - yang memiliki lima
anggota yang ditunjuk oleh
Presiden Panama - akhir-akhir ini
telah berpihak pada pendekatan
ACP karena tiga anggota barunya
yang memiliki kecenderungan ini
telah ditunjuk dalam dua tahun

terakhir. Ini berarti tidak akan aneh
bagi administrasi ACP untuk
mengambil peran utama dalam
proses disipliner dan proses
arbitrase atas kesepakatan
bersama. Juga tidak
mengherankan jika sering ada
perselisihan dan berakhir di LRB
tersebut. Lebih dari 90 persen dari
keputusan LRB yang berpihak
pada pekerja ditentang oleh
administrasi ACP di Mahkamah
Agung, yang prosesnya dapat
berlangsung selama bertahun-
tahun.

Serikat yang orientasinya lebih
teknis yang mewakili engineer,
petugas pandu dan Nakhoda
sangat prihatin dengan kurangnya
pelatihan dan prosedur operasi
yang jelas untuk kanal baru di
administrasi tersebut. Mereka
mengklaim bahwa sekelompok
‘pekerja sahabat' sedang
menyusun proses meskipun
mereka tidak memiliki
pengetahuan, niat atau kapasitas
untuk melatih orang lain.
Administrasi dengan begitu saja
mengabaikan peringatan yang
dilakukan oleh kapten dan pilot
terkait potensi bencana kelautan
jika terus bertindak tidak
bertanggung jawab.

Serikat-serikat frustrasi
bahwasannya pemerintah telah
mengabaikan permohonan agar
melakukan intervensi karena
begitu tergantung pada uang tunai
yang diberikan oleh kanal, saat ini

jumlahnya satu miliar dolar AS
setahun dan akan meningkat jika
proyeksi untuk kanal baru tersebut
benar.

Pertanyaan yang diangkat adalah
tentang tidak memadainya 11
dewan direksi kanal yang kuat dan
diamnya mereka terhadap
keputusan yang meragukan
tentang operasi kanal tersebut.  

Media publik - yang menerima
USD 20 juta per tahun dari
administrasi ACP - menekan berita
serikat atau komentar dan pada
saat yang sama menjadi corong
yang kuat untuk kampanye
administrasi.

Keberhasilan hub logistik di
Panama dibangun dengan
keringat dan darah para pekerja.
Namun pekerja - yang gajinya
stagnan pada saat yang sama
beban kerja mereka menjadi lebih
menuntut - tidak akan
mendapatkan bagian dari masa
depan kanal yang cerah,
sementara uangnya diterima oleh
para jutawan pengusaha dan
politisi.

Negara dan semua jasa dan
industri penunjang bergantung
pada kanal, karena tidak ada
banyak lagi yang lainnya di
Panama, dan serikat akan terus
memperjuangkan hak-hak dan
kondisi pekerja di sana.

ILO 185 dan cuti darat
ITF percaya konvensi internasional tentang dokumen identitas pelaut akan membawa lebih
banyak manfaat bagi kehidupan pelaut dan berharap bahwa negara-negara akan segera
menandatanganinya. Assistant secretary untuk bagian pelaut ITF Fabrizio Barcellona
menjelaskan

Anda mungkin bertanya
mengapa dokumen identitas
pelaut (SID) diperlukan,
meskipun ini sangat mirip
dengan paspor. Seperti juga yang
berlaku pada awak kabin
pesawat yang telah dimudahkan
masuk ke negara tujuan mereka,
yang demikian juga harus
berlaku bagi pelaut. Adalah
penting bahwasannya pelaut
dapat bergabung atau
meninggalkan kapal dalam waktu
singkat untuk menikmati cuti
darat setelah beberapa lama di
atas kapal.  

Konvensi 185, seperti yang
biasanya dikenal, dimaksudkan
untuk menjamin pelaut diberikan,
dokumen yang dapat diterima
secara internasional untuk
memudahkan transit gratis dan cuti
darat. Dokumen akan dengan
mudah diperiksa oleh para pejabat
di negara-negara yang dimasuki
dan memberikan konfirmasi atas
identitas pelaut tanpa melanggar
undang-undang privasi.

Tapi hari ini, hanya sejumlah negara
telah meratifikasi konvensi 185. Dan
mereka ini dihadapkan dengan
sejumlah kendala. Agar dokumen
identitas pelaut menjadi kenyataan,
masalah ini perlu diselesaikan.  

Pertama, kita harus setuju untuk titik
utama internasional buat
penyimpanan database, sehingga
pejabat pemerintah dapat
memverifikasi identitas pelaut.
Kedua, kita memerlukan sistem
terpadu terkait pengenalan
biometrik yang secara luas
kompatibel untuk digunakan
petugas imigrasi. Dan ketiga, kita
harus meyakinkan negara-negara
yang skeptis bahwa dokumen
identitas adalah sah, aman dan
terpercaya. 

Kita secara bertahap sedang
mengarah ke sana. ITF, organisasi
serikat lain dan organisasi-
organisasi pemilik kapal telah
bekerja sama dengan erat dengan
Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) untuk
memastikan bahwa kita tetap

melanjutkan agenda pemerintah-
pemerintah. Pada 2015, ILO
membawa kita semua bersama-
sama di Jenewa memberikan saran
ahli tentang cara merealisasikan
SID. 

Pada saat Buletin Pelaut ini naik
cetak, kami berharap bahwa
rekomendasi kami untuk
amandemen konvensi akan
kemudian dibahas - dan disetujui -
pada bulan Februari 2016. Jika
memang demikian, ILO akan dapat
menyediakan kepada negara-
negara anggota dengan format
yang sudah direvisi bagi dokumen
identitas pelaut yang akan
mendorong ratifikasi yang lebih luas
dari konvensi 185 dan diterima oleh
pejabat-pejabat pengendali
perbatasan.

Ini akan memudahkan akses masuk
ke suatu negara untuk bergabung
atau meninggalkan kapal dan
mengakses fasilitas darat bagi
semua pelaut yang negaranya telah
meratifikasi konvensi tersebut.  
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13Cuti darat12 Serikat Pekerja
dalam Aksi

Canaleros Panama memperjuangkan hak-hak mereka
Posisi geografis Panama dan tawaran untuk bisnis dan perniagaan internasional telah
membuatnya menjadi perekonomian yang paling dinamis di Amerika Tengah. Tapi, kata
Ivan de la Guardia dari komite nasional koordinasi ITF Panama, untuk Canaleros di Kanal
Panama, segalanya masih jauh dari mencerahkan.
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mengabaikan hak dan jaminan
dan memeras kaum pekerja
sebisa mereka. serikat-serikat
Kanal Panama bahkan diingkari
hak mogok mereka.

Afiliasi ITF dari semua sektor di
Panama bekerja sama untuk
melawan ini, termasuk lima di
wilayah Kanal Panama (ACP).
Mereka berterima kasih atas
dukungan yang mereka juga
dapatkan dari keluarga serikat
internasional yang lebih luas.
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karena ia diundang ke sebuah
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sebisa mereka. serikat-serikat
Kanal Panama bahkan diingkari
hak mogok mereka.
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melawan ini, termasuk lima di
wilayah Kanal Panama (ACP).
Mereka berterima kasih atas
dukungan yang mereka juga
dapatkan dari keluarga serikat
internasional yang lebih luas.
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pelatihan bagi anggotanya.
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mengambil peran utama dalam
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mengherankan jika sering ada
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teknis yang mewakili engineer,
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mengabaikan permohonan agar
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setahun dan akan meningkat jika
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benar.

Pertanyaan yang diangkat adalah
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dewan direksi kanal yang kuat dan
diamnya mereka terhadap
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tentang operasi kanal tersebut.  

Media publik - yang menerima
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serikat atau komentar dan pada
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Pemerintah baru-baru ini telah
membuat undang-undang
perburuhan di negara tersebut,
terutama di dalam Kanal
Panama, sangat restriktif,
mengabaikan hak dan jaminan
dan memeras kaum pekerja
sebisa mereka. serikat-serikat
Kanal Panama bahkan diingkari
hak mogok mereka.

Afiliasi ITF dari semua sektor di
Panama bekerja sama untuk
melawan ini, termasuk lima di
wilayah Kanal Panama (ACP).
Mereka berterima kasih atas
dukungan yang mereka juga
dapatkan dari keluarga serikat
internasional yang lebih luas.

Administrasi ACP mengambil
pendekatan yang sangat keras
terhadap pekerja kanal - dikenal
sebagai Canaleros - dan serikat
mereka. Misalnya, pada bulan
November / Desember 2015, satu
sekjen serikat diajukan ke proses
investigasi dengan semena-mena
karena ia diundang ke sebuah
stasiun radio publik untuk
berbicara tentang kurangnya
pelatihan bagi anggotanya.

Sayangnya, Dewan Hubungan
Perburuhan/Labour Relations
Board (LRB) - yang memiliki lima
anggota yang ditunjuk oleh
Presiden Panama - akhir-akhir ini
telah berpihak pada pendekatan
ACP karena tiga anggota barunya
yang memiliki kecenderungan ini
telah ditunjuk dalam dua tahun

terakhir. Ini berarti tidak akan aneh
bagi administrasi ACP untuk
mengambil peran utama dalam
proses disipliner dan proses
arbitrase atas kesepakatan
bersama. Juga tidak
mengherankan jika sering ada
perselisihan dan berakhir di LRB
tersebut. Lebih dari 90 persen dari
keputusan LRB yang berpihak
pada pekerja ditentang oleh
administrasi ACP di Mahkamah
Agung, yang prosesnya dapat
berlangsung selama bertahun-
tahun.

Serikat yang orientasinya lebih
teknis yang mewakili engineer,
petugas pandu dan Nakhoda
sangat prihatin dengan kurangnya
pelatihan dan prosedur operasi
yang jelas untuk kanal baru di
administrasi tersebut. Mereka
mengklaim bahwa sekelompok
‘pekerja sahabat' sedang
menyusun proses meskipun
mereka tidak memiliki
pengetahuan, niat atau kapasitas
untuk melatih orang lain.
Administrasi dengan begitu saja
mengabaikan peringatan yang
dilakukan oleh kapten dan pilot
terkait potensi bencana kelautan
jika terus bertindak tidak
bertanggung jawab.

Serikat-serikat frustrasi
bahwasannya pemerintah telah
mengabaikan permohonan agar
melakukan intervensi karena
begitu tergantung pada uang tunai
yang diberikan oleh kanal, saat ini

jumlahnya satu miliar dolar AS
setahun dan akan meningkat jika
proyeksi untuk kanal baru tersebut
benar.

Pertanyaan yang diangkat adalah
tentang tidak memadainya 11
dewan direksi kanal yang kuat dan
diamnya mereka terhadap
keputusan yang meragukan
tentang operasi kanal tersebut.  

Media publik - yang menerima
USD 20 juta per tahun dari
administrasi ACP - menekan berita
serikat atau komentar dan pada
saat yang sama menjadi corong
yang kuat untuk kampanye
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Keberhasilan hub logistik di
Panama dibangun dengan
keringat dan darah para pekerja.
Namun pekerja - yang gajinya
stagnan pada saat yang sama
beban kerja mereka menjadi lebih
menuntut - tidak akan
mendapatkan bagian dari masa
depan kanal yang cerah,
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ILO 185 dan cuti darat
ITF percaya konvensi internasional tentang dokumen identitas pelaut akan membawa lebih
banyak manfaat bagi kehidupan pelaut dan berharap bahwa negara-negara akan segera
menandatanganinya. Assistant secretary untuk bagian pelaut ITF Fabrizio Barcellona
menjelaskan

Anda mungkin bertanya
mengapa dokumen identitas
pelaut (SID) diperlukan,
meskipun ini sangat mirip
dengan paspor. Seperti juga yang
berlaku pada awak kabin
pesawat yang telah dimudahkan
masuk ke negara tujuan mereka,
yang demikian juga harus
berlaku bagi pelaut. Adalah
penting bahwasannya pelaut
dapat bergabung atau
meninggalkan kapal dalam waktu
singkat untuk menikmati cuti
darat setelah beberapa lama di
atas kapal.  

Konvensi 185, seperti yang
biasanya dikenal, dimaksudkan
untuk menjamin pelaut diberikan,
dokumen yang dapat diterima
secara internasional untuk
memudahkan transit gratis dan cuti
darat. Dokumen akan dengan
mudah diperiksa oleh para pejabat
di negara-negara yang dimasuki
dan memberikan konfirmasi atas
identitas pelaut tanpa melanggar
undang-undang privasi.

Tapi hari ini, hanya sejumlah negara
telah meratifikasi konvensi 185. Dan
mereka ini dihadapkan dengan
sejumlah kendala. Agar dokumen
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memverifikasi identitas pelaut.
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yang skeptis bahwa dokumen
identitas adalah sah, aman dan
terpercaya. 
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serikat lain dan organisasi-
organisasi pemilik kapal telah
bekerja sama dengan erat dengan
Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) untuk
memastikan bahwa kita tetap

melanjutkan agenda pemerintah-
pemerintah. Pada 2015, ILO
membawa kita semua bersama-
sama di Jenewa memberikan saran
ahli tentang cara merealisasikan
SID. 

Pada saat Buletin Pelaut ini naik
cetak, kami berharap bahwa
rekomendasi kami untuk
amandemen konvensi akan
kemudian dibahas - dan disetujui -
pada bulan Februari 2016. Jika
memang demikian, ILO akan dapat
menyediakan kepada negara-
negara anggota dengan format
yang sudah direvisi bagi dokumen
identitas pelaut yang akan
mendorong ratifikasi yang lebih luas
dari konvensi 185 dan diterima oleh
pejabat-pejabat pengendali
perbatasan.

Ini akan memudahkan akses masuk
ke suatu negara untuk bergabung
atau meninggalkan kapal dan
mengakses fasilitas darat bagi
semua pelaut yang negaranya telah
meratifikasi konvensi tersebut.  
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Pelaut dipuji
atas perannya

dalam
menyelamatkan

para migran
Dunia menyaksikan adegan mengerikan dari mereka yang

tenggelam, tewas dan upaya-upaya penyelamatan pada tahun 2015,
seiring dengan berputus asanya individu-individu dan keluarga yang

meninggalkan rumah mereka menuju kapal berbahaya yang terlalu
penuh sesak dan tidak layak laut, seringkali pengaturannya

dilakukan oleh para penyelundup manusia. Banyak pelaut
memainkan peran yang berani - meski sering tidak diakui - dalam

operasi-operasi pencarian dan penyelamatan di Mediterania,
menyelamatkan ribuan nyawa. Buletin Pelaut menyoroti upaya ini

dan dampaknya pada mereka yang terlibat

Pelaut berperan krusial atas
operasi-operasi penyelamatan
Peran dari kapal niaga dan pelaut sangat penting dalam operasi-
operasi pencarian dan penyelamatan, kata Laksamana Cristiano
Aliperta, perwakilan tetap pengganti untuk Organisasi Maritim
Internasional (IMO) dan laksamana dari Coast Guard Italia yang
berkebangsaan Italia.

Cerita Pelaut
Roger Harris, Direktur Kesejahteraan dan Jaringan Bantuan Pelaut Internasional (ISWAN),
berbagi cerita pelaut tentang bagaimana ia membantu menyelamatkan nyawa 211 migran di
lepas pantai Libya       

Kita membutuhkan upaya internasional bersama
untuk mengatasi isu yang kompleks ini dan
mengurangi masalahnya. Pada bulan Maret 2015
sekjen IMO mengumpulkan semua badan PBB
yang terlibat untuk mengeksplorasi bagaimana
melakukan ini, dan sejak itu, saya percaya bahwa
pendekatan internasional telah berubah. Uni
Eropa, khususnya, telah mengakui bahwa
masalahnya bukan hanya di Italia tetapi seluruh
Eropa.

Saya tidak bisa cukup menekankan betapa
pentingnya peran kapal niaga dan pelaut dalam
kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR). 1.400
kapal dari bendera yang berbeda dialihkan dari awal
2014 sampai akhir November 2015 oleh Pusat
Koordinasi Penyelamatan Italia memainkan peran
yang fantastis selama operasi SAR di Mediterania
selatan. 

Peran para awak kapal dan kapal-kapal seringkali
hilang tak terlihat dan saya ingin lebih banyak orang
tahu tentang hal itu. Meskipun tidak menyiapkan diri
untuk berurusan dengan sejumlah besar orang untuk
diselamatkan, Nakhoda kapal, ABK mereka, dan
pemilik kapal selalu memberikan respon dengan
profesionalisme yang besar dan upaya kemanusiaan
yang tulus.

Klausul dalam konvensi internasional seperti Solas
dan konvensi Hamburg menyatakan bahwasannya

wajib untuk menyelamatkan nyawa manusia di laut.
Sehingga, dorongan melakukan hal ini sudah menyatu
dengan DNA dari para pelaut, dan ini adalah apa yang
paling penting. Segera setelah Anda memulai hidup
Anda di laut, Anda tahu bahwa pelajaran pertama dan
paling penting yang Anda pelajari adalah bahwa Anda
harus menyelamatkan orang dalam kesusahan, dalam
kasus apapun dan tanpa prasangka. 

Saya secara pribadi terlibat sekali dalam upaya
penyelamatan dekat pulau Lampedusa. Saat saya
sedang diwawancarai oleh televisi Al Jazeera di atas
sebuah kapal patroli Coast Guard Italia, kami
mendapatkan peringatan bahwa sekira 350 orang di
sebuah kapal kecil berada dalam kesulitan. Pada saat
kedatangan, butuh beberapa jam untuk
menyelamatkan para penumpang dan menggiring
mereka ke pulau tapi syukurnya kami berhasil
melakukannya. Ada 40 wanita di antara penumpang
dan mereka tidak hanya lega karena telah selamat
tapi terpana dengan rambut pirang dari letnan kami.
Ketika mereka menyentuh rambutnya, saya terpana
oleh sifat kemanusiaan sederhana dari situasi tersebut
- tidak mungkin bagi saya untuk menggambarkan
seberapa dalam perasaan saya waktu itu. 

Saya tidak akan pernah lupa betapa dekat dengan
kematian orang-orang yang putus asa tersebut datang
dalam upaya mereka untuk mendapatkan kebebasan,
serta dedikasi dan keberanian para pelaut yang
menyelamatkan mereka. 

“Saat itu hari Minggu, dan kami
sedang bersantai setelah
menyelesaikan tugas, ketika
tiba-tiba ada panggilan pada
VHF dari angkatan laut Italia
untuk penyelamatan. Dalam
waktu singkat kami semua
harus mempersiapkan diri dan
langsung bertindak", John Paul
(bukan nama sebenarnya)
kepada ISWAN.

“Kita semua memberikan bantuan
yang sama dalam operasi

penyelamatan. gangway disiapkan
dan diturunkan, tangga otomatis
diturunkan dan membuat sekoci
disiapkan, crane disiapkan dan tim
pertolongan pertama sudah siap
dengan air dan perbekalan ...
untuk menjaga energi. Tim
anjungan bertanggung jawab atas
operasi. Saya terlibat dalam
menarik jaring, dan dengan
bantuan itu kita bisa untuk berada
di sampingnya [rakit mereka]. "

Operasi ini sangat mempengaruhi

dirinya. "Bagi saya, itu adalah
pertemuan pertama dengan hidup
dan mati", katanya. "Hal ekstrem
yang seseorang dapat temui untuk
bertahan hidup. Mereka semua
orang-orang muda yang hanya
ingin bertahan hidup. Mereka
haus, lapar dan berdoa di bawah
matahari panas dan terik mohon
untuk dapat diselamatkan. Saya
berterima kasih kepada Tuhan
bahwa ia telah memberi kami
kesempatan untuk melakukan
sesuatu, dan tidak mengeluh

karena alasan yang tidak perlu.
Saya menjadi lebih dewasa
sekarang. "

John Paul mengatakan bahwa
krunya terlatih baik untuk prosedur
operasi penyelamatan dan kerja
sama tim mereka sangat penting
untuk keberhasilan operasi.
Sayangnya, meskipun demikian,
tiga orang telah meninggal dunia di
rakit sebelum para pelaut
menjangkau mereka. 

Pada tahun 2014,
International Chamber of
Shipping (ICS) menyatakan
bahwa penyelamatan semua
orang yang berada dalam
kesusahan di laut - termasuk
imigran ilegal - adalah
kewajiban menurut hukum
maritim internasional, serta
sudah lama menjadi tugas
kemanusiaan.

Pada tahun yang sama,
menurut Coast Guard Italia,
para pelaut di atas 800 kapal
niaga telah menyelamatkan
40.000 migran di Mediterania.

Pada semester pertama 2015
saja, International Chamber
of Shipping melaporkan,
kapal niaga dan awak sipil
mereka telah membantu
dalam penyelamatan lebih
dari 50.000 orang di
Mediterania. Hal ini
menyebabkan industri
pelayaran global, yang
diwakili oleh asosiasi pemilik
kapal internasional dan
serikat-serikat pelaut,
melakukan pembaruan
informasi pedomannya pada
operasi penyelamatan besar-
besaran di laut pada bulan
Juli 2015. Namun tragisnya,
Organisasi Internasional
untuk Migrasi (IOM)
menyatakan bahwa '2015
adalah tahun paling
mematikan bagi para migran
dan pengungsi yang melintasi
Mediterania karena berusaha
mencapai Eropa, dengan
3.771 kematian yang tercatat. 
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menyelamatkan ribuan nyawa. Buletin Pelaut menyoroti upaya ini

dan dampaknya pada mereka yang terlibat

Pelaut berperan krusial atas
operasi-operasi penyelamatan
Peran dari kapal niaga dan pelaut sangat penting dalam operasi-
operasi pencarian dan penyelamatan, kata Laksamana Cristiano
Aliperta, perwakilan tetap pengganti untuk Organisasi Maritim
Internasional (IMO) dan laksamana dari Coast Guard Italia yang
berkebangsaan Italia.

Cerita Pelaut
Roger Harris, Direktur Kesejahteraan dan Jaringan Bantuan Pelaut Internasional (ISWAN),
berbagi cerita pelaut tentang bagaimana ia membantu menyelamatkan nyawa 211 migran di
lepas pantai Libya       

Kita membutuhkan upaya internasional bersama
untuk mengatasi isu yang kompleks ini dan
mengurangi masalahnya. Pada bulan Maret 2015
sekjen IMO mengumpulkan semua badan PBB
yang terlibat untuk mengeksplorasi bagaimana
melakukan ini, dan sejak itu, saya percaya bahwa
pendekatan internasional telah berubah. Uni
Eropa, khususnya, telah mengakui bahwa
masalahnya bukan hanya di Italia tetapi seluruh
Eropa.

Saya tidak bisa cukup menekankan betapa
pentingnya peran kapal niaga dan pelaut dalam
kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR). 1.400
kapal dari bendera yang berbeda dialihkan dari awal
2014 sampai akhir November 2015 oleh Pusat
Koordinasi Penyelamatan Italia memainkan peran
yang fantastis selama operasi SAR di Mediterania
selatan. 

Peran para awak kapal dan kapal-kapal seringkali
hilang tak terlihat dan saya ingin lebih banyak orang
tahu tentang hal itu. Meskipun tidak menyiapkan diri
untuk berurusan dengan sejumlah besar orang untuk
diselamatkan, Nakhoda kapal, ABK mereka, dan
pemilik kapal selalu memberikan respon dengan
profesionalisme yang besar dan upaya kemanusiaan
yang tulus.

Klausul dalam konvensi internasional seperti Solas
dan konvensi Hamburg menyatakan bahwasannya

wajib untuk menyelamatkan nyawa manusia di laut.
Sehingga, dorongan melakukan hal ini sudah menyatu
dengan DNA dari para pelaut, dan ini adalah apa yang
paling penting. Segera setelah Anda memulai hidup
Anda di laut, Anda tahu bahwa pelajaran pertama dan
paling penting yang Anda pelajari adalah bahwa Anda
harus menyelamatkan orang dalam kesusahan, dalam
kasus apapun dan tanpa prasangka. 

Saya secara pribadi terlibat sekali dalam upaya
penyelamatan dekat pulau Lampedusa. Saat saya
sedang diwawancarai oleh televisi Al Jazeera di atas
sebuah kapal patroli Coast Guard Italia, kami
mendapatkan peringatan bahwa sekira 350 orang di
sebuah kapal kecil berada dalam kesulitan. Pada saat
kedatangan, butuh beberapa jam untuk
menyelamatkan para penumpang dan menggiring
mereka ke pulau tapi syukurnya kami berhasil
melakukannya. Ada 40 wanita di antara penumpang
dan mereka tidak hanya lega karena telah selamat
tapi terpana dengan rambut pirang dari letnan kami.
Ketika mereka menyentuh rambutnya, saya terpana
oleh sifat kemanusiaan sederhana dari situasi tersebut
- tidak mungkin bagi saya untuk menggambarkan
seberapa dalam perasaan saya waktu itu. 

Saya tidak akan pernah lupa betapa dekat dengan
kematian orang-orang yang putus asa tersebut datang
dalam upaya mereka untuk mendapatkan kebebasan,
serta dedikasi dan keberanian para pelaut yang
menyelamatkan mereka. 

“Saat itu hari Minggu, dan kami
sedang bersantai setelah
menyelesaikan tugas, ketika
tiba-tiba ada panggilan pada
VHF dari angkatan laut Italia
untuk penyelamatan. Dalam
waktu singkat kami semua
harus mempersiapkan diri dan
langsung bertindak", John Paul
(bukan nama sebenarnya)
kepada ISWAN.

“Kita semua memberikan bantuan
yang sama dalam operasi

penyelamatan. gangway disiapkan
dan diturunkan, tangga otomatis
diturunkan dan membuat sekoci
disiapkan, crane disiapkan dan tim
pertolongan pertama sudah siap
dengan air dan perbekalan ...
untuk menjaga energi. Tim
anjungan bertanggung jawab atas
operasi. Saya terlibat dalam
menarik jaring, dan dengan
bantuan itu kita bisa untuk berada
di sampingnya [rakit mereka]. "

Operasi ini sangat mempengaruhi

dirinya. "Bagi saya, itu adalah
pertemuan pertama dengan hidup
dan mati", katanya. "Hal ekstrem
yang seseorang dapat temui untuk
bertahan hidup. Mereka semua
orang-orang muda yang hanya
ingin bertahan hidup. Mereka
haus, lapar dan berdoa di bawah
matahari panas dan terik mohon
untuk dapat diselamatkan. Saya
berterima kasih kepada Tuhan
bahwa ia telah memberi kami
kesempatan untuk melakukan
sesuatu, dan tidak mengeluh

karena alasan yang tidak perlu.
Saya menjadi lebih dewasa
sekarang. "

John Paul mengatakan bahwa
krunya terlatih baik untuk prosedur
operasi penyelamatan dan kerja
sama tim mereka sangat penting
untuk keberhasilan operasi.
Sayangnya, meskipun demikian,
tiga orang telah meninggal dunia di
rakit sebelum para pelaut
menjangkau mereka. 

Pada tahun 2014,
International Chamber of
Shipping (ICS) menyatakan
bahwa penyelamatan semua
orang yang berada dalam
kesusahan di laut - termasuk
imigran ilegal - adalah
kewajiban menurut hukum
maritim internasional, serta
sudah lama menjadi tugas
kemanusiaan.

Pada tahun yang sama,
menurut Coast Guard Italia,
para pelaut di atas 800 kapal
niaga telah menyelamatkan
40.000 migran di Mediterania.

Pada semester pertama 2015
saja, International Chamber
of Shipping melaporkan,
kapal niaga dan awak sipil
mereka telah membantu
dalam penyelamatan lebih
dari 50.000 orang di
Mediterania. Hal ini
menyebabkan industri
pelayaran global, yang
diwakili oleh asosiasi pemilik
kapal internasional dan
serikat-serikat pelaut,
melakukan pembaruan
informasi pedomannya pada
operasi penyelamatan besar-
besaran di laut pada bulan
Juli 2015. Namun tragisnya,
Organisasi Internasional
untuk Migrasi (IOM)
menyatakan bahwa '2015
adalah tahun paling
mematikan bagi para migran
dan pengungsi yang melintasi
Mediterania karena berusaha
mencapai Eropa, dengan
3.771 kematian yang tercatat. 
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Sarah Maguire
(Australia)
adalah pelaut
generasi
keempat dan
telah bekerja di
laut sejak usia

18. Dia telah aktif di serikat,
termasuk sebagai ketua komite
perempuan dan pemuda
Maritime Union of Australia. 

Gijs Mol
(Belanda)
adalah
inspektur 2015
yang terbaru.
Dari usia 16 ia
bekerja sebagai

sopir truk jarak jauh, beralih
pada tahun 2007 untuk menjadi
buruh B/M dengan Maersk
Norfolk Line. Ia bergabung
dengan FNV Havens, dilatih
untuk menjadi pengurus serikat
dan sampai di dewan kerja
(works council).

Mario Sarac
(Kroasia)
berkembang
dari kadet
hingga
Nakhoda
selama 14

tahun bekerja di kapal kontainer.
Sebagai Nakhoda, dia terlibat
dalam pelaksanaan MLC dan
melindungi hak-hak pelaut di
area berisiko tinggi perom-
pakan. Hasil kerjanya di
Seafarers’ Union of Kroasia
(Serikat Pelaut Kroasia)
mengilhaminya untuk menjadi
inspektur.

Mickey
Whelan
(pelabuhan-
pelabuhan
Irlandia),
Mickey Whelan
telah menjadi

organizer pekerja dan
perwakilan serikat selama 16
tahun. Dia bekerja untuk serikat
tukang kayu di New York City
selama lima tahun sebelum
kembali ke Irlandia di mana ia
bergabung dengan serikat
umum, SIPTU, untuk menjaga
kepentingan pekerja pelabuhan,
buruh B/M dan pekerja
dermaga. 

Corine
Archambaud
(Le Havre,
Perancis)
berlayar
sebagai perwira
pertama dan

menjadi juru masak di bawah
banyak bendera kemudahan
dan pemilik kapal asing, di
mana selama waktu tersebut ia
menjadi sekretaris nasional
serikat yang mewakili pelaut
yang terisolasi yang berlayar di
bawah bendera asing. 

Grzegorz
Daleki (Gdynia,
Polandia)
adalah pelaut
dan pengurus
serikat untuk
Solidarność

dan percaya bahwa
pengalamannya dengan
“manajer-manajer pelabuhan
kejam dan pemilik kapal yang
tidak bermoral" akan menjadi
nilai tambah yang besar
sebagai inspektur.

Joachim Mel
Djedje-Li
(Abidjan,
Pantai Gading)
adalah seorang
perwira dek
selama 12

tahun. Banyak dari peran
serikatnya termasuk sekretaris
jenderal serikat Pelaut Niaga
Pantai Gading (Ivorian
Merchant Seafarers’ union),
ketua komite kesejahteraan
pelabuhan ITF, anggota
pimpinan dari komite fair
practices. Dia juga duduk di
komite tripartit ILO yang bekerja
untuk MLC 2006.  

Gonzalo Galan
(Las Palmas,
Kepulauan
Kanari)
dibesarkan
dengan cerita
maritim

ayahnya, seorang pensiunan
pelaut dan mewarisi minatnya
dalam bidang keadilan sosial
dari orang tuanya. Dia telah aktif
dalam gerakan anti-globalisasi
Spanyol.

Heikki Karla
(Finlandia),
Heikki Karla
berasal dari
latar belakang
pelaut. Dia
bekerja

sebagai perwira pertama dan
juga mempelajari ilmu
komputer. Dia memiliki
pandangan yang sangat kuat
bahwa pemilik kapal harus
menghormati pelaut

Bertemu dengan inspektur baru anda
Yngve
Lorentsen
(Tromsoe,
Norwegia)
adalah pelaut
selama lebih
dari 12 tahun,

dan juga menjabat satu tahun
sebagai tentara PBB di
Lebanon. Dia meninggalkan laut
untuk mendapatkan pekerjaan
yang memberinya lebih banyak
waktu dengan keluarganya. 

Vladimir
Miladinov
(Bulgaria) telah
bekerja di
serikat
pekerjanya
selama

sembilan tahun, dan membawa
pengalamannya ke sektor
maritim dalam mengorganisasi
dan merekrut anggota baru
dalam kampanye di jalan dan
logistik. 

Karl Risser
(Halifax,
Kanada)
dilahirkan di
sebuah
keluarga
pembuat kapal

di Halifax. Dia kemudian bekerja
dengan ayahnya di galangan
kapal dan dengan cepat
menjadi aktif dalam serikat
pekerja setempat. Dia masih
berusia 28 ketika terpilih
sebagai presiden serikat.

Barbara
Shipley
(Kawasan mid-
Atlantik,
Amerika
Serikat)
berlayar

sebagai pelaut biasa, kemudian
sebagai able seaman dan
bosun pada 2002-2014 di kapal
kontainer, penelitian dan kapal
lainnya.
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ITF menyambut 13 inspektur baru pada 2015 ke tim yang terdiri dari 144
inspektur dan kontak di seluruh dunia. Tim ini mengunjungi kapal untuk
menginspeksi perjanjian yang ada, melaporkan tentang kondisi kerja dan
membantu awak kapal mengamankan hak-hak mereka.
Rekrutan yang baru bergabung, bersama dengan inspektur lainnya di Panama
pada bulan Oktober 2015 membahas kerja masa depan tim. Mulai sekarang,
inspektur akan lebih terlibat dalam kampanye, seperti kampanye IFOMS pada
halaman 9, untuk mendukung serikat ITF mendapatkan anggota baru dan
membantu anggota yang ada. Mereka juga akan lebih fokus pada kampanye
pelabuhan kemudahan dan hubungannya yang kuat dengan kampanye bendera
kemudahan, dalam rangka membangun solidaritas yang lebih tinggi antara
pelaut dan buruh B/M.
Di sini kami memperkenalkan Anda inspektur-inspektur baru saat mereka
memulai peran baru mereka
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termasuk sebagai ketua komite
perempuan dan pemuda
Maritime Union of Australia. 

Gijs Mol
(Belanda)
adalah
inspektur 2015
yang terbaru.
Dari usia 16 ia
bekerja sebagai

sopir truk jarak jauh, beralih
pada tahun 2007 untuk menjadi
buruh B/M dengan Maersk
Norfolk Line. Ia bergabung
dengan FNV Havens, dilatih
untuk menjadi pengurus serikat
dan sampai di dewan kerja
(works council).

Mario Sarac
(Kroasia)
berkembang
dari kadet
hingga
Nakhoda
selama 14

tahun bekerja di kapal kontainer.
Sebagai Nakhoda, dia terlibat
dalam pelaksanaan MLC dan
melindungi hak-hak pelaut di
area berisiko tinggi perom-
pakan. Hasil kerjanya di
Seafarers’ Union of Kroasia
(Serikat Pelaut Kroasia)
mengilhaminya untuk menjadi
inspektur.

Mickey
Whelan
(pelabuhan-
pelabuhan
Irlandia),
Mickey Whelan
telah menjadi

organizer pekerja dan
perwakilan serikat selama 16
tahun. Dia bekerja untuk serikat
tukang kayu di New York City
selama lima tahun sebelum
kembali ke Irlandia di mana ia
bergabung dengan serikat
umum, SIPTU, untuk menjaga
kepentingan pekerja pelabuhan,
buruh B/M dan pekerja
dermaga. 

Corine
Archambaud
(Le Havre,
Perancis)
berlayar
sebagai perwira
pertama dan

menjadi juru masak di bawah
banyak bendera kemudahan
dan pemilik kapal asing, di
mana selama waktu tersebut ia
menjadi sekretaris nasional
serikat yang mewakili pelaut
yang terisolasi yang berlayar di
bawah bendera asing. 

Grzegorz
Daleki (Gdynia,
Polandia)
adalah pelaut
dan pengurus
serikat untuk
Solidarność

dan percaya bahwa
pengalamannya dengan
“manajer-manajer pelabuhan
kejam dan pemilik kapal yang
tidak bermoral" akan menjadi
nilai tambah yang besar
sebagai inspektur.

Joachim Mel
Djedje-Li
(Abidjan,
Pantai Gading)
adalah seorang
perwira dek
selama 12

tahun. Banyak dari peran
serikatnya termasuk sekretaris
jenderal serikat Pelaut Niaga
Pantai Gading (Ivorian
Merchant Seafarers’ union),
ketua komite kesejahteraan
pelabuhan ITF, anggota
pimpinan dari komite fair
practices. Dia juga duduk di
komite tripartit ILO yang bekerja
untuk MLC 2006.  

Gonzalo Galan
(Las Palmas,
Kepulauan
Kanari)
dibesarkan
dengan cerita
maritim

ayahnya, seorang pensiunan
pelaut dan mewarisi minatnya
dalam bidang keadilan sosial
dari orang tuanya. Dia telah aktif
dalam gerakan anti-globalisasi
Spanyol.

Heikki Karla
(Finlandia),
Heikki Karla
berasal dari
latar belakang
pelaut. Dia
bekerja

sebagai perwira pertama dan
juga mempelajari ilmu
komputer. Dia memiliki
pandangan yang sangat kuat
bahwa pemilik kapal harus
menghormati pelaut

Bertemu dengan inspektur baru anda
Yngve
Lorentsen
(Tromsoe,
Norwegia)
adalah pelaut
selama lebih
dari 12 tahun,

dan juga menjabat satu tahun
sebagai tentara PBB di
Lebanon. Dia meninggalkan laut
untuk mendapatkan pekerjaan
yang memberinya lebih banyak
waktu dengan keluarganya. 

Vladimir
Miladinov
(Bulgaria) telah
bekerja di
serikat
pekerjanya
selama

sembilan tahun, dan membawa
pengalamannya ke sektor
maritim dalam mengorganisasi
dan merekrut anggota baru
dalam kampanye di jalan dan
logistik. 

Karl Risser
(Halifax,
Kanada)
dilahirkan di
sebuah
keluarga
pembuat kapal

di Halifax. Dia kemudian bekerja
dengan ayahnya di galangan
kapal dan dengan cepat
menjadi aktif dalam serikat
pekerja setempat. Dia masih
berusia 28 ketika terpilih
sebagai presiden serikat.

Barbara
Shipley
(Kawasan mid-
Atlantik,
Amerika
Serikat)
berlayar

sebagai pelaut biasa, kemudian
sebagai able seaman dan
bosun pada 2002-2014 di kapal
kontainer, penelitian dan kapal
lainnya.
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ITF menyambut 13 inspektur baru pada 2015 ke tim yang terdiri dari 144
inspektur dan kontak di seluruh dunia. Tim ini mengunjungi kapal untuk
menginspeksi perjanjian yang ada, melaporkan tentang kondisi kerja dan
membantu awak kapal mengamankan hak-hak mereka.
Rekrutan yang baru bergabung, bersama dengan inspektur lainnya di Panama
pada bulan Oktober 2015 membahas kerja masa depan tim. Mulai sekarang,
inspektur akan lebih terlibat dalam kampanye, seperti kampanye IFOMS pada
halaman 9, untuk mendukung serikat ITF mendapatkan anggota baru dan
membantu anggota yang ada. Mereka juga akan lebih fokus pada kampanye
pelabuhan kemudahan dan hubungannya yang kuat dengan kampanye bendera
kemudahan, dalam rangka membangun solidaritas yang lebih tinggi antara
pelaut dan buruh B/M.
Di sini kami memperkenalkan Anda inspektur-inspektur baru saat mereka
memulai peran baru mereka
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membantu awak kapal mengamankan hak-hak mereka.
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18 Peringatan
Penipuan Delapan halaman panduan yang dapat anda bawa kemanapun

PANDUAN ITF
YANG DAPAT MEMBANTU ANDA

Bagaimana menemukan serikat
pelaut atau inspektur ITF
Kontak pertama yang Anda harus
hubungi adalah serikat Anda - jika Anda
bukan anggota, cari tahu bagaimana Anda
bisa bergabung dengan salah satu
serikat.Jika Anda memerlukan bantuan
langsung, atau jika Anda seorang anggota
serikat tetapi mengalami kesulitan
berhubungan dengan serikat Anda,
hubungi inspektur ITF - yang semua
rincian kontaknya dapat ditemukan dalam
buku ini.

Anda dapat memeriksa serikat-serikat yang
berafiliasi dengan ITF pada
www.itfseafarers.org –klik tab “Find an
Inspector or Union”(Temukan Inspektur atau
Serikat).

Jika anda memiliki handphone atau tablet
unduh app GRATIS ITF seafarers sekarang
di www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm.

• Temukan kontak detil untuk inspektur,
koordinator atau serikat ITF terdekat

• Cari kapal dan periksa kondisi di atas kapal
sebelum anda menandatangani untuk
bekerja

• Hubungi telepon bantuan ITF secara 
langsung

• Periksa apakah jam istirahat anda sesuai  
dengan regulasi

Unduh kode QR gratis di telepon pintar
anda dan kemudian scan code ini.

Tersedia di  

Bagaimana menghubungi  ITF
ITF mengoperasikan 24 jam telepon
bantuan global. Orang yang menjawab
telepon anda dapat berbahasa lebih dari
satu dan dilatih untuk menangani
permasalahan anda. Mereka akan

menyediakan saran awal dan merujuk
masalah dan pertanyaan pada
sumberdaya terbaik ITF - misalnya
seorang inspektur, atau kantor pusat ITF.

Pada jam kantor anda dapat menghubungi
ITF London di +44 (0) 20 7940 9287
ITF Helpline (24 hours): +44 (0) 20 7940 9280
SMS Textline +44 (0) 7950 081459
Email help@itf.org.uk

Sebelum anda menelpon
Siapkan informasi relevan dengan
menggunakan daftar periksa di bawah:

Tentang anda
• Nama
• Jabatan di kapal
• Kebangsaan
• Detil kontak

Tentang kapal
• Nama
• Bendera
• Nomor IMO
• Lokasi saat ini
• Jumlah kru dan kebangsaan

Tentang masalah
• Jelaskan masalahnya
• Berapa lama anda telah bekerja di kapal?
• Apakah semua kru mengalamai masalah  
yang sama?

Pusat pelaut
Pusat Pelaut memberikan saran,
seseorang yang dapat diajak bicara,
fasilitas untuk menghubungi rumah dan
tempat di mana Anda dapat bersantai jauh
dari kapal.

Untuk menemukan pusat pelaut di dekat
anda anda dapat mengunduh aplikasi app
Shore leave GRATIS di:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

Tersedia di 

Mereka tidak menginginkan Anda … mereka
hanya menginginkan uang Anda
ITF secara terus menerus mengungkap dan mengetahui skandal-skandal penipuan perekrutan, dan mencoba untuk
melindungi calon korban dengan mempublikasikan mereka. Para penipu menawarkan pekerjaan hebat, dikirim
langsung ke alamat email Anda, tetapi, peringatan dari manajer editorial ITF Sam Dawson, jika Anda menuruti
mereka, mereka akan menuntun Anda untuk merampas segala sesuatu yang Anda miliki

Apakah Anda pernah ditawari
pekerjaan bergaji bagus di sebuah
kapal pesiar, meskipun, tidak
memiliki pengalaman yang
dibutuhkan? 

Jika Anda ditawarkan semacam itu,
yang seperti itulah skandal. Dan jika
Anda terjatuh di dalamnya, penipu-
penipu kejam akan memeras Anda
untuk setiap sen yang Anda memiliki
- dan apapun yang dapat Anda
pinjam.

Pekerjaan menipu berbiaya rendah
dan risiko rendah, karena para
penipu seperti ini jarang di bawa ke
meja hijau di negara asal mereka.
Segera setelah kami bisa
mengungkap kepalsuan sebuah
'perusahaan', para penjahat yang
ada di belakangnya cukup hanya
mengubah namanya.

Para penjahat ini sekarang
menargetkan calon awak kapal
pesiar, terutama di pekerjaan
perhotelan di atas kapal. Mereka
menggunakan nama yang berbeda,
lokasi palsu dan metode baru. Taktik
terbarunya adalah dengan langsung
mengirimkan email tawaran
pekerjaan kapal pesiar, biasanya
menggunakan nama perusahaan
asli.

Peringatan-peringatan sebelumnya
adalah tentang penipuan tentang
biaya yang harus dibayar di muka
oleh sebab itu sekarang para
penjahat tersebut tidak akan
menyebutkan tentang biaya apapun
di muka. Sebaliknya, mereka
menunggu sampai anda telah
terkena tipuannya baru mereka
dengan tiba-tiba meminta biaya
‘sekali bayar’ yang harus dibayar -

biaya paspor tak terduga, biaya
pendaftaran ke kantor pemrosesan
visa, pembayaran administrasi.

Sekali Anda membayarnya, mereka
sudah berhasil menguasai Anda.
Tuntutan-tuntutan lain akan segera
datang, selalu dengan peringatan
bahwa jika Anda tidak membuat
pembayaran terakhir ini, Anda akan
kehilangan apa yang telah Anda
bayarkan. 

Jadi, jangan mudah percaya: jika ada
perusahaan yang menyatakan
beralamat di tempat terkemuka di
Inggris, Amerika Serikat atau
Australia (tidak seperti itu); jika ada
tawaran pekerjaan di website yang
terlihat seperti dari perusahaan
pelayaran atau perusahaan
perekrutan; dan jika ada pekerjaan
yang nampak seolah-olah benar,

tetapi di website gratis (jangan
pernah mengirim CV Anda pada
tempat-tempat ini, beberapa penipu
menjalankan usaha sampingan yang
bagus dalam pencurian identitas).

Selalu ingat bahwa siapa pun yang
menjamin pekerjaan  di kapal, tetapi
dengan syarat harus membayar
adalah penipuan, karena Konvensi
Perburuhan Maritim (MLC)
menyatakan bahwa pelaut tidak
seharusnya membayar biaya agen
untuk mendapatkan pekerjaan. Ini
berlaku untuk semua posisi, baik di
bagian dek dan mesin atau hotel dan
katering departemen.

Percayalah insting Anda yang paling
dalam. Jika tawaran pekerjaan atau
iklan terlihat terlalu bagus - maka
biasanya penipuan. Jadi abaikan
saja. 

Enam tanda yang umum dari penipuan
• Ada permintaan uang kapan saja, terlepas untuk apa saja
• Ada permintaan untuk rincian informasi bank anda - mereka
akan menguras rekening Anda 
• Ada permintaan untuk menyerahkan dokumen pribadi seperti
paspor dan dokumen kualifikasi 
• Angka telepon mulai dengan 70: ini adalah nomor penerus
internasional yang disamarkan yang terlihat seolah-olah di
Inggris. Masukkan +447024021763 ke Google untuk melihat
bagaimana penipuan ini telah muncul
• Alamat email di mana domain negara berbeda dari negara di
mana kantornya seharusnya berlokasi 
• Website yang baru saja dibuat yang mirip dengan
perusahaan yang punya reputasi. Cari perusahaan aslinya, cari
peringatan di situ dan hubungi kantor pusat perusahaan yang
benar tersebut jika anda masih dalam keraguan.

Kemana harus pergi untuk mendapatkan saran
Masukkan nama perusahaan di Google, tambahkan kata 'scam',
kemudian 'fraud', kemudian 'warning'
Berita tentang penipuan terbaru
www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm

Tanda-tanda peringatan yang harus dicermati
www.scam-job-emails.tk
www.scammers-and-scam-websites.tk
www.fraudwatchers.org

Daftar penipuan yang sudah diketahui (tapi harus diingat bahwa
mereka terus-menerus berganti nama)
www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam

nomor telepon yang mencurigakan
www.scammmertelephonenumbers.blogspot.co.uk

App ITF untuk mencari tahu informasi tentang kapal
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

Tersedia di 

Mereka tidak menginginkan Anda … mereka
hanya menginginkan uang Anda
ITF secara terus menerus mengungkap dan mengetahui skandal-skandal penipuan perekrutan, dan mencoba untuk
melindungi calon korban dengan mempublikasikan mereka. Para penipu menawarkan pekerjaan hebat, dikirim
langsung ke alamat email Anda, tetapi, peringatan dari manajer editorial ITF Sam Dawson, jika Anda menuruti
mereka, mereka akan menuntun Anda untuk merampas segala sesuatu yang Anda miliki

Apakah Anda pernah ditawari
pekerjaan bergaji bagus di sebuah
kapal pesiar, meskipun, tidak
memiliki pengalaman yang
dibutuhkan? 

Jika Anda ditawarkan semacam itu,
yang seperti itulah skandal. Dan jika
Anda terjatuh di dalamnya, penipu-
penipu kejam akan memeras Anda
untuk setiap sen yang Anda memiliki
- dan apapun yang dapat Anda
pinjam.

Pekerjaan menipu berbiaya rendah
dan risiko rendah, karena para
penipu seperti ini jarang di bawa ke
meja hijau di negara asal mereka.
Segera setelah kami bisa
mengungkap kepalsuan sebuah
'perusahaan', para penjahat yang
ada di belakangnya cukup hanya
mengubah namanya.

Para penjahat ini sekarang
menargetkan calon awak kapal
pesiar, terutama di pekerjaan
perhotelan di atas kapal. Mereka
menggunakan nama yang berbeda,
lokasi palsu dan metode baru. Taktik
terbarunya adalah dengan langsung
mengirimkan email tawaran
pekerjaan kapal pesiar, biasanya
menggunakan nama perusahaan
asli.

Peringatan-peringatan sebelumnya
adalah tentang penipuan tentang
biaya yang harus dibayar di muka
oleh sebab itu sekarang para
penjahat tersebut tidak akan
menyebutkan tentang biaya apapun
di muka. Sebaliknya, mereka
menunggu sampai anda telah
terkena tipuannya baru mereka
dengan tiba-tiba meminta biaya
‘sekali bayar’ yang harus dibayar -

biaya paspor tak terduga, biaya
pendaftaran ke kantor pemrosesan
visa, pembayaran administrasi.

Sekali Anda membayarnya, mereka
sudah berhasil menguasai Anda.
Tuntutan-tuntutan lain akan segera
datang, selalu dengan peringatan
bahwa jika Anda tidak membuat
pembayaran terakhir ini, Anda akan
kehilangan apa yang telah Anda
bayarkan. 

Jadi, jangan mudah percaya: jika ada
perusahaan yang menyatakan
beralamat di tempat terkemuka di
Inggris, Amerika Serikat atau
Australia (tidak seperti itu); jika ada
tawaran pekerjaan di website yang
terlihat seperti dari perusahaan
pelayaran atau perusahaan
perekrutan; dan jika ada pekerjaan
yang nampak seolah-olah benar,

tetapi di website gratis (jangan
pernah mengirim CV Anda pada
tempat-tempat ini, beberapa penipu
menjalankan usaha sampingan yang
bagus dalam pencurian identitas).

Selalu ingat bahwa siapa pun yang
menjamin pekerjaan  di kapal, tetapi
dengan syarat harus membayar
adalah penipuan, karena Konvensi
Perburuhan Maritim (MLC)
menyatakan bahwa pelaut tidak
seharusnya membayar biaya agen
untuk mendapatkan pekerjaan. Ini
berlaku untuk semua posisi, baik di
bagian dek dan mesin atau hotel dan
katering departemen.

Percayalah insting Anda yang paling
dalam. Jika tawaran pekerjaan atau
iklan terlihat terlalu bagus - maka
biasanya penipuan. Jadi abaikan
saja. 

Enam tanda yang umum dari penipuan
• Ada permintaan uang kapan saja, terlepas untuk apa saja
• Ada permintaan untuk rincian informasi bank anda - mereka
akan menguras rekening Anda 
• Ada permintaan untuk menyerahkan dokumen pribadi seperti
paspor dan dokumen kualifikasi 
• Angka telepon mulai dengan 70: ini adalah nomor penerus
internasional yang disamarkan yang terlihat seolah-olah di
Inggris. Masukkan +447024021763 ke Google untuk melihat
bagaimana penipuan ini telah muncul
• Alamat email di mana domain negara berbeda dari negara di
mana kantornya seharusnya berlokasi 
• Website yang baru saja dibuat yang mirip dengan
perusahaan yang punya reputasi. Cari perusahaan aslinya, cari
peringatan di situ dan hubungi kantor pusat perusahaan yang
benar tersebut jika anda masih dalam keraguan.

Kemana harus pergi untuk mendapatkan saran
Masukkan nama perusahaan di Google, tambahkan kata 'scam',
kemudian 'fraud', kemudian 'warning'
Berita tentang penipuan terbaru
www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm

Tanda-tanda peringatan yang harus dicermati
www.scam-job-emails.tk
www.scammers-and-scam-websites.tk
www.fraudwatchers.org

Daftar penipuan yang sudah diketahui (tapi harus diingat bahwa
mereka terus-menerus berganti nama)
www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam

nomor telepon yang mencurigakan
www.scammmertelephonenumbers.blogspot.co.uk

App ITF untuk mencari tahu informasi tentang kapal
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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18 Peringatan
Penipuan Delapan halaman panduan yang dapat anda bawa kemanapun

PANDUAN ITF
YANG DAPAT MEMBANTU ANDA

Bagaimana menemukan serikat
pelaut atau inspektur ITF
Kontak pertama yang Anda harus
hubungi adalah serikat Anda - jika Anda
bukan anggota, cari tahu bagaimana Anda
bisa bergabung dengan salah satu
serikat.Jika Anda memerlukan bantuan
langsung, atau jika Anda seorang anggota
serikat tetapi mengalami kesulitan
berhubungan dengan serikat Anda,
hubungi inspektur ITF - yang semua
rincian kontaknya dapat ditemukan dalam
buku ini.

Anda dapat memeriksa serikat-serikat yang
berafiliasi dengan ITF pada
www.itfseafarers.org –klik tab “Find an
Inspector or Union”(Temukan Inspektur atau
Serikat).

Jika anda memiliki handphone atau tablet
unduh app GRATIS ITF seafarers sekarang
di www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm.

• Temukan kontak detil untuk inspektur,
koordinator atau serikat ITF terdekat

• Cari kapal dan periksa kondisi di atas kapal
sebelum anda menandatangani untuk
bekerja

• Hubungi telepon bantuan ITF secara 
langsung

• Periksa apakah jam istirahat anda sesuai  
dengan regulasi

Unduh kode QR gratis di telepon pintar
anda dan kemudian scan code ini.

Tersedia di  

Bagaimana menghubungi  ITF
ITF mengoperasikan 24 jam telepon
bantuan global. Orang yang menjawab
telepon anda dapat berbahasa lebih dari
satu dan dilatih untuk menangani
permasalahan anda. Mereka akan

menyediakan saran awal dan merujuk
masalah dan pertanyaan pada
sumberdaya terbaik ITF - misalnya
seorang inspektur, atau kantor pusat ITF.

Pada jam kantor anda dapat menghubungi
ITF London di +44 (0) 20 7940 9287
ITF Helpline (24 hours): +44 (0) 20 7940 9280
SMS Textline +44 (0) 7950 081459
Email help@itf.org.uk

Sebelum anda menelpon
Siapkan informasi relevan dengan
menggunakan daftar periksa di bawah:

Tentang anda
• Nama
• Jabatan di kapal
• Kebangsaan
• Detil kontak

Tentang kapal
• Nama
• Bendera
• Nomor IMO
• Lokasi saat ini
• Jumlah kru dan kebangsaan

Tentang masalah
• Jelaskan masalahnya
• Berapa lama anda telah bekerja di kapal?
• Apakah semua kru mengalamai masalah  
yang sama?

Pusat pelaut
Pusat Pelaut memberikan saran,
seseorang yang dapat diajak bicara,
fasilitas untuk menghubungi rumah dan
tempat di mana Anda dapat bersantai jauh
dari kapal.

Untuk menemukan pusat pelaut di dekat
anda anda dapat mengunduh aplikasi app
Shore leave GRATIS di:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

Tersedia di 

Mereka tidak menginginkan Anda … mereka
hanya menginginkan uang Anda
ITF secara terus menerus mengungkap dan mengetahui skandal-skandal penipuan perekrutan, dan mencoba untuk
melindungi calon korban dengan mempublikasikan mereka. Para penipu menawarkan pekerjaan hebat, dikirim
langsung ke alamat email Anda, tetapi, peringatan dari manajer editorial ITF Sam Dawson, jika Anda menuruti
mereka, mereka akan menuntun Anda untuk merampas segala sesuatu yang Anda miliki

Apakah Anda pernah ditawari
pekerjaan bergaji bagus di sebuah
kapal pesiar, meskipun, tidak
memiliki pengalaman yang
dibutuhkan? 

Jika Anda ditawarkan semacam itu,
yang seperti itulah skandal. Dan jika
Anda terjatuh di dalamnya, penipu-
penipu kejam akan memeras Anda
untuk setiap sen yang Anda memiliki
- dan apapun yang dapat Anda
pinjam.

Pekerjaan menipu berbiaya rendah
dan risiko rendah, karena para
penipu seperti ini jarang di bawa ke
meja hijau di negara asal mereka.
Segera setelah kami bisa
mengungkap kepalsuan sebuah
'perusahaan', para penjahat yang
ada di belakangnya cukup hanya
mengubah namanya.

Para penjahat ini sekarang
menargetkan calon awak kapal
pesiar, terutama di pekerjaan
perhotelan di atas kapal. Mereka
menggunakan nama yang berbeda,
lokasi palsu dan metode baru. Taktik
terbarunya adalah dengan langsung
mengirimkan email tawaran
pekerjaan kapal pesiar, biasanya
menggunakan nama perusahaan
asli.

Peringatan-peringatan sebelumnya
adalah tentang penipuan tentang
biaya yang harus dibayar di muka
oleh sebab itu sekarang para
penjahat tersebut tidak akan
menyebutkan tentang biaya apapun
di muka. Sebaliknya, mereka
menunggu sampai anda telah
terkena tipuannya baru mereka
dengan tiba-tiba meminta biaya
‘sekali bayar’ yang harus dibayar -

biaya paspor tak terduga, biaya
pendaftaran ke kantor pemrosesan
visa, pembayaran administrasi.

Sekali Anda membayarnya, mereka
sudah berhasil menguasai Anda.
Tuntutan-tuntutan lain akan segera
datang, selalu dengan peringatan
bahwa jika Anda tidak membuat
pembayaran terakhir ini, Anda akan
kehilangan apa yang telah Anda
bayarkan. 

Jadi, jangan mudah percaya: jika ada
perusahaan yang menyatakan
beralamat di tempat terkemuka di
Inggris, Amerika Serikat atau
Australia (tidak seperti itu); jika ada
tawaran pekerjaan di website yang
terlihat seperti dari perusahaan
pelayaran atau perusahaan
perekrutan; dan jika ada pekerjaan
yang nampak seolah-olah benar,

tetapi di website gratis (jangan
pernah mengirim CV Anda pada
tempat-tempat ini, beberapa penipu
menjalankan usaha sampingan yang
bagus dalam pencurian identitas).

Selalu ingat bahwa siapa pun yang
menjamin pekerjaan  di kapal, tetapi
dengan syarat harus membayar
adalah penipuan, karena Konvensi
Perburuhan Maritim (MLC)
menyatakan bahwa pelaut tidak
seharusnya membayar biaya agen
untuk mendapatkan pekerjaan. Ini
berlaku untuk semua posisi, baik di
bagian dek dan mesin atau hotel dan
katering departemen.

Percayalah insting Anda yang paling
dalam. Jika tawaran pekerjaan atau
iklan terlihat terlalu bagus - maka
biasanya penipuan. Jadi abaikan
saja. 

Enam tanda yang umum dari penipuan
• Ada permintaan uang kapan saja, terlepas untuk apa saja
• Ada permintaan untuk rincian informasi bank anda - mereka
akan menguras rekening Anda 
• Ada permintaan untuk menyerahkan dokumen pribadi seperti
paspor dan dokumen kualifikasi 
• Angka telepon mulai dengan 70: ini adalah nomor penerus
internasional yang disamarkan yang terlihat seolah-olah di
Inggris. Masukkan +447024021763 ke Google untuk melihat
bagaimana penipuan ini telah muncul
• Alamat email di mana domain negara berbeda dari negara di
mana kantornya seharusnya berlokasi 
• Website yang baru saja dibuat yang mirip dengan
perusahaan yang punya reputasi. Cari perusahaan aslinya, cari
peringatan di situ dan hubungi kantor pusat perusahaan yang
benar tersebut jika anda masih dalam keraguan.

Kemana harus pergi untuk mendapatkan saran
Masukkan nama perusahaan di Google, tambahkan kata 'scam',
kemudian 'fraud', kemudian 'warning'
Berita tentang penipuan terbaru
www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm

Tanda-tanda peringatan yang harus dicermati
www.scam-job-emails.tk
www.scammers-and-scam-websites.tk
www.fraudwatchers.org

Daftar penipuan yang sudah diketahui (tapi harus diingat bahwa
mereka terus-menerus berganti nama)
www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam

nomor telepon yang mencurigakan
www.scammmertelephonenumbers.blogspot.co.uk

App ITF untuk mencari tahu informasi tentang kapal
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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2 Kontrak kerja 3Daftar Inspektur  ITF

Saran ITF untuk kontrak kerja
anda di laut
Jaminan terbaik untuk kondisi kerja di laut adalah hanya dengan menandatangani
kontrak yang dibuat sesuai dengan yang disetujui dalam perjanjian kerja bersama ITF. 
Jika tidak, maka ikuti daftar berikut.

Dipekerjakan melalui  Agen pengawakan
Konvensi Perburuhan Maritim (MLC) mengatakan bahwa agen pengawakan swasta harus diatur. MLC melarang:
pengenaan biaya bagi pelaut untuk mendapatkan jabatan di kapal; Pengenaan  pemotongan ilegal dari gaji; dan
praktek menerapkan daftar hitam bagi individu. Pemilik kapal harus memastikan agen pengawakan yang mereka
gunakan memenuhi standar tersebut. Jika Anda memiliki masalah dengan agen, silahkan hubungi kami melalui
email di: CrewingAlert@itf.org.uk

Jangan mulai bekerja di kapal tanpa
kontrak tertulis.

Jangan pernah menandatangani
kontrak kosong, atau kontrak yang
mengikat Anda untuk syarat dan

ketentuan yang tidak ditentukan atau yang
anda tidak terbiasa.

Periksa apakah kontrak yang Anda
tandatangani mengacu pada

perjanjian kerja bersama (PKB). Jika
demikian, pastikan bahwa Anda
sepenuhnya mengetahui ketentuan-
ketentuan PKB tersebut, dan menyimpan
salinannya beserta kontrak Anda.

Pastikan bahwa durasi kontrak
dinyatakan dengan jelas.

Jangan menandatangani kontrak yang
memungkinkan dibuatnya perubahan
pada saat periode kontrak ditentukan

sendiri oleh kebijakan pemilik kapal. Setiap
perubahan durasi kontrak yang disepakati
harus dengan persetujuan bersama.

Selalu pastikan bahwa kontrak dengan
jelas menyatakan gaji pokok dan

memastikan bahwa jam kerja dasar
didefinisikan dengan jelas (misalnya 40, 44
atau 48 per minggu). Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan
bahwa jam kerja dasar maksimum adalah
48 jam per minggu (208 per bulan)

Pastikan bahwa kontrak mengatur
dengan jelas tentang waktu lembur

yang dibayarkan dan berapa jumlahnya.
Bisa saja jam kerja lembur dibayar dengan
jumlah per jam dengan tingkat yang sama
untuk semua jam melebihi jam kerja dasar.
Atau mungkin jumlah yang tetap secara

bulanan untuk jumlah jam lembur yang
digaransi, dalam hal tingkat untuk setiap
jam kerja di luar lembur yang dijamin harus
dinyatakan dengan jelas. ILO menyatakan
bahwa semua jam lembur harus dibayar
minimal 1,25 x tarif per jam normal.

Pastikan bahwa kontrak dengan jelas
menyatakan berapa jumlah hari cuti

per bulan yang Anda dapatkan. ILO
menyatakan bahwa cuti dengan tetap
dibayar tidak boleh kurang dari 30 hari per
tahun (2,5 hari per bulan kalender).

Pastikan bahwa pembayaran gaji
pokok, lembur dan cuti dengan jelas

dan terpisah dirinci dalam kontrak.

Periksa apakah kontrak Anda
menyatakan bahwa Anda berhak

untuk biaya pemulangan Anda. Jangan
pernah menandatangani kontrak yang berisi
klausul yang menyatakan bahwa Anda
bertanggung jawab untuk membayar
sebagian dari biaya untuk bergabung ke
kapal atau biaya repatriasi

Jangan menandatangani kontrak yang
memungkinkan pemilik kapal untuk

menahan atau menerima sebagian dari gaji
Anda selama periode kontrak. Anda berhak
untuk menerima pembayaran gaji penuh
yang diperoleh pada akhir setiap bulan
kalender

Ingat bahwa perjanjian kerja laut tidak
selalu menyertakan rincian

manfaat/tunjangan tambahan. Oleh karena
itu, coba dapatkan konfirmasi (lebih baik
dalam bentuk perjanjian atau hak kontrak
tertulis) dari kompensasi yang akan
dibayarkan pada saat:

• sakit atau cedera selama periode 

kontrak;
• kematian (jumlah uang yang 

dibayarkan ke ahli waris);
• hilangnya kapal;
• hilangnya barang-barang pribadi 

sebagai akibat hilangnya kapal;
• pengakhiran kontrak dini.

• Jangan menandatangani kontrak
yang berisi klausul apapun yang

membatasi hak Anda untuk bergabung,
menghubungi, berkonsultasi dengan atau
diwakili oleh serikat pekerja pilihan Anda.

Pastikan bahwa anda diberikan
salinan kontrak yang telah anda

tandatangani dan menyimpannya.

Periksa kondisi untuk pengakhiran
kontrak anda, termasuk berapa lama

pemberitahuan yang harus diberikan
pemilik kapal kepada anda untuk
mengakhiri kontrak anda.

Ingat.. apapun syarat dan kondisinya,
kontrak/ perjanjian apapun yang anda
lakukan secara sukarela akan, di

banyak wilayah hukum, dianggap mengikat
secara hukum.

Untuk menemukan bahwa kapal anda
dilindungi oleh perjanjian yang telah
disetujui oleh ITF, kunjungi itf.seafarers.org
dan klik tab ‘Look Up a Ship’.

Gunakan aplikasi App ITF Seafarer buat hp
dan tablet untuk mencari informati tentang
kapal:
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

NAMA JABATAN NEGARA PELABUHAN TELP. KANTOR HP E-MAIL

Agustin Suarez Inspektur Argentina Bahia Blanca +54 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Roberto Jorge Alarcón Koordinator Argentina Rosario +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk

Rodolfo Vidal Inspektur Argentina Buenos Aires +54 11 4331 4043 +54 9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk
Ben West Contact Australia Newcastle +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Dean Summers Koordinator Australia Sydney +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Keith McCorriston Inspektur Australia Fremantle +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk

Matt Purcell Asisten Koordinator Australia Melbourne +61 (0) 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Sarah Maguire Inspektur Australia Gladstone +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos Inspektur Belgia Zeebrugge +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten Inspektur Belgia Antwerp +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
Roger Opdelocht Koordinator Belgia Antwerp +32 3 224 3411 + 32 475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Souradjou Alassane Fousseni Contact Benin Cotonou +229 97080213 +229 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr
Ali Zini Inspektur Brazil Paranagua +55 (0) 41 34220703 +55 (0) 41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk

Renialdo de Freitas Inspektur Brazil Santos +55 13 3232 2373 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Inspektur Bulgaria Varna +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Karl Risser Inspektur Kanada Halifax +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk
Peter Lahay Koordinator Kanada Vancouver +1 604 251 7174 +1 604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Inspektur Kanada Montreal +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Juan Villalon Jones Inspektur Chile Valparaiso +56 32 2217727 +56 992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Inspektur Kolombia Barranquilla +57 5 3795493 +57 310 657 3300 sanchez_miguel@itf.org.uk
Mario Sarac Inspektur Kroatia Rijeka 385 51 325 349 +385 98 1775 729 sarac_mario@itf.org.uk
Milko Kronja Inspektur Kroatia Sibenik +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Koordinator Kroatia Rijeka +385 51 325 343 +385 98 211 960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Inspektur Kroatia Dubrovnik/Ploce +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Inspektur Denmark Copenhagen +45 36 36 55 94 +45 22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Inspektur Denmark Copenhagen +45 88920355 +45 21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Inspektur Mesir Port Said +20 66 3324 100 +20 10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Inspektur Estonia Tallinn +372 6116 392 +372 52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Heikki Karla Inspektur Finlandia Helsinki +358 9 61520255 +358 40 4356 094 karla_heikki@itf.org.uk

Ilpo Minkkinen Inspektur Finlandia Helsinki +358 9 615 20 253 +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Asisten Koordinator Finlandia Turku +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts Koordinator Finlandia Helsinki +358 9 615 20 258 +358 40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud Inspektur Perancis Le Havre +33 235266373 +33 685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Inspektur Perancis St Nazaire +33 2 40 22 54 62 +33 660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Inspektur Perancis Brest +33 2 98 85 21 65 +33 6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Pascal Pouille Koordinator Perancis Dunkirk +33 3 28 21 32 89 +33 3 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Inspektur Perancis Marseille +33 4 915 499 37 +33 6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze Inspektur Georgia Batumi +995 5 222 70177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Inspektur Jerman Rostock +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Inspektur Jerman Hamburg +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Asisten Koordinator Jerman Bremen +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Inspektur Jerman Bremen +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Inspektur Jerman Hamburg +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Inspektur Inggris Raya Southern England +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Inspektur Inggris Raya Scotland +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Inspektur Inggris Raya N E England +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Inspektur Inggris Raya N W England +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Inspektur Yunani Piraeus +30 210 411 6610/6604 +30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Koordinator Yunani Piraeus +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Contact Guinea-Bissau Bissau +245 95 5905895 +245 96 6605246 bia_januar@yahoo.com.br
Jason Lam Wai Hong Inspektur Hong Kong, China/Hong Kong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Inspektur Islandia Reykjavik +354 551 1915 +354 892 79 22 jonas@sjomenn.is
B V Ratnam Inspektur India Visakhapatnam +91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy Inspektur India Kolkata +91 33 2459 1312 +91 8300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sreekumar Inspektur India Chennai +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes Inspektur India Mumbai +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Inspektur India Kandla +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspektur India Haldia +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
Thomas Sebastian Inspektur India Kochi +91 484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Ken Fleming Koordinator Irlandia Dublin +353 1 85 86 317 +353 87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Michael Whelan Inspektur Irlandia Dublin +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Michael Shwartzman Inspektur Israel Haifa +972 4 8512231 +972 54 4699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspektur Italia Livorno +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Perancissco Di Fiore Koordinator Italia Genoa +39 10 25 18 675 +39 33 1670 8367 difiore_perancissco@itf.org.uk
Perancissco Saitta Inspektur Italia Sicily +39 91 321 745 +39 338 698 4978 saitta_perancissco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini Inspektur Italia Taranto +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Katia Geissberger Contact Italia Geissberger_Katia@itf.org.uk

Paolo Serretiello Inspektur Italia Naples +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Paolo Siligato Inspektur Italia Trieste +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Calixte Kodjara Contact Pantai Gading San Pedro +225 08 17 60 65 kodjara_calixte@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li Inspektur Pantai Gading Abidjan +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Kape Hie Contact Pantai Gading San Pedro +225 47 05 36 32 hie_kape@itf.org.uk
Fusao Ohori Koordinator Jepang Tokyo +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Inspektur Jepang Chiba +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspektur Jepang Osaka +81 6 6616 5116 +81 90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspektur Kenya Mombasa +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Inspektur Korea Busan +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Koordinator Korea Busan +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspektur Latvia Riga +371 67709242 +371 29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Inspektur Lithuania Klaipeda +370 46 410447 +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Contact Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Enrique Lozano Diaz Inspektur Meksiko Veracruz +52 229 932 3023 +52 1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Inspektur Meksiko Manzanillo +52 22 99 32 83 23 +52 1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović Contact Montenegro Bar +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
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Saran ITF untuk kontrak kerja
anda di laut
Jaminan terbaik untuk kondisi kerja di laut adalah hanya dengan menandatangani
kontrak yang dibuat sesuai dengan yang disetujui dalam perjanjian kerja bersama ITF. 
Jika tidak, maka ikuti daftar berikut.

Dipekerjakan melalui  Agen pengawakan
Konvensi Perburuhan Maritim (MLC) mengatakan bahwa agen pengawakan swasta harus diatur. MLC melarang:
pengenaan biaya bagi pelaut untuk mendapatkan jabatan di kapal; Pengenaan  pemotongan ilegal dari gaji; dan
praktek menerapkan daftar hitam bagi individu. Pemilik kapal harus memastikan agen pengawakan yang mereka
gunakan memenuhi standar tersebut. Jika Anda memiliki masalah dengan agen, silahkan hubungi kami melalui
email di: CrewingAlert@itf.org.uk

Jangan mulai bekerja di kapal tanpa
kontrak tertulis.

Jangan pernah menandatangani
kontrak kosong, atau kontrak yang
mengikat Anda untuk syarat dan

ketentuan yang tidak ditentukan atau yang
anda tidak terbiasa.

Periksa apakah kontrak yang Anda
tandatangani mengacu pada

perjanjian kerja bersama (PKB). Jika
demikian, pastikan bahwa Anda
sepenuhnya mengetahui ketentuan-
ketentuan PKB tersebut, dan menyimpan
salinannya beserta kontrak Anda.

Pastikan bahwa durasi kontrak
dinyatakan dengan jelas.

Jangan menandatangani kontrak yang
memungkinkan dibuatnya perubahan
pada saat periode kontrak ditentukan

sendiri oleh kebijakan pemilik kapal. Setiap
perubahan durasi kontrak yang disepakati
harus dengan persetujuan bersama.

Selalu pastikan bahwa kontrak dengan
jelas menyatakan gaji pokok dan

memastikan bahwa jam kerja dasar
didefinisikan dengan jelas (misalnya 40, 44
atau 48 per minggu). Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan
bahwa jam kerja dasar maksimum adalah
48 jam per minggu (208 per bulan)

Pastikan bahwa kontrak mengatur
dengan jelas tentang waktu lembur

yang dibayarkan dan berapa jumlahnya.
Bisa saja jam kerja lembur dibayar dengan
jumlah per jam dengan tingkat yang sama
untuk semua jam melebihi jam kerja dasar.
Atau mungkin jumlah yang tetap secara

bulanan untuk jumlah jam lembur yang
digaransi, dalam hal tingkat untuk setiap
jam kerja di luar lembur yang dijamin harus
dinyatakan dengan jelas. ILO menyatakan
bahwa semua jam lembur harus dibayar
minimal 1,25 x tarif per jam normal.

Pastikan bahwa kontrak dengan jelas
menyatakan berapa jumlah hari cuti

per bulan yang Anda dapatkan. ILO
menyatakan bahwa cuti dengan tetap
dibayar tidak boleh kurang dari 30 hari per
tahun (2,5 hari per bulan kalender).

Pastikan bahwa pembayaran gaji
pokok, lembur dan cuti dengan jelas

dan terpisah dirinci dalam kontrak.

Periksa apakah kontrak Anda
menyatakan bahwa Anda berhak

untuk biaya pemulangan Anda. Jangan
pernah menandatangani kontrak yang berisi
klausul yang menyatakan bahwa Anda
bertanggung jawab untuk membayar
sebagian dari biaya untuk bergabung ke
kapal atau biaya repatriasi

Jangan menandatangani kontrak yang
memungkinkan pemilik kapal untuk

menahan atau menerima sebagian dari gaji
Anda selama periode kontrak. Anda berhak
untuk menerima pembayaran gaji penuh
yang diperoleh pada akhir setiap bulan
kalender

Ingat bahwa perjanjian kerja laut tidak
selalu menyertakan rincian

manfaat/tunjangan tambahan. Oleh karena
itu, coba dapatkan konfirmasi (lebih baik
dalam bentuk perjanjian atau hak kontrak
tertulis) dari kompensasi yang akan
dibayarkan pada saat:

• sakit atau cedera selama periode 

kontrak;
• kematian (jumlah uang yang 

dibayarkan ke ahli waris);
• hilangnya kapal;
• hilangnya barang-barang pribadi 

sebagai akibat hilangnya kapal;
• pengakhiran kontrak dini.

• Jangan menandatangani kontrak
yang berisi klausul apapun yang

membatasi hak Anda untuk bergabung,
menghubungi, berkonsultasi dengan atau
diwakili oleh serikat pekerja pilihan Anda.

Pastikan bahwa anda diberikan
salinan kontrak yang telah anda

tandatangani dan menyimpannya.

Periksa kondisi untuk pengakhiran
kontrak anda, termasuk berapa lama

pemberitahuan yang harus diberikan
pemilik kapal kepada anda untuk
mengakhiri kontrak anda.

Ingat.. apapun syarat dan kondisinya,
kontrak/ perjanjian apapun yang anda
lakukan secara sukarela akan, di

banyak wilayah hukum, dianggap mengikat
secara hukum.

Untuk menemukan bahwa kapal anda
dilindungi oleh perjanjian yang telah
disetujui oleh ITF, kunjungi itf.seafarers.org
dan klik tab ‘Look Up a Ship’.

Gunakan aplikasi App ITF Seafarer buat hp
dan tablet untuk mencari informati tentang
kapal:
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

NAMA JABATAN NEGARA PELABUHAN TELP. KANTOR HP E-MAIL

Agustin Suarez Inspektur Argentina Bahia Blanca +54 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Roberto Jorge Alarcón Koordinator Argentina Rosario +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk

Rodolfo Vidal Inspektur Argentina Buenos Aires +54 11 4331 4043 +54 9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk
Ben West Contact Australia Newcastle +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Dean Summers Koordinator Australia Sydney +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Keith McCorriston Inspektur Australia Fremantle +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk

Matt Purcell Asisten Koordinator Australia Melbourne +61 (0) 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Sarah Maguire Inspektur Australia Gladstone +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos Inspektur Belgia Zeebrugge +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten Inspektur Belgia Antwerp +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
Roger Opdelocht Koordinator Belgia Antwerp +32 3 224 3411 + 32 475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Souradjou Alassane Fousseni Contact Benin Cotonou +229 97080213 +229 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr
Ali Zini Inspektur Brazil Paranagua +55 (0) 41 34220703 +55 (0) 41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk

Renialdo de Freitas Inspektur Brazil Santos +55 13 3232 2373 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Inspektur Bulgaria Varna +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Karl Risser Inspektur Kanada Halifax +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk
Peter Lahay Koordinator Kanada Vancouver +1 604 251 7174 +1 604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Inspektur Kanada Montreal +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Juan Villalon Jones Inspektur Chile Valparaiso +56 32 2217727 +56 992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Inspektur Kolombia Barranquilla +57 5 3795493 +57 310 657 3300 sanchez_miguel@itf.org.uk
Mario Sarac Inspektur Kroatia Rijeka 385 51 325 349 +385 98 1775 729 sarac_mario@itf.org.uk
Milko Kronja Inspektur Kroatia Sibenik +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Koordinator Kroatia Rijeka +385 51 325 343 +385 98 211 960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Inspektur Kroatia Dubrovnik/Ploce +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Inspektur Denmark Copenhagen +45 36 36 55 94 +45 22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Inspektur Denmark Copenhagen +45 88920355 +45 21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Inspektur Mesir Port Said +20 66 3324 100 +20 10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Inspektur Estonia Tallinn +372 6116 392 +372 52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Heikki Karla Inspektur Finlandia Helsinki +358 9 61520255 +358 40 4356 094 karla_heikki@itf.org.uk

Ilpo Minkkinen Inspektur Finlandia Helsinki +358 9 615 20 253 +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Asisten Koordinator Finlandia Turku +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts Koordinator Finlandia Helsinki +358 9 615 20 258 +358 40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud Inspektur Perancis Le Havre +33 235266373 +33 685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Inspektur Perancis St Nazaire +33 2 40 22 54 62 +33 660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Inspektur Perancis Brest +33 2 98 85 21 65 +33 6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Pascal Pouille Koordinator Perancis Dunkirk +33 3 28 21 32 89 +33 3 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Inspektur Perancis Marseille +33 4 915 499 37 +33 6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze Inspektur Georgia Batumi +995 5 222 70177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Inspektur Jerman Rostock +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Inspektur Jerman Hamburg +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Asisten Koordinator Jerman Bremen +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Inspektur Jerman Bremen +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Inspektur Jerman Hamburg +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Inspektur Inggris Raya Southern England +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Inspektur Inggris Raya Scotland +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Inspektur Inggris Raya N E England +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Inspektur Inggris Raya N W England +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Inspektur Yunani Piraeus +30 210 411 6610/6604 +30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Koordinator Yunani Piraeus +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Contact Guinea-Bissau Bissau +245 95 5905895 +245 96 6605246 bia_januar@yahoo.com.br
Jason Lam Wai Hong Inspektur Hong Kong, China/Hong Kong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Inspektur Islandia Reykjavik +354 551 1915 +354 892 79 22 jonas@sjomenn.is
B V Ratnam Inspektur India Visakhapatnam +91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy Inspektur India Kolkata +91 33 2459 1312 +91 8300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sreekumar Inspektur India Chennai +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes Inspektur India Mumbai +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Inspektur India Kandla +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspektur India Haldia +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
Thomas Sebastian Inspektur India Kochi +91 484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Ken Fleming Koordinator Irlandia Dublin +353 1 85 86 317 +353 87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Michael Whelan Inspektur Irlandia Dublin +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Michael Shwartzman Inspektur Israel Haifa +972 4 8512231 +972 54 4699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspektur Italia Livorno +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Perancissco Di Fiore Koordinator Italia Genoa +39 10 25 18 675 +39 33 1670 8367 difiore_perancissco@itf.org.uk
Perancissco Saitta Inspektur Italia Sicily +39 91 321 745 +39 338 698 4978 saitta_perancissco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini Inspektur Italia Taranto +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Katia Geissberger Contact Italia Geissberger_Katia@itf.org.uk

Paolo Serretiello Inspektur Italia Naples +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Paolo Siligato Inspektur Italia Trieste +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Calixte Kodjara Contact Pantai Gading San Pedro +225 08 17 60 65 kodjara_calixte@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li Inspektur Pantai Gading Abidjan +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Kape Hie Contact Pantai Gading San Pedro +225 47 05 36 32 hie_kape@itf.org.uk
Fusao Ohori Koordinator Jepang Tokyo +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Inspektur Jepang Chiba +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspektur Jepang Osaka +81 6 6616 5116 +81 90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspektur Kenya Mombasa +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Inspektur Korea Busan +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Koordinator Korea Busan +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspektur Latvia Riga +371 67709242 +371 29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Inspektur Lithuania Klaipeda +370 46 410447 +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Contact Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Enrique Lozano Diaz Inspektur Meksiko Veracruz +52 229 932 3023 +52 1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Inspektur Meksiko Manzanillo +52 22 99 32 83 23 +52 1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović Contact Montenegro Bar +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
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Saran ITF untuk kontrak kerja
anda di laut
Jaminan terbaik untuk kondisi kerja di laut adalah hanya dengan menandatangani
kontrak yang dibuat sesuai dengan yang disetujui dalam perjanjian kerja bersama ITF. 
Jika tidak, maka ikuti daftar berikut.

Dipekerjakan melalui  Agen pengawakan
Konvensi Perburuhan Maritim (MLC) mengatakan bahwa agen pengawakan swasta harus diatur. MLC melarang:
pengenaan biaya bagi pelaut untuk mendapatkan jabatan di kapal; Pengenaan  pemotongan ilegal dari gaji; dan
praktek menerapkan daftar hitam bagi individu. Pemilik kapal harus memastikan agen pengawakan yang mereka
gunakan memenuhi standar tersebut. Jika Anda memiliki masalah dengan agen, silahkan hubungi kami melalui
email di: CrewingAlert@itf.org.uk

Jangan mulai bekerja di kapal tanpa
kontrak tertulis.

Jangan pernah menandatangani
kontrak kosong, atau kontrak yang
mengikat Anda untuk syarat dan

ketentuan yang tidak ditentukan atau yang
anda tidak terbiasa.

Periksa apakah kontrak yang Anda
tandatangani mengacu pada

perjanjian kerja bersama (PKB). Jika
demikian, pastikan bahwa Anda
sepenuhnya mengetahui ketentuan-
ketentuan PKB tersebut, dan menyimpan
salinannya beserta kontrak Anda.

Pastikan bahwa durasi kontrak
dinyatakan dengan jelas.

Jangan menandatangani kontrak yang
memungkinkan dibuatnya perubahan
pada saat periode kontrak ditentukan

sendiri oleh kebijakan pemilik kapal. Setiap
perubahan durasi kontrak yang disepakati
harus dengan persetujuan bersama.

Selalu pastikan bahwa kontrak dengan
jelas menyatakan gaji pokok dan

memastikan bahwa jam kerja dasar
didefinisikan dengan jelas (misalnya 40, 44
atau 48 per minggu). Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan
bahwa jam kerja dasar maksimum adalah
48 jam per minggu (208 per bulan)

Pastikan bahwa kontrak mengatur
dengan jelas tentang waktu lembur

yang dibayarkan dan berapa jumlahnya.
Bisa saja jam kerja lembur dibayar dengan
jumlah per jam dengan tingkat yang sama
untuk semua jam melebihi jam kerja dasar.
Atau mungkin jumlah yang tetap secara

bulanan untuk jumlah jam lembur yang
digaransi, dalam hal tingkat untuk setiap
jam kerja di luar lembur yang dijamin harus
dinyatakan dengan jelas. ILO menyatakan
bahwa semua jam lembur harus dibayar
minimal 1,25 x tarif per jam normal.

Pastikan bahwa kontrak dengan jelas
menyatakan berapa jumlah hari cuti

per bulan yang Anda dapatkan. ILO
menyatakan bahwa cuti dengan tetap
dibayar tidak boleh kurang dari 30 hari per
tahun (2,5 hari per bulan kalender).

Pastikan bahwa pembayaran gaji
pokok, lembur dan cuti dengan jelas

dan terpisah dirinci dalam kontrak.

Periksa apakah kontrak Anda
menyatakan bahwa Anda berhak

untuk biaya pemulangan Anda. Jangan
pernah menandatangani kontrak yang berisi
klausul yang menyatakan bahwa Anda
bertanggung jawab untuk membayar
sebagian dari biaya untuk bergabung ke
kapal atau biaya repatriasi

Jangan menandatangani kontrak yang
memungkinkan pemilik kapal untuk

menahan atau menerima sebagian dari gaji
Anda selama periode kontrak. Anda berhak
untuk menerima pembayaran gaji penuh
yang diperoleh pada akhir setiap bulan
kalender

Ingat bahwa perjanjian kerja laut tidak
selalu menyertakan rincian

manfaat/tunjangan tambahan. Oleh karena
itu, coba dapatkan konfirmasi (lebih baik
dalam bentuk perjanjian atau hak kontrak
tertulis) dari kompensasi yang akan
dibayarkan pada saat:

• sakit atau cedera selama periode 

kontrak;
• kematian (jumlah uang yang 

dibayarkan ke ahli waris);
• hilangnya kapal;
• hilangnya barang-barang pribadi 

sebagai akibat hilangnya kapal;
• pengakhiran kontrak dini.

• Jangan menandatangani kontrak
yang berisi klausul apapun yang

membatasi hak Anda untuk bergabung,
menghubungi, berkonsultasi dengan atau
diwakili oleh serikat pekerja pilihan Anda.

Pastikan bahwa anda diberikan
salinan kontrak yang telah anda

tandatangani dan menyimpannya.

Periksa kondisi untuk pengakhiran
kontrak anda, termasuk berapa lama

pemberitahuan yang harus diberikan
pemilik kapal kepada anda untuk
mengakhiri kontrak anda.

Ingat.. apapun syarat dan kondisinya,
kontrak/ perjanjian apapun yang anda
lakukan secara sukarela akan, di

banyak wilayah hukum, dianggap mengikat
secara hukum.

Untuk menemukan bahwa kapal anda
dilindungi oleh perjanjian yang telah
disetujui oleh ITF, kunjungi itf.seafarers.org
dan klik tab ‘Look Up a Ship’.

Gunakan aplikasi App ITF Seafarer buat hp
dan tablet untuk mencari informati tentang
kapal:
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

NAMA JABATAN NEGARA PELABUHAN TELP. KANTOR HP E-MAIL

Agustin Suarez Inspektur Argentina Bahia Blanca +54 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Roberto Jorge Alarcón Koordinator Argentina Rosario +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk

Rodolfo Vidal Inspektur Argentina Buenos Aires +54 11 4331 4043 +54 9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk
Ben West Contact Australia Newcastle +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Dean Summers Koordinator Australia Sydney +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Keith McCorriston Inspektur Australia Fremantle +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk

Matt Purcell Asisten Koordinator Australia Melbourne +61 (0) 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Sarah Maguire Inspektur Australia Gladstone +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos Inspektur Belgia Zeebrugge +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten Inspektur Belgia Antwerp +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
Roger Opdelocht Koordinator Belgia Antwerp +32 3 224 3411 + 32 475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Souradjou Alassane Fousseni Contact Benin Cotonou +229 97080213 +229 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr
Ali Zini Inspektur Brazil Paranagua +55 (0) 41 34220703 +55 (0) 41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk

Renialdo de Freitas Inspektur Brazil Santos +55 13 3232 2373 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Inspektur Bulgaria Varna +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Karl Risser Inspektur Kanada Halifax +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk
Peter Lahay Koordinator Kanada Vancouver +1 604 251 7174 +1 604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Inspektur Kanada Montreal +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Juan Villalon Jones Inspektur Chile Valparaiso +56 32 2217727 +56 992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Inspektur Kolombia Barranquilla +57 5 3795493 +57 310 657 3300 sanchez_miguel@itf.org.uk
Mario Sarac Inspektur Kroatia Rijeka 385 51 325 349 +385 98 1775 729 sarac_mario@itf.org.uk
Milko Kronja Inspektur Kroatia Sibenik +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Koordinator Kroatia Rijeka +385 51 325 343 +385 98 211 960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Inspektur Kroatia Dubrovnik/Ploce +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Inspektur Denmark Copenhagen +45 36 36 55 94 +45 22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Inspektur Denmark Copenhagen +45 88920355 +45 21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Inspektur Mesir Port Said +20 66 3324 100 +20 10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Inspektur Estonia Tallinn +372 6116 392 +372 52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Heikki Karla Inspektur Finlandia Helsinki +358 9 61520255 +358 40 4356 094 karla_heikki@itf.org.uk

Ilpo Minkkinen Inspektur Finlandia Helsinki +358 9 615 20 253 +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Asisten Koordinator Finlandia Turku +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts Koordinator Finlandia Helsinki +358 9 615 20 258 +358 40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud Inspektur Perancis Le Havre +33 235266373 +33 685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Inspektur Perancis St Nazaire +33 2 40 22 54 62 +33 660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Inspektur Perancis Brest +33 2 98 85 21 65 +33 6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Pascal Pouille Koordinator Perancis Dunkirk +33 3 28 21 32 89 +33 3 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Inspektur Perancis Marseille +33 4 915 499 37 +33 6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze Inspektur Georgia Batumi +995 5 222 70177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Inspektur Jerman Rostock +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Inspektur Jerman Hamburg +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Asisten Koordinator Jerman Bremen +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Inspektur Jerman Bremen +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Inspektur Jerman Hamburg +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Inspektur Inggris Raya Southern England +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Inspektur Inggris Raya Scotland +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Inspektur Inggris Raya N E England +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Inspektur Inggris Raya N W England +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Inspektur Yunani Piraeus +30 210 411 6610/6604 +30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Koordinator Yunani Piraeus +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Contact Guinea-Bissau Bissau +245 95 5905895 +245 96 6605246 bia_januar@yahoo.com.br
Jason Lam Wai Hong Inspektur Hong Kong, China/Hong Kong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Inspektur Islandia Reykjavik +354 551 1915 +354 892 79 22 jonas@sjomenn.is
B V Ratnam Inspektur India Visakhapatnam +91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy Inspektur India Kolkata +91 33 2459 1312 +91 8300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sreekumar Inspektur India Chennai +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes Inspektur India Mumbai +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Inspektur India Kandla +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspektur India Haldia +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
Thomas Sebastian Inspektur India Kochi +91 484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Ken Fleming Koordinator Irlandia Dublin +353 1 85 86 317 +353 87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Michael Whelan Inspektur Irlandia Dublin +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Michael Shwartzman Inspektur Israel Haifa +972 4 8512231 +972 54 4699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspektur Italia Livorno +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Perancissco Di Fiore Koordinator Italia Genoa +39 10 25 18 675 +39 33 1670 8367 difiore_perancissco@itf.org.uk
Perancissco Saitta Inspektur Italia Sicily +39 91 321 745 +39 338 698 4978 saitta_perancissco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini Inspektur Italia Taranto +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Katia Geissberger Contact Italia Geissberger_Katia@itf.org.uk

Paolo Serretiello Inspektur Italia Naples +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Paolo Siligato Inspektur Italia Trieste +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Calixte Kodjara Contact Pantai Gading San Pedro +225 08 17 60 65 kodjara_calixte@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li Inspektur Pantai Gading Abidjan +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Kape Hie Contact Pantai Gading San Pedro +225 47 05 36 32 hie_kape@itf.org.uk
Fusao Ohori Koordinator Jepang Tokyo +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Inspektur Jepang Chiba +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspektur Jepang Osaka +81 6 6616 5116 +81 90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspektur Kenya Mombasa +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Inspektur Korea Busan +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Koordinator Korea Busan +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspektur Latvia Riga +371 67709242 +371 29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Inspektur Lithuania Klaipeda +370 46 410447 +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Contact Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Enrique Lozano Diaz Inspektur Meksiko Veracruz +52 229 932 3023 +52 1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Inspektur Meksiko Manzanillo +52 22 99 32 83 23 +52 1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović Contact Montenegro Bar +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk

www.itfseafarers.orgITF Helpline: +44 (0)20 7940 9280 | | SMS ditujukan ke : +44 (0)7950 081459Buletin Pelaut ITF 2016

Sebelum anda menandatangani sebuah kontrak kerja

ITF16 SEAFARERS'_BULLETIN_AW_v13_Layout 1  4/18/2016  12:35 PM  Page 20

2 Kontrak kerja 3Daftar Inspektur  ITF

Saran ITF untuk kontrak kerja
anda di laut
Jaminan terbaik untuk kondisi kerja di laut adalah hanya dengan menandatangani
kontrak yang dibuat sesuai dengan yang disetujui dalam perjanjian kerja bersama ITF. 
Jika tidak, maka ikuti daftar berikut.

Dipekerjakan melalui  Agen pengawakan
Konvensi Perburuhan Maritim (MLC) mengatakan bahwa agen pengawakan swasta harus diatur. MLC melarang:
pengenaan biaya bagi pelaut untuk mendapatkan jabatan di kapal; Pengenaan  pemotongan ilegal dari gaji; dan
praktek menerapkan daftar hitam bagi individu. Pemilik kapal harus memastikan agen pengawakan yang mereka
gunakan memenuhi standar tersebut. Jika Anda memiliki masalah dengan agen, silahkan hubungi kami melalui
email di: CrewingAlert@itf.org.uk

Jangan mulai bekerja di kapal tanpa
kontrak tertulis.

Jangan pernah menandatangani
kontrak kosong, atau kontrak yang
mengikat Anda untuk syarat dan

ketentuan yang tidak ditentukan atau yang
anda tidak terbiasa.

Periksa apakah kontrak yang Anda
tandatangani mengacu pada

perjanjian kerja bersama (PKB). Jika
demikian, pastikan bahwa Anda
sepenuhnya mengetahui ketentuan-
ketentuan PKB tersebut, dan menyimpan
salinannya beserta kontrak Anda.

Pastikan bahwa durasi kontrak
dinyatakan dengan jelas.

Jangan menandatangani kontrak yang
memungkinkan dibuatnya perubahan
pada saat periode kontrak ditentukan

sendiri oleh kebijakan pemilik kapal. Setiap
perubahan durasi kontrak yang disepakati
harus dengan persetujuan bersama.

Selalu pastikan bahwa kontrak dengan
jelas menyatakan gaji pokok dan

memastikan bahwa jam kerja dasar
didefinisikan dengan jelas (misalnya 40, 44
atau 48 per minggu). Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan
bahwa jam kerja dasar maksimum adalah
48 jam per minggu (208 per bulan)

Pastikan bahwa kontrak mengatur
dengan jelas tentang waktu lembur

yang dibayarkan dan berapa jumlahnya.
Bisa saja jam kerja lembur dibayar dengan
jumlah per jam dengan tingkat yang sama
untuk semua jam melebihi jam kerja dasar.
Atau mungkin jumlah yang tetap secara

bulanan untuk jumlah jam lembur yang
digaransi, dalam hal tingkat untuk setiap
jam kerja di luar lembur yang dijamin harus
dinyatakan dengan jelas. ILO menyatakan
bahwa semua jam lembur harus dibayar
minimal 1,25 x tarif per jam normal.

Pastikan bahwa kontrak dengan jelas
menyatakan berapa jumlah hari cuti

per bulan yang Anda dapatkan. ILO
menyatakan bahwa cuti dengan tetap
dibayar tidak boleh kurang dari 30 hari per
tahun (2,5 hari per bulan kalender).

Pastikan bahwa pembayaran gaji
pokok, lembur dan cuti dengan jelas

dan terpisah dirinci dalam kontrak.

Periksa apakah kontrak Anda
menyatakan bahwa Anda berhak

untuk biaya pemulangan Anda. Jangan
pernah menandatangani kontrak yang berisi
klausul yang menyatakan bahwa Anda
bertanggung jawab untuk membayar
sebagian dari biaya untuk bergabung ke
kapal atau biaya repatriasi

Jangan menandatangani kontrak yang
memungkinkan pemilik kapal untuk

menahan atau menerima sebagian dari gaji
Anda selama periode kontrak. Anda berhak
untuk menerima pembayaran gaji penuh
yang diperoleh pada akhir setiap bulan
kalender

Ingat bahwa perjanjian kerja laut tidak
selalu menyertakan rincian

manfaat/tunjangan tambahan. Oleh karena
itu, coba dapatkan konfirmasi (lebih baik
dalam bentuk perjanjian atau hak kontrak
tertulis) dari kompensasi yang akan
dibayarkan pada saat:

• sakit atau cedera selama periode 

kontrak;
• kematian (jumlah uang yang 

dibayarkan ke ahli waris);
• hilangnya kapal;
• hilangnya barang-barang pribadi 

sebagai akibat hilangnya kapal;
• pengakhiran kontrak dini.

• Jangan menandatangani kontrak
yang berisi klausul apapun yang

membatasi hak Anda untuk bergabung,
menghubungi, berkonsultasi dengan atau
diwakili oleh serikat pekerja pilihan Anda.

Pastikan bahwa anda diberikan
salinan kontrak yang telah anda

tandatangani dan menyimpannya.

Periksa kondisi untuk pengakhiran
kontrak anda, termasuk berapa lama

pemberitahuan yang harus diberikan
pemilik kapal kepada anda untuk
mengakhiri kontrak anda.

Ingat.. apapun syarat dan kondisinya,
kontrak/ perjanjian apapun yang anda
lakukan secara sukarela akan, di

banyak wilayah hukum, dianggap mengikat
secara hukum.

Untuk menemukan bahwa kapal anda
dilindungi oleh perjanjian yang telah
disetujui oleh ITF, kunjungi itf.seafarers.org
dan klik tab ‘Look Up a Ship’.

Gunakan aplikasi App ITF Seafarer buat hp
dan tablet untuk mencari informati tentang
kapal:
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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Pascal Pouille Koordinator Perancis Dunkirk +33 3 28 21 32 89 +33 3 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Inspektur Perancis Marseille +33 4 915 499 37 +33 6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze Inspektur Georgia Batumi +995 5 222 70177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Inspektur Jerman Rostock +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Inspektur Jerman Hamburg +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Asisten Koordinator Jerman Bremen +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Inspektur Jerman Bremen +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Inspektur Jerman Hamburg +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Inspektur Inggris Raya Southern England +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Inspektur Inggris Raya Scotland +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Inspektur Inggris Raya N E England +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Inspektur Inggris Raya N W England +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Inspektur Yunani Piraeus +30 210 411 6610/6604 +30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Koordinator Yunani Piraeus +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Contact Guinea-Bissau Bissau +245 95 5905895 +245 96 6605246 bia_januar@yahoo.com.br
Jason Lam Wai Hong Inspektur Hong Kong, China/Hong Kong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Inspektur Islandia Reykjavik +354 551 1915 +354 892 79 22 jonas@sjomenn.is
B V Ratnam Inspektur India Visakhapatnam +91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy Inspektur India Kolkata +91 33 2459 1312 +91 8300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sreekumar Inspektur India Chennai +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes Inspektur India Mumbai +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Inspektur India Kandla +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspektur India Haldia +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
Thomas Sebastian Inspektur India Kochi +91 484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Ken Fleming Koordinator Irlandia Dublin +353 1 85 86 317 +353 87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Michael Whelan Inspektur Irlandia Dublin +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Michael Shwartzman Inspektur Israel Haifa +972 4 8512231 +972 54 4699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspektur Italia Livorno +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Perancissco Di Fiore Koordinator Italia Genoa +39 10 25 18 675 +39 33 1670 8367 difiore_perancissco@itf.org.uk
Perancissco Saitta Inspektur Italia Sicily +39 91 321 745 +39 338 698 4978 saitta_perancissco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini Inspektur Italia Taranto +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Katia Geissberger Contact Italia Geissberger_Katia@itf.org.uk

Paolo Serretiello Inspektur Italia Naples +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Paolo Siligato Inspektur Italia Trieste +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Calixte Kodjara Contact Pantai Gading San Pedro +225 08 17 60 65 kodjara_calixte@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li Inspektur Pantai Gading Abidjan +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Kape Hie Contact Pantai Gading San Pedro +225 47 05 36 32 hie_kape@itf.org.uk
Fusao Ohori Koordinator Jepang Tokyo +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Inspektur Jepang Chiba +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspektur Jepang Osaka +81 6 6616 5116 +81 90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspektur Kenya Mombasa +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Inspektur Korea Busan +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Koordinator Korea Busan +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspektur Latvia Riga +371 67709242 +371 29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Inspektur Lithuania Klaipeda +370 46 410447 +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Contact Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Enrique Lozano Diaz Inspektur Meksiko Veracruz +52 229 932 3023 +52 1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Inspektur Meksiko Manzanillo +52 22 99 32 83 23 +52 1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović Contact Montenegro Bar +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk

www.itfseafarers.orgITF Helpline: +44 (0)20 7940 9280 | | SMS ditujukan ke : +44 (0)7950 081459Buletin Pelaut ITF 2016
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4 Inspektur ITF 5Inspektur ITF

Membantu pelaut di seluruh dunia

Untuk rincian kontak Inspektur ITF kunjungi www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm
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ilkalkI=fkddofp
Tel: +44 (0) 20 7403 2733 
Email: mail@itf.org.uk

ETF EROPA
_orppbipI=_bidf^
Tel: +32 (0) 2 285 46 60
Email: etf@etf-europe.org

ITF KAWASAN AMERIKA
ofl=ab=g^kbfolI=_o^pfi
Tel: +55 (21) 2223.0410
Email: itf_americas@itf.org.uk

ITF AFRIKA
k^fol_fI=hbkv^
Tel: +254 20 374 2774/5
Email: nairobi@itf.org.uk

ITF AFRIKA (FRANCOPHONE/NEGARA-NEGARA YANG
BERBAHASA PERANCIS)
lr^d^alrdlr
Tel: +226 (0) 50 375610
Email: itfwak@fasonet.bf

ITF DUNIA ARAB
^jj^kI=gloa^k
Tel: +962 (0) 6 5821366
Email: arab-world@itf.org.uk

ITF ASIA PASIFIK
h^kqlo=abief
Tel: +91 (0) 11 2335 4408 / 7423 
or 11 2373 1669
Email: itfindia@vsnl.com
h^kqlo=qlhvl
Tel: +81 (0) 337 982 770
Email: mail@itftokyo.org
fqc=h^kqlo=pvakbv
Tel: +61 420 928 780
Tel: +64 21 227 1519

ITF KAWASAN AMERIKA 

ITF HEAD OFFICE

ITF ARAB WORLD ITF ASIA PACIFIC (DELHI)

ITF ASIA PACIFIC (TOKYO)

ITF ASIA PACIFIC (SYDNEY)

ITF AFRICA (FRANCOPHONE)

ITF AFRICA

ETF EUROPE
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6 Daftar Inspektur ITF lanjutan 7Aksi Industrial

Berpikir untuk melakukan aksi industrial?
Baca ini dahulu
ITF berkomitmen untuk membantu pelaut yang
bekerja pada kapal berbendera kemudahan untuk
mendapatkan upah yang adil dan perlindungan
perjanjian kerja bersama yang tepat.

Kadang-kadang pelaut harus terpaksa melakukan
tindakan hukum di pengadilan setempat. Pada
kesempatan lain tindakan boikot dapat diambil
terhadap kapal. Aksi yang berbeda tepat untuk
tempat yang berbeda. Tindakan yang tepat di satu
negara bisa jadi sangat salah di tempat lain.

Hubungi perwakilan ITF setempat untuk
mendapatkan arahan. Anda akan menemukan
alamat email kontak dan nomor telepon di bagian
tengah buletin ini. Anda juga harus mencari nasihat
hukum setempat sebelum Anda mengambil tindakan
apapun. 

Di beberapa negara, hukum benar-benar bekerja
melawan Anda dan rekan ABK Anda jika Anda

mengambil aksi mogok, dan dalam kasus seperti itu,
perwakilan serikat ITF lokal akan menjelaskan hal
ini kepada Anda.

Di banyak negara, kunci untuk memenangkan
perselisihan adalah aksi mogok. Sekali lagi, ini
tergantung pada saran lokal yang Anda terima. Anda
memiliki hak hukum untuk mogok di banyak negara,
selama kapal Anda di pelabuhan dan tidak di laut.

Dalam setiap aksi mogok penting ingat untuk tetap
disiplin, damai dan bersatu. Dan ingat, hak mogok
adalah hak dasar manusia yang dijamin, di banyak
negara, dengan hukum atau konstitusi.

Apa pun yang Anda pilih untuk lakukan, jangan lupa
untuk berbicara dengan perwakilan ITF setempat
sebelum Anda mengambil tindakan apapun. Bekerja
bersama, kita dapat memenangkan perjuangan
untuk keadilan dan hak-hak dasar

Kecelakaan laut
Ada pedoman internasional untuk memastikan pelaut diperlakukan secara adil jika kapal
mereka terlibat dalam kecelakaan laut - apakah dengan pemilik kapal, pelabuhan, negara
pantai, negara bendera atau hukum negara mereka sendiri. Berikut adalah hak Anda jika
ini terjadi pada Anda:
• Anda memiliki hak atas pengacara. Meminta didampingi pengacara sebelum menjawab 
pertanyaan atau membuat pernyataan apapun, karena ini bisa digunakan melawan Anda 
dalam kasus hukum di masa depan.

• Anda harus dapat memahami apa yang dikatakan - minta otoritas yang berwenang untuk  
menghentikan pertanyaan jika Anda tidak mengerti. Jika Anda memiliki kesulitan karena 
bahasa yang digunakan, minta penerjemah • Perusahaan Anda memiliki kewajiban untuk 
membantu Anda - hubungi perusahaan dan / atau serikat Anda untuk saran dan bantuan.

More information at: www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm 

NAMA JABATAN NEGARA PELABUHAN TELP. KANTOR HP E-MAIL

Aswin Noordermeer Inspektur Belanda Rotterdam +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Debbie Klein Inspektur Belanda Rotterdam +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Gijs Mol Inspektur Belanda Rotterdam +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk
Grahame McLaren Inspektur Selandia Baru Wellington +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Henry Akinrolabu Inspektur Nigeria Lagos +234 803 835 9368 +234 803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Angelica Gjestrum Koordinator Norwegia Oslo +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Erling C Ween Inspektur Norwegia Oslo +47 22 825 825 +47 90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no
Tore Steine Inspektur Norwegia Bergen +47 55 23 00 59 +47 907 68 115 steine_tore@itf.org.uk

Truls M Vik Steder Inspektur Norwegia Porsgrunn +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk
Yngve Lorentsen Inspektur Norwegia Tromso +47 (0) 77 69 93 46 +47 (0) 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Carlos Fruto Inspektur Panama Cristobal +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Inspektur Filipina Cebu City +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Inspektur Filipina Manila +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz Inspektur Polandia Szczecin +48 91 4239707 +48 501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

Grzegorz Daleki Inspektur Polandia Gdynia/Gdansk +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires Inspektur Portugal Lisbon +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Inspektur Puerto Rico San Juan +1 787 999 8130 +1 787 410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Inspektur Rumania Constanta +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Kirill Pavlov Inspektur Rusia St. Petersburg +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Olga Ananina Inspektur Rusia Novorossiysk +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

Petr Osichansky Inspektur Rusia Vladivostock +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
Sergey Fishov Koordinator Rusia St Petersburg +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Vadim Mamontov Inspektur Rusia Kaliningrad +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Contact Senegal Dakar +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Contact Senegal Dakar +221 776926408 fatima200817@live.fr
Daniel Tan Keng Hui Contact Singapura Singapura +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan Contact Singapura Singapura +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus Inspektur Afrika Selatan Cape Town +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Sprite Zungu Koordinator Afrika Selatan Durban +27 31 706 0036 +27 827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk
Gonzalo Galan Fernandez Inspektur Spanyol Las Palmas +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Joan Mas Garcia Inspektur Spanyol Barcelona +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk
Jose M Ortega Koordinator Spanyol Algeciras +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk

Juan Ramon Garcia Inspektur Spanyol Valencia +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Luz Baz Inspektur Spanyol Vigo +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Mohamed Arrachedi Inspektur Spanyol Bilbao +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Ranjan Perera Inspektur Sri Lanka Colombo +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Koordinator Swedia Stockholm +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Fredrik Bradd Inspektur Swedia Umea +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson Inspektur Swedia Gothenburg +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Asisten Koordinator Swedia Gothenburg +46 10 480 31 21 +46 76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspektur Swedia Norrkoping +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Inspektur Swedia Helsingborg +46 70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Inspektur Taiwan, China Taichung +886 2658 4514 +886 955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Inspektur Taiwan, China Kaoshiung +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Contact Togo Lome +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

Muzaffer Civelek Inspektur Turki Istanbul +90 216 4945175 +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Inspektur Ukraina Odessa +380 482 429 901 +380 50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley Inspektur AS of America Baltimore/Norfolk +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Koordinator ASof America New Orleans +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Koordinator ASof America New York +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Koordinator ASof America Seattle - Tacoma +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe Contact ASof America Portland, Maine – Boston +1 207 785 4531 +1 207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Inspektur ASof America Seattle - Tacoma +1 206 533 0995 +1 206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Inspektur ASof America Portland +1 503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker Contact ASof America Cleveland +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Inspektur ASof America Houston +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Inspektur ASof America LA - South California +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Inspektur ASof America Morehead City +1 910 859 8222 +1 910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Inspektur ASof America Port Canaveral +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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6 Daftar Inspektur ITF lanjutan 7Aksi Industrial

Berpikir untuk melakukan aksi industrial?
Baca ini dahulu
ITF berkomitmen untuk membantu pelaut yang
bekerja pada kapal berbendera kemudahan untuk
mendapatkan upah yang adil dan perlindungan
perjanjian kerja bersama yang tepat.

Kadang-kadang pelaut harus terpaksa melakukan
tindakan hukum di pengadilan setempat. Pada
kesempatan lain tindakan boikot dapat diambil
terhadap kapal. Aksi yang berbeda tepat untuk
tempat yang berbeda. Tindakan yang tepat di satu
negara bisa jadi sangat salah di tempat lain.

Hubungi perwakilan ITF setempat untuk
mendapatkan arahan. Anda akan menemukan
alamat email kontak dan nomor telepon di bagian
tengah buletin ini. Anda juga harus mencari nasihat
hukum setempat sebelum Anda mengambil tindakan
apapun. 

Di beberapa negara, hukum benar-benar bekerja
melawan Anda dan rekan ABK Anda jika Anda

mengambil aksi mogok, dan dalam kasus seperti itu,
perwakilan serikat ITF lokal akan menjelaskan hal
ini kepada Anda.

Di banyak negara, kunci untuk memenangkan
perselisihan adalah aksi mogok. Sekali lagi, ini
tergantung pada saran lokal yang Anda terima. Anda
memiliki hak hukum untuk mogok di banyak negara,
selama kapal Anda di pelabuhan dan tidak di laut.

Dalam setiap aksi mogok penting ingat untuk tetap
disiplin, damai dan bersatu. Dan ingat, hak mogok
adalah hak dasar manusia yang dijamin, di banyak
negara, dengan hukum atau konstitusi.

Apa pun yang Anda pilih untuk lakukan, jangan lupa
untuk berbicara dengan perwakilan ITF setempat
sebelum Anda mengambil tindakan apapun. Bekerja
bersama, kita dapat memenangkan perjuangan
untuk keadilan dan hak-hak dasar

Kecelakaan laut
Ada pedoman internasional untuk memastikan pelaut diperlakukan secara adil jika kapal
mereka terlibat dalam kecelakaan laut - apakah dengan pemilik kapal, pelabuhan, negara
pantai, negara bendera atau hukum negara mereka sendiri. Berikut adalah hak Anda jika
ini terjadi pada Anda:
• Anda memiliki hak atas pengacara. Meminta didampingi pengacara sebelum menjawab 
pertanyaan atau membuat pernyataan apapun, karena ini bisa digunakan melawan Anda 
dalam kasus hukum di masa depan.

• Anda harus dapat memahami apa yang dikatakan - minta otoritas yang berwenang untuk  
menghentikan pertanyaan jika Anda tidak mengerti. Jika Anda memiliki kesulitan karena 
bahasa yang digunakan, minta penerjemah • Perusahaan Anda memiliki kewajiban untuk 
membantu Anda - hubungi perusahaan dan / atau serikat Anda untuk saran dan bantuan.

More information at: www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm 
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Debbie Klein Inspektur Belanda Rotterdam +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Gijs Mol Inspektur Belanda Rotterdam +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk
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Angelica Gjestrum Koordinator Norwegia Oslo +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Erling C Ween Inspektur Norwegia Oslo +47 22 825 825 +47 90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no
Tore Steine Inspektur Norwegia Bergen +47 55 23 00 59 +47 907 68 115 steine_tore@itf.org.uk

Truls M Vik Steder Inspektur Norwegia Porsgrunn +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk
Yngve Lorentsen Inspektur Norwegia Tromso +47 (0) 77 69 93 46 +47 (0) 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Carlos Fruto Inspektur Panama Cristobal +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Inspektur Filipina Cebu City +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Inspektur Filipina Manila +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz Inspektur Polandia Szczecin +48 91 4239707 +48 501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

Grzegorz Daleki Inspektur Polandia Gdynia/Gdansk +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires Inspektur Portugal Lisbon +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Inspektur Puerto Rico San Juan +1 787 999 8130 +1 787 410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Inspektur Rumania Constanta +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Kirill Pavlov Inspektur Rusia St. Petersburg +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Olga Ananina Inspektur Rusia Novorossiysk +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

Petr Osichansky Inspektur Rusia Vladivostock +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
Sergey Fishov Koordinator Rusia St Petersburg +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Vadim Mamontov Inspektur Rusia Kaliningrad +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Contact Senegal Dakar +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Contact Senegal Dakar +221 776926408 fatima200817@live.fr
Daniel Tan Keng Hui Contact Singapura Singapura +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan Contact Singapura Singapura +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus Inspektur Afrika Selatan Cape Town +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Sprite Zungu Koordinator Afrika Selatan Durban +27 31 706 0036 +27 827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk
Gonzalo Galan Fernandez Inspektur Spanyol Las Palmas +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Joan Mas Garcia Inspektur Spanyol Barcelona +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk
Jose M Ortega Koordinator Spanyol Algeciras +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk

Juan Ramon Garcia Inspektur Spanyol Valencia +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Luz Baz Inspektur Spanyol Vigo +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Mohamed Arrachedi Inspektur Spanyol Bilbao +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Ranjan Perera Inspektur Sri Lanka Colombo +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Koordinator Swedia Stockholm +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Fredrik Bradd Inspektur Swedia Umea +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson Inspektur Swedia Gothenburg +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Asisten Koordinator Swedia Gothenburg +46 10 480 31 21 +46 76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspektur Swedia Norrkoping +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Inspektur Swedia Helsingborg +46 70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Inspektur Taiwan, China Taichung +886 2658 4514 +886 955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Inspektur Taiwan, China Kaoshiung +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Contact Togo Lome +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

Muzaffer Civelek Inspektur Turki Istanbul +90 216 4945175 +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Inspektur Ukraina Odessa +380 482 429 901 +380 50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley Inspektur AS of America Baltimore/Norfolk +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Koordinator ASof America New Orleans +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Koordinator ASof America New York +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Koordinator ASof America Seattle - Tacoma +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe Contact ASof America Portland, Maine – Boston +1 207 785 4531 +1 207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Inspektur ASof America Seattle - Tacoma +1 206 533 0995 +1 206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Inspektur ASof America Portland +1 503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker Contact ASof America Cleveland +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Inspektur ASof America Houston +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Inspektur ASof America LA - South California +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Inspektur ASof America Morehead City +1 910 859 8222 +1 910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Inspektur ASof America Port Canaveral +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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6 Daftar Inspektur ITF lanjutan 7Aksi Industrial

Berpikir untuk melakukan aksi industrial?
Baca ini dahulu
ITF berkomitmen untuk membantu pelaut yang
bekerja pada kapal berbendera kemudahan untuk
mendapatkan upah yang adil dan perlindungan
perjanjian kerja bersama yang tepat.

Kadang-kadang pelaut harus terpaksa melakukan
tindakan hukum di pengadilan setempat. Pada
kesempatan lain tindakan boikot dapat diambil
terhadap kapal. Aksi yang berbeda tepat untuk
tempat yang berbeda. Tindakan yang tepat di satu
negara bisa jadi sangat salah di tempat lain.

Hubungi perwakilan ITF setempat untuk
mendapatkan arahan. Anda akan menemukan
alamat email kontak dan nomor telepon di bagian
tengah buletin ini. Anda juga harus mencari nasihat
hukum setempat sebelum Anda mengambil tindakan
apapun. 

Di beberapa negara, hukum benar-benar bekerja
melawan Anda dan rekan ABK Anda jika Anda

mengambil aksi mogok, dan dalam kasus seperti itu,
perwakilan serikat ITF lokal akan menjelaskan hal
ini kepada Anda.

Di banyak negara, kunci untuk memenangkan
perselisihan adalah aksi mogok. Sekali lagi, ini
tergantung pada saran lokal yang Anda terima. Anda
memiliki hak hukum untuk mogok di banyak negara,
selama kapal Anda di pelabuhan dan tidak di laut.

Dalam setiap aksi mogok penting ingat untuk tetap
disiplin, damai dan bersatu. Dan ingat, hak mogok
adalah hak dasar manusia yang dijamin, di banyak
negara, dengan hukum atau konstitusi.

Apa pun yang Anda pilih untuk lakukan, jangan lupa
untuk berbicara dengan perwakilan ITF setempat
sebelum Anda mengambil tindakan apapun. Bekerja
bersama, kita dapat memenangkan perjuangan
untuk keadilan dan hak-hak dasar

Kecelakaan laut
Ada pedoman internasional untuk memastikan pelaut diperlakukan secara adil jika kapal
mereka terlibat dalam kecelakaan laut - apakah dengan pemilik kapal, pelabuhan, negara
pantai, negara bendera atau hukum negara mereka sendiri. Berikut adalah hak Anda jika
ini terjadi pada Anda:
• Anda memiliki hak atas pengacara. Meminta didampingi pengacara sebelum menjawab 
pertanyaan atau membuat pernyataan apapun, karena ini bisa digunakan melawan Anda 
dalam kasus hukum di masa depan.

• Anda harus dapat memahami apa yang dikatakan - minta otoritas yang berwenang untuk  
menghentikan pertanyaan jika Anda tidak mengerti. Jika Anda memiliki kesulitan karena 
bahasa yang digunakan, minta penerjemah • Perusahaan Anda memiliki kewajiban untuk 
membantu Anda - hubungi perusahaan dan / atau serikat Anda untuk saran dan bantuan.

More information at: www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm 
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Vadim Mamontov Inspektur Rusia Kaliningrad +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Contact Senegal Dakar +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Contact Senegal Dakar +221 776926408 fatima200817@live.fr
Daniel Tan Keng Hui Contact Singapura Singapura +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan Contact Singapura Singapura +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus Inspektur Afrika Selatan Cape Town +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Sprite Zungu Koordinator Afrika Selatan Durban +27 31 706 0036 +27 827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk
Gonzalo Galan Fernandez Inspektur Spanyol Las Palmas +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Joan Mas Garcia Inspektur Spanyol Barcelona +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk
Jose M Ortega Koordinator Spanyol Algeciras +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk

Juan Ramon Garcia Inspektur Spanyol Valencia +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Luz Baz Inspektur Spanyol Vigo +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Mohamed Arrachedi Inspektur Spanyol Bilbao +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Ranjan Perera Inspektur Sri Lanka Colombo +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Koordinator Swedia Stockholm +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Fredrik Bradd Inspektur Swedia Umea +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson Inspektur Swedia Gothenburg +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Asisten Koordinator Swedia Gothenburg +46 10 480 31 21 +46 76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspektur Swedia Norrkoping +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Inspektur Swedia Helsingborg +46 70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Inspektur Taiwan, China Taichung +886 2658 4514 +886 955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Inspektur Taiwan, China Kaoshiung +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Contact Togo Lome +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

Muzaffer Civelek Inspektur Turki Istanbul +90 216 4945175 +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Inspektur Ukraina Odessa +380 482 429 901 +380 50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley Inspektur AS of America Baltimore/Norfolk +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Koordinator ASof America New Orleans +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Koordinator ASof America New York +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Koordinator ASof America Seattle - Tacoma +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe Contact ASof America Portland, Maine – Boston +1 207 785 4531 +1 207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Inspektur ASof America Seattle - Tacoma +1 206 533 0995 +1 206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Inspektur ASof America Portland +1 503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker Contact ASof America Cleveland +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Inspektur ASof America Houston +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Inspektur ASof America LA - South California +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Inspektur ASof America Morehead City +1 910 859 8222 +1 910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Inspektur ASof America Port Canaveral +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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6 Daftar Inspektur ITF lanjutan 7Aksi Industrial

Berpikir untuk melakukan aksi industrial?
Baca ini dahulu
ITF berkomitmen untuk membantu pelaut yang
bekerja pada kapal berbendera kemudahan untuk
mendapatkan upah yang adil dan perlindungan
perjanjian kerja bersama yang tepat.

Kadang-kadang pelaut harus terpaksa melakukan
tindakan hukum di pengadilan setempat. Pada
kesempatan lain tindakan boikot dapat diambil
terhadap kapal. Aksi yang berbeda tepat untuk
tempat yang berbeda. Tindakan yang tepat di satu
negara bisa jadi sangat salah di tempat lain.

Hubungi perwakilan ITF setempat untuk
mendapatkan arahan. Anda akan menemukan
alamat email kontak dan nomor telepon di bagian
tengah buletin ini. Anda juga harus mencari nasihat
hukum setempat sebelum Anda mengambil tindakan
apapun. 

Di beberapa negara, hukum benar-benar bekerja
melawan Anda dan rekan ABK Anda jika Anda

mengambil aksi mogok, dan dalam kasus seperti itu,
perwakilan serikat ITF lokal akan menjelaskan hal
ini kepada Anda.

Di banyak negara, kunci untuk memenangkan
perselisihan adalah aksi mogok. Sekali lagi, ini
tergantung pada saran lokal yang Anda terima. Anda
memiliki hak hukum untuk mogok di banyak negara,
selama kapal Anda di pelabuhan dan tidak di laut.

Dalam setiap aksi mogok penting ingat untuk tetap
disiplin, damai dan bersatu. Dan ingat, hak mogok
adalah hak dasar manusia yang dijamin, di banyak
negara, dengan hukum atau konstitusi.

Apa pun yang Anda pilih untuk lakukan, jangan lupa
untuk berbicara dengan perwakilan ITF setempat
sebelum Anda mengambil tindakan apapun. Bekerja
bersama, kita dapat memenangkan perjuangan
untuk keadilan dan hak-hak dasar

Kecelakaan laut
Ada pedoman internasional untuk memastikan pelaut diperlakukan secara adil jika kapal
mereka terlibat dalam kecelakaan laut - apakah dengan pemilik kapal, pelabuhan, negara
pantai, negara bendera atau hukum negara mereka sendiri. Berikut adalah hak Anda jika
ini terjadi pada Anda:
• Anda memiliki hak atas pengacara. Meminta didampingi pengacara sebelum menjawab 
pertanyaan atau membuat pernyataan apapun, karena ini bisa digunakan melawan Anda 
dalam kasus hukum di masa depan.

• Anda harus dapat memahami apa yang dikatakan - minta otoritas yang berwenang untuk  
menghentikan pertanyaan jika Anda tidak mengerti. Jika Anda memiliki kesulitan karena 
bahasa yang digunakan, minta penerjemah • Perusahaan Anda memiliki kewajiban untuk 
membantu Anda - hubungi perusahaan dan / atau serikat Anda untuk saran dan bantuan.

More information at: www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm 

NAMA JABATAN NEGARA PELABUHAN TELP. KANTOR HP E-MAIL

Aswin Noordermeer Inspektur Belanda Rotterdam +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Debbie Klein Inspektur Belanda Rotterdam +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Gijs Mol Inspektur Belanda Rotterdam +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk
Grahame McLaren Inspektur Selandia Baru Wellington +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Henry Akinrolabu Inspektur Nigeria Lagos +234 803 835 9368 +234 803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Angelica Gjestrum Koordinator Norwegia Oslo +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Erling C Ween Inspektur Norwegia Oslo +47 22 825 825 +47 90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no
Tore Steine Inspektur Norwegia Bergen +47 55 23 00 59 +47 907 68 115 steine_tore@itf.org.uk

Truls M Vik Steder Inspektur Norwegia Porsgrunn +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk
Yngve Lorentsen Inspektur Norwegia Tromso +47 (0) 77 69 93 46 +47 (0) 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Carlos Fruto Inspektur Panama Cristobal +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Inspektur Filipina Cebu City +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Inspektur Filipina Manila +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz Inspektur Polandia Szczecin +48 91 4239707 +48 501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

Grzegorz Daleki Inspektur Polandia Gdynia/Gdansk +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires Inspektur Portugal Lisbon +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Inspektur Puerto Rico San Juan +1 787 999 8130 +1 787 410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Inspektur Rumania Constanta +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Kirill Pavlov Inspektur Rusia St. Petersburg +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Olga Ananina Inspektur Rusia Novorossiysk +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

Petr Osichansky Inspektur Rusia Vladivostock +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
Sergey Fishov Koordinator Rusia St Petersburg +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Vadim Mamontov Inspektur Rusia Kaliningrad +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Contact Senegal Dakar +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Contact Senegal Dakar +221 776926408 fatima200817@live.fr
Daniel Tan Keng Hui Contact Singapura Singapura +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan Contact Singapura Singapura +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus Inspektur Afrika Selatan Cape Town +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Sprite Zungu Koordinator Afrika Selatan Durban +27 31 706 0036 +27 827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk
Gonzalo Galan Fernandez Inspektur Spanyol Las Palmas +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Joan Mas Garcia Inspektur Spanyol Barcelona +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk
Jose M Ortega Koordinator Spanyol Algeciras +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk

Juan Ramon Garcia Inspektur Spanyol Valencia +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Luz Baz Inspektur Spanyol Vigo +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Mohamed Arrachedi Inspektur Spanyol Bilbao +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Ranjan Perera Inspektur Sri Lanka Colombo +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Koordinator Swedia Stockholm +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Fredrik Bradd Inspektur Swedia Umea +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson Inspektur Swedia Gothenburg +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Asisten Koordinator Swedia Gothenburg +46 10 480 31 21 +46 76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspektur Swedia Norrkoping +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Inspektur Swedia Helsingborg +46 70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Inspektur Taiwan, China Taichung +886 2658 4514 +886 955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Inspektur Taiwan, China Kaoshiung +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Contact Togo Lome +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

Muzaffer Civelek Inspektur Turki Istanbul +90 216 4945175 +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Inspektur Ukraina Odessa +380 482 429 901 +380 50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley Inspektur AS of America Baltimore/Norfolk +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Koordinator ASof America New Orleans +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Koordinator ASof America New York +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Koordinator ASof America Seattle - Tacoma +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe Contact ASof America Portland, Maine – Boston +1 207 785 4531 +1 207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Inspektur ASof America Seattle - Tacoma +1 206 533 0995 +1 206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Inspektur ASof America Portland +1 503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker Contact ASof America Cleveland +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Inspektur ASof America Houston +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Inspektur ASof America LA - South California +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Inspektur ASof America Morehead City +1 910 859 8222 +1 910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Inspektur ASof America Port Canaveral +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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19Kesehatan &
Kondisi jasmani 8 Perlindungan hukum

Memenangkan perlindungan
hukum yang lebih baik 
untuk pelaut
Pada bulan September 2010, Seafarers’ Rights International/Hak
Pelaut Internasional (SRI) dibentuk untuk meningkatkan
perlindungan hukum bagi para pelaut di seluruh dunia dengan
merintis penelitian, pendidikan dan pelatihan. pengacara
internasional dan pendiri SRI Deirdre Fitzpatrick menjelaskan
perubahan yang telah dibuat sejauh ini

Memajukan hak-hak pelaut
selalu akan menjadi tantangan
berat. 

Sifat industri maritim kita
menambahkan kompleksitas
yang banyak industri lain tidak
miliki. Secara keseluruhan
sangat tidak ada aturannya dan
pelaut berlayar hari ke hari ke
berbagai negara, wilayah dan
yurisdiksi asing, di mana regulasi
bisa sangat berbeda. Ditambah
lagi persoalan lain seperti
pemilik, manajer, pencharter,
pemasok, agen pengawakan dan
kru, yang membuat tanggung
jawab bisa segera menjadi
sangat kabur. hukum perburuhan
maritim juga rumit, yang
mencakup disiplin hukum yang
berbeda, dan masalah hukum
pelaut dapat berkisar dari
penelantaran hingga kriminalisasi
sampai perompakan 

Kompleksitas iniliah yang
mewujudkan pembentukan SRI,
dibuat dengan dukungan dari ITF
Seafarers’Trust (Dana
Kesejahteraan ITF), untuk

mempromosikan dan memajukan
hak pelaut dalam kerangka
internasional yang lebih standar,
dan di tingkat regional dan
nasional

Penelitian kami mengungkap isu-
isu yang mendalam bagi pelaut,
di mana hak-hak mereka harus
dipromosikan dan dimajukan
dalam industri yang cepat
berubah ini. Sebuah aspek yang
semakin penting dari pekerjaan
kami adalah dijalankannya
kampanye kesadaran dengan
organisasi serupa untuk
mendorong perubahan regulasi,
hukum dan strategi politik dalam
industri maritim demi
meningkatkan hak-hak pelaut
dan membuat industri lebih
efisien.

Salah satu proyek pertama kami
adalah pada kriminalisasi. Kami
melakukan survei besar pada
2011-12, yang mengungkapkan
bahwa sebagian besar dari 3.480
pelaut menjawab takut
dikriminalisasi. Kami menerbitkan
temuan dan menyajikannya

kepada Organisasi Maritim
Internasional (IMO) dan, sebagai
hasilnya, sekarang sedang ada
upaya yang dilakukan untuk
pelaksanaan hak demi
melindungi pelaut dari
kriminalisasi di tingkat nasional.
Kami juga memproduksi film
untuk meningkatkan kesadaran
dan mendidik pelaut tentang
bagaimana cara terbaik untuk
merespon jika mereka
mendapatkan risiko menghadapi
tuntutan pidana.

Sumber informasi online kami -
situs SRI, database hukum dan
app (aplikasi) - mengandung
banyak informasi penting bagi
pelaut, perwakilan mereka,
siswa, dan orang-orang yang
mendukung dan membantu
pelaut. Diantaranya, memiliki fitur
yang terus tumbuh termasuk
perpustakaan publikasi, panduan
hukum, dokumen fakta,
pendidikan dan penelitian yang
mencakup subyek-subyek
penting, seperti penelantaran,
hukum pidana, kematian dan
cedera, hak asasi manusia, dan

MLC 2006. Kami telah bekerja
keras untuk memastikan bahwa
pelaut dan orang-orang yang
mewakili mereka memiliki akses
ke informasi ini setiap kali
mereka membutuhkan jawaban.

Dan, jika Anda merasa perlu
bantuan hukum, bisa ke aplikasi
dan Anda dapat menemukan
jaringan unik untuk pengacara
SRI di seluruh dunia yang
memiliki keahlian dalam hak
pelaut .

Salah satu proyek terbaru kami
adalah untuk mendukung
peluncuran sebuah terobosan
buku baru pada tahun 2015 yakni
Pelaut perikanan dan
perampokan - pencurian,
perbudakan dan kekerasan di
laut, yang berfokus pada nasib
pelaut perikanan di abad ke-21

Kami akan terus
mempromosikan ini dan isu-isu
penting lainnya pada tahun 2016
untuk meningkatkan standar
industri bagi para pekerja di laut.

Menempatkan
kesehatan dan
kondisi jasmani
pelaut sebagai hal
utama

Pelaut sering memiliki tingkat
lebih tinggi dalam hal HIV
dibandingkan populasi umum -
mereka berada jauh dari rumah
untuk waktu yang lama, banyak
daerah pelabuhan di mana
sering ada banyak pekerja seks
dan mungkin sulit untuk
mengakses informasi
kesehatan dan pelayanan
medis. Umumnya, mereka juga
tidak begitu tahu tentang
bagaimana HIV ditularkan dan
bagaimana untuk menghindari
risiko tersebut. 

Sebagai bagian dari upaya global
ITF untuk membangun
pengetahuan tentang HIV / AIDS
di semua negara pemasok tenaga
kerja pelaut utama, kita meneliti
kebutuhan dan persoalan pelaut.
Untuk pertama kalinya, kami
memasukkan pertanyaan tentang
kesehatan umum dan jasmani.

Kami sangat senang bahwa 806
orang memberikan jawaban, 46
dari mereka perempuan. Mereka
termasuk 615 perwira dan

Pelaut meminta
dukungan kesehatan
yang lebih luas
Sebuah survei ITF yang baru
mengungkapkan bahwa para pelaut
menginginkan upaya serikat dalam HIV dan
AIDS untuk memberikan perhatian dalam
kesehatan dan kondisi jasmani secara lebih
luas. Dr Asif Altaf, koordinator program
global HIV/AIDS dan jasmani, memberikan
gambaran dari temuan-temuan tersebut

Bersambung >

A BROADER VISION OF SEAFARER WELLBEING: 

SURVEY OF ITF MARITIME AFFILIATES 

ON HIV/AIDS, HEALTH AND 
WELLBEING
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Memenangkan perlindungan
hukum yang lebih baik 
untuk pelaut
Pada bulan September 2010, Seafarers’ Rights International/Hak
Pelaut Internasional (SRI) dibentuk untuk meningkatkan
perlindungan hukum bagi para pelaut di seluruh dunia dengan
merintis penelitian, pendidikan dan pelatihan. pengacara
internasional dan pendiri SRI Deirdre Fitzpatrick menjelaskan
perubahan yang telah dibuat sejauh ini

Memajukan hak-hak pelaut
selalu akan menjadi tantangan
berat. 

Sifat industri maritim kita
menambahkan kompleksitas
yang banyak industri lain tidak
miliki. Secara keseluruhan
sangat tidak ada aturannya dan
pelaut berlayar hari ke hari ke
berbagai negara, wilayah dan
yurisdiksi asing, di mana regulasi
bisa sangat berbeda. Ditambah
lagi persoalan lain seperti
pemilik, manajer, pencharter,
pemasok, agen pengawakan dan
kru, yang membuat tanggung
jawab bisa segera menjadi
sangat kabur. hukum perburuhan
maritim juga rumit, yang
mencakup disiplin hukum yang
berbeda, dan masalah hukum
pelaut dapat berkisar dari
penelantaran hingga kriminalisasi
sampai perompakan 

Kompleksitas iniliah yang
mewujudkan pembentukan SRI,
dibuat dengan dukungan dari ITF
Seafarers’Trust (Dana
Kesejahteraan ITF), untuk

mempromosikan dan memajukan
hak pelaut dalam kerangka
internasional yang lebih standar,
dan di tingkat regional dan
nasional

Penelitian kami mengungkap isu-
isu yang mendalam bagi pelaut,
di mana hak-hak mereka harus
dipromosikan dan dimajukan
dalam industri yang cepat
berubah ini. Sebuah aspek yang
semakin penting dari pekerjaan
kami adalah dijalankannya
kampanye kesadaran dengan
organisasi serupa untuk
mendorong perubahan regulasi,
hukum dan strategi politik dalam
industri maritim demi
meningkatkan hak-hak pelaut
dan membuat industri lebih
efisien.

Salah satu proyek pertama kami
adalah pada kriminalisasi. Kami
melakukan survei besar pada
2011-12, yang mengungkapkan
bahwa sebagian besar dari 3.480
pelaut menjawab takut
dikriminalisasi. Kami menerbitkan
temuan dan menyajikannya

kepada Organisasi Maritim
Internasional (IMO) dan, sebagai
hasilnya, sekarang sedang ada
upaya yang dilakukan untuk
pelaksanaan hak demi
melindungi pelaut dari
kriminalisasi di tingkat nasional.
Kami juga memproduksi film
untuk meningkatkan kesadaran
dan mendidik pelaut tentang
bagaimana cara terbaik untuk
merespon jika mereka
mendapatkan risiko menghadapi
tuntutan pidana.

Sumber informasi online kami -
situs SRI, database hukum dan
app (aplikasi) - mengandung
banyak informasi penting bagi
pelaut, perwakilan mereka,
siswa, dan orang-orang yang
mendukung dan membantu
pelaut. Diantaranya, memiliki fitur
yang terus tumbuh termasuk
perpustakaan publikasi, panduan
hukum, dokumen fakta,
pendidikan dan penelitian yang
mencakup subyek-subyek
penting, seperti penelantaran,
hukum pidana, kematian dan
cedera, hak asasi manusia, dan

MLC 2006. Kami telah bekerja
keras untuk memastikan bahwa
pelaut dan orang-orang yang
mewakili mereka memiliki akses
ke informasi ini setiap kali
mereka membutuhkan jawaban.

Dan, jika Anda merasa perlu
bantuan hukum, bisa ke aplikasi
dan Anda dapat menemukan
jaringan unik untuk pengacara
SRI di seluruh dunia yang
memiliki keahlian dalam hak
pelaut .

Salah satu proyek terbaru kami
adalah untuk mendukung
peluncuran sebuah terobosan
buku baru pada tahun 2015 yakni
Pelaut perikanan dan
perampokan - pencurian,
perbudakan dan kekerasan di
laut, yang berfokus pada nasib
pelaut perikanan di abad ke-21

Kami akan terus
mempromosikan ini dan isu-isu
penting lainnya pada tahun 2016
untuk meningkatkan standar
industri bagi para pekerja di laut.

Menempatkan
kesehatan dan
kondisi jasmani
pelaut sebagai hal
utama

Pelaut sering memiliki tingkat
lebih tinggi dalam hal HIV
dibandingkan populasi umum -
mereka berada jauh dari rumah
untuk waktu yang lama, banyak
daerah pelabuhan di mana
sering ada banyak pekerja seks
dan mungkin sulit untuk
mengakses informasi
kesehatan dan pelayanan
medis. Umumnya, mereka juga
tidak begitu tahu tentang
bagaimana HIV ditularkan dan
bagaimana untuk menghindari
risiko tersebut. 

Sebagai bagian dari upaya global
ITF untuk membangun
pengetahuan tentang HIV / AIDS
di semua negara pemasok tenaga
kerja pelaut utama, kita meneliti
kebutuhan dan persoalan pelaut.
Untuk pertama kalinya, kami
memasukkan pertanyaan tentang
kesehatan umum dan jasmani.

Kami sangat senang bahwa 806
orang memberikan jawaban, 46
dari mereka perempuan. Mereka
termasuk 615 perwira dan

Pelaut meminta
dukungan kesehatan
yang lebih luas
Sebuah survei ITF yang baru
mengungkapkan bahwa para pelaut
menginginkan upaya serikat dalam HIV dan
AIDS untuk memberikan perhatian dalam
kesehatan dan kondisi jasmani secara lebih
luas. Dr Asif Altaf, koordinator program
global HIV/AIDS dan jasmani, memberikan
gambaran dari temuan-temuan tersebut
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Memenangkan perlindungan
hukum yang lebih baik 
untuk pelaut
Pada bulan September 2010, Seafarers’ Rights International/Hak
Pelaut Internasional (SRI) dibentuk untuk meningkatkan
perlindungan hukum bagi para pelaut di seluruh dunia dengan
merintis penelitian, pendidikan dan pelatihan. pengacara
internasional dan pendiri SRI Deirdre Fitzpatrick menjelaskan
perubahan yang telah dibuat sejauh ini

Memajukan hak-hak pelaut
selalu akan menjadi tantangan
berat. 

Sifat industri maritim kita
menambahkan kompleksitas
yang banyak industri lain tidak
miliki. Secara keseluruhan
sangat tidak ada aturannya dan
pelaut berlayar hari ke hari ke
berbagai negara, wilayah dan
yurisdiksi asing, di mana regulasi
bisa sangat berbeda. Ditambah
lagi persoalan lain seperti
pemilik, manajer, pencharter,
pemasok, agen pengawakan dan
kru, yang membuat tanggung
jawab bisa segera menjadi
sangat kabur. hukum perburuhan
maritim juga rumit, yang
mencakup disiplin hukum yang
berbeda, dan masalah hukum
pelaut dapat berkisar dari
penelantaran hingga kriminalisasi
sampai perompakan 

Kompleksitas iniliah yang
mewujudkan pembentukan SRI,
dibuat dengan dukungan dari ITF
Seafarers’Trust (Dana
Kesejahteraan ITF), untuk

mempromosikan dan memajukan
hak pelaut dalam kerangka
internasional yang lebih standar,
dan di tingkat regional dan
nasional

Penelitian kami mengungkap isu-
isu yang mendalam bagi pelaut,
di mana hak-hak mereka harus
dipromosikan dan dimajukan
dalam industri yang cepat
berubah ini. Sebuah aspek yang
semakin penting dari pekerjaan
kami adalah dijalankannya
kampanye kesadaran dengan
organisasi serupa untuk
mendorong perubahan regulasi,
hukum dan strategi politik dalam
industri maritim demi
meningkatkan hak-hak pelaut
dan membuat industri lebih
efisien.

Salah satu proyek pertama kami
adalah pada kriminalisasi. Kami
melakukan survei besar pada
2011-12, yang mengungkapkan
bahwa sebagian besar dari 3.480
pelaut menjawab takut
dikriminalisasi. Kami menerbitkan
temuan dan menyajikannya

kepada Organisasi Maritim
Internasional (IMO) dan, sebagai
hasilnya, sekarang sedang ada
upaya yang dilakukan untuk
pelaksanaan hak demi
melindungi pelaut dari
kriminalisasi di tingkat nasional.
Kami juga memproduksi film
untuk meningkatkan kesadaran
dan mendidik pelaut tentang
bagaimana cara terbaik untuk
merespon jika mereka
mendapatkan risiko menghadapi
tuntutan pidana.

Sumber informasi online kami -
situs SRI, database hukum dan
app (aplikasi) - mengandung
banyak informasi penting bagi
pelaut, perwakilan mereka,
siswa, dan orang-orang yang
mendukung dan membantu
pelaut. Diantaranya, memiliki fitur
yang terus tumbuh termasuk
perpustakaan publikasi, panduan
hukum, dokumen fakta,
pendidikan dan penelitian yang
mencakup subyek-subyek
penting, seperti penelantaran,
hukum pidana, kematian dan
cedera, hak asasi manusia, dan

MLC 2006. Kami telah bekerja
keras untuk memastikan bahwa
pelaut dan orang-orang yang
mewakili mereka memiliki akses
ke informasi ini setiap kali
mereka membutuhkan jawaban.

Dan, jika Anda merasa perlu
bantuan hukum, bisa ke aplikasi
dan Anda dapat menemukan
jaringan unik untuk pengacara
SRI di seluruh dunia yang
memiliki keahlian dalam hak
pelaut .

Salah satu proyek terbaru kami
adalah untuk mendukung
peluncuran sebuah terobosan
buku baru pada tahun 2015 yakni
Pelaut perikanan dan
perampokan - pencurian,
perbudakan dan kekerasan di
laut, yang berfokus pada nasib
pelaut perikanan di abad ke-21

Kami akan terus
mempromosikan ini dan isu-isu
penting lainnya pada tahun 2016
untuk meningkatkan standar
industri bagi para pekerja di laut.
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kesehatan dan
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pelaut sebagai hal
utama

Pelaut sering memiliki tingkat
lebih tinggi dalam hal HIV
dibandingkan populasi umum -
mereka berada jauh dari rumah
untuk waktu yang lama, banyak
daerah pelabuhan di mana
sering ada banyak pekerja seks
dan mungkin sulit untuk
mengakses informasi
kesehatan dan pelayanan
medis. Umumnya, mereka juga
tidak begitu tahu tentang
bagaimana HIV ditularkan dan
bagaimana untuk menghindari
risiko tersebut. 

Sebagai bagian dari upaya global
ITF untuk membangun
pengetahuan tentang HIV / AIDS
di semua negara pemasok tenaga
kerja pelaut utama, kita meneliti
kebutuhan dan persoalan pelaut.
Untuk pertama kalinya, kami
memasukkan pertanyaan tentang
kesehatan umum dan jasmani.

Kami sangat senang bahwa 806
orang memberikan jawaban, 46
dari mereka perempuan. Mereka
termasuk 615 perwira dan

Pelaut meminta
dukungan kesehatan
yang lebih luas
Sebuah survei ITF yang baru
mengungkapkan bahwa para pelaut
menginginkan upaya serikat dalam HIV dan
AIDS untuk memberikan perhatian dalam
kesehatan dan kondisi jasmani secara lebih
luas. Dr Asif Altaf, koordinator program
global HIV/AIDS dan jasmani, memberikan
gambaran dari temuan-temuan tersebut
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bawahan dari negara-negara yang
diseleksi yakni India, Madagaskar,
Filipina dan Ukraina, dan 191
pelaut lainnya dalam jaringan ITF.

Selain itu, 34 serikat pekerja di 30
negara di seluruh kawasan
menanggapi sebuah survei
terpisah. Mereka menunjukkan
keprihatinan yang kuat tentang
kesehatan anggota mereka,
layanan yang tersedia bagi
mereka dan risiko yang mungkin
mereka hadapi.

Hasil survei menunjukkan bahwa
banyak dari Anda khawatir tentang
HIV dan membutuhkan informasi
lebih benar tentang risiko HIV -
misalnya, banyak pelaut dari
beberapa negara akan takut untuk
bekerja dengan seseorang yang
memiliki HIV, meskipun orang itu
tepat untuk pekerjaan tersebut.

Mengkhawatirkan terus adanya
mitos HIV / AIDS, meskipun lebih
dari tiga dekade pendidikan
dilakukan oleh serikat pekerja,
organisasi kesehatan dan
pemerintah. Misalnya, 41 persen

responden dari Filipina berpikir
AIDS dapat disembuhkan;
sementara di satu negara
pemasok tenaga kerja pelaut, 46
persen percaya virus tersebut
dapat menyebar dalam makanan
dan minuman.

Kami juga menemukan sangat
bervariasinya sikap terkait
penggunaan kondom. Di Filipina,
72 persen percaya bahwa kondom
efektif - memang sebenarnya
seperti itu - tapi di India hanya 17
persen yang percaya. Tapi India
sejauh ini memiliki persentase
tertinggi - 96 persen - dari mereka
yang setuju bahwa Anda harus
menggunakan kondom kecuali
Anda yakin pasangan Anda tidak
memiliki HIV atau penyakit
menular seksual lainnya.

Temuan ini bertentangan dengan
perilaku sebenarnya yang
dilaporkan. Misalnya, hanya 41
persen dari pelaut Filipina
mengatakan mereka telah
menggunakan kondom terakhir
kali mereka berhubungan seks
dengan pasangan non-reguler,

dibandingkan dengan 88 persen
pelaut India.

Tampaknya Anda mendapatkan
sebagian besar informasi terkait
kesehatan Anda dan HIV dari
surat kabar, majalah dan TV, tapi
serikat, terutama di Ukraina dan
India, dan pusat-pusat pelaut,
terutama di Filipina, adalah
sumber berikutnya.

Beralih ke masalah Anda yang
lebih luas, banyak dari Anda
khawatir tentang berat badan,
kurang olahraga dan penggunaan
alkohol.

Sebagian besar responden
mengatakan lamanya berpisah
dari rumah dan keluarga adalah
masalah. Banyak yang
mengatakan mereka sering atau
kadang-kadang merasa cemas
dan depresi di atas kapal. Dalam
jawaban-jawaban dari satu negara
pemasok tenaga kerja pelaut, 75
persen mengatakan mereka tahu
rekan kerja yang mengalami
depresi. Dan, yang mengejutkan,
antara enam sampai 41 persen,

tergantung pada negara,
mengetahui teman-teman dengan
kecenderungan bunuh diri. 

ITF sekarang akan
mengembangkan program HIV /
AIDS, kesehatan dan kondisi
jasmani yang komprehensif
disesuaikan dengan kebutuhan
Anda untuk memungkinkan
afiliasinya mengatasi masalah-
masalah seperti stigma dan
diskriminasi di seputar HIV, serta
topik penting seperti depresi dan
obesitas. Kami akan
mempertimbangkan, misalnya,
menyiapkan program pelatihan
pra-keberangkatan bagi pelaut
yang tertarik, karena banyak
pelaut yang sangat mendukung
gagasan pendidik/konselor
sebaya.

Anda dapat melihat pada laporan
lengkap - Sebuah visi yang lebih
luas terkait kesehatan dan kondisi
jasmani - di
www.itfglobal.org/media/819789/hi
v_survey.pdf. 

Menghalau bullying dari kapal
ITF dan International Chamber of Shipping (ICS) telah membuat panduan untuk mengakhiri
pelecehan dan bullying di atas kapal dengan membantu pelaut melaporkan perilaku
tersebut. Natalie Shaw, direktur ICS urusan pekerjaan, menjelaskan lebih jauh

Nyeri sendi dan stres menjadi persoalan
kesehatan yang utama bagi pelaut wanita 
Pelaut wanita mengatakan bahwa nyeri sendi dan stres adalah dua tantangan kesehatan terbesar
mereka, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh organisasi-organisasi serikat dan
kesejahteraan terkemuka. Caitlin Vaughan dari International Seafarers’ Welfare and Assistance
Network (ISWAN), Jaringan Kesejahteraan dan Bantuan Pelaut Internasional melaporkan

Jika Anda atau rekan Anda
telah mengalami pelecehan dan
bullying di kapal, Anda akan
sepenuhnya menyadari
konsekuensi serius bisa terjadi
terhadap kesehatan fisik dan
emosional pelaut yang
bersangkutan. Hal ini dapat
menjadi alasan mengapa
seorang pelaut menjadi kurang
termotivasi atau mungkin sakit
lebih sering - dan ini pada
gilirannya dapat mempengaruhi
pekerjaan seluruh tim. 

Ini juga dapat berdampak buruk
bagi perusahaan, yang mengarah
ke memburuknya kondisi kerja
dan potensi akibat konsekuensi
terhadap organisasi, ekonomi dan
hukum. 

Itu sebabnya ICS dan ITF
bersama-sama telah membuat
pedoman bagi pelaut tentang

tersebut untuk melaporkannya ke
perusahaan tanpa penundaan.
Pelaut yang membuat pengaduan
tersebut akan didukung untuk
menyoroti masalah tersebut,
asalkan tuntutan mereka tidak
dilakukan dengan niat jahat.

Pelecehan dan bullying dapat
terjadi dalam berbagai bentuk.
serangan sederhana dengan
kata-kata, perlakuan buruk, cyber
bullying (bullying di media online)
dan diskriminasi seksual dapat
sama berbahayanya dengan
bentuk agresi fisik yang
menyebabkan cedera serius.
Seseorang berperilaku dengan
cara yang agresif mungkin
melakukannya melalui bahasa
tubuh mereka, intimidasi atau
dengan mempertontonkan
penghinaan terhadap atau
merendahkan Anda. 

Efek fisiknya biasanya cukup

mudah terlihat - mungkin dengan
adanya memar, luka atau cedera
luar lainnya - tetapi efek
emosional pelecehan dan
intimidasi sering jauh lebih sulit
untuk dibuktikan, dan tukang
pembully mungkin juga
mengingkari atau mendistorsi
keterangan anda terkait kejadian.

Kapal Anda seringkali menjadi
rumah Anda selama beberapa
minggu atau bulan maka
pelecehan dan bullying bisa
menjadi persoalan, mengingat
hidup dan lingkungan kerja di
kapal - isolasi, ukuran dan
kedekatan kabin, dan perlunya
tinggal di tempat kerja selama
waktu istirahat. 

Anda dapat menemukan salinan
Panduan untuk menghilangkan
pelecehan dan bullying di kapal di
www.itfglobal.org/media/1279810/
harassment-guide.pdf. 

bagaimana menangani situasi
seperti itu. Panduan ini secara
aktif mendorong individu baik
yang secara langsung terkena
atau yang menjadi saksi insiden

Pelaut meminta dukungan
kesehatan yang lebih luas
lanjutan

Nyeri sendi dan punggung,
dan stres, depresi dan
kecemasan adalah dua
masalah kesehatan utama
bagi pelaut wanita, menurut
595 pelaut wanita dari 54
negara yang disurvei.  

Dalam survei online, hampir
setengah dari yang disurvei
mengidentifikasi nyeri sendi
dan punggung sementara 43
persen menjawab stress /
depresi / kecemasan. Wanita
yang bekerja di kapal pesiar
paling sering mengemukakan
nyeri sendi/ punggung; ini
mungkin mencerminkan
proporsi yang lebih tinggi pada
bawahan dari sektor yang
menjawab dan memiliki
pekerjaan yang menuntut fisik
yang di dalamnya melibatkan
keharusan membawa benda-
benda berat, seringkali untuk
jarak jauh.

Tapi baik di sektor kapal pesiar
maupun sektor kargo / kapal
tanker, pelaut wanita
menempatkan stres / depresi /
kecemasan di atas masalah
kesehatan mereka. Dan tiga-
perempat dari mereka berpikir
masalah-masalah kesehatan
tersebut ada hubungannya
dengan pekerjaan mereka. 

Hampir 40 persen perempuan
yang disurvei mengatakan
bahwa mereka tidak memiliki
akses ke tempat sanitasi di
kapal; ini terutama berlaku bagi
mereka yang bekerja di kapal
tanker. Kekhawatiran lainnya
adalah berat badan dan
obesitas dan haid yang berat
atau menyakitkan.

Survei mengungkapkan bahwa
masalah terbesar yang
menghalangi pelaut wanita
mendapatkan akses untuk
kesehatan saat di laut adalah
kurangnya kerahasiaan - sekali
lagi, ini terutama terjadi di
kalangan mereka yang bekerja
di kapal tanker. Tapi
separuhnya merasa bahwa

mereka tidak memiliki kesulitan
dalam mengakses layanan
kesehatan, baik di laut ataupun
di pelabuhan. 

Dan lebih dari separuh
responden akan menyambut
adanya pemeriksaan
kesehatan rutin.

Diperkirakan 1-2 persen dari
1,25 juta pelaut dunia adalah
wanita, yang bekerja di sekira
87.000 kapal, terutama di
sektor pelayaran. Survei
menunjukkan bahwa kita dapat
melakukan perbaikan untuk
kehidupan kerja Anda dengan
mudah, seperti memastikan
kerahasiaan, lebih fokus pada
persoalan terkait stres dan
memberikan informasi
kesehatan yang lebih baik.

Para penulis laporan survei
merekomendasikan konsultasi
yang luas untuk mengetahui
lebih lanjut dan menganjurkan
beberapa respon yang relatif
mudah dan murah. Ini termasuk
membuat informasi spesifik
untuk pelaut wanita tentang
nyeri sendi dan punggung,
kesehatan mental, gizi dan
keluhan ginekologis;
memperkenalkan tempat
sanitasi untuk perempuan di
semua kapal; dan membuat
produk sanitasi perempuan
lebih tersedia di kapal dan toko-
toko di pelabuhan di seluruh
dunia

Laporan ini didasarkan atas
survei Kesehatan dan
Kesejahteraan Pelaut Wanita,
sebuah inisiatif bersama oleh
ITF, ISWAN, Asosiasi
Kesehatan Maritim
Internasional (IMHA) dan
Masyarakat Rumah Sakit
Pelaut (SHS)

Untuk membaca atau
mengundung laporan survei ini,
dapatkan di
www.itfglobal.org/media/115279
3/women-seafarers-health-and-
welfare-survey-.pdf. 

Pedoman ICS/ITF
menerapkan prinsip-prinsip
tentang pelecehan dan
intimidasi dalam konteks
global. Mereka telah
disahkan oleh Direktur
Jenderal Organisasi
Perburuhan Internasional,
yang mencatat bahwa 'di
bawah MLC 2006, masing-
masing negara anggota
diwajibkan untuk memenuhi
sendiri ketentuan hukum
dan peraturannya dan harus
menghormati hak mendasar
tentang penghapusan
diskriminasi dalam hal
pekerjaan dan jabatan’.
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bawahan dari negara-negara yang
diseleksi yakni India, Madagaskar,
Filipina dan Ukraina, dan 191
pelaut lainnya dalam jaringan ITF.

Selain itu, 34 serikat pekerja di 30
negara di seluruh kawasan
menanggapi sebuah survei
terpisah. Mereka menunjukkan
keprihatinan yang kuat tentang
kesehatan anggota mereka,
layanan yang tersedia bagi
mereka dan risiko yang mungkin
mereka hadapi.

Hasil survei menunjukkan bahwa
banyak dari Anda khawatir tentang
HIV dan membutuhkan informasi
lebih benar tentang risiko HIV -
misalnya, banyak pelaut dari
beberapa negara akan takut untuk
bekerja dengan seseorang yang
memiliki HIV, meskipun orang itu
tepat untuk pekerjaan tersebut.

Mengkhawatirkan terus adanya
mitos HIV / AIDS, meskipun lebih
dari tiga dekade pendidikan
dilakukan oleh serikat pekerja,
organisasi kesehatan dan
pemerintah. Misalnya, 41 persen

responden dari Filipina berpikir
AIDS dapat disembuhkan;
sementara di satu negara
pemasok tenaga kerja pelaut, 46
persen percaya virus tersebut
dapat menyebar dalam makanan
dan minuman.

Kami juga menemukan sangat
bervariasinya sikap terkait
penggunaan kondom. Di Filipina,
72 persen percaya bahwa kondom
efektif - memang sebenarnya
seperti itu - tapi di India hanya 17
persen yang percaya. Tapi India
sejauh ini memiliki persentase
tertinggi - 96 persen - dari mereka
yang setuju bahwa Anda harus
menggunakan kondom kecuali
Anda yakin pasangan Anda tidak
memiliki HIV atau penyakit
menular seksual lainnya.

Temuan ini bertentangan dengan
perilaku sebenarnya yang
dilaporkan. Misalnya, hanya 41
persen dari pelaut Filipina
mengatakan mereka telah
menggunakan kondom terakhir
kali mereka berhubungan seks
dengan pasangan non-reguler,

dibandingkan dengan 88 persen
pelaut India.

Tampaknya Anda mendapatkan
sebagian besar informasi terkait
kesehatan Anda dan HIV dari
surat kabar, majalah dan TV, tapi
serikat, terutama di Ukraina dan
India, dan pusat-pusat pelaut,
terutama di Filipina, adalah
sumber berikutnya.

Beralih ke masalah Anda yang
lebih luas, banyak dari Anda
khawatir tentang berat badan,
kurang olahraga dan penggunaan
alkohol.

Sebagian besar responden
mengatakan lamanya berpisah
dari rumah dan keluarga adalah
masalah. Banyak yang
mengatakan mereka sering atau
kadang-kadang merasa cemas
dan depresi di atas kapal. Dalam
jawaban-jawaban dari satu negara
pemasok tenaga kerja pelaut, 75
persen mengatakan mereka tahu
rekan kerja yang mengalami
depresi. Dan, yang mengejutkan,
antara enam sampai 41 persen,

tergantung pada negara,
mengetahui teman-teman dengan
kecenderungan bunuh diri. 

ITF sekarang akan
mengembangkan program HIV /
AIDS, kesehatan dan kondisi
jasmani yang komprehensif
disesuaikan dengan kebutuhan
Anda untuk memungkinkan
afiliasinya mengatasi masalah-
masalah seperti stigma dan
diskriminasi di seputar HIV, serta
topik penting seperti depresi dan
obesitas. Kami akan
mempertimbangkan, misalnya,
menyiapkan program pelatihan
pra-keberangkatan bagi pelaut
yang tertarik, karena banyak
pelaut yang sangat mendukung
gagasan pendidik/konselor
sebaya.

Anda dapat melihat pada laporan
lengkap - Sebuah visi yang lebih
luas terkait kesehatan dan kondisi
jasmani - di
www.itfglobal.org/media/819789/hi
v_survey.pdf. 

Menghalau bullying dari kapal
ITF dan International Chamber of Shipping (ICS) telah membuat panduan untuk mengakhiri
pelecehan dan bullying di atas kapal dengan membantu pelaut melaporkan perilaku
tersebut. Natalie Shaw, direktur ICS urusan pekerjaan, menjelaskan lebih jauh

Nyeri sendi dan stres menjadi persoalan
kesehatan yang utama bagi pelaut wanita 
Pelaut wanita mengatakan bahwa nyeri sendi dan stres adalah dua tantangan kesehatan terbesar
mereka, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh organisasi-organisasi serikat dan
kesejahteraan terkemuka. Caitlin Vaughan dari International Seafarers’ Welfare and Assistance
Network (ISWAN), Jaringan Kesejahteraan dan Bantuan Pelaut Internasional melaporkan

Jika Anda atau rekan Anda
telah mengalami pelecehan dan
bullying di kapal, Anda akan
sepenuhnya menyadari
konsekuensi serius bisa terjadi
terhadap kesehatan fisik dan
emosional pelaut yang
bersangkutan. Hal ini dapat
menjadi alasan mengapa
seorang pelaut menjadi kurang
termotivasi atau mungkin sakit
lebih sering - dan ini pada
gilirannya dapat mempengaruhi
pekerjaan seluruh tim. 

Ini juga dapat berdampak buruk
bagi perusahaan, yang mengarah
ke memburuknya kondisi kerja
dan potensi akibat konsekuensi
terhadap organisasi, ekonomi dan
hukum. 

Itu sebabnya ICS dan ITF
bersama-sama telah membuat
pedoman bagi pelaut tentang

tersebut untuk melaporkannya ke
perusahaan tanpa penundaan.
Pelaut yang membuat pengaduan
tersebut akan didukung untuk
menyoroti masalah tersebut,
asalkan tuntutan mereka tidak
dilakukan dengan niat jahat.

Pelecehan dan bullying dapat
terjadi dalam berbagai bentuk.
serangan sederhana dengan
kata-kata, perlakuan buruk, cyber
bullying (bullying di media online)
dan diskriminasi seksual dapat
sama berbahayanya dengan
bentuk agresi fisik yang
menyebabkan cedera serius.
Seseorang berperilaku dengan
cara yang agresif mungkin
melakukannya melalui bahasa
tubuh mereka, intimidasi atau
dengan mempertontonkan
penghinaan terhadap atau
merendahkan Anda. 

Efek fisiknya biasanya cukup

mudah terlihat - mungkin dengan
adanya memar, luka atau cedera
luar lainnya - tetapi efek
emosional pelecehan dan
intimidasi sering jauh lebih sulit
untuk dibuktikan, dan tukang
pembully mungkin juga
mengingkari atau mendistorsi
keterangan anda terkait kejadian.

Kapal Anda seringkali menjadi
rumah Anda selama beberapa
minggu atau bulan maka
pelecehan dan bullying bisa
menjadi persoalan, mengingat
hidup dan lingkungan kerja di
kapal - isolasi, ukuran dan
kedekatan kabin, dan perlunya
tinggal di tempat kerja selama
waktu istirahat. 

Anda dapat menemukan salinan
Panduan untuk menghilangkan
pelecehan dan bullying di kapal di
www.itfglobal.org/media/1279810/
harassment-guide.pdf. 

bagaimana menangani situasi
seperti itu. Panduan ini secara
aktif mendorong individu baik
yang secara langsung terkena
atau yang menjadi saksi insiden

Pelaut meminta dukungan
kesehatan yang lebih luas
lanjutan

Nyeri sendi dan punggung,
dan stres, depresi dan
kecemasan adalah dua
masalah kesehatan utama
bagi pelaut wanita, menurut
595 pelaut wanita dari 54
negara yang disurvei.  

Dalam survei online, hampir
setengah dari yang disurvei
mengidentifikasi nyeri sendi
dan punggung sementara 43
persen menjawab stress /
depresi / kecemasan. Wanita
yang bekerja di kapal pesiar
paling sering mengemukakan
nyeri sendi/ punggung; ini
mungkin mencerminkan
proporsi yang lebih tinggi pada
bawahan dari sektor yang
menjawab dan memiliki
pekerjaan yang menuntut fisik
yang di dalamnya melibatkan
keharusan membawa benda-
benda berat, seringkali untuk
jarak jauh.

Tapi baik di sektor kapal pesiar
maupun sektor kargo / kapal
tanker, pelaut wanita
menempatkan stres / depresi /
kecemasan di atas masalah
kesehatan mereka. Dan tiga-
perempat dari mereka berpikir
masalah-masalah kesehatan
tersebut ada hubungannya
dengan pekerjaan mereka. 

Hampir 40 persen perempuan
yang disurvei mengatakan
bahwa mereka tidak memiliki
akses ke tempat sanitasi di
kapal; ini terutama berlaku bagi
mereka yang bekerja di kapal
tanker. Kekhawatiran lainnya
adalah berat badan dan
obesitas dan haid yang berat
atau menyakitkan.

Survei mengungkapkan bahwa
masalah terbesar yang
menghalangi pelaut wanita
mendapatkan akses untuk
kesehatan saat di laut adalah
kurangnya kerahasiaan - sekali
lagi, ini terutama terjadi di
kalangan mereka yang bekerja
di kapal tanker. Tapi
separuhnya merasa bahwa

mereka tidak memiliki kesulitan
dalam mengakses layanan
kesehatan, baik di laut ataupun
di pelabuhan. 

Dan lebih dari separuh
responden akan menyambut
adanya pemeriksaan
kesehatan rutin.

Diperkirakan 1-2 persen dari
1,25 juta pelaut dunia adalah
wanita, yang bekerja di sekira
87.000 kapal, terutama di
sektor pelayaran. Survei
menunjukkan bahwa kita dapat
melakukan perbaikan untuk
kehidupan kerja Anda dengan
mudah, seperti memastikan
kerahasiaan, lebih fokus pada
persoalan terkait stres dan
memberikan informasi
kesehatan yang lebih baik.

Para penulis laporan survei
merekomendasikan konsultasi
yang luas untuk mengetahui
lebih lanjut dan menganjurkan
beberapa respon yang relatif
mudah dan murah. Ini termasuk
membuat informasi spesifik
untuk pelaut wanita tentang
nyeri sendi dan punggung,
kesehatan mental, gizi dan
keluhan ginekologis;
memperkenalkan tempat
sanitasi untuk perempuan di
semua kapal; dan membuat
produk sanitasi perempuan
lebih tersedia di kapal dan toko-
toko di pelabuhan di seluruh
dunia

Laporan ini didasarkan atas
survei Kesehatan dan
Kesejahteraan Pelaut Wanita,
sebuah inisiatif bersama oleh
ITF, ISWAN, Asosiasi
Kesehatan Maritim
Internasional (IMHA) dan
Masyarakat Rumah Sakit
Pelaut (SHS)

Untuk membaca atau
mengundung laporan survei ini,
dapatkan di
www.itfglobal.org/media/115279
3/women-seafarers-health-and-
welfare-survey-.pdf. 

Pedoman ICS/ITF
menerapkan prinsip-prinsip
tentang pelecehan dan
intimidasi dalam konteks
global. Mereka telah
disahkan oleh Direktur
Jenderal Organisasi
Perburuhan Internasional,
yang mencatat bahwa 'di
bawah MLC 2006, masing-
masing negara anggota
diwajibkan untuk memenuhi
sendiri ketentuan hukum
dan peraturannya dan harus
menghormati hak mendasar
tentang penghapusan
diskriminasi dalam hal
pekerjaan dan jabatan’.
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bawahan dari negara-negara yang
diseleksi yakni India, Madagaskar,
Filipina dan Ukraina, dan 191
pelaut lainnya dalam jaringan ITF.

Selain itu, 34 serikat pekerja di 30
negara di seluruh kawasan
menanggapi sebuah survei
terpisah. Mereka menunjukkan
keprihatinan yang kuat tentang
kesehatan anggota mereka,
layanan yang tersedia bagi
mereka dan risiko yang mungkin
mereka hadapi.

Hasil survei menunjukkan bahwa
banyak dari Anda khawatir tentang
HIV dan membutuhkan informasi
lebih benar tentang risiko HIV -
misalnya, banyak pelaut dari
beberapa negara akan takut untuk
bekerja dengan seseorang yang
memiliki HIV, meskipun orang itu
tepat untuk pekerjaan tersebut.

Mengkhawatirkan terus adanya
mitos HIV / AIDS, meskipun lebih
dari tiga dekade pendidikan
dilakukan oleh serikat pekerja,
organisasi kesehatan dan
pemerintah. Misalnya, 41 persen

responden dari Filipina berpikir
AIDS dapat disembuhkan;
sementara di satu negara
pemasok tenaga kerja pelaut, 46
persen percaya virus tersebut
dapat menyebar dalam makanan
dan minuman.

Kami juga menemukan sangat
bervariasinya sikap terkait
penggunaan kondom. Di Filipina,
72 persen percaya bahwa kondom
efektif - memang sebenarnya
seperti itu - tapi di India hanya 17
persen yang percaya. Tapi India
sejauh ini memiliki persentase
tertinggi - 96 persen - dari mereka
yang setuju bahwa Anda harus
menggunakan kondom kecuali
Anda yakin pasangan Anda tidak
memiliki HIV atau penyakit
menular seksual lainnya.

Temuan ini bertentangan dengan
perilaku sebenarnya yang
dilaporkan. Misalnya, hanya 41
persen dari pelaut Filipina
mengatakan mereka telah
menggunakan kondom terakhir
kali mereka berhubungan seks
dengan pasangan non-reguler,

dibandingkan dengan 88 persen
pelaut India.

Tampaknya Anda mendapatkan
sebagian besar informasi terkait
kesehatan Anda dan HIV dari
surat kabar, majalah dan TV, tapi
serikat, terutama di Ukraina dan
India, dan pusat-pusat pelaut,
terutama di Filipina, adalah
sumber berikutnya.

Beralih ke masalah Anda yang
lebih luas, banyak dari Anda
khawatir tentang berat badan,
kurang olahraga dan penggunaan
alkohol.

Sebagian besar responden
mengatakan lamanya berpisah
dari rumah dan keluarga adalah
masalah. Banyak yang
mengatakan mereka sering atau
kadang-kadang merasa cemas
dan depresi di atas kapal. Dalam
jawaban-jawaban dari satu negara
pemasok tenaga kerja pelaut, 75
persen mengatakan mereka tahu
rekan kerja yang mengalami
depresi. Dan, yang mengejutkan,
antara enam sampai 41 persen,

tergantung pada negara,
mengetahui teman-teman dengan
kecenderungan bunuh diri. 

ITF sekarang akan
mengembangkan program HIV /
AIDS, kesehatan dan kondisi
jasmani yang komprehensif
disesuaikan dengan kebutuhan
Anda untuk memungkinkan
afiliasinya mengatasi masalah-
masalah seperti stigma dan
diskriminasi di seputar HIV, serta
topik penting seperti depresi dan
obesitas. Kami akan
mempertimbangkan, misalnya,
menyiapkan program pelatihan
pra-keberangkatan bagi pelaut
yang tertarik, karena banyak
pelaut yang sangat mendukung
gagasan pendidik/konselor
sebaya.

Anda dapat melihat pada laporan
lengkap - Sebuah visi yang lebih
luas terkait kesehatan dan kondisi
jasmani - di
www.itfglobal.org/media/819789/hi
v_survey.pdf. 

Menghalau bullying dari kapal
ITF dan International Chamber of Shipping (ICS) telah membuat panduan untuk mengakhiri
pelecehan dan bullying di atas kapal dengan membantu pelaut melaporkan perilaku
tersebut. Natalie Shaw, direktur ICS urusan pekerjaan, menjelaskan lebih jauh

Nyeri sendi dan stres menjadi persoalan
kesehatan yang utama bagi pelaut wanita 
Pelaut wanita mengatakan bahwa nyeri sendi dan stres adalah dua tantangan kesehatan terbesar
mereka, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh organisasi-organisasi serikat dan
kesejahteraan terkemuka. Caitlin Vaughan dari International Seafarers’ Welfare and Assistance
Network (ISWAN), Jaringan Kesejahteraan dan Bantuan Pelaut Internasional melaporkan

Jika Anda atau rekan Anda
telah mengalami pelecehan dan
bullying di kapal, Anda akan
sepenuhnya menyadari
konsekuensi serius bisa terjadi
terhadap kesehatan fisik dan
emosional pelaut yang
bersangkutan. Hal ini dapat
menjadi alasan mengapa
seorang pelaut menjadi kurang
termotivasi atau mungkin sakit
lebih sering - dan ini pada
gilirannya dapat mempengaruhi
pekerjaan seluruh tim. 

Ini juga dapat berdampak buruk
bagi perusahaan, yang mengarah
ke memburuknya kondisi kerja
dan potensi akibat konsekuensi
terhadap organisasi, ekonomi dan
hukum. 

Itu sebabnya ICS dan ITF
bersama-sama telah membuat
pedoman bagi pelaut tentang

tersebut untuk melaporkannya ke
perusahaan tanpa penundaan.
Pelaut yang membuat pengaduan
tersebut akan didukung untuk
menyoroti masalah tersebut,
asalkan tuntutan mereka tidak
dilakukan dengan niat jahat.

Pelecehan dan bullying dapat
terjadi dalam berbagai bentuk.
serangan sederhana dengan
kata-kata, perlakuan buruk, cyber
bullying (bullying di media online)
dan diskriminasi seksual dapat
sama berbahayanya dengan
bentuk agresi fisik yang
menyebabkan cedera serius.
Seseorang berperilaku dengan
cara yang agresif mungkin
melakukannya melalui bahasa
tubuh mereka, intimidasi atau
dengan mempertontonkan
penghinaan terhadap atau
merendahkan Anda. 

Efek fisiknya biasanya cukup

mudah terlihat - mungkin dengan
adanya memar, luka atau cedera
luar lainnya - tetapi efek
emosional pelecehan dan
intimidasi sering jauh lebih sulit
untuk dibuktikan, dan tukang
pembully mungkin juga
mengingkari atau mendistorsi
keterangan anda terkait kejadian.

Kapal Anda seringkali menjadi
rumah Anda selama beberapa
minggu atau bulan maka
pelecehan dan bullying bisa
menjadi persoalan, mengingat
hidup dan lingkungan kerja di
kapal - isolasi, ukuran dan
kedekatan kabin, dan perlunya
tinggal di tempat kerja selama
waktu istirahat. 

Anda dapat menemukan salinan
Panduan untuk menghilangkan
pelecehan dan bullying di kapal di
www.itfglobal.org/media/1279810/
harassment-guide.pdf. 

bagaimana menangani situasi
seperti itu. Panduan ini secara
aktif mendorong individu baik
yang secara langsung terkena
atau yang menjadi saksi insiden

Pelaut meminta dukungan
kesehatan yang lebih luas
lanjutan

Nyeri sendi dan punggung,
dan stres, depresi dan
kecemasan adalah dua
masalah kesehatan utama
bagi pelaut wanita, menurut
595 pelaut wanita dari 54
negara yang disurvei.  

Dalam survei online, hampir
setengah dari yang disurvei
mengidentifikasi nyeri sendi
dan punggung sementara 43
persen menjawab stress /
depresi / kecemasan. Wanita
yang bekerja di kapal pesiar
paling sering mengemukakan
nyeri sendi/ punggung; ini
mungkin mencerminkan
proporsi yang lebih tinggi pada
bawahan dari sektor yang
menjawab dan memiliki
pekerjaan yang menuntut fisik
yang di dalamnya melibatkan
keharusan membawa benda-
benda berat, seringkali untuk
jarak jauh.

Tapi baik di sektor kapal pesiar
maupun sektor kargo / kapal
tanker, pelaut wanita
menempatkan stres / depresi /
kecemasan di atas masalah
kesehatan mereka. Dan tiga-
perempat dari mereka berpikir
masalah-masalah kesehatan
tersebut ada hubungannya
dengan pekerjaan mereka. 

Hampir 40 persen perempuan
yang disurvei mengatakan
bahwa mereka tidak memiliki
akses ke tempat sanitasi di
kapal; ini terutama berlaku bagi
mereka yang bekerja di kapal
tanker. Kekhawatiran lainnya
adalah berat badan dan
obesitas dan haid yang berat
atau menyakitkan.

Survei mengungkapkan bahwa
masalah terbesar yang
menghalangi pelaut wanita
mendapatkan akses untuk
kesehatan saat di laut adalah
kurangnya kerahasiaan - sekali
lagi, ini terutama terjadi di
kalangan mereka yang bekerja
di kapal tanker. Tapi
separuhnya merasa bahwa

mereka tidak memiliki kesulitan
dalam mengakses layanan
kesehatan, baik di laut ataupun
di pelabuhan. 

Dan lebih dari separuh
responden akan menyambut
adanya pemeriksaan
kesehatan rutin.

Diperkirakan 1-2 persen dari
1,25 juta pelaut dunia adalah
wanita, yang bekerja di sekira
87.000 kapal, terutama di
sektor pelayaran. Survei
menunjukkan bahwa kita dapat
melakukan perbaikan untuk
kehidupan kerja Anda dengan
mudah, seperti memastikan
kerahasiaan, lebih fokus pada
persoalan terkait stres dan
memberikan informasi
kesehatan yang lebih baik.

Para penulis laporan survei
merekomendasikan konsultasi
yang luas untuk mengetahui
lebih lanjut dan menganjurkan
beberapa respon yang relatif
mudah dan murah. Ini termasuk
membuat informasi spesifik
untuk pelaut wanita tentang
nyeri sendi dan punggung,
kesehatan mental, gizi dan
keluhan ginekologis;
memperkenalkan tempat
sanitasi untuk perempuan di
semua kapal; dan membuat
produk sanitasi perempuan
lebih tersedia di kapal dan toko-
toko di pelabuhan di seluruh
dunia

Laporan ini didasarkan atas
survei Kesehatan dan
Kesejahteraan Pelaut Wanita,
sebuah inisiatif bersama oleh
ITF, ISWAN, Asosiasi
Kesehatan Maritim
Internasional (IMHA) dan
Masyarakat Rumah Sakit
Pelaut (SHS)

Untuk membaca atau
mengundung laporan survei ini,
dapatkan di
www.itfglobal.org/media/115279
3/women-seafarers-health-and-
welfare-survey-.pdf. 

Pedoman ICS/ITF
menerapkan prinsip-prinsip
tentang pelecehan dan
intimidasi dalam konteks
global. Mereka telah
disahkan oleh Direktur
Jenderal Organisasi
Perburuhan Internasional,
yang mencatat bahwa 'di
bawah MLC 2006, masing-
masing negara anggota
diwajibkan untuk memenuhi
sendiri ketentuan hukum
dan peraturannya dan harus
menghormati hak mendasar
tentang penghapusan
diskriminasi dalam hal
pekerjaan dan jabatan’.
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bawahan dari negara-negara yang
diseleksi yakni India, Madagaskar,
Filipina dan Ukraina, dan 191
pelaut lainnya dalam jaringan ITF.

Selain itu, 34 serikat pekerja di 30
negara di seluruh kawasan
menanggapi sebuah survei
terpisah. Mereka menunjukkan
keprihatinan yang kuat tentang
kesehatan anggota mereka,
layanan yang tersedia bagi
mereka dan risiko yang mungkin
mereka hadapi.

Hasil survei menunjukkan bahwa
banyak dari Anda khawatir tentang
HIV dan membutuhkan informasi
lebih benar tentang risiko HIV -
misalnya, banyak pelaut dari
beberapa negara akan takut untuk
bekerja dengan seseorang yang
memiliki HIV, meskipun orang itu
tepat untuk pekerjaan tersebut.

Mengkhawatirkan terus adanya
mitos HIV / AIDS, meskipun lebih
dari tiga dekade pendidikan
dilakukan oleh serikat pekerja,
organisasi kesehatan dan
pemerintah. Misalnya, 41 persen

responden dari Filipina berpikir
AIDS dapat disembuhkan;
sementara di satu negara
pemasok tenaga kerja pelaut, 46
persen percaya virus tersebut
dapat menyebar dalam makanan
dan minuman.

Kami juga menemukan sangat
bervariasinya sikap terkait
penggunaan kondom. Di Filipina,
72 persen percaya bahwa kondom
efektif - memang sebenarnya
seperti itu - tapi di India hanya 17
persen yang percaya. Tapi India
sejauh ini memiliki persentase
tertinggi - 96 persen - dari mereka
yang setuju bahwa Anda harus
menggunakan kondom kecuali
Anda yakin pasangan Anda tidak
memiliki HIV atau penyakit
menular seksual lainnya.

Temuan ini bertentangan dengan
perilaku sebenarnya yang
dilaporkan. Misalnya, hanya 41
persen dari pelaut Filipina
mengatakan mereka telah
menggunakan kondom terakhir
kali mereka berhubungan seks
dengan pasangan non-reguler,

dibandingkan dengan 88 persen
pelaut India.

Tampaknya Anda mendapatkan
sebagian besar informasi terkait
kesehatan Anda dan HIV dari
surat kabar, majalah dan TV, tapi
serikat, terutama di Ukraina dan
India, dan pusat-pusat pelaut,
terutama di Filipina, adalah
sumber berikutnya.

Beralih ke masalah Anda yang
lebih luas, banyak dari Anda
khawatir tentang berat badan,
kurang olahraga dan penggunaan
alkohol.

Sebagian besar responden
mengatakan lamanya berpisah
dari rumah dan keluarga adalah
masalah. Banyak yang
mengatakan mereka sering atau
kadang-kadang merasa cemas
dan depresi di atas kapal. Dalam
jawaban-jawaban dari satu negara
pemasok tenaga kerja pelaut, 75
persen mengatakan mereka tahu
rekan kerja yang mengalami
depresi. Dan, yang mengejutkan,
antara enam sampai 41 persen,

tergantung pada negara,
mengetahui teman-teman dengan
kecenderungan bunuh diri. 

ITF sekarang akan
mengembangkan program HIV /
AIDS, kesehatan dan kondisi
jasmani yang komprehensif
disesuaikan dengan kebutuhan
Anda untuk memungkinkan
afiliasinya mengatasi masalah-
masalah seperti stigma dan
diskriminasi di seputar HIV, serta
topik penting seperti depresi dan
obesitas. Kami akan
mempertimbangkan, misalnya,
menyiapkan program pelatihan
pra-keberangkatan bagi pelaut
yang tertarik, karena banyak
pelaut yang sangat mendukung
gagasan pendidik/konselor
sebaya.

Anda dapat melihat pada laporan
lengkap - Sebuah visi yang lebih
luas terkait kesehatan dan kondisi
jasmani - di
www.itfglobal.org/media/819789/hi
v_survey.pdf. 

Menghalau bullying dari kapal
ITF dan International Chamber of Shipping (ICS) telah membuat panduan untuk mengakhiri
pelecehan dan bullying di atas kapal dengan membantu pelaut melaporkan perilaku
tersebut. Natalie Shaw, direktur ICS urusan pekerjaan, menjelaskan lebih jauh

Nyeri sendi dan stres menjadi persoalan
kesehatan yang utama bagi pelaut wanita 
Pelaut wanita mengatakan bahwa nyeri sendi dan stres adalah dua tantangan kesehatan terbesar
mereka, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh organisasi-organisasi serikat dan
kesejahteraan terkemuka. Caitlin Vaughan dari International Seafarers’ Welfare and Assistance
Network (ISWAN), Jaringan Kesejahteraan dan Bantuan Pelaut Internasional melaporkan

Jika Anda atau rekan Anda
telah mengalami pelecehan dan
bullying di kapal, Anda akan
sepenuhnya menyadari
konsekuensi serius bisa terjadi
terhadap kesehatan fisik dan
emosional pelaut yang
bersangkutan. Hal ini dapat
menjadi alasan mengapa
seorang pelaut menjadi kurang
termotivasi atau mungkin sakit
lebih sering - dan ini pada
gilirannya dapat mempengaruhi
pekerjaan seluruh tim. 

Ini juga dapat berdampak buruk
bagi perusahaan, yang mengarah
ke memburuknya kondisi kerja
dan potensi akibat konsekuensi
terhadap organisasi, ekonomi dan
hukum. 

Itu sebabnya ICS dan ITF
bersama-sama telah membuat
pedoman bagi pelaut tentang

tersebut untuk melaporkannya ke
perusahaan tanpa penundaan.
Pelaut yang membuat pengaduan
tersebut akan didukung untuk
menyoroti masalah tersebut,
asalkan tuntutan mereka tidak
dilakukan dengan niat jahat.

Pelecehan dan bullying dapat
terjadi dalam berbagai bentuk.
serangan sederhana dengan
kata-kata, perlakuan buruk, cyber
bullying (bullying di media online)
dan diskriminasi seksual dapat
sama berbahayanya dengan
bentuk agresi fisik yang
menyebabkan cedera serius.
Seseorang berperilaku dengan
cara yang agresif mungkin
melakukannya melalui bahasa
tubuh mereka, intimidasi atau
dengan mempertontonkan
penghinaan terhadap atau
merendahkan Anda. 

Efek fisiknya biasanya cukup

mudah terlihat - mungkin dengan
adanya memar, luka atau cedera
luar lainnya - tetapi efek
emosional pelecehan dan
intimidasi sering jauh lebih sulit
untuk dibuktikan, dan tukang
pembully mungkin juga
mengingkari atau mendistorsi
keterangan anda terkait kejadian.

Kapal Anda seringkali menjadi
rumah Anda selama beberapa
minggu atau bulan maka
pelecehan dan bullying bisa
menjadi persoalan, mengingat
hidup dan lingkungan kerja di
kapal - isolasi, ukuran dan
kedekatan kabin, dan perlunya
tinggal di tempat kerja selama
waktu istirahat. 

Anda dapat menemukan salinan
Panduan untuk menghilangkan
pelecehan dan bullying di kapal di
www.itfglobal.org/media/1279810/
harassment-guide.pdf. 

bagaimana menangani situasi
seperti itu. Panduan ini secara
aktif mendorong individu baik
yang secara langsung terkena
atau yang menjadi saksi insiden

Pelaut meminta dukungan
kesehatan yang lebih luas
lanjutan

Nyeri sendi dan punggung,
dan stres, depresi dan
kecemasan adalah dua
masalah kesehatan utama
bagi pelaut wanita, menurut
595 pelaut wanita dari 54
negara yang disurvei.  

Dalam survei online, hampir
setengah dari yang disurvei
mengidentifikasi nyeri sendi
dan punggung sementara 43
persen menjawab stress /
depresi / kecemasan. Wanita
yang bekerja di kapal pesiar
paling sering mengemukakan
nyeri sendi/ punggung; ini
mungkin mencerminkan
proporsi yang lebih tinggi pada
bawahan dari sektor yang
menjawab dan memiliki
pekerjaan yang menuntut fisik
yang di dalamnya melibatkan
keharusan membawa benda-
benda berat, seringkali untuk
jarak jauh.

Tapi baik di sektor kapal pesiar
maupun sektor kargo / kapal
tanker, pelaut wanita
menempatkan stres / depresi /
kecemasan di atas masalah
kesehatan mereka. Dan tiga-
perempat dari mereka berpikir
masalah-masalah kesehatan
tersebut ada hubungannya
dengan pekerjaan mereka. 

Hampir 40 persen perempuan
yang disurvei mengatakan
bahwa mereka tidak memiliki
akses ke tempat sanitasi di
kapal; ini terutama berlaku bagi
mereka yang bekerja di kapal
tanker. Kekhawatiran lainnya
adalah berat badan dan
obesitas dan haid yang berat
atau menyakitkan.

Survei mengungkapkan bahwa
masalah terbesar yang
menghalangi pelaut wanita
mendapatkan akses untuk
kesehatan saat di laut adalah
kurangnya kerahasiaan - sekali
lagi, ini terutama terjadi di
kalangan mereka yang bekerja
di kapal tanker. Tapi
separuhnya merasa bahwa

mereka tidak memiliki kesulitan
dalam mengakses layanan
kesehatan, baik di laut ataupun
di pelabuhan. 

Dan lebih dari separuh
responden akan menyambut
adanya pemeriksaan
kesehatan rutin.

Diperkirakan 1-2 persen dari
1,25 juta pelaut dunia adalah
wanita, yang bekerja di sekira
87.000 kapal, terutama di
sektor pelayaran. Survei
menunjukkan bahwa kita dapat
melakukan perbaikan untuk
kehidupan kerja Anda dengan
mudah, seperti memastikan
kerahasiaan, lebih fokus pada
persoalan terkait stres dan
memberikan informasi
kesehatan yang lebih baik.

Para penulis laporan survei
merekomendasikan konsultasi
yang luas untuk mengetahui
lebih lanjut dan menganjurkan
beberapa respon yang relatif
mudah dan murah. Ini termasuk
membuat informasi spesifik
untuk pelaut wanita tentang
nyeri sendi dan punggung,
kesehatan mental, gizi dan
keluhan ginekologis;
memperkenalkan tempat
sanitasi untuk perempuan di
semua kapal; dan membuat
produk sanitasi perempuan
lebih tersedia di kapal dan toko-
toko di pelabuhan di seluruh
dunia

Laporan ini didasarkan atas
survei Kesehatan dan
Kesejahteraan Pelaut Wanita,
sebuah inisiatif bersama oleh
ITF, ISWAN, Asosiasi
Kesehatan Maritim
Internasional (IMHA) dan
Masyarakat Rumah Sakit
Pelaut (SHS)

Untuk membaca atau
mengundung laporan survei ini,
dapatkan di
www.itfglobal.org/media/115279
3/women-seafarers-health-and-
welfare-survey-.pdf. 

Pedoman ICS/ITF
menerapkan prinsip-prinsip
tentang pelecehan dan
intimidasi dalam konteks
global. Mereka telah
disahkan oleh Direktur
Jenderal Organisasi
Perburuhan Internasional,
yang mencatat bahwa 'di
bawah MLC 2006, masing-
masing negara anggota
diwajibkan untuk memenuhi
sendiri ketentuan hukum
dan peraturannya dan harus
menghormati hak mendasar
tentang penghapusan
diskriminasi dalam hal
pekerjaan dan jabatan’.
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Komite
kesehatan dan
keselamatan di kapal
Dua puluh tahun pengalaman pelaut membuat Darren Procter,
Inspektur ITF, Inggris selatan, ingin berbagi pandangan tentang
pentingnya komite kesehatan dan keselamatan kapal

Kita semua tahu bahwa hidup
di laut dapat menyebabkan
banyak bahaya. Unsur-unsur
fisik, ergonomis, kimia,
biologis, psikologis dan sosial
dari lingkungan kerja maritim
dapat menyebabkan
kecelakaan kerja, cedera dan
penyakit.  

Pelaut adalah unik karena tempat
kerja kami adalah juga rumah
kami. Kami menghadapi kondisi
pekerjaan yang menuntut, isolasi,
jam kerja yang panjang dan
tingginya tingkat stres dan
kelelahan. Secara umum,
meskipun demikian, kami takut
mengeluh tentang praktik yang
tidak aman dalam permasalahan
kami karena kami takut diganti
atau dimasukkan daftar hitam.

Sementara sebagian besar
pelaut memberikan apreasisi
terkait diperkenalkannya MLC,
saya masih melihat kekosongan
yang nampak jelas pada
kebanyakan kapal yang saya
inspeksi. Komite kesehatan dan
keselamatan merupakan
persyaratan standar dan harus
dibuat di setiap kapal dengan
lima kru atau lebih, namun
meskipun sudah ada, tidak
berjalan secara efektif di
kebanyakan kapal. Terlalu sering,
mereka diperlakukan hanya
sebagai tugas menandai kotak
isian saja dikarenakan jumlah
yang semakin meningkat dari
tugas yang harus dilakukan
pelaut, dengan sedikit masukan
dari kru dan informasi yang
sedikit dari perusahaan pada
masalah kesehatan dan
keselamatan

Komite kesehatan dan
keselamatan kapal ada untuk
memastikan bahwa kru kapal
bekerja sama untuk
mempromosikan kesadaran
keselamatan, menilai risiko di
kapal dan menghasilkan budaya
keselamatan positif di laut dan di
pelabuhan.

Memiliki komite keselamatan
kapal yang berfungsi, dapat
dengan mudah dicapai,
menguntungkan semua pelaut,
dan dapat ditingkatkan pada
sebagian besar, jika tidak semua,
kapal. Apakah Anda seorang juru

masak atau Nakhoda, Anda
dapat memiliki dampak positif di
kapal Anda dengan mengambil
minat dalam kesehatan,
keselamatan dan kesejahteraan
Anda sendiri dan bahwa dari
sesama anggota awak kapal
untuk memaksimalkan
perlindungan kontrak buat Anda
dan setiap pelaut masa depan
yang berlayar di kapal Anda

Lihat daftar praktek pengalaman
terbaik di halaman ini. Apakah
hal ini terjadi pada kapal Anda?
Jika belum, seharusnya ini juga
bisa.

Semua orang di industri maritim
memiliki kewajiban dan tanggung
jawab untuk berjuang
meningkatkan dan
melaksanakan kesehatan dan
keselamatan - yang mencakup
inspektur ITF, pemilik kapal,
negara bendera, badan pemberi
klasifikasi yang menerbitkan
sertifikat MLC tanpa memeriksa
dokumentasi dan praktik di kapal,
port state control (sebagai bagian
dari inspeksi mereka), dan pelaut
dengan benar.

Pelaut dan perwakilan mereka di
seluruh dunia telah berjuang
tanpa lelah untuk, dan membela,
hak dasar pelaut agar dapat
bekerja di tempat kerja yang
selamat dan aman yang sesuai
dengan standar keselamatan.

Sebagai inspektur, kami akan
terus berjuang mendapatkan
perbaikan pada setiap kapal
yang kami periksa. Tapi hal ini
memerlukan kita semua untuk
bekerja sama demi memastikan
bahwa setiap pelaut, terlepas
dari kebangsaan atau
jabatannya, yang naik ke atas
kapal bisa pulang kembali ke
rumah dengan selamat ke
keluarga mereka tanpa cedera

Dengan begitu banyak operator
nakal di industri maritim, itu akan
menjadi perjalanan yang
berkelanjutan untuk
mendapatkan praktek
pengalaman terbaik di atas
setiap kapal. Seandainya setiap
pelaut hanya membuat kontribusi
kecil di kapal mereka, kita pasti
akan melihat dampak positif. 

Panduan praktek pengalaman
terbaik mengatakan bahwa
komite kesehatan dan
keselamatan di atas kapal harus: 
• telah mengangkat atau memilih perwakilan kru di atas

kapal (bukan petugas keselamatan);
•   bekerja sama dengan Nakhoda dan pemilik kapal 

untuk mengimplementasikan kebijakan dan program 
keselamatan perusahaan. Komite harus menyediakan 
pelaut dengan sebuah forum untuk memperbaiki hal-
hal terkait kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan;

•   ikut serta dalam perencanaan, manajemen dan 
koordinasi kondisi kerja yang selamat dan sehat di 
atas kapal. Komite harus mengambil bagian dalam 
perencanaan, manajemen dan koordinasi dari kondisi 
kerja yang selamat dan sehat di atas kapal. Komite 
harus mengambil semua langkah preventif yang 
penting untuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
pelaut, termasuk mental jasmani, dan menyediakan 
saran untuk menyelesaikan masalah-masalah 
keselamatan dan kesehatan;

•  mengambil bagian dalam investigasi, identifikasi dan 
analisa kejadian, kecelakaan dan penyakit kerja;

•  mengusulkan, dan berpartisipasi dalam 
pengimplementasian langkah-langkah untuk 
mencegah kejadian, berkonsultasi dengan Nakhoda;

•   menjaga agar tetap mengikuti perkembangan 
ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja bagi 
perlindungan pelaut;

•   berkontribusi untuk mendefinisikan prinsip-prinsip 
pelatihan dan instruksi yang tepat dan perlu spesifik 
pada kondisi kerja di kapal;

•   secara berkelanjutan melakukan inspeksi atas 
dilaksanakannya prosedur keselamatan;

•   bekerja sama dengan layanan K3 yang relevan;
•   membuat representasi dan rekomendasi atas nama 

kru melalui Nakhoda ke pemilik kapal; dan
•   mendiskusikan dan mengambil langkah yang tepat 

terkait hal-hal K3 yang berpengaruh terhadap kru, dan 
mengevaluasi perlengkapan perlindungan dan 
keselamatan yang tepat, termasuk perlengkapan 
penyelamatan diri.
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Komite
kesehatan dan
keselamatan di kapal
Dua puluh tahun pengalaman pelaut membuat Darren Procter,
Inspektur ITF, Inggris selatan, ingin berbagi pandangan tentang
pentingnya komite kesehatan dan keselamatan kapal

Kita semua tahu bahwa hidup
di laut dapat menyebabkan
banyak bahaya. Unsur-unsur
fisik, ergonomis, kimia,
biologis, psikologis dan sosial
dari lingkungan kerja maritim
dapat menyebabkan
kecelakaan kerja, cedera dan
penyakit.  

Pelaut adalah unik karena tempat
kerja kami adalah juga rumah
kami. Kami menghadapi kondisi
pekerjaan yang menuntut, isolasi,
jam kerja yang panjang dan
tingginya tingkat stres dan
kelelahan. Secara umum,
meskipun demikian, kami takut
mengeluh tentang praktik yang
tidak aman dalam permasalahan
kami karena kami takut diganti
atau dimasukkan daftar hitam.

Sementara sebagian besar
pelaut memberikan apreasisi
terkait diperkenalkannya MLC,
saya masih melihat kekosongan
yang nampak jelas pada
kebanyakan kapal yang saya
inspeksi. Komite kesehatan dan
keselamatan merupakan
persyaratan standar dan harus
dibuat di setiap kapal dengan
lima kru atau lebih, namun
meskipun sudah ada, tidak
berjalan secara efektif di
kebanyakan kapal. Terlalu sering,
mereka diperlakukan hanya
sebagai tugas menandai kotak
isian saja dikarenakan jumlah
yang semakin meningkat dari
tugas yang harus dilakukan
pelaut, dengan sedikit masukan
dari kru dan informasi yang
sedikit dari perusahaan pada
masalah kesehatan dan
keselamatan

Komite kesehatan dan
keselamatan kapal ada untuk
memastikan bahwa kru kapal
bekerja sama untuk
mempromosikan kesadaran
keselamatan, menilai risiko di
kapal dan menghasilkan budaya
keselamatan positif di laut dan di
pelabuhan.

Memiliki komite keselamatan
kapal yang berfungsi, dapat
dengan mudah dicapai,
menguntungkan semua pelaut,
dan dapat ditingkatkan pada
sebagian besar, jika tidak semua,
kapal. Apakah Anda seorang juru

masak atau Nakhoda, Anda
dapat memiliki dampak positif di
kapal Anda dengan mengambil
minat dalam kesehatan,
keselamatan dan kesejahteraan
Anda sendiri dan bahwa dari
sesama anggota awak kapal
untuk memaksimalkan
perlindungan kontrak buat Anda
dan setiap pelaut masa depan
yang berlayar di kapal Anda

Lihat daftar praktek pengalaman
terbaik di halaman ini. Apakah
hal ini terjadi pada kapal Anda?
Jika belum, seharusnya ini juga
bisa.

Semua orang di industri maritim
memiliki kewajiban dan tanggung
jawab untuk berjuang
meningkatkan dan
melaksanakan kesehatan dan
keselamatan - yang mencakup
inspektur ITF, pemilik kapal,
negara bendera, badan pemberi
klasifikasi yang menerbitkan
sertifikat MLC tanpa memeriksa
dokumentasi dan praktik di kapal,
port state control (sebagai bagian
dari inspeksi mereka), dan pelaut
dengan benar.

Pelaut dan perwakilan mereka di
seluruh dunia telah berjuang
tanpa lelah untuk, dan membela,
hak dasar pelaut agar dapat
bekerja di tempat kerja yang
selamat dan aman yang sesuai
dengan standar keselamatan.

Sebagai inspektur, kami akan
terus berjuang mendapatkan
perbaikan pada setiap kapal
yang kami periksa. Tapi hal ini
memerlukan kita semua untuk
bekerja sama demi memastikan
bahwa setiap pelaut, terlepas
dari kebangsaan atau
jabatannya, yang naik ke atas
kapal bisa pulang kembali ke
rumah dengan selamat ke
keluarga mereka tanpa cedera

Dengan begitu banyak operator
nakal di industri maritim, itu akan
menjadi perjalanan yang
berkelanjutan untuk
mendapatkan praktek
pengalaman terbaik di atas
setiap kapal. Seandainya setiap
pelaut hanya membuat kontribusi
kecil di kapal mereka, kita pasti
akan melihat dampak positif. 
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•   membuat representasi dan rekomendasi atas nama 
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Bendera dan negara-negara di peta yang ditunjukkan dengan warna biru telah meratifikasi Konvensi Buruh Maritim

25update MLC24 update MLC

Apa yang dilakukan
MLC untuk Anda?
MLC 2006 telah berlaku selama tiga tahun. Buletin Pelaut menyoroti
berapa banyak perubahan bagi pelaut dan apa manfaat lebih lanjut
yang akan datang.
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MLC: membuat perubahan? 
Pimpinan proyek maritim dan kampanye ITF, Katie Higginbottom
merefleksikan pengalaman-pengalaman inspektur dalam menggunakan MLC 

Gambarnya bercampur aduk
tentang apakah sudah ada
perbaikan yang terukur dalam
kondisi bagi pelaut sejak MLC
mulai berlaku.

Di satu sisi, laporan inspektur
ITF menunjukkan bahwa
masalah lama yang sama
terulang - gaji tidak dibayar,
pelanggaran terhadap
perjanjian kerja laut dan kondisi
di bawah standar di kapal.
Panama, sejauh ini menjadi
negara bendera terbesar dan
yang kedua meratifikasi MLC,
memiliki jumlah terbesar dari
masalah. Ini menunjukkan
bahwa mereka masih belum
punya cukup sumber daya yang
dapat digunakan untuk
menangani jumlah kapal yang
mengibarkan bendera mereka.

Dan masih banyak pemilik kapal
oportunis dengan pendekatan
tangan-ke-mulut (berkomitmen
demi memuaskan pihak lain
tanpa mempertimbangkan
keuangan) terhadap keuangan.
Ini berarti jika seseorang yang
berada di dalam rantai tersebut
menunda pembayaran, seluruh
operasi berantakan, tanpa
meninggalkan jaring pengaman
bagi awak kapal. MLC
seharusnya menempatkan
operasi ini di luar dari bisnis tapi
perlu pendekatan dengan
perhatian secara konsisten
terhadap penegakan sehingga
dapat bekerja sebagaimana
mestinya.

Pemilik kapal yang menyatakan
tidak perlu lagi ada perjanjian
ITF di kapal bersertifikat MLC
menunjukkan kesalahpahaman
yang disengaja atau mendasar
terkait perbedaan antara tujuan
dari MLC dan perjanjian kerja
bersama. MLC berasal dari
Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO), di mana
pemerintah, pengusaha dan
pekerja semua memiliki suara.
Ini merupakan kompromi yang
mereka setujui untuk melindungi
hak-hak dasar pelaut tapi
dengan cara di mana keduanya
cukup fleksibel untuk ratifikasi
secara luas dan sehingga dapat
mencegah persaingan yang

tidak sehat di antara pemilik
kapal.

Pemilik kapal yang ingin
menghilangkan ITF dari gambar
tersebut adalah orang-orang
yang melihat kesempatan untuk
melemahkan saingan bisnis
mereka. Mereka biasanya
adalah bos yang sama yang
menggurui pekerja mereka
dengan mengatakan 'Anda tidak
perlu berserikat karena kita
adalah majikan yang baik'.
Orang-orang yang mengatakan
tersebut adalah bukan orang
yang baik. 

Di sisi lain, ada banyak hal
positif yang penting dari MLC.

Sekarang ada jauh lebih banyak
kerjasama antara inspektur ITF
dan port state control (PSC) dan
perwakilan negara bendera
yang bertugas menegakkan
konvensi. inspektur ITF diakui
sebagai ahli ketika berkaitan
dengan upah dan perjanjian-
perjanjian dan dalam
kebanyakan kasus semua pihak
melihat manfaat saling bekerja
sama.

Ada juga tumbuh kesadaran
di kalangan pelaut bahwa
mereka dapat berbicara dan
menuntut hak-hak mereka di
bawah konvensi tersebut.
MLC memberikan kepada
mereka, dan inspektur ITF
yang mewakili mereka, dasar
hukum yang diakui secara
internasional untuk menuntut
kondisi yang layak. 

Sebuah langkah yang sangat
besar ke depan bagi pelaut
adalah amandemen yang
memperluas cakupan konvensi
jaminan keuangan dalam kasus
penelantaran dan tuntutan atas
kematian dan kecacatan jangka
panjang. Mereka sepakat pada
bulan Juni 2014 dan diharapkan
mulai berlaku pada awal 2017.

Negara bendera akan diminta
untuk memberlakukan baik
asuransi ataupun semacam
dana yang dapat diakses
secara langsung oleh pelaut jika
mereka ditelantarkan oleh

pemilik kapal atau perusahaan.
Jika pelaut tidak dipulangkan,
tidak ada ketentuan di kapal
atau pemilik telah memutuskan
hubungan dan gaji tidak
dibayarkan selama dua bulan,
asuransi akan berfungsi. Ini
akan dipakai untuk menutupi
biaya pemulangan, kebutuhan
esensi seperti makanan, air,
dan bahan bakar , dan hingga
empat bulan gaji rapelan. Ini
seharusnya membuat lebih sulit
bagi perusahaan nakal untuk
lari dari tanggung jawab mereka
dan itu akan memaksa negara
bendera untuk lebih waspada
tentang siapa yang dapat
menerima register mereka.

Langkah-langkah baru
mengenai kewajiban pemilik
kapal dalam pengobatan dari
klaim kontrak bertujuan untuk
menghilangkan tekanan pada
pelaut agar tidak menerima
kurang dari hak mereka.
Langkah-langkah tersebut harus
dapat meringankan penderitaan
dengan mengharuskan
pembayaran interim
(sementara) di mana proses
penilaian diperlukan.
Sebagaimana dengan
persyaratan penelantaran,
pelaut (atau keluarga mereka)
akan dapat mengajukan klaim
langsung, dan kapal akan harus
membuat semua rincian kontak
yang disediakan di kapal.

Sekarang ini penting
bahwasannya pelaut sendiri
dapat mengambil keuntungan
penuh dari MLC dengan
menjadi ahli tentang hak
mereka sendiri dan mengklaim
hak-hak tersebut.

Untuk informasi update tentang
perkembangan MLC lihat:

www.ilo.org/global/standards/m
aritime-labour-convention

Unduh panduan MLC ITF bagi
pelaut di

www.itfseafarers.org/files/seeals
odocs/40281/Seafarers-bill-
ofrights.pdf.

Dampak bagi
pelaut India
Abdulgani Serang, General
secretary-cum-bendahara
Serikat Nasional Pelaut India
(NUSI), melihat apa arti MLC
dan konvensi 185 bagi pelaut
negeri tersebut ketika mulai
diberlakukan di India tahun
ini.

India adalah negara maritim
besar dan pemasok tenaga
kerja maritim penting, dan
sekira 125.000 pelaut nasional
India berupaya berjuang
mendapatkan manfaat dari
MLC.

Kapal akan diharuskan memiliki
sertifikat tenga kerja maritim
dan kapal niaga berbendera
India dari 500 tonase kotor atau
lebih, terlibat dalam pelayaran
internasional, akan diberikan
sertifikat setelah inspeksi. Dan
untuk semua kapal berbendera
asing yang memasuki wilayah
perairan India akan dilakukan
inspeksi untuk memastikan
bahwa hak-hak pelaut
dilindungi.

Sesuai dengan standar MLC
A4.5 (2) dan (10), Administrasi
Maritim India (IMA) telah
menetapkan tiga bentuk
jaminan sosial bagi pelaut yang
berlaku untuk kelahiran, cedera
atau kematian pada atau
setelah 21 Agustus 2014.

Pelaut wanita akan menerima £
250 sampai dua kelahiran yang
terjadi dalam 60 bulan sejak
tanggal sign-off dari kapal
terakhir mereka. Pelaut India
yang menjadi tidak fit secara
permanen untuk profesinya
karena cedera dalam waktu 12
bulan setelah sign off dari kapal
terakhir mereka akan menerima
£ 1.000. Dan penerima yang
berhak dari pelaut India yang
meninggal dunia juga akan
menerima £ 1.000, jika pelaut
meninggal dalam waktu 12
bulan dari sejak sign-off. 

Skema kesejahteraan ini
dikelola oleh Seafarers Welfare
Fund Society, yang NUSI
berpartisipasi di dalamnya, di
bawah naungan Administrasi
Maritim India (IMA).. 
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Apa yang dilakukan
MLC untuk Anda?
MLC 2006 telah berlaku selama tiga tahun. Buletin Pelaut menyoroti
berapa banyak perubahan bagi pelaut dan apa manfaat lebih lanjut
yang akan datang.
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MLC: membuat perubahan? 
Pimpinan proyek maritim dan kampanye ITF, Katie Higginbottom
merefleksikan pengalaman-pengalaman inspektur dalam menggunakan MLC 

Gambarnya bercampur aduk
tentang apakah sudah ada
perbaikan yang terukur dalam
kondisi bagi pelaut sejak MLC
mulai berlaku.

Di satu sisi, laporan inspektur
ITF menunjukkan bahwa
masalah lama yang sama
terulang - gaji tidak dibayar,
pelanggaran terhadap
perjanjian kerja laut dan kondisi
di bawah standar di kapal.
Panama, sejauh ini menjadi
negara bendera terbesar dan
yang kedua meratifikasi MLC,
memiliki jumlah terbesar dari
masalah. Ini menunjukkan
bahwa mereka masih belum
punya cukup sumber daya yang
dapat digunakan untuk
menangani jumlah kapal yang
mengibarkan bendera mereka.

Dan masih banyak pemilik kapal
oportunis dengan pendekatan
tangan-ke-mulut (berkomitmen
demi memuaskan pihak lain
tanpa mempertimbangkan
keuangan) terhadap keuangan.
Ini berarti jika seseorang yang
berada di dalam rantai tersebut
menunda pembayaran, seluruh
operasi berantakan, tanpa
meninggalkan jaring pengaman
bagi awak kapal. MLC
seharusnya menempatkan
operasi ini di luar dari bisnis tapi
perlu pendekatan dengan
perhatian secara konsisten
terhadap penegakan sehingga
dapat bekerja sebagaimana
mestinya.

Pemilik kapal yang menyatakan
tidak perlu lagi ada perjanjian
ITF di kapal bersertifikat MLC
menunjukkan kesalahpahaman
yang disengaja atau mendasar
terkait perbedaan antara tujuan
dari MLC dan perjanjian kerja
bersama. MLC berasal dari
Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO), di mana
pemerintah, pengusaha dan
pekerja semua memiliki suara.
Ini merupakan kompromi yang
mereka setujui untuk melindungi
hak-hak dasar pelaut tapi
dengan cara di mana keduanya
cukup fleksibel untuk ratifikasi
secara luas dan sehingga dapat
mencegah persaingan yang

tidak sehat di antara pemilik
kapal.

Pemilik kapal yang ingin
menghilangkan ITF dari gambar
tersebut adalah orang-orang
yang melihat kesempatan untuk
melemahkan saingan bisnis
mereka. Mereka biasanya
adalah bos yang sama yang
menggurui pekerja mereka
dengan mengatakan 'Anda tidak
perlu berserikat karena kita
adalah majikan yang baik'.
Orang-orang yang mengatakan
tersebut adalah bukan orang
yang baik. 

Di sisi lain, ada banyak hal
positif yang penting dari MLC.

Sekarang ada jauh lebih banyak
kerjasama antara inspektur ITF
dan port state control (PSC) dan
perwakilan negara bendera
yang bertugas menegakkan
konvensi. inspektur ITF diakui
sebagai ahli ketika berkaitan
dengan upah dan perjanjian-
perjanjian dan dalam
kebanyakan kasus semua pihak
melihat manfaat saling bekerja
sama.

Ada juga tumbuh kesadaran
di kalangan pelaut bahwa
mereka dapat berbicara dan
menuntut hak-hak mereka di
bawah konvensi tersebut.
MLC memberikan kepada
mereka, dan inspektur ITF
yang mewakili mereka, dasar
hukum yang diakui secara
internasional untuk menuntut
kondisi yang layak. 

Sebuah langkah yang sangat
besar ke depan bagi pelaut
adalah amandemen yang
memperluas cakupan konvensi
jaminan keuangan dalam kasus
penelantaran dan tuntutan atas
kematian dan kecacatan jangka
panjang. Mereka sepakat pada
bulan Juni 2014 dan diharapkan
mulai berlaku pada awal 2017.

Negara bendera akan diminta
untuk memberlakukan baik
asuransi ataupun semacam
dana yang dapat diakses
secara langsung oleh pelaut jika
mereka ditelantarkan oleh

pemilik kapal atau perusahaan.
Jika pelaut tidak dipulangkan,
tidak ada ketentuan di kapal
atau pemilik telah memutuskan
hubungan dan gaji tidak
dibayarkan selama dua bulan,
asuransi akan berfungsi. Ini
akan dipakai untuk menutupi
biaya pemulangan, kebutuhan
esensi seperti makanan, air,
dan bahan bakar , dan hingga
empat bulan gaji rapelan. Ini
seharusnya membuat lebih sulit
bagi perusahaan nakal untuk
lari dari tanggung jawab mereka
dan itu akan memaksa negara
bendera untuk lebih waspada
tentang siapa yang dapat
menerima register mereka.

Langkah-langkah baru
mengenai kewajiban pemilik
kapal dalam pengobatan dari
klaim kontrak bertujuan untuk
menghilangkan tekanan pada
pelaut agar tidak menerima
kurang dari hak mereka.
Langkah-langkah tersebut harus
dapat meringankan penderitaan
dengan mengharuskan
pembayaran interim
(sementara) di mana proses
penilaian diperlukan.
Sebagaimana dengan
persyaratan penelantaran,
pelaut (atau keluarga mereka)
akan dapat mengajukan klaim
langsung, dan kapal akan harus
membuat semua rincian kontak
yang disediakan di kapal.

Sekarang ini penting
bahwasannya pelaut sendiri
dapat mengambil keuntungan
penuh dari MLC dengan
menjadi ahli tentang hak
mereka sendiri dan mengklaim
hak-hak tersebut.

Untuk informasi update tentang
perkembangan MLC lihat:

www.ilo.org/global/standards/m
aritime-labour-convention

Unduh panduan MLC ITF bagi
pelaut di

www.itfseafarers.org/files/seeals
odocs/40281/Seafarers-bill-
ofrights.pdf.

Dampak bagi
pelaut India
Abdulgani Serang, General
secretary-cum-bendahara
Serikat Nasional Pelaut India
(NUSI), melihat apa arti MLC
dan konvensi 185 bagi pelaut
negeri tersebut ketika mulai
diberlakukan di India tahun
ini.

India adalah negara maritim
besar dan pemasok tenaga
kerja maritim penting, dan
sekira 125.000 pelaut nasional
India berupaya berjuang
mendapatkan manfaat dari
MLC.

Kapal akan diharuskan memiliki
sertifikat tenga kerja maritim
dan kapal niaga berbendera
India dari 500 tonase kotor atau
lebih, terlibat dalam pelayaran
internasional, akan diberikan
sertifikat setelah inspeksi. Dan
untuk semua kapal berbendera
asing yang memasuki wilayah
perairan India akan dilakukan
inspeksi untuk memastikan
bahwa hak-hak pelaut
dilindungi.

Sesuai dengan standar MLC
A4.5 (2) dan (10), Administrasi
Maritim India (IMA) telah
menetapkan tiga bentuk
jaminan sosial bagi pelaut yang
berlaku untuk kelahiran, cedera
atau kematian pada atau
setelah 21 Agustus 2014.

Pelaut wanita akan menerima £
250 sampai dua kelahiran yang
terjadi dalam 60 bulan sejak
tanggal sign-off dari kapal
terakhir mereka. Pelaut India
yang menjadi tidak fit secara
permanen untuk profesinya
karena cedera dalam waktu 12
bulan setelah sign off dari kapal
terakhir mereka akan menerima
£ 1.000. Dan penerima yang
berhak dari pelaut India yang
meninggal dunia juga akan
menerima £ 1.000, jika pelaut
meninggal dalam waktu 12
bulan dari sejak sign-off. 

Skema kesejahteraan ini
dikelola oleh Seafarers Welfare
Fund Society, yang NUSI
berpartisipasi di dalamnya, di
bawah naungan Administrasi
Maritim India (IMA).. 
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MLC: membuat perubahan? 
Pimpinan proyek maritim dan kampanye ITF, Katie Higginbottom
merefleksikan pengalaman-pengalaman inspektur dalam menggunakan MLC 

Gambarnya bercampur aduk
tentang apakah sudah ada
perbaikan yang terukur dalam
kondisi bagi pelaut sejak MLC
mulai berlaku.

Di satu sisi, laporan inspektur
ITF menunjukkan bahwa
masalah lama yang sama
terulang - gaji tidak dibayar,
pelanggaran terhadap
perjanjian kerja laut dan kondisi
di bawah standar di kapal.
Panama, sejauh ini menjadi
negara bendera terbesar dan
yang kedua meratifikasi MLC,
memiliki jumlah terbesar dari
masalah. Ini menunjukkan
bahwa mereka masih belum
punya cukup sumber daya yang
dapat digunakan untuk
menangani jumlah kapal yang
mengibarkan bendera mereka.

Dan masih banyak pemilik kapal
oportunis dengan pendekatan
tangan-ke-mulut (berkomitmen
demi memuaskan pihak lain
tanpa mempertimbangkan
keuangan) terhadap keuangan.
Ini berarti jika seseorang yang
berada di dalam rantai tersebut
menunda pembayaran, seluruh
operasi berantakan, tanpa
meninggalkan jaring pengaman
bagi awak kapal. MLC
seharusnya menempatkan
operasi ini di luar dari bisnis tapi
perlu pendekatan dengan
perhatian secara konsisten
terhadap penegakan sehingga
dapat bekerja sebagaimana
mestinya.

Pemilik kapal yang menyatakan
tidak perlu lagi ada perjanjian
ITF di kapal bersertifikat MLC
menunjukkan kesalahpahaman
yang disengaja atau mendasar
terkait perbedaan antara tujuan
dari MLC dan perjanjian kerja
bersama. MLC berasal dari
Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO), di mana
pemerintah, pengusaha dan
pekerja semua memiliki suara.
Ini merupakan kompromi yang
mereka setujui untuk melindungi
hak-hak dasar pelaut tapi
dengan cara di mana keduanya
cukup fleksibel untuk ratifikasi
secara luas dan sehingga dapat
mencegah persaingan yang

tidak sehat di antara pemilik
kapal.

Pemilik kapal yang ingin
menghilangkan ITF dari gambar
tersebut adalah orang-orang
yang melihat kesempatan untuk
melemahkan saingan bisnis
mereka. Mereka biasanya
adalah bos yang sama yang
menggurui pekerja mereka
dengan mengatakan 'Anda tidak
perlu berserikat karena kita
adalah majikan yang baik'.
Orang-orang yang mengatakan
tersebut adalah bukan orang
yang baik. 

Di sisi lain, ada banyak hal
positif yang penting dari MLC.

Sekarang ada jauh lebih banyak
kerjasama antara inspektur ITF
dan port state control (PSC) dan
perwakilan negara bendera
yang bertugas menegakkan
konvensi. inspektur ITF diakui
sebagai ahli ketika berkaitan
dengan upah dan perjanjian-
perjanjian dan dalam
kebanyakan kasus semua pihak
melihat manfaat saling bekerja
sama.

Ada juga tumbuh kesadaran
di kalangan pelaut bahwa
mereka dapat berbicara dan
menuntut hak-hak mereka di
bawah konvensi tersebut.
MLC memberikan kepada
mereka, dan inspektur ITF
yang mewakili mereka, dasar
hukum yang diakui secara
internasional untuk menuntut
kondisi yang layak. 

Sebuah langkah yang sangat
besar ke depan bagi pelaut
adalah amandemen yang
memperluas cakupan konvensi
jaminan keuangan dalam kasus
penelantaran dan tuntutan atas
kematian dan kecacatan jangka
panjang. Mereka sepakat pada
bulan Juni 2014 dan diharapkan
mulai berlaku pada awal 2017.

Negara bendera akan diminta
untuk memberlakukan baik
asuransi ataupun semacam
dana yang dapat diakses
secara langsung oleh pelaut jika
mereka ditelantarkan oleh

pemilik kapal atau perusahaan.
Jika pelaut tidak dipulangkan,
tidak ada ketentuan di kapal
atau pemilik telah memutuskan
hubungan dan gaji tidak
dibayarkan selama dua bulan,
asuransi akan berfungsi. Ini
akan dipakai untuk menutupi
biaya pemulangan, kebutuhan
esensi seperti makanan, air,
dan bahan bakar , dan hingga
empat bulan gaji rapelan. Ini
seharusnya membuat lebih sulit
bagi perusahaan nakal untuk
lari dari tanggung jawab mereka
dan itu akan memaksa negara
bendera untuk lebih waspada
tentang siapa yang dapat
menerima register mereka.

Langkah-langkah baru
mengenai kewajiban pemilik
kapal dalam pengobatan dari
klaim kontrak bertujuan untuk
menghilangkan tekanan pada
pelaut agar tidak menerima
kurang dari hak mereka.
Langkah-langkah tersebut harus
dapat meringankan penderitaan
dengan mengharuskan
pembayaran interim
(sementara) di mana proses
penilaian diperlukan.
Sebagaimana dengan
persyaratan penelantaran,
pelaut (atau keluarga mereka)
akan dapat mengajukan klaim
langsung, dan kapal akan harus
membuat semua rincian kontak
yang disediakan di kapal.

Sekarang ini penting
bahwasannya pelaut sendiri
dapat mengambil keuntungan
penuh dari MLC dengan
menjadi ahli tentang hak
mereka sendiri dan mengklaim
hak-hak tersebut.

Untuk informasi update tentang
perkembangan MLC lihat:

www.ilo.org/global/standards/m
aritime-labour-convention

Unduh panduan MLC ITF bagi
pelaut di

www.itfseafarers.org/files/seeals
odocs/40281/Seafarers-bill-
ofrights.pdf.

Dampak bagi
pelaut India
Abdulgani Serang, General
secretary-cum-bendahara
Serikat Nasional Pelaut India
(NUSI), melihat apa arti MLC
dan konvensi 185 bagi pelaut
negeri tersebut ketika mulai
diberlakukan di India tahun
ini.

India adalah negara maritim
besar dan pemasok tenaga
kerja maritim penting, dan
sekira 125.000 pelaut nasional
India berupaya berjuang
mendapatkan manfaat dari
MLC.

Kapal akan diharuskan memiliki
sertifikat tenga kerja maritim
dan kapal niaga berbendera
India dari 500 tonase kotor atau
lebih, terlibat dalam pelayaran
internasional, akan diberikan
sertifikat setelah inspeksi. Dan
untuk semua kapal berbendera
asing yang memasuki wilayah
perairan India akan dilakukan
inspeksi untuk memastikan
bahwa hak-hak pelaut
dilindungi.

Sesuai dengan standar MLC
A4.5 (2) dan (10), Administrasi
Maritim India (IMA) telah
menetapkan tiga bentuk
jaminan sosial bagi pelaut yang
berlaku untuk kelahiran, cedera
atau kematian pada atau
setelah 21 Agustus 2014.

Pelaut wanita akan menerima £
250 sampai dua kelahiran yang
terjadi dalam 60 bulan sejak
tanggal sign-off dari kapal
terakhir mereka. Pelaut India
yang menjadi tidak fit secara
permanen untuk profesinya
karena cedera dalam waktu 12
bulan setelah sign off dari kapal
terakhir mereka akan menerima
£ 1.000. Dan penerima yang
berhak dari pelaut India yang
meninggal dunia juga akan
menerima £ 1.000, jika pelaut
meninggal dalam waktu 12
bulan dari sejak sign-off. 

Skema kesejahteraan ini
dikelola oleh Seafarers Welfare
Fund Society, yang NUSI
berpartisipasi di dalamnya, di
bawah naungan Administrasi
Maritim India (IMA).. 
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Bendera dan negara-negara di peta yang ditunjukkan dengan warna biru telah meratifikasi Konvensi Buruh Maritim
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Apa yang dilakukan
MLC untuk Anda?
MLC 2006 telah berlaku selama tiga tahun. Buletin Pelaut menyoroti
berapa banyak perubahan bagi pelaut dan apa manfaat lebih lanjut
yang akan datang.
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MLC: membuat perubahan? 
Pimpinan proyek maritim dan kampanye ITF, Katie Higginbottom
merefleksikan pengalaman-pengalaman inspektur dalam menggunakan MLC 

Gambarnya bercampur aduk
tentang apakah sudah ada
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kondisi bagi pelaut sejak MLC
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tidak sehat di antara pemilik
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tersebut adalah orang-orang
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tersebut adalah bukan orang
yang baik. 
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negeri tersebut ketika mulai
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ini.
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lebih, terlibat dalam pelayaran
internasional, akan diberikan
sertifikat setelah inspeksi. Dan
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asing yang memasuki wilayah
perairan India akan dilakukan
inspeksi untuk memastikan
bahwa hak-hak pelaut
dilindungi.

Sesuai dengan standar MLC
A4.5 (2) dan (10), Administrasi
Maritim India (IMA) telah
menetapkan tiga bentuk
jaminan sosial bagi pelaut yang
berlaku untuk kelahiran, cedera
atau kematian pada atau
setelah 21 Agustus 2014.

Pelaut wanita akan menerima £
250 sampai dua kelahiran yang
terjadi dalam 60 bulan sejak
tanggal sign-off dari kapal
terakhir mereka. Pelaut India
yang menjadi tidak fit secara
permanen untuk profesinya
karena cedera dalam waktu 12
bulan setelah sign off dari kapal
terakhir mereka akan menerima
£ 1.000. Dan penerima yang
berhak dari pelaut India yang
meninggal dunia juga akan
menerima £ 1.000, jika pelaut
meninggal dalam waktu 12
bulan dari sejak sign-off. 

Skema kesejahteraan ini
dikelola oleh Seafarers Welfare
Fund Society, yang NUSI
berpartisipasi di dalamnya, di
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Melindungi
pekerjaan
pelaut nasional
di negeri sendiri

Selama dekade terakhir, kami telah melihat peningkatan kekuatan
dan pengaruh bisnis global yang dapat memilih yurisdiksi mereka
sesuai dengan rezim pajak yang menguntungkan, tenaga kerja
murah dan regulasi minimal. Coba pikirkan bendera kemudahan ...
Itulah alasan kami sepenuhnya mendukung negara-negara yang
mengambil tindakan hukum untuk mempertahankan pelayaran
nasional mereka untuk alasan-alasan yang melampaui standar
bawah pemegang saham cabotage - sistem untuk memastikan
perdagangan maritim di dalam negeri suatu negara bagi warga
negaranya sendiri, untuk memastikan dipertahankannya pekerja
terampil dan pekerjaan yang layak untuk masa depan industri -
telah ada dalam berbagai bentuknya di 47 negara. Tetapi ini
sekarang mendapatkan ancaman dari pemilik kapal dan sekutu
mereka, yang sedang memburu keuntungan besar dengan
mengorbankan pekerjaan nasional. Buletin Pelaut meneliti mengapa
cabotage sangat penting untuk tiga negara

Melindungi ekonomi dan keamanan Amerika
Hukum cabotage angkutan barang AS sangat penting untuk ekonomi dan keamanan negara ini,
dan serikat maritim akan terus berjuang untuk itu, jelas Jordan P Biscardo, direktur komunikasi
dari Seafarers International Union

Undang-undang yang dikenal
dengan Jones Act - hukum
cabotage angkutan barang
Amerika Serikat - adalah sumber
penting dari pekerjaan penting,
dan jarang menikmati tingkat
dukungan politik bipartisan yang
luar biasa di Amerika Serikat. Ini
juga sangat didukung oleh para
pemimpin militer Amerika.

Menurut sebuah studi independen
oleh perusahaan Pricewaterhouse
Coopers yang terkemuka, Jones
Act membantu menjaga hampir
500.000 pekerjaan Amerika, baik
di atas kapal maupun di jabatan
terkait di darat. Pekerjaan-
pekerjaan ini dan perdagangan
terkait setiap tahunnya
memberikan kontribusi miliaran
dolar untuk ekonomi AS.

Banyak dari pekerjaan itu penting
bagi tanah air dan keamanan
nasional. Amerika akan
kehilangan banyak kemampuan
galangan kapal tanpa armada
domestik, dan juga akan
kehilangan persentase kelompok
pelaut secara signifikan.

Sementara beberapa kapal yang
terlibat dalam perdagangan
domestik dimobilisasi untuk misi
dukungan militer, laki-laki dan
perempuan yang berlayar
menurut pekerjaan Jones Act
tetap tersedia untuk pekerjaan
yang demikian. Bahkan,
merupakan hal yang umum bagi
pelaut sipil untuk bekerja di kapal
tanker sepanjang pantai,
misalnya, dan kemudian di akhir
tahun mengambil pekerjaan di

kapal RORO (roll-on / roll-off)
yang mengangkut kargo militer.
Juga, banyak kapal-kapal yang
berlayar di dalam negeri
digunakan oleh militer dan dapat
dimanfaatkan dalam krisis.

Amerika tidak akan dapat
menanggung beban kehilangan
lebih banyak personil kapal. Ini
sudah pada titik kritis, dan setiap
melemahnya hukum cabotage
maritim akan sangat
membahayakan keselamatan
bangsa. Kepala administrasi
maritim AS telah menunjukkan
bahwa dibutuhkan pelatihan yang
ekstensif untuk memasuki dan
bertahan dalam industri; ketika
orang-orang meninggalkannya,
mereka jarang kembali berlayar.

Meskipun adanya dukungan luas,
Jones Act secara teratur
mendapatkan serangan dari
pemilik kapal berbendera asing
yang ingin masuk ke pasar. Para
pengritik menyebutnya
proteksionis hukum dan sudah
usang, meskipun puluhan negara
lain di seluruh dunia
mempertahankan hukum
cabotage maritim.

Jones Act adalah kebijakan yang
baik dari sisi ekonomi maupun
keamanan. serikat pekerja maritim
Amerika dan pendukung lainnya
terus mempromosikan cabotage
dan akan terus membela hukum
penting ini. 

Melindungi pekerjaan maritim Kanada
Untuk melindungi pekerjaan pelaut, Kanada telah mengadopsi
hukum cabotage mirip dengan tetangga AS nya, kata James
Given, presiden Seafarers International Union of Canada

Kanada adalah bangsa maritim:
tiga dari samudera di dunia
berbatasan dengan garis pantai
kami, merupakan yang
terpanjang di dunia 244.000 km.

Sebagai bangsa maritim dengan
populasi 35,7 juta orang, Kanada
memainkan peran penting dalam
perdagangan dan niaga
internasional baik saat damai
maupun saat perang.

Serikat maritimnya yang paling
penting, SIU dari Kanada,
berafiliasi dengan Seafarers
International Union Amerika
Utara. Kami bangga bahwa
anggota kami memiliki reputasi
dianggap bagian dari pelaut yang
paling terlatih di dunia.

Akses ke industri Kanada dan
Amerika yang beroperasi di
sekitar Great Lakes diberi jalan
oleh Sungai Saint Lawrence,
yang mengalir dari Minnesota ke
Samudra Atlantik. Ketinggiannya
di bagian atas Great Lakes
adalah 653 kaki di atas
permukaan laut dan navigasi
dimungkinkan oleh pintu air dari

Otoritas St Lawrence Seaway,
dikelola oleh perwakilan dari
pemerintah Amerika dan
Kanada.

Berbagi administrasi dan operasi
antara St Lawrence Seaway dan
Amerika Serikat, Kanada telah
mengadopsi beberapa hukum
maritim dan tenaga kerja yang
memiliki tujuan yang sama
dengan undang-undang Amerika.

Hal ini berlaku untuk cabotage,
juga, karena kita perlu
meregulasi perniagaan maritim di
perairan Kanada dan di antara
pelabuhan-pelabuhan Kanada,
dan melindungi pekerjaan pelaut
Kanada. Kami telah mengadopsi
UU Perdagangan Pantai, yang
mensyaratkan bahwa semua
barang yang diangkut oleh air
antara pelabuhan-pelabuhan
yang dilakukan oleh kapal-kapal
berbendera Kanada diawaki oleh
warga negara Kanada.

Pengecualian, jika tidak tersedia
kapal yang cocok, ijin harus
diberikan oleh Transport Canada.

Joachim Mel Djedje-Li dari Syndicat des Marins Ivoiriens au
Commerce (SYMACOM) mengatakan serikat Pantai Gading
memiliki perjuangan di tangan mereka

Sebelumnya, navigasi cabotage dan
untuk menarik kapal di antara
pelabuhan-pelabuhan Pantai Gading
bisa disediakan oleh kapal negara
tetapi juga bisa diberikan kepada
kapal negara lain, di mana ada azas
timbal balik dan di mana undang-
undang kepabeanan tidak
bertentangan.

Pada tahun 1968, sebuah undang-
undang baru - 68-406 - memperkuat
cabotage kami untuk navigasi dan
kapal penarik antara dua pelabuhan
di Pantai Gading dengan membatasi
kegiatan untuk kapal negara dan
menyatakan bahwa pembebasan
hanya bisa diberikan oleh Menteri
Pekerjaan Umum dan Transportasi.

Hal ini masih berlaku hingga saat ini
tetapi beberapa kapal diperbolehkan
untuk menavigasi pantai kami tanpa
penegakan hukum dan peraturan ini
- Cavally yang berbendera Kiribati,
yang menyediakan cabotage antara
pelabuhan Abidjan dan San Pedro,
dan kapal pasokan bahan pangan
berbagai bendera, seperti Vanuatu,
Malaysia dan Belize, yang
beroperasi pada lokasi-lokasi lepas
pantai.

Serikat saya prihatin terkait dengan

pekerjaan dari penduduk setempat
di kapal ini. Otoritas maritim Pantai
Gading telah merespon dengan
meminta seluruh operator kapal
yang relevan untuk menghormati
aturan yang ditetapkan.

Sayangnya, beberapa pemilik kapal
menggunakan undang-undang
bendera yang mereka kibarkan
untuk mencoba menentang hukum
Pantai Gading, terutama dua pemilik
kapal di sektor lepas pantai -
Tidewater, kapal yang berbasis di AS
dan Emas yang berbasis di
Singapura. Akibatnya, itu benar-
benar sulit bagi kru lokal untuk
mendapatkan pekerjaan di kapal-
kapal, terutama bagi perwira.
Pengecualian adalah Cavalli, di
mana diperkirakan bahwa lebih dari
75 persen dari ABKnya
berkebangsaan Pantai Gading;
hanya engineernya yang pelaut
asing.

SYMACOM dan serikat pekerja
pelaut lain terus mengangkat isu-isu
ini dengan otoritas maritim dalam
rangka mencapai implementasi
penuh dari hukum dan peraturan
untuk melindungi pekerjaan nasional
nasional pelaut kami.
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sekarang mendapatkan ancaman dari pemilik kapal dan sekutu
mereka, yang sedang memburu keuntungan besar dengan
mengorbankan pekerjaan nasional. Buletin Pelaut meneliti mengapa
cabotage sangat penting untuk tiga negara

Melindungi ekonomi dan keamanan Amerika
Hukum cabotage angkutan barang AS sangat penting untuk ekonomi dan keamanan negara ini,
dan serikat maritim akan terus berjuang untuk itu, jelas Jordan P Biscardo, direktur komunikasi
dari Seafarers International Union

Undang-undang yang dikenal
dengan Jones Act - hukum
cabotage angkutan barang
Amerika Serikat - adalah sumber
penting dari pekerjaan penting,
dan jarang menikmati tingkat
dukungan politik bipartisan yang
luar biasa di Amerika Serikat. Ini
juga sangat didukung oleh para
pemimpin militer Amerika.

Menurut sebuah studi independen
oleh perusahaan Pricewaterhouse
Coopers yang terkemuka, Jones
Act membantu menjaga hampir
500.000 pekerjaan Amerika, baik
di atas kapal maupun di jabatan
terkait di darat. Pekerjaan-
pekerjaan ini dan perdagangan
terkait setiap tahunnya
memberikan kontribusi miliaran
dolar untuk ekonomi AS.

Banyak dari pekerjaan itu penting
bagi tanah air dan keamanan
nasional. Amerika akan
kehilangan banyak kemampuan
galangan kapal tanpa armada
domestik, dan juga akan
kehilangan persentase kelompok
pelaut secara signifikan.

Sementara beberapa kapal yang
terlibat dalam perdagangan
domestik dimobilisasi untuk misi
dukungan militer, laki-laki dan
perempuan yang berlayar
menurut pekerjaan Jones Act
tetap tersedia untuk pekerjaan
yang demikian. Bahkan,
merupakan hal yang umum bagi
pelaut sipil untuk bekerja di kapal
tanker sepanjang pantai,
misalnya, dan kemudian di akhir
tahun mengambil pekerjaan di

kapal RORO (roll-on / roll-off)
yang mengangkut kargo militer.
Juga, banyak kapal-kapal yang
berlayar di dalam negeri
digunakan oleh militer dan dapat
dimanfaatkan dalam krisis.

Amerika tidak akan dapat
menanggung beban kehilangan
lebih banyak personil kapal. Ini
sudah pada titik kritis, dan setiap
melemahnya hukum cabotage
maritim akan sangat
membahayakan keselamatan
bangsa. Kepala administrasi
maritim AS telah menunjukkan
bahwa dibutuhkan pelatihan yang
ekstensif untuk memasuki dan
bertahan dalam industri; ketika
orang-orang meninggalkannya,
mereka jarang kembali berlayar.

Meskipun adanya dukungan luas,
Jones Act secara teratur
mendapatkan serangan dari
pemilik kapal berbendera asing
yang ingin masuk ke pasar. Para
pengritik menyebutnya
proteksionis hukum dan sudah
usang, meskipun puluhan negara
lain di seluruh dunia
mempertahankan hukum
cabotage maritim.

Jones Act adalah kebijakan yang
baik dari sisi ekonomi maupun
keamanan. serikat pekerja maritim
Amerika dan pendukung lainnya
terus mempromosikan cabotage
dan akan terus membela hukum
penting ini. 

Melindungi pekerjaan maritim Kanada
Untuk melindungi pekerjaan pelaut, Kanada telah mengadopsi
hukum cabotage mirip dengan tetangga AS nya, kata James
Given, presiden Seafarers International Union of Canada

Kanada adalah bangsa maritim:
tiga dari samudera di dunia
berbatasan dengan garis pantai
kami, merupakan yang
terpanjang di dunia 244.000 km.

Sebagai bangsa maritim dengan
populasi 35,7 juta orang, Kanada
memainkan peran penting dalam
perdagangan dan niaga
internasional baik saat damai
maupun saat perang.

Serikat maritimnya yang paling
penting, SIU dari Kanada,
berafiliasi dengan Seafarers
International Union Amerika
Utara. Kami bangga bahwa
anggota kami memiliki reputasi
dianggap bagian dari pelaut yang
paling terlatih di dunia.

Akses ke industri Kanada dan
Amerika yang beroperasi di
sekitar Great Lakes diberi jalan
oleh Sungai Saint Lawrence,
yang mengalir dari Minnesota ke
Samudra Atlantik. Ketinggiannya
di bagian atas Great Lakes
adalah 653 kaki di atas
permukaan laut dan navigasi
dimungkinkan oleh pintu air dari

Otoritas St Lawrence Seaway,
dikelola oleh perwakilan dari
pemerintah Amerika dan
Kanada.

Berbagi administrasi dan operasi
antara St Lawrence Seaway dan
Amerika Serikat, Kanada telah
mengadopsi beberapa hukum
maritim dan tenaga kerja yang
memiliki tujuan yang sama
dengan undang-undang Amerika.

Hal ini berlaku untuk cabotage,
juga, karena kita perlu
meregulasi perniagaan maritim di
perairan Kanada dan di antara
pelabuhan-pelabuhan Kanada,
dan melindungi pekerjaan pelaut
Kanada. Kami telah mengadopsi
UU Perdagangan Pantai, yang
mensyaratkan bahwa semua
barang yang diangkut oleh air
antara pelabuhan-pelabuhan
yang dilakukan oleh kapal-kapal
berbendera Kanada diawaki oleh
warga negara Kanada.

Pengecualian, jika tidak tersedia
kapal yang cocok, ijin harus
diberikan oleh Transport Canada.

Joachim Mel Djedje-Li dari Syndicat des Marins Ivoiriens au
Commerce (SYMACOM) mengatakan serikat Pantai Gading
memiliki perjuangan di tangan mereka

Sebelumnya, navigasi cabotage dan
untuk menarik kapal di antara
pelabuhan-pelabuhan Pantai Gading
bisa disediakan oleh kapal negara
tetapi juga bisa diberikan kepada
kapal negara lain, di mana ada azas
timbal balik dan di mana undang-
undang kepabeanan tidak
bertentangan.

Pada tahun 1968, sebuah undang-
undang baru - 68-406 - memperkuat
cabotage kami untuk navigasi dan
kapal penarik antara dua pelabuhan
di Pantai Gading dengan membatasi
kegiatan untuk kapal negara dan
menyatakan bahwa pembebasan
hanya bisa diberikan oleh Menteri
Pekerjaan Umum dan Transportasi.

Hal ini masih berlaku hingga saat ini
tetapi beberapa kapal diperbolehkan
untuk menavigasi pantai kami tanpa
penegakan hukum dan peraturan ini
- Cavally yang berbendera Kiribati,
yang menyediakan cabotage antara
pelabuhan Abidjan dan San Pedro,
dan kapal pasokan bahan pangan
berbagai bendera, seperti Vanuatu,
Malaysia dan Belize, yang
beroperasi pada lokasi-lokasi lepas
pantai.

Serikat saya prihatin terkait dengan

pekerjaan dari penduduk setempat
di kapal ini. Otoritas maritim Pantai
Gading telah merespon dengan
meminta seluruh operator kapal
yang relevan untuk menghormati
aturan yang ditetapkan.

Sayangnya, beberapa pemilik kapal
menggunakan undang-undang
bendera yang mereka kibarkan
untuk mencoba menentang hukum
Pantai Gading, terutama dua pemilik
kapal di sektor lepas pantai -
Tidewater, kapal yang berbasis di AS
dan Emas yang berbasis di
Singapura. Akibatnya, itu benar-
benar sulit bagi kru lokal untuk
mendapatkan pekerjaan di kapal-
kapal, terutama bagi perwira.
Pengecualian adalah Cavalli, di
mana diperkirakan bahwa lebih dari
75 persen dari ABKnya
berkebangsaan Pantai Gading;
hanya engineernya yang pelaut
asing.

SYMACOM dan serikat pekerja
pelaut lain terus mengangkat isu-isu
ini dengan otoritas maritim dalam
rangka mencapai implementasi
penuh dari hukum dan peraturan
untuk melindungi pekerjaan nasional
nasional pelaut kami.
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Pekerjaan Umum dan Transportasi.

Hal ini masih berlaku hingga saat ini
tetapi beberapa kapal diperbolehkan
untuk menavigasi pantai kami tanpa
penegakan hukum dan peraturan ini
- Cavally yang berbendera Kiribati,
yang menyediakan cabotage antara
pelabuhan Abidjan dan San Pedro,
dan kapal pasokan bahan pangan
berbagai bendera, seperti Vanuatu,
Malaysia dan Belize, yang
beroperasi pada lokasi-lokasi lepas
pantai.

Serikat saya prihatin terkait dengan

pekerjaan dari penduduk setempat
di kapal ini. Otoritas maritim Pantai
Gading telah merespon dengan
meminta seluruh operator kapal
yang relevan untuk menghormati
aturan yang ditetapkan.

Sayangnya, beberapa pemilik kapal
menggunakan undang-undang
bendera yang mereka kibarkan
untuk mencoba menentang hukum
Pantai Gading, terutama dua pemilik
kapal di sektor lepas pantai -
Tidewater, kapal yang berbasis di AS
dan Emas yang berbasis di
Singapura. Akibatnya, itu benar-
benar sulit bagi kru lokal untuk
mendapatkan pekerjaan di kapal-
kapal, terutama bagi perwira.
Pengecualian adalah Cavalli, di
mana diperkirakan bahwa lebih dari
75 persen dari ABKnya
berkebangsaan Pantai Gading;
hanya engineernya yang pelaut
asing.

SYMACOM dan serikat pekerja
pelaut lain terus mengangkat isu-isu
ini dengan otoritas maritim dalam
rangka mencapai implementasi
penuh dari hukum dan peraturan
untuk melindungi pekerjaan nasional
nasional pelaut kami.
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Yayasan Pelaut

Suara online: komunikasi di laut 
Trust (Badan Dana Kesejahteraan) ITF mencoba mempermudah anda untuk berkomunikasi - asisten
administrator Henry Norman menjelaskan perubahan apa yang dapat Anda harapkan akan dapat terjadi

Dalam dunia sekarang ini serat
optik broadband, jaringan
mobile 4G dan inovasi aplikasi,
yang dengannya diharapkan
pengiriman super cepat dari
komunikasi online dan pesan
kita akan terwujud.

Tapi kehidupan di laut dan di
pelabuhan menyajikan tantangan -
pelaut menghadapi situasi yang
unik yang membatasi kemampuan
mereka untuk mengakses layanan
online meskipun bagi kita sudah
merupakan hal biasa.

Ketika telepon pintar di atas kapal
sekarang sudah sama biasanya
dengan pelampung, Dana Trust
percaya bahwa komunikasi adalah
kebutuhan kesejahteraan dengan
proporsi cukup lumayan, dan
dengan demikian diperlukan
intervensi untuk ini.

Anda telah mengatakan kepada
kami, dalam survei kita sendiri dan
survei yang dilakukan orang lain,
bahwasannya meningkatkan
akses internet harus menjadi

prioritas yang jelas. Trust telah
bekerja secara konsisten untuk
memperbaiki diri dan sekarang
sedang melaksanakan berbagai
proyek yang memperluas
pandangan kita dan
menghidupkan kembali misi kita.
Kami telah mendengarkan Anda
dan sekarang telah membuat
peningkatan cakupan internet
sebagai prioritas utama.

Kami sedang merintis proyek baru
terkait Wi-Fi bergerak, yang
bertujuan untuk meningkatkan
konektivitas di atas kapal saat
mereka berada di pelabuhan.
Setiap kali Inspektur ITF naik
kapal, mereka akan membawa
perangkat yang mampu mengubah
mess room menjadi zona bebas
Wi-Fi.

Inspektur akan dapat mengajukan
permohonan untuk bergabung
dengan inisiatif dan melaporkan
kembali kepada kami, sehingga
kami dapat menilai seberapa
efektif hal tersebut. Kami percaya
ini akan membawa perbaikan yang

nyata pada kapal yang saat ini
tidak menyediakan internet.

Shore Leave 2.0 adalah versi
terbaru dari aplikasi offline kami
yang sangat sukses. Fitur barunya
memberikan Anda kemampuan
untuk meninggalkan masukan
terhadap pusat pelaut yang telah
Anda kunjungi, dan memberikan
rincian kontak untuk Bantuan
Pelaut. Meskipun dengan sistem
komunikasi satelit terbaik yang
tersedia, ketersediaan Wi-Fi akan
tetap menjadi masalah. Setelah
diunduh, bagaimanapun, aplikasi
offline seperti Shore Leave
menawarkan layanan informasi
yang dapat diandalkan.

Mungkin rencana paling berani
kami untuk masa depan, adalah
menyangkut inisiatif terkait pusat
pelaut tanpa tenaga manusia kami.
Karena pusat-pusat pelaut sudah
ada, kami ingin membangunnya
secara global, menargetkan
pelabuhan-pelabuhan terpencil,
yang kurang mendapatkan
layanan yang ada untuk Anda.

Pusat-pusat ini akan
memungkinkan Anda untuk
mengakses internet di pelabuhan-
pelabuhan menggunakan konsol
tablet.

Proyek ini adalah untuk perbaikan
jangka pendek, hingga nanti Wi-Fi
akhirnya tersedia di seluruh
pelabuhan. Tapi sementara itu,
pusat-pusat pelaut ini akan
memberikan keuntungan bagi
Anda yang berusaha untuk
menghubungi keluarga Anda,
termasuk pelaut dengan waktu
berlayar yang singkat.

Trust akan terus berubah. Cara
kami beroperasi telah menjadi
lebih profesional dan misi kami
adalah lebih fokus pada isu-isu
yang Anda hadapi hari ini dan
besok. Komunikasi di laut adalah
salah satu prioritas dalam berbagai
pendanaan dan tujuan-tujuan
proyek. Kami berharap dapat
bekerja sama dengan serikat ITF,
misi dan lain-lain yang terlibat
dalam kesejahteraan pelaut untuk
memastikan perubahan itu. 

Kekuatan di pelabuhan-
pelabuhan kita: program hub
industri percontohan UK
(Inggris Raya) yang berhasil 
Bekerja sama lintas sektor bukanlah konsep baru untuk gerakan serikat pekerja -
serikat pelaut dan serikat buruh B/M telah mendukung satu sama lain selama
berabad-abad untuk mencapai kondisi kerja dan tingkat upah yang lebih baik.
Tapi, sebagaimana dijelaskan pejabat komunikasi pelabuhan kemudahan ITF,
Gemma Walker, program hub industrial ITF fokus pada formalisasi yang
mendukung dan memperluasnya lebih lanjut, untuk memanfaatkan kekuatan
kolektif dari pekerja.

Prinsip dasar dibalik program
ini adalah bahwa lokasi
geografis di mana pekerja
berasal dari berbagai sektor,
semuanya bertemu karena
rantai suplai memberikan
asupan ke hub-hub strategis
ini. Jadi, akan masuk akal jika
pengorganisasian pekerja di
sekitar lokasi hub dilakukan
dibandingkan harus
membuatnya tetap ekslusif
dengan dipisahkan
berdasarkan sektor. 

Secara teori, setiap lokasi
strategis bisa menjadi hub (pusat)
industri: sebuah sekolah atau
rumah sakit atau kawasan
industri. Tapi selama tahap pilot
(percontohan) program lokasi-
lokasinya adalah di
pelabuhan-pelabuhan Inggris,
termasuk Felixstowe, Humber dan
Grangemouth

Mari kita lihat lebih dekat di
pelabuhan Grangemouth di
Skotlandia. Sebanyak 30 persen
dari Produk Domestik Bruto (PDB)
dari Skotlandia bergerak melalui
lokasi yang satu ini. Ada 150.000

kontainer setahun membawa
sembilan juta ton makanan,
bahan bangunan, minyak dan
bahan kimia. Di lokasi tersebut
berbagai ragam pekerja dari
industri yang berbeda. Pelaut,
pekerja/buruh B/M, sopir truk,
pekerja kilang dan petrokimia,
pengemudi tanker minyak,
pekerja dari pergudangan,
makanan dan minuman,
manufaktur, petugas kebersihan,
katering - daftarnya masih bisa
bertambah.

Menggunakan model hub,
kelompok-kelompok pekerja akan
saling mendukung satu sama lain
sehingga mereka memiliki
kekuatan kolektif untuk
mengerahkan pengaruh terhadap
keputusan yang dibuat oleh
pengusaha di sana. Setiap
masing-masing kelompok memiliki
kekuasaan, tetapi dengan
bersama-sama kekuatannya akan
menjadi jauh lebih besar.

Paula Brennan dari sektor
transportasi jalan raya Unite the
Union di Irlandia mengambil
bagian dalam pelatihan hub
industri di Grangemouth pada
bulan Oktober 2015. Dia
mengatakan: "Sebagai pekerja
dan sebagai anggota serikat kita
tidak mampu untuk bertahan di
sektor kita sendiri dan
mengabaikan apa yang terjadi
dengan orang-orang melampaui
batas. Industri tetangga kami
mungkin menghadapi masalah
serupa dengan kami atau dapat
mendukung kami dan kami hanya

tidak menyadarinya.

"Pengusaha adalah multinasional
global yang sangat besar dengan
operasi dan investasi di seluruh
dunia, jadi kita harus sama. Kita
harus mendobrak hambatan
sektoral dan geografis dan
menjadi gerakan serikat pekerja
global yang koheren. Itulah apa
yang kami lakukan dengan
program hub industri. "

Perwakilan dari serikat Norwegia
Industri Energi, Irlandia, afiliasi
SIPTU (Serikat Jasa, Industri,
Profesional dan Teknis) dan
United Steelworkers (Serikat
pekerja logam) menghadiri
lokakarya, yang dijalankan dalam
kemitraan dengan afiliasi ITF UK
Unite the Union, yang menjadi
program percontohan

Ada rencana untuk
mengembangkan proyek-proyek
masa depan di kawasan-kawasan
ITF lainnya, termasuk Dunia Arab.

Anda dapat mengetahui lebih
lanjut tentang program hub
industri di www.itfhubs.org dan
mengikuti perkembangannya di
sosial media #OurHubs.

Dengar secara langsung dari para
aktivis yang terlibat dalam
pelatihan hub industri di film hub
industrial di

www.youtube.com/watch?v=ptaW
uRR8tRU. 
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Pelaut

Rantai suplai yang biasa berbasis di pelabuhan

Buruh B/M Transportasi Jalan Raya Gudang
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Yayasan Pelaut

Suara online: komunikasi di laut 
Trust (Badan Dana Kesejahteraan) ITF mencoba mempermudah anda untuk berkomunikasi - asisten
administrator Henry Norman menjelaskan perubahan apa yang dapat Anda harapkan akan dapat terjadi

Dalam dunia sekarang ini serat
optik broadband, jaringan
mobile 4G dan inovasi aplikasi,
yang dengannya diharapkan
pengiriman super cepat dari
komunikasi online dan pesan
kita akan terwujud.

Tapi kehidupan di laut dan di
pelabuhan menyajikan tantangan -
pelaut menghadapi situasi yang
unik yang membatasi kemampuan
mereka untuk mengakses layanan
online meskipun bagi kita sudah
merupakan hal biasa.

Ketika telepon pintar di atas kapal
sekarang sudah sama biasanya
dengan pelampung, Dana Trust
percaya bahwa komunikasi adalah
kebutuhan kesejahteraan dengan
proporsi cukup lumayan, dan
dengan demikian diperlukan
intervensi untuk ini.

Anda telah mengatakan kepada
kami, dalam survei kita sendiri dan
survei yang dilakukan orang lain,
bahwasannya meningkatkan
akses internet harus menjadi

prioritas yang jelas. Trust telah
bekerja secara konsisten untuk
memperbaiki diri dan sekarang
sedang melaksanakan berbagai
proyek yang memperluas
pandangan kita dan
menghidupkan kembali misi kita.
Kami telah mendengarkan Anda
dan sekarang telah membuat
peningkatan cakupan internet
sebagai prioritas utama.

Kami sedang merintis proyek baru
terkait Wi-Fi bergerak, yang
bertujuan untuk meningkatkan
konektivitas di atas kapal saat
mereka berada di pelabuhan.
Setiap kali Inspektur ITF naik
kapal, mereka akan membawa
perangkat yang mampu mengubah
mess room menjadi zona bebas
Wi-Fi.

Inspektur akan dapat mengajukan
permohonan untuk bergabung
dengan inisiatif dan melaporkan
kembali kepada kami, sehingga
kami dapat menilai seberapa
efektif hal tersebut. Kami percaya
ini akan membawa perbaikan yang

nyata pada kapal yang saat ini
tidak menyediakan internet.

Shore Leave 2.0 adalah versi
terbaru dari aplikasi offline kami
yang sangat sukses. Fitur barunya
memberikan Anda kemampuan
untuk meninggalkan masukan
terhadap pusat pelaut yang telah
Anda kunjungi, dan memberikan
rincian kontak untuk Bantuan
Pelaut. Meskipun dengan sistem
komunikasi satelit terbaik yang
tersedia, ketersediaan Wi-Fi akan
tetap menjadi masalah. Setelah
diunduh, bagaimanapun, aplikasi
offline seperti Shore Leave
menawarkan layanan informasi
yang dapat diandalkan.

Mungkin rencana paling berani
kami untuk masa depan, adalah
menyangkut inisiatif terkait pusat
pelaut tanpa tenaga manusia kami.
Karena pusat-pusat pelaut sudah
ada, kami ingin membangunnya
secara global, menargetkan
pelabuhan-pelabuhan terpencil,
yang kurang mendapatkan
layanan yang ada untuk Anda.

Pusat-pusat ini akan
memungkinkan Anda untuk
mengakses internet di pelabuhan-
pelabuhan menggunakan konsol
tablet.

Proyek ini adalah untuk perbaikan
jangka pendek, hingga nanti Wi-Fi
akhirnya tersedia di seluruh
pelabuhan. Tapi sementara itu,
pusat-pusat pelaut ini akan
memberikan keuntungan bagi
Anda yang berusaha untuk
menghubungi keluarga Anda,
termasuk pelaut dengan waktu
berlayar yang singkat.

Trust akan terus berubah. Cara
kami beroperasi telah menjadi
lebih profesional dan misi kami
adalah lebih fokus pada isu-isu
yang Anda hadapi hari ini dan
besok. Komunikasi di laut adalah
salah satu prioritas dalam berbagai
pendanaan dan tujuan-tujuan
proyek. Kami berharap dapat
bekerja sama dengan serikat ITF,
misi dan lain-lain yang terlibat
dalam kesejahteraan pelaut untuk
memastikan perubahan itu. 

Kekuatan di pelabuhan-
pelabuhan kita: program hub
industri percontohan UK
(Inggris Raya) yang berhasil 
Bekerja sama lintas sektor bukanlah konsep baru untuk gerakan serikat pekerja -
serikat pelaut dan serikat buruh B/M telah mendukung satu sama lain selama
berabad-abad untuk mencapai kondisi kerja dan tingkat upah yang lebih baik.
Tapi, sebagaimana dijelaskan pejabat komunikasi pelabuhan kemudahan ITF,
Gemma Walker, program hub industrial ITF fokus pada formalisasi yang
mendukung dan memperluasnya lebih lanjut, untuk memanfaatkan kekuatan
kolektif dari pekerja.

Prinsip dasar dibalik program
ini adalah bahwa lokasi
geografis di mana pekerja
berasal dari berbagai sektor,
semuanya bertemu karena
rantai suplai memberikan
asupan ke hub-hub strategis
ini. Jadi, akan masuk akal jika
pengorganisasian pekerja di
sekitar lokasi hub dilakukan
dibandingkan harus
membuatnya tetap ekslusif
dengan dipisahkan
berdasarkan sektor. 

Secara teori, setiap lokasi
strategis bisa menjadi hub (pusat)
industri: sebuah sekolah atau
rumah sakit atau kawasan
industri. Tapi selama tahap pilot
(percontohan) program lokasi-
lokasinya adalah di
pelabuhan-pelabuhan Inggris,
termasuk Felixstowe, Humber dan
Grangemouth

Mari kita lihat lebih dekat di
pelabuhan Grangemouth di
Skotlandia. Sebanyak 30 persen
dari Produk Domestik Bruto (PDB)
dari Skotlandia bergerak melalui
lokasi yang satu ini. Ada 150.000

kontainer setahun membawa
sembilan juta ton makanan,
bahan bangunan, minyak dan
bahan kimia. Di lokasi tersebut
berbagai ragam pekerja dari
industri yang berbeda. Pelaut,
pekerja/buruh B/M, sopir truk,
pekerja kilang dan petrokimia,
pengemudi tanker minyak,
pekerja dari pergudangan,
makanan dan minuman,
manufaktur, petugas kebersihan,
katering - daftarnya masih bisa
bertambah.

Menggunakan model hub,
kelompok-kelompok pekerja akan
saling mendukung satu sama lain
sehingga mereka memiliki
kekuatan kolektif untuk
mengerahkan pengaruh terhadap
keputusan yang dibuat oleh
pengusaha di sana. Setiap
masing-masing kelompok memiliki
kekuasaan, tetapi dengan
bersama-sama kekuatannya akan
menjadi jauh lebih besar.

Paula Brennan dari sektor
transportasi jalan raya Unite the
Union di Irlandia mengambil
bagian dalam pelatihan hub
industri di Grangemouth pada
bulan Oktober 2015. Dia
mengatakan: "Sebagai pekerja
dan sebagai anggota serikat kita
tidak mampu untuk bertahan di
sektor kita sendiri dan
mengabaikan apa yang terjadi
dengan orang-orang melampaui
batas. Industri tetangga kami
mungkin menghadapi masalah
serupa dengan kami atau dapat
mendukung kami dan kami hanya

tidak menyadarinya.

"Pengusaha adalah multinasional
global yang sangat besar dengan
operasi dan investasi di seluruh
dunia, jadi kita harus sama. Kita
harus mendobrak hambatan
sektoral dan geografis dan
menjadi gerakan serikat pekerja
global yang koheren. Itulah apa
yang kami lakukan dengan
program hub industri. "

Perwakilan dari serikat Norwegia
Industri Energi, Irlandia, afiliasi
SIPTU (Serikat Jasa, Industri,
Profesional dan Teknis) dan
United Steelworkers (Serikat
pekerja logam) menghadiri
lokakarya, yang dijalankan dalam
kemitraan dengan afiliasi ITF UK
Unite the Union, yang menjadi
program percontohan

Ada rencana untuk
mengembangkan proyek-proyek
masa depan di kawasan-kawasan
ITF lainnya, termasuk Dunia Arab.

Anda dapat mengetahui lebih
lanjut tentang program hub
industri di www.itfhubs.org dan
mengikuti perkembangannya di
sosial media #OurHubs.

Dengar secara langsung dari para
aktivis yang terlibat dalam
pelatihan hub industri di film hub
industrial di

www.youtube.com/watch?v=ptaW
uRR8tRU. 
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Rantai suplai yang biasa berbasis di pelabuhan

Buruh B/M Transportasi Jalan Raya Gudang
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Yayasan Pelaut

Suara online: komunikasi di laut 
Trust (Badan Dana Kesejahteraan) ITF mencoba mempermudah anda untuk berkomunikasi - asisten
administrator Henry Norman menjelaskan perubahan apa yang dapat Anda harapkan akan dapat terjadi

Dalam dunia sekarang ini serat
optik broadband, jaringan
mobile 4G dan inovasi aplikasi,
yang dengannya diharapkan
pengiriman super cepat dari
komunikasi online dan pesan
kita akan terwujud.

Tapi kehidupan di laut dan di
pelabuhan menyajikan tantangan -
pelaut menghadapi situasi yang
unik yang membatasi kemampuan
mereka untuk mengakses layanan
online meskipun bagi kita sudah
merupakan hal biasa.

Ketika telepon pintar di atas kapal
sekarang sudah sama biasanya
dengan pelampung, Dana Trust
percaya bahwa komunikasi adalah
kebutuhan kesejahteraan dengan
proporsi cukup lumayan, dan
dengan demikian diperlukan
intervensi untuk ini.

Anda telah mengatakan kepada
kami, dalam survei kita sendiri dan
survei yang dilakukan orang lain,
bahwasannya meningkatkan
akses internet harus menjadi

prioritas yang jelas. Trust telah
bekerja secara konsisten untuk
memperbaiki diri dan sekarang
sedang melaksanakan berbagai
proyek yang memperluas
pandangan kita dan
menghidupkan kembali misi kita.
Kami telah mendengarkan Anda
dan sekarang telah membuat
peningkatan cakupan internet
sebagai prioritas utama.

Kami sedang merintis proyek baru
terkait Wi-Fi bergerak, yang
bertujuan untuk meningkatkan
konektivitas di atas kapal saat
mereka berada di pelabuhan.
Setiap kali Inspektur ITF naik
kapal, mereka akan membawa
perangkat yang mampu mengubah
mess room menjadi zona bebas
Wi-Fi.

Inspektur akan dapat mengajukan
permohonan untuk bergabung
dengan inisiatif dan melaporkan
kembali kepada kami, sehingga
kami dapat menilai seberapa
efektif hal tersebut. Kami percaya
ini akan membawa perbaikan yang

nyata pada kapal yang saat ini
tidak menyediakan internet.

Shore Leave 2.0 adalah versi
terbaru dari aplikasi offline kami
yang sangat sukses. Fitur barunya
memberikan Anda kemampuan
untuk meninggalkan masukan
terhadap pusat pelaut yang telah
Anda kunjungi, dan memberikan
rincian kontak untuk Bantuan
Pelaut. Meskipun dengan sistem
komunikasi satelit terbaik yang
tersedia, ketersediaan Wi-Fi akan
tetap menjadi masalah. Setelah
diunduh, bagaimanapun, aplikasi
offline seperti Shore Leave
menawarkan layanan informasi
yang dapat diandalkan.

Mungkin rencana paling berani
kami untuk masa depan, adalah
menyangkut inisiatif terkait pusat
pelaut tanpa tenaga manusia kami.
Karena pusat-pusat pelaut sudah
ada, kami ingin membangunnya
secara global, menargetkan
pelabuhan-pelabuhan terpencil,
yang kurang mendapatkan
layanan yang ada untuk Anda.

Pusat-pusat ini akan
memungkinkan Anda untuk
mengakses internet di pelabuhan-
pelabuhan menggunakan konsol
tablet.

Proyek ini adalah untuk perbaikan
jangka pendek, hingga nanti Wi-Fi
akhirnya tersedia di seluruh
pelabuhan. Tapi sementara itu,
pusat-pusat pelaut ini akan
memberikan keuntungan bagi
Anda yang berusaha untuk
menghubungi keluarga Anda,
termasuk pelaut dengan waktu
berlayar yang singkat.

Trust akan terus berubah. Cara
kami beroperasi telah menjadi
lebih profesional dan misi kami
adalah lebih fokus pada isu-isu
yang Anda hadapi hari ini dan
besok. Komunikasi di laut adalah
salah satu prioritas dalam berbagai
pendanaan dan tujuan-tujuan
proyek. Kami berharap dapat
bekerja sama dengan serikat ITF,
misi dan lain-lain yang terlibat
dalam kesejahteraan pelaut untuk
memastikan perubahan itu. 

Kekuatan di pelabuhan-
pelabuhan kita: program hub
industri percontohan UK
(Inggris Raya) yang berhasil 
Bekerja sama lintas sektor bukanlah konsep baru untuk gerakan serikat pekerja -
serikat pelaut dan serikat buruh B/M telah mendukung satu sama lain selama
berabad-abad untuk mencapai kondisi kerja dan tingkat upah yang lebih baik.
Tapi, sebagaimana dijelaskan pejabat komunikasi pelabuhan kemudahan ITF,
Gemma Walker, program hub industrial ITF fokus pada formalisasi yang
mendukung dan memperluasnya lebih lanjut, untuk memanfaatkan kekuatan
kolektif dari pekerja.

Prinsip dasar dibalik program
ini adalah bahwa lokasi
geografis di mana pekerja
berasal dari berbagai sektor,
semuanya bertemu karena
rantai suplai memberikan
asupan ke hub-hub strategis
ini. Jadi, akan masuk akal jika
pengorganisasian pekerja di
sekitar lokasi hub dilakukan
dibandingkan harus
membuatnya tetap ekslusif
dengan dipisahkan
berdasarkan sektor. 

Secara teori, setiap lokasi
strategis bisa menjadi hub (pusat)
industri: sebuah sekolah atau
rumah sakit atau kawasan
industri. Tapi selama tahap pilot
(percontohan) program lokasi-
lokasinya adalah di
pelabuhan-pelabuhan Inggris,
termasuk Felixstowe, Humber dan
Grangemouth

Mari kita lihat lebih dekat di
pelabuhan Grangemouth di
Skotlandia. Sebanyak 30 persen
dari Produk Domestik Bruto (PDB)
dari Skotlandia bergerak melalui
lokasi yang satu ini. Ada 150.000

kontainer setahun membawa
sembilan juta ton makanan,
bahan bangunan, minyak dan
bahan kimia. Di lokasi tersebut
berbagai ragam pekerja dari
industri yang berbeda. Pelaut,
pekerja/buruh B/M, sopir truk,
pekerja kilang dan petrokimia,
pengemudi tanker minyak,
pekerja dari pergudangan,
makanan dan minuman,
manufaktur, petugas kebersihan,
katering - daftarnya masih bisa
bertambah.

Menggunakan model hub,
kelompok-kelompok pekerja akan
saling mendukung satu sama lain
sehingga mereka memiliki
kekuatan kolektif untuk
mengerahkan pengaruh terhadap
keputusan yang dibuat oleh
pengusaha di sana. Setiap
masing-masing kelompok memiliki
kekuasaan, tetapi dengan
bersama-sama kekuatannya akan
menjadi jauh lebih besar.

Paula Brennan dari sektor
transportasi jalan raya Unite the
Union di Irlandia mengambil
bagian dalam pelatihan hub
industri di Grangemouth pada
bulan Oktober 2015. Dia
mengatakan: "Sebagai pekerja
dan sebagai anggota serikat kita
tidak mampu untuk bertahan di
sektor kita sendiri dan
mengabaikan apa yang terjadi
dengan orang-orang melampaui
batas. Industri tetangga kami
mungkin menghadapi masalah
serupa dengan kami atau dapat
mendukung kami dan kami hanya

tidak menyadarinya.

"Pengusaha adalah multinasional
global yang sangat besar dengan
operasi dan investasi di seluruh
dunia, jadi kita harus sama. Kita
harus mendobrak hambatan
sektoral dan geografis dan
menjadi gerakan serikat pekerja
global yang koheren. Itulah apa
yang kami lakukan dengan
program hub industri. "

Perwakilan dari serikat Norwegia
Industri Energi, Irlandia, afiliasi
SIPTU (Serikat Jasa, Industri,
Profesional dan Teknis) dan
United Steelworkers (Serikat
pekerja logam) menghadiri
lokakarya, yang dijalankan dalam
kemitraan dengan afiliasi ITF UK
Unite the Union, yang menjadi
program percontohan

Ada rencana untuk
mengembangkan proyek-proyek
masa depan di kawasan-kawasan
ITF lainnya, termasuk Dunia Arab.

Anda dapat mengetahui lebih
lanjut tentang program hub
industri di www.itfhubs.org dan
mengikuti perkembangannya di
sosial media #OurHubs.

Dengar secara langsung dari para
aktivis yang terlibat dalam
pelatihan hub industri di film hub
industrial di

www.youtube.com/watch?v=ptaW
uRR8tRU. 
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29Hub28 Hal-hal terkait
Yayasan Pelaut

Suara online: komunikasi di laut 
Trust (Badan Dana Kesejahteraan) ITF mencoba mempermudah anda untuk berkomunikasi - asisten
administrator Henry Norman menjelaskan perubahan apa yang dapat Anda harapkan akan dapat terjadi

Dalam dunia sekarang ini serat
optik broadband, jaringan
mobile 4G dan inovasi aplikasi,
yang dengannya diharapkan
pengiriman super cepat dari
komunikasi online dan pesan
kita akan terwujud.

Tapi kehidupan di laut dan di
pelabuhan menyajikan tantangan -
pelaut menghadapi situasi yang
unik yang membatasi kemampuan
mereka untuk mengakses layanan
online meskipun bagi kita sudah
merupakan hal biasa.

Ketika telepon pintar di atas kapal
sekarang sudah sama biasanya
dengan pelampung, Dana Trust
percaya bahwa komunikasi adalah
kebutuhan kesejahteraan dengan
proporsi cukup lumayan, dan
dengan demikian diperlukan
intervensi untuk ini.

Anda telah mengatakan kepada
kami, dalam survei kita sendiri dan
survei yang dilakukan orang lain,
bahwasannya meningkatkan
akses internet harus menjadi

prioritas yang jelas. Trust telah
bekerja secara konsisten untuk
memperbaiki diri dan sekarang
sedang melaksanakan berbagai
proyek yang memperluas
pandangan kita dan
menghidupkan kembali misi kita.
Kami telah mendengarkan Anda
dan sekarang telah membuat
peningkatan cakupan internet
sebagai prioritas utama.

Kami sedang merintis proyek baru
terkait Wi-Fi bergerak, yang
bertujuan untuk meningkatkan
konektivitas di atas kapal saat
mereka berada di pelabuhan.
Setiap kali Inspektur ITF naik
kapal, mereka akan membawa
perangkat yang mampu mengubah
mess room menjadi zona bebas
Wi-Fi.

Inspektur akan dapat mengajukan
permohonan untuk bergabung
dengan inisiatif dan melaporkan
kembali kepada kami, sehingga
kami dapat menilai seberapa
efektif hal tersebut. Kami percaya
ini akan membawa perbaikan yang

nyata pada kapal yang saat ini
tidak menyediakan internet.

Shore Leave 2.0 adalah versi
terbaru dari aplikasi offline kami
yang sangat sukses. Fitur barunya
memberikan Anda kemampuan
untuk meninggalkan masukan
terhadap pusat pelaut yang telah
Anda kunjungi, dan memberikan
rincian kontak untuk Bantuan
Pelaut. Meskipun dengan sistem
komunikasi satelit terbaik yang
tersedia, ketersediaan Wi-Fi akan
tetap menjadi masalah. Setelah
diunduh, bagaimanapun, aplikasi
offline seperti Shore Leave
menawarkan layanan informasi
yang dapat diandalkan.

Mungkin rencana paling berani
kami untuk masa depan, adalah
menyangkut inisiatif terkait pusat
pelaut tanpa tenaga manusia kami.
Karena pusat-pusat pelaut sudah
ada, kami ingin membangunnya
secara global, menargetkan
pelabuhan-pelabuhan terpencil,
yang kurang mendapatkan
layanan yang ada untuk Anda.

Pusat-pusat ini akan
memungkinkan Anda untuk
mengakses internet di pelabuhan-
pelabuhan menggunakan konsol
tablet.

Proyek ini adalah untuk perbaikan
jangka pendek, hingga nanti Wi-Fi
akhirnya tersedia di seluruh
pelabuhan. Tapi sementara itu,
pusat-pusat pelaut ini akan
memberikan keuntungan bagi
Anda yang berusaha untuk
menghubungi keluarga Anda,
termasuk pelaut dengan waktu
berlayar yang singkat.

Trust akan terus berubah. Cara
kami beroperasi telah menjadi
lebih profesional dan misi kami
adalah lebih fokus pada isu-isu
yang Anda hadapi hari ini dan
besok. Komunikasi di laut adalah
salah satu prioritas dalam berbagai
pendanaan dan tujuan-tujuan
proyek. Kami berharap dapat
bekerja sama dengan serikat ITF,
misi dan lain-lain yang terlibat
dalam kesejahteraan pelaut untuk
memastikan perubahan itu. 

Kekuatan di pelabuhan-
pelabuhan kita: program hub
industri percontohan UK
(Inggris Raya) yang berhasil 
Bekerja sama lintas sektor bukanlah konsep baru untuk gerakan serikat pekerja -
serikat pelaut dan serikat buruh B/M telah mendukung satu sama lain selama
berabad-abad untuk mencapai kondisi kerja dan tingkat upah yang lebih baik.
Tapi, sebagaimana dijelaskan pejabat komunikasi pelabuhan kemudahan ITF,
Gemma Walker, program hub industrial ITF fokus pada formalisasi yang
mendukung dan memperluasnya lebih lanjut, untuk memanfaatkan kekuatan
kolektif dari pekerja.

Prinsip dasar dibalik program
ini adalah bahwa lokasi
geografis di mana pekerja
berasal dari berbagai sektor,
semuanya bertemu karena
rantai suplai memberikan
asupan ke hub-hub strategis
ini. Jadi, akan masuk akal jika
pengorganisasian pekerja di
sekitar lokasi hub dilakukan
dibandingkan harus
membuatnya tetap ekslusif
dengan dipisahkan
berdasarkan sektor. 

Secara teori, setiap lokasi
strategis bisa menjadi hub (pusat)
industri: sebuah sekolah atau
rumah sakit atau kawasan
industri. Tapi selama tahap pilot
(percontohan) program lokasi-
lokasinya adalah di
pelabuhan-pelabuhan Inggris,
termasuk Felixstowe, Humber dan
Grangemouth

Mari kita lihat lebih dekat di
pelabuhan Grangemouth di
Skotlandia. Sebanyak 30 persen
dari Produk Domestik Bruto (PDB)
dari Skotlandia bergerak melalui
lokasi yang satu ini. Ada 150.000

kontainer setahun membawa
sembilan juta ton makanan,
bahan bangunan, minyak dan
bahan kimia. Di lokasi tersebut
berbagai ragam pekerja dari
industri yang berbeda. Pelaut,
pekerja/buruh B/M, sopir truk,
pekerja kilang dan petrokimia,
pengemudi tanker minyak,
pekerja dari pergudangan,
makanan dan minuman,
manufaktur, petugas kebersihan,
katering - daftarnya masih bisa
bertambah.

Menggunakan model hub,
kelompok-kelompok pekerja akan
saling mendukung satu sama lain
sehingga mereka memiliki
kekuatan kolektif untuk
mengerahkan pengaruh terhadap
keputusan yang dibuat oleh
pengusaha di sana. Setiap
masing-masing kelompok memiliki
kekuasaan, tetapi dengan
bersama-sama kekuatannya akan
menjadi jauh lebih besar.

Paula Brennan dari sektor
transportasi jalan raya Unite the
Union di Irlandia mengambil
bagian dalam pelatihan hub
industri di Grangemouth pada
bulan Oktober 2015. Dia
mengatakan: "Sebagai pekerja
dan sebagai anggota serikat kita
tidak mampu untuk bertahan di
sektor kita sendiri dan
mengabaikan apa yang terjadi
dengan orang-orang melampaui
batas. Industri tetangga kami
mungkin menghadapi masalah
serupa dengan kami atau dapat
mendukung kami dan kami hanya

tidak menyadarinya.

"Pengusaha adalah multinasional
global yang sangat besar dengan
operasi dan investasi di seluruh
dunia, jadi kita harus sama. Kita
harus mendobrak hambatan
sektoral dan geografis dan
menjadi gerakan serikat pekerja
global yang koheren. Itulah apa
yang kami lakukan dengan
program hub industri. "

Perwakilan dari serikat Norwegia
Industri Energi, Irlandia, afiliasi
SIPTU (Serikat Jasa, Industri,
Profesional dan Teknis) dan
United Steelworkers (Serikat
pekerja logam) menghadiri
lokakarya, yang dijalankan dalam
kemitraan dengan afiliasi ITF UK
Unite the Union, yang menjadi
program percontohan

Ada rencana untuk
mengembangkan proyek-proyek
masa depan di kawasan-kawasan
ITF lainnya, termasuk Dunia Arab.

Anda dapat mengetahui lebih
lanjut tentang program hub
industri di www.itfhubs.org dan
mengikuti perkembangannya di
sosial media #OurHubs.

Dengar secara langsung dari para
aktivis yang terlibat dalam
pelatihan hub industri di film hub
industrial di

www.youtube.com/watch?v=ptaW
uRR8tRU. 
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Buruh B/M 
Asisten sekretaris ITF,

bagian buruh B/M,
Nigel Venus

melaporkan tentang
mengapa serikat-

serikat sedang
mengoordinasikan

kampanye untuk
menghentikan pelaut
melakukan pekerjaan

buruh B/M

“Sudah tidak aneh lagi untuk
menjumpai pelaut yang telah
bekerja dengan shift panjang
dan kemudian diperintahkan
untuk melakukan pekerjaan
ekstra dalam penanganan
muatan untuk menghemat
beberapa dolar bagi pemilik
kapal, tapi menciptakan
semua pelanggaran
keselamatan dan risiko ",
kata Darren Procter, seorang
inspektur ITF di Inggris. 

Para buruh B/M dilatih untuk
menangani kargo; pelaut tidak.
Ini adalah pekerjaan khusus
yang memerlukan standar
keselamatan tertinggi.

Salah satu kecelakaan yang
paling sering terjadi ketika
beban roboh atau berayun ke
samping, karena pemuatan
tidak stabil. Hal ini dapat
menyebabkan cedera besar
kepada orang-orang yang
terlibat dalam operasi atau di
sekitarnya. Inilah sebabnya
mengapa para pekerjanya
harus secara baik dilatih dan
memakai perlengkapan untuk
menangani mesin dan untuk
menyadari risiko.

Jika beban jatuh, dapat
menyebabkan cedera serius
karena tertimpa - yang dapat
mengakibatkan amputasi
anggota badan atau bahkan
kematian. Sebuah beban yang
berayun dapat mengakibatkan
hantaman ekstrim benda
tumpul pada kepala atau bagian
lain dari tubuh yang
menyebabkan cedera serius.

Ini hanyalah salah satu alasan
mengapa ITF dan saudara
organisasinya European
Transport Workers’ Federation/
Federasi Pekerja Transportasi

Eropa (ETF)
mengkoordinasikan kampanye
dengan para buruh B/M Eropa
untuk mengatasi masalah ini.

Meskipun arah yang jelas
terkandung dalam perjanjian
ITF (lihat box), kita tahu bahwa
banyak kapal tiba di pelabuhan
Eropa dengan pelaut
melakukan tugas-tugas
pengikatan tanpa menjalankan
kesepakatan serikat pekerja
buruh B/M ITF.

Itu sebabnya ITF dan ETF
bersama-sama menyelidiki
pelanggar yang sering dan
untuk memastikan buruh B/M
yang bersangkutan melakukan
semua tugas penanganan
kargo

Kelompok ini melihat masalah
dari perspektif industri, politik
dan hukum. Anda akan melihat
minat yang lebih besar dari
inspektur ITF dalam menangani
masalah penanganan kargo
dan fokus pada potensi risiko
kesehatan dan keselamatan

Kami bekerja untuk
menyatukan banyak kelompok
pekerja yang terlibat dalam
pekerjaan ini demi memastikan
bahwa kami mengirimkan
pesan paling keras dan kuat
kepada pengusaha-pengusaha
yang mencoba
menyalahgunakan perjanjian
yang ITF miliki dengan
perusahaan-perusahaan
pelayaran.

Tujuannya adalah untuk
membangun kampanye awal di
Eropa, tapi kemudian diperluas
ke khalayak global berdasarkan
wilayah kawasan. Sejumlah
serikat Eropa telah memimpin
kegiatan terkait masalah ini,

termasuk ver.di di Jerman,
Unite di Inggris, dan serikat
transportasi di Swedia,
Norwegia dan Finlandia. ITF
dan ETF mengkoordinasikan
upaya ini dan mengundang
lebih banyak serikat pekerja
untuk ikut serta membangun
kampanye.. 
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” Thomas Abrahamsson, wakil
ketua bersama bagian pelaut
ITF dan anggota kelompoknya,
mengatakan: "Masalah ini sama
pentingnya bagi pelaut dan
begitu juga buat para buruh
B/M. Pelaut tidak boleh ditekan
untuk melakukan pekerjaan
yang seharusnya dilakukan
oleh buruh B/M, volume
pekerjaan yang mereka harus
sudah lakukan di kapal sehari-
hari sudah lebih dari cukup
meskipun pengusaha tidak
mencoba mengambil pilihan

yang paling murah yakni
menambahkan tugas pekerjaan
yang harusnya dilakukan buruh
B/M.” 

Buruh B/M dan pelaut secara
tradisi saling menghormati
keterampilan dan pengalaman
satu sama lain, dan saling
mendukung untuk memperbaiki
kondisi kerja. Serikat pekerja
buruh B/M telah memainkan
peran besar dalam membantu
serikat pelaut untuk
mendapatkan kemenangan.
Tapi sekarang, serikat pekerja
buruh B/M memerlukan
bantuan dan solidaritas Anda.

Jika kapal Anda dilindungi oleh
perjanjian ITF berarti Anda
dilindungi untuk tidak
melakukan penanganan kargo,
termasuk pengikatan dan
pelepasan kargo, sebelum dan
setelah kapal tiba di pelabuhan.
Selain berbahaya, penanganan
kargo akan berarti jam kerja
lebih panjang dan lebih banyak
kelelahan.

“Semua afiliasi kami setuju
bahwa memindahkan kargo
masuk dan keluar kapal secara
historis dan tradisi adalah
pekerjaan buruh B/M tapi kita
melihat peningkatan jumlah
kapal yang mencoba memaksa
pelaut untuk bekerja melebihi
pekerjaan yang seharusnya
dengan melakukan tugas-tugas
ini ", kata Torben Seebold, wakil
ketua dari bagian buruh B/M
ITF. "Kami hanya tidak bisa
mentolerir ini. Kami berharap
perusahaan pelayaran
mematuhi syarat-syarat
perjanjian yang mereka
tandatangani dengan kami..” 

Perjanjian ITF mengatakan: 

‘Tidak ada awak kapal manapun atau siapapun di atas kapal baik yang berstatus pekerjaan
permanen ataupun sementara di Perusahaan yang boleh melakukan penanganan kargo dan
pekerjaan lain yang secara tradisi atau secara historis dilakukan oleh buruh B/M tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari serikat pekerja buruh B/M ITF atau Serikat ITF bersangkutan dan
jika ada individu pelaut secara sukarela melaksanakan tugas-tugas tersebut, mereka harus
diberikan kompensasi yang memadai. Dalam klausul ini, yang dimaksud ”penanganan kargo"
adalah termasuk, tetapi tidak terbatas pada: pemuatan, pembongkaran,
penyimpanan/memasukkan, pengeluaran, menurunkan, pemangkasan, pengklasifikasian,
pengukuran, penyusunan, pembongkaran susunan serta menata dan membongkar penataan unit
muatan; dan juga jasa terkait kargo atau barang, seperti penghitungan, penimbangan,
pengukuran, pengkubusan, memeriksa, menerima, menjaga, mengirimkan, sampling dan
penyegelan, mengikat dan membuka ikatan.’
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Buruh B/M 
Asisten sekretaris ITF,

bagian buruh B/M,
Nigel Venus

melaporkan tentang
mengapa serikat-

serikat sedang
mengoordinasikan

kampanye untuk
menghentikan pelaut
melakukan pekerjaan

buruh B/M

“Sudah tidak aneh lagi untuk
menjumpai pelaut yang telah
bekerja dengan shift panjang
dan kemudian diperintahkan
untuk melakukan pekerjaan
ekstra dalam penanganan
muatan untuk menghemat
beberapa dolar bagi pemilik
kapal, tapi menciptakan
semua pelanggaran
keselamatan dan risiko ",
kata Darren Procter, seorang
inspektur ITF di Inggris. 

Para buruh B/M dilatih untuk
menangani kargo; pelaut tidak.
Ini adalah pekerjaan khusus
yang memerlukan standar
keselamatan tertinggi.

Salah satu kecelakaan yang
paling sering terjadi ketika
beban roboh atau berayun ke
samping, karena pemuatan
tidak stabil. Hal ini dapat
menyebabkan cedera besar
kepada orang-orang yang
terlibat dalam operasi atau di
sekitarnya. Inilah sebabnya
mengapa para pekerjanya
harus secara baik dilatih dan
memakai perlengkapan untuk
menangani mesin dan untuk
menyadari risiko.

Jika beban jatuh, dapat
menyebabkan cedera serius
karena tertimpa - yang dapat
mengakibatkan amputasi
anggota badan atau bahkan
kematian. Sebuah beban yang
berayun dapat mengakibatkan
hantaman ekstrim benda
tumpul pada kepala atau bagian
lain dari tubuh yang
menyebabkan cedera serius.

Ini hanyalah salah satu alasan
mengapa ITF dan saudara
organisasinya European
Transport Workers’ Federation/
Federasi Pekerja Transportasi

Eropa (ETF)
mengkoordinasikan kampanye
dengan para buruh B/M Eropa
untuk mengatasi masalah ini.

Meskipun arah yang jelas
terkandung dalam perjanjian
ITF (lihat box), kita tahu bahwa
banyak kapal tiba di pelabuhan
Eropa dengan pelaut
melakukan tugas-tugas
pengikatan tanpa menjalankan
kesepakatan serikat pekerja
buruh B/M ITF.

Itu sebabnya ITF dan ETF
bersama-sama menyelidiki
pelanggar yang sering dan
untuk memastikan buruh B/M
yang bersangkutan melakukan
semua tugas penanganan
kargo

Kelompok ini melihat masalah
dari perspektif industri, politik
dan hukum. Anda akan melihat
minat yang lebih besar dari
inspektur ITF dalam menangani
masalah penanganan kargo
dan fokus pada potensi risiko
kesehatan dan keselamatan

Kami bekerja untuk
menyatukan banyak kelompok
pekerja yang terlibat dalam
pekerjaan ini demi memastikan
bahwa kami mengirimkan
pesan paling keras dan kuat
kepada pengusaha-pengusaha
yang mencoba
menyalahgunakan perjanjian
yang ITF miliki dengan
perusahaan-perusahaan
pelayaran.

Tujuannya adalah untuk
membangun kampanye awal di
Eropa, tapi kemudian diperluas
ke khalayak global berdasarkan
wilayah kawasan. Sejumlah
serikat Eropa telah memimpin
kegiatan terkait masalah ini,

termasuk ver.di di Jerman,
Unite di Inggris, dan serikat
transportasi di Swedia,
Norwegia dan Finlandia. ITF
dan ETF mengkoordinasikan
upaya ini dan mengundang
lebih banyak serikat pekerja
untuk ikut serta membangun
kampanye.. 
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” Thomas Abrahamsson, wakil
ketua bersama bagian pelaut
ITF dan anggota kelompoknya,
mengatakan: "Masalah ini sama
pentingnya bagi pelaut dan
begitu juga buat para buruh
B/M. Pelaut tidak boleh ditekan
untuk melakukan pekerjaan
yang seharusnya dilakukan
oleh buruh B/M, volume
pekerjaan yang mereka harus
sudah lakukan di kapal sehari-
hari sudah lebih dari cukup
meskipun pengusaha tidak
mencoba mengambil pilihan

yang paling murah yakni
menambahkan tugas pekerjaan
yang harusnya dilakukan buruh
B/M.” 

Buruh B/M dan pelaut secara
tradisi saling menghormati
keterampilan dan pengalaman
satu sama lain, dan saling
mendukung untuk memperbaiki
kondisi kerja. Serikat pekerja
buruh B/M telah memainkan
peran besar dalam membantu
serikat pelaut untuk
mendapatkan kemenangan.
Tapi sekarang, serikat pekerja
buruh B/M memerlukan
bantuan dan solidaritas Anda.

Jika kapal Anda dilindungi oleh
perjanjian ITF berarti Anda
dilindungi untuk tidak
melakukan penanganan kargo,
termasuk pengikatan dan
pelepasan kargo, sebelum dan
setelah kapal tiba di pelabuhan.
Selain berbahaya, penanganan
kargo akan berarti jam kerja
lebih panjang dan lebih banyak
kelelahan.

“Semua afiliasi kami setuju
bahwa memindahkan kargo
masuk dan keluar kapal secara
historis dan tradisi adalah
pekerjaan buruh B/M tapi kita
melihat peningkatan jumlah
kapal yang mencoba memaksa
pelaut untuk bekerja melebihi
pekerjaan yang seharusnya
dengan melakukan tugas-tugas
ini ", kata Torben Seebold, wakil
ketua dari bagian buruh B/M
ITF. "Kami hanya tidak bisa
mentolerir ini. Kami berharap
perusahaan pelayaran
mematuhi syarat-syarat
perjanjian yang mereka
tandatangani dengan kami..” 

Perjanjian ITF mengatakan: 

‘Tidak ada awak kapal manapun atau siapapun di atas kapal baik yang berstatus pekerjaan
permanen ataupun sementara di Perusahaan yang boleh melakukan penanganan kargo dan
pekerjaan lain yang secara tradisi atau secara historis dilakukan oleh buruh B/M tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari serikat pekerja buruh B/M ITF atau Serikat ITF bersangkutan dan
jika ada individu pelaut secara sukarela melaksanakan tugas-tugas tersebut, mereka harus
diberikan kompensasi yang memadai. Dalam klausul ini, yang dimaksud ”penanganan kargo"
adalah termasuk, tetapi tidak terbatas pada: pemuatan, pembongkaran,
penyimpanan/memasukkan, pengeluaran, menurunkan, pemangkasan, pengklasifikasian,
pengukuran, penyusunan, pembongkaran susunan serta menata dan membongkar penataan unit
muatan; dan juga jasa terkait kargo atau barang, seperti penghitungan, penimbangan,
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kepada orang-orang yang
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Jika beban jatuh, dapat
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karena tertimpa - yang dapat
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anggota badan atau bahkan
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ke khalayak global berdasarkan
wilayah kawasan. Sejumlah
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Unite di Inggris, dan serikat
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mÉë~å=â~ãá=ìåíìâ
éÉä~ìí=àÉä~ëK=g~åÖ~å
ãÉä~âìâ~å
éÉâÉêà~~å=ÄìêìÜ
_LjK=gáâ~=^åÇ~
Çáãáåí~=ìåíìâ
ãÉåóÉåíìÜ=â~êÖç=J
ãáåí~=ãÉêÉâ~
ãÉäáÜ~í=ë~äáå~å
éÉêà~åàá~å=íÉêíìäáë
Ç~êá=ëÉêáâ~í=fqc
ëÉÄÉäìã
ãÉãÄÉêáâ~å
éÉêëÉíìàì~å=ìåíìâ
ãÉä~âìâ~ååó~K=====
” Thomas Abrahamsson, wakil
ketua bersama bagian pelaut
ITF dan anggota kelompoknya,
mengatakan: "Masalah ini sama
pentingnya bagi pelaut dan
begitu juga buat para buruh
B/M. Pelaut tidak boleh ditekan
untuk melakukan pekerjaan
yang seharusnya dilakukan
oleh buruh B/M, volume
pekerjaan yang mereka harus
sudah lakukan di kapal sehari-
hari sudah lebih dari cukup
meskipun pengusaha tidak
mencoba mengambil pilihan

yang paling murah yakni
menambahkan tugas pekerjaan
yang harusnya dilakukan buruh
B/M.” 

Buruh B/M dan pelaut secara
tradisi saling menghormati
keterampilan dan pengalaman
satu sama lain, dan saling
mendukung untuk memperbaiki
kondisi kerja. Serikat pekerja
buruh B/M telah memainkan
peran besar dalam membantu
serikat pelaut untuk
mendapatkan kemenangan.
Tapi sekarang, serikat pekerja
buruh B/M memerlukan
bantuan dan solidaritas Anda.

Jika kapal Anda dilindungi oleh
perjanjian ITF berarti Anda
dilindungi untuk tidak
melakukan penanganan kargo,
termasuk pengikatan dan
pelepasan kargo, sebelum dan
setelah kapal tiba di pelabuhan.
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ITF. "Kami hanya tidak bisa
mentolerir ini. Kami berharap
perusahaan pelayaran
mematuhi syarat-syarat
perjanjian yang mereka
tandatangani dengan kami..” 

Perjanjian ITF mengatakan: 
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yang mencoba
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Tujuannya adalah untuk
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ke khalayak global berdasarkan
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Perjanjian ITF mengatakan: 

‘Tidak ada awak kapal manapun atau siapapun di atas kapal baik yang berstatus pekerjaan
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Perikanan

Menyoroti
eksploitasi

terhadap pelaut
perikanan

Masalah perbudakan, penyelundupan manusia dan eksploitasi di perikanan sudah
sangat dikenal tetapi yang mengejutkan adalah ini tetap marak. Bahkan, semakin

kita mencari tahu, semakin buruk kondisi yang kita temukan. Para pelaut
perikanan yang bekerja di kapal di laut dalam yang jauh dari pemerintah atau pihak

berwenang lainnya, menjadi sangat rentan terhadap kekerasan. Buletin Pelaut
meneliti beberapa kasus baru-baru ini dan melihat upaya terbaru untuk memerangi

eksploitasi

ITF mendorong aksi
terhadap kekerasan
migran di
perikanan Irlandia
Koordinator ITF UK (Inggris)
dan Irlandia Ken Fleming
menjelaskan perkembangan
terbaru di industri perikanan
Irlandia

ITF pertama menyuarakan alarm
tentang kondisi imigran di
armada penangkapan ikan
Irlandia pada tahun 2008 tapi
pemerintah dan industri
tampaknya menutup mata. Kami
sebelumnya telah bekerja
dengan jurnalis koran The
Guardian di Inggris untuk
mengekspos perbudakan di
industri perikanan udang
Thailand, jadi kita harus

berhubungan dengan mereka
lagi. Selama satu tahun
investigasi mereka, para jurnalis
menemukan pekerja migran
Afrika dan Asia yang tidak
berdokumen telah digunakan
secara ilegal digunakan sebagai
tenaga kerja murah di kapal
pukat ikan Irlandia di sektor
udang dan sektor Hering. Para
pelaut perikanan menjelaskan
sebuah katalog pelanggaran,
termasuk yang dikurung di kapal
dan hanya bisa ke darat jika
diberikan izin oleh Nakhoda, dan
dibayar kurang dari setengah
upah minimum Irlandia yang
akan berlaku jika mereka
dipekerjakan secara sah. Para
pelaut perikanan ini juga
mengatakan kurang tidur secara
ekstrem, harus bekerja siang dan
malam hari diakhiri dengan
beberapa jam tidur dan tanpa
hari libur sama sekali.

Skandal yang diciptakan oleh
laporan ekspose The Guardian
pada 2 November 2015
membuat pemerintah Irlandia
dengan segera membuat gugus
tugas tingkat tinggi, yang
menggunakan bukti dari ITF dan
lainnya di industri. Dalam laporan
yang dipublikasikan pada tanggal
14 Desember, gugus tugas
merekomendasikan sistem baru
untuk mengakhiri eksploitasi

buruh migran. Ini termasuk izin
kerja khusus untuk perekrutan
para pelaut ikan di Area Ekonomi
non Eropa, dan membuat
pengusaha bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa semua
pekerja memiliki kontrak kerja
yang sah, disertifikasi secara sah
dan sejalan dengan undang-
undang nasional dan hak kerja
Uni Eropa.

Kami menyambut rekomendasi
ini tetapi telah memperingatkan
pemerintah bahwa tanpa inspeksi
dan penegakan izin yang efektif
ini tidak akan berguna. Kami juga
memiliki kekhawatiran karena
sebagian besar lembaga yang
bertugas dalam menegakkan
proposal baru adalah lembaga
yang sama yang memimpin
rezim lama. Kita harus bisa
melakukannya dengan benar
saat ini.

Anda dapat membaca ekspose
the Guardian di
www.theguardian.com/globaldev
elopment/2015/nov/02/revealed-
trafficked-migrant-workersabused
-in-irish-fishing-industry dan
laporan gugus tugas pemerintah
Irlandia di
www.agriculture.gov.ie/media/mig
ration/publications/2015/TaskForc
eReport141215.pdf

Perahu budak
terlacak menuju area
pencarian ikan di
Papua New Guinea
Sebuah penyelidikan selama setahun oleh
kantor berita Associated Press menemukan
lingkaran perdagangan brutal yang
mengirimkan hasil laut yang diperoleh
dengan menggunakan para budak dari
sekitar pulau Benjina, Indonesia ke Thailand
dan kemudian ke rantai pasokan dari
penjual makanan besar dan perusahaan
pakan hewan piaraan Amerika Serikat.

Para jurnalis mengungkapkan
bahwa pencari ikan
ditempatkan di kandang, lebih
dari 60 terkubur dengan nama
palsu di kuburan perusahaan,
dan lainnya terjebak selama
bertahun-tahun dengan tidak
ada cara untuk kembali ke
rumah. 

Mereka adalah pendatang/migran
miskin dari Myanmar, Kamboja
dan Laos yang ditipu oleh janji-
janji palsu untuk mendapatkan
pekerjaan di Thailand.

Sebaliknya, paspor dan kartu
identifikasi mereka diambil,
mereka dipaksa ke kapal dan
diminta menangkap ikan selama
tiga tahun dan mereka dianggap
berutang hampir USD 600 untuk
dokumen mereka.

Laporan ini mendorong upaya
penyelamatan dan pemulangan
pada bulan April 2015 terhadap
lebih dari 800 orang, dan tujuh
orang didakwa dengan
perdagangan manusia. Tetapi 34
kapal pukat berhasil melarikan

budak ke pulau sebelum pihak
berwenang tiba, di mana masing-
masing kapal membawa sekira 20
orang.

AP menggunakan keterangan
saksi, foto satelit dan catatan
publik untuk menemukan
beberapa kapal yang hilang di
selat sempit di Papua New
Guinea menjelang akhir 2015.
Pihak berwenang menggeledah
area pencarian ikan dari udara
dan beberapa kapal dihentikan.
Delapan pelaut perikanan
diselamatkan dari kapal milik
Thailand, Blissful Reefer dan
dipulangkan, dan ini adalah kapal
yang pertama ditangkap atas
dasar perbudakan di negara ini.

Karena kapal-kapal bersembunyi,
penyelidik Indonesia menemukan
bahwa operator mereka, Pusaka
Benjina Resources, adalah
sebuah usaha patungan antara
taipan industri makanan laut dan
pengusaha dari Thailand dan
Indonesia. catatan keuangan

mengungkapkan bahwa itu bisnis
yang menggiurkan dengan
perusahaan pelayaran, Silver Sea
Fishery Co, dan bahwasannya
para budak yang digunakan untuk
mencari ikan harus memuat kargo
mereka di Benjina ke kapal Silver
Sea yang menuju Thailand.

Pada akhir Desember 2015, foto-
foto satelit membantu AP
menangkap Silver Sea 2 ketika
melakukan bisnis dengan kapal-
kapal pukat. Kita masih
menantikan apakah orang-
orangnya akan dapat
diselamatkan.

Baca kisahnya lebih lanjut di
www.bigstory.ap.org/article/43d91
0ad09784c6ab019013bc1e2d348
/ap-investigation-promptsnew-
round-slave-rescues  and
www.telegraph.co.uk/news/worldn
ews/australiaandthepacific/papua
newguinea/11765597/Slaveboats-
tracked-by-satellite-to-Papua-New
-Guinea-fishinggrounds.html  

Menargetkan pelabuhan untuk
mengatasi perdagangan manusia
Pelabuhan adalah titik transit bagi calon korban
perdagangan manusia yang akan menjalani kerja paksa
dan eksploitasi seksual dan karena itu perlu secara
bersama melakukan penargetan untuk mengatasi
penyelundupan manusia dan perdagangan manusia di
sektor perikanan dan maritim, kata Apostleship of the Sea
(AOS)

Jaringan global meminta pemerintah, negara bendera,
otoritas pelabuhan dan penjaga pantai untuk meningkatkan
pemeriksaan di kapal penangkap ikan di pelabuhan dan
secara ketat menerapkan peraturan dan konvensi
internasional tentang manusia dan HAM tenaga kerja para
penangkap ikan ini.

COATNET - Jaringan gereja, organisasi yang bekerja
dengan gereja Kristen untuk memerangi perdagangan
manusia dan untuk memberikan bantuan bagi orang yang
diperdagangkan - juga akan melibatkan perusahaan
seafood, organisasi non-pemerintah dan konsumen untuk
memastikan perusahaan seafood memilih pemasok yang
tidak menggunakan kerja paksa dan yang kontraknya
mengandung pedoman dan kebijakan menentang
perdagangan manusia
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/ap-investigation-promptsnew-
round-slave-rescues  and
www.telegraph.co.uk/news/worldn
ews/australiaandthepacific/papua
newguinea/11765597/Slaveboats-
tracked-by-satellite-to-Papua-New
-Guinea-fishinggrounds.html  

Menargetkan pelabuhan untuk
mengatasi perdagangan manusia
Pelabuhan adalah titik transit bagi calon korban
perdagangan manusia yang akan menjalani kerja paksa
dan eksploitasi seksual dan karena itu perlu secara
bersama melakukan penargetan untuk mengatasi
penyelundupan manusia dan perdagangan manusia di
sektor perikanan dan maritim, kata Apostleship of the Sea
(AOS)

Jaringan global meminta pemerintah, negara bendera,
otoritas pelabuhan dan penjaga pantai untuk meningkatkan
pemeriksaan di kapal penangkap ikan di pelabuhan dan
secara ketat menerapkan peraturan dan konvensi
internasional tentang manusia dan HAM tenaga kerja para
penangkap ikan ini.

COATNET - Jaringan gereja, organisasi yang bekerja
dengan gereja Kristen untuk memerangi perdagangan
manusia dan untuk memberikan bantuan bagi orang yang
diperdagangkan - juga akan melibatkan perusahaan
seafood, organisasi non-pemerintah dan konsumen untuk
memastikan perusahaan seafood memilih pemasok yang
tidak menggunakan kerja paksa dan yang kontraknya
mengandung pedoman dan kebijakan menentang
perdagangan manusia
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Perikanan

Menyoroti
eksploitasi

terhadap pelaut
perikanan

Masalah perbudakan, penyelundupan manusia dan eksploitasi di perikanan sudah
sangat dikenal tetapi yang mengejutkan adalah ini tetap marak. Bahkan, semakin

kita mencari tahu, semakin buruk kondisi yang kita temukan. Para pelaut
perikanan yang bekerja di kapal di laut dalam yang jauh dari pemerintah atau pihak

berwenang lainnya, menjadi sangat rentan terhadap kekerasan. Buletin Pelaut
meneliti beberapa kasus baru-baru ini dan melihat upaya terbaru untuk memerangi

eksploitasi

ITF mendorong aksi
terhadap kekerasan
migran di
perikanan Irlandia
Koordinator ITF UK (Inggris)
dan Irlandia Ken Fleming
menjelaskan perkembangan
terbaru di industri perikanan
Irlandia

ITF pertama menyuarakan alarm
tentang kondisi imigran di
armada penangkapan ikan
Irlandia pada tahun 2008 tapi
pemerintah dan industri
tampaknya menutup mata. Kami
sebelumnya telah bekerja
dengan jurnalis koran The
Guardian di Inggris untuk
mengekspos perbudakan di
industri perikanan udang
Thailand, jadi kita harus

berhubungan dengan mereka
lagi. Selama satu tahun
investigasi mereka, para jurnalis
menemukan pekerja migran
Afrika dan Asia yang tidak
berdokumen telah digunakan
secara ilegal digunakan sebagai
tenaga kerja murah di kapal
pukat ikan Irlandia di sektor
udang dan sektor Hering. Para
pelaut perikanan menjelaskan
sebuah katalog pelanggaran,
termasuk yang dikurung di kapal
dan hanya bisa ke darat jika
diberikan izin oleh Nakhoda, dan
dibayar kurang dari setengah
upah minimum Irlandia yang
akan berlaku jika mereka
dipekerjakan secara sah. Para
pelaut perikanan ini juga
mengatakan kurang tidur secara
ekstrem, harus bekerja siang dan
malam hari diakhiri dengan
beberapa jam tidur dan tanpa
hari libur sama sekali.

Skandal yang diciptakan oleh
laporan ekspose The Guardian
pada 2 November 2015
membuat pemerintah Irlandia
dengan segera membuat gugus
tugas tingkat tinggi, yang
menggunakan bukti dari ITF dan
lainnya di industri. Dalam laporan
yang dipublikasikan pada tanggal
14 Desember, gugus tugas
merekomendasikan sistem baru
untuk mengakhiri eksploitasi

buruh migran. Ini termasuk izin
kerja khusus untuk perekrutan
para pelaut ikan di Area Ekonomi
non Eropa, dan membuat
pengusaha bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa semua
pekerja memiliki kontrak kerja
yang sah, disertifikasi secara sah
dan sejalan dengan undang-
undang nasional dan hak kerja
Uni Eropa.

Kami menyambut rekomendasi
ini tetapi telah memperingatkan
pemerintah bahwa tanpa inspeksi
dan penegakan izin yang efektif
ini tidak akan berguna. Kami juga
memiliki kekhawatiran karena
sebagian besar lembaga yang
bertugas dalam menegakkan
proposal baru adalah lembaga
yang sama yang memimpin
rezim lama. Kita harus bisa
melakukannya dengan benar
saat ini.

Anda dapat membaca ekspose
the Guardian di
www.theguardian.com/globaldev
elopment/2015/nov/02/revealed-
trafficked-migrant-workersabused
-in-irish-fishing-industry dan
laporan gugus tugas pemerintah
Irlandia di
www.agriculture.gov.ie/media/mig
ration/publications/2015/TaskForc
eReport141215.pdf

Perahu budak
terlacak menuju area
pencarian ikan di
Papua New Guinea
Sebuah penyelidikan selama setahun oleh
kantor berita Associated Press menemukan
lingkaran perdagangan brutal yang
mengirimkan hasil laut yang diperoleh
dengan menggunakan para budak dari
sekitar pulau Benjina, Indonesia ke Thailand
dan kemudian ke rantai pasokan dari
penjual makanan besar dan perusahaan
pakan hewan piaraan Amerika Serikat.

Para jurnalis mengungkapkan
bahwa pencari ikan
ditempatkan di kandang, lebih
dari 60 terkubur dengan nama
palsu di kuburan perusahaan,
dan lainnya terjebak selama
bertahun-tahun dengan tidak
ada cara untuk kembali ke
rumah. 

Mereka adalah pendatang/migran
miskin dari Myanmar, Kamboja
dan Laos yang ditipu oleh janji-
janji palsu untuk mendapatkan
pekerjaan di Thailand.

Sebaliknya, paspor dan kartu
identifikasi mereka diambil,
mereka dipaksa ke kapal dan
diminta menangkap ikan selama
tiga tahun dan mereka dianggap
berutang hampir USD 600 untuk
dokumen mereka.

Laporan ini mendorong upaya
penyelamatan dan pemulangan
pada bulan April 2015 terhadap
lebih dari 800 orang, dan tujuh
orang didakwa dengan
perdagangan manusia. Tetapi 34
kapal pukat berhasil melarikan

budak ke pulau sebelum pihak
berwenang tiba, di mana masing-
masing kapal membawa sekira 20
orang.

AP menggunakan keterangan
saksi, foto satelit dan catatan
publik untuk menemukan
beberapa kapal yang hilang di
selat sempit di Papua New
Guinea menjelang akhir 2015.
Pihak berwenang menggeledah
area pencarian ikan dari udara
dan beberapa kapal dihentikan.
Delapan pelaut perikanan
diselamatkan dari kapal milik
Thailand, Blissful Reefer dan
dipulangkan, dan ini adalah kapal
yang pertama ditangkap atas
dasar perbudakan di negara ini.

Karena kapal-kapal bersembunyi,
penyelidik Indonesia menemukan
bahwa operator mereka, Pusaka
Benjina Resources, adalah
sebuah usaha patungan antara
taipan industri makanan laut dan
pengusaha dari Thailand dan
Indonesia. catatan keuangan

mengungkapkan bahwa itu bisnis
yang menggiurkan dengan
perusahaan pelayaran, Silver Sea
Fishery Co, dan bahwasannya
para budak yang digunakan untuk
mencari ikan harus memuat kargo
mereka di Benjina ke kapal Silver
Sea yang menuju Thailand.

Pada akhir Desember 2015, foto-
foto satelit membantu AP
menangkap Silver Sea 2 ketika
melakukan bisnis dengan kapal-
kapal pukat. Kita masih
menantikan apakah orang-
orangnya akan dapat
diselamatkan.

Baca kisahnya lebih lanjut di
www.bigstory.ap.org/article/43d91
0ad09784c6ab019013bc1e2d348
/ap-investigation-promptsnew-
round-slave-rescues  and
www.telegraph.co.uk/news/worldn
ews/australiaandthepacific/papua
newguinea/11765597/Slaveboats-
tracked-by-satellite-to-Papua-New
-Guinea-fishinggrounds.html  

Menargetkan pelabuhan untuk
mengatasi perdagangan manusia
Pelabuhan adalah titik transit bagi calon korban
perdagangan manusia yang akan menjalani kerja paksa
dan eksploitasi seksual dan karena itu perlu secara
bersama melakukan penargetan untuk mengatasi
penyelundupan manusia dan perdagangan manusia di
sektor perikanan dan maritim, kata Apostleship of the Sea
(AOS)

Jaringan global meminta pemerintah, negara bendera,
otoritas pelabuhan dan penjaga pantai untuk meningkatkan
pemeriksaan di kapal penangkap ikan di pelabuhan dan
secara ketat menerapkan peraturan dan konvensi
internasional tentang manusia dan HAM tenaga kerja para
penangkap ikan ini.

COATNET - Jaringan gereja, organisasi yang bekerja
dengan gereja Kristen untuk memerangi perdagangan
manusia dan untuk memberikan bantuan bagi orang yang
diperdagangkan - juga akan melibatkan perusahaan
seafood, organisasi non-pemerintah dan konsumen untuk
memastikan perusahaan seafood memilih pemasok yang
tidak menggunakan kerja paksa dan yang kontraknya
mengandung pedoman dan kebijakan menentang
perdagangan manusia

AP
/P

A

Ph
ot

o:
 C

hr
is

 K
el

ly

www.itfseafarers.orgITF Helpline: +44 (0)20 7940 9280 | | SMS ditujukan ke : +44 (0)7950 081459Buletin Pelaut ITF 2016

ITF16 SEAFARERS'_BULLETIN_AW_v13_Layout 1  4/18/2016  12:36 PM  Page 32



35Arts34 Pelaut
Perikanan

Ada tiga alasan mengapa nasib
para pelaut perikanan Rusia
sangat sulit: struktur upah,
penggunaan bendera asing dan
praktek luas dari perburuan ilegal.

Menurut kontrak kerja mereka,
pelaut perikanan Rusia sering
hanya penghasilan yang
merupakan upah yang sangat
menyengsarakan, yang
melengkapi bagian yang diterima
dari keuntungan. Hasil tergantung
pada ukuran dan harga jual hasil
tangkapan, dan pemilik Rusia
dapat memiliki hubungan kontrak
dengan mitra asing yang
berinvestasi dalam bisnis dan
yang membeli hasil tangkapan
lebih murah dari harga pasar.
Dalam hal terjadi perselisihan
upah, hubungan keruh dan
dokumentasi yang tidak jelas
menyebabkan tuntutan hampir
tidak mungkin menghasilkan hasil.

Situasi yang sudah rumit ini
diperparah dengan kasus di kapal
berbendera asing, di mana
pemilik tidak terdaftar di Federasi
Rusia dan kontrak kerja
ditandatangani atas nama agen
perekrutan di tempat lain, tanpa
lisensi untuk beroperasi dalam
usaha ini. Dalam kasus ini, baik
perusahaan maupun agen tidak
memiliki kewajiban di bawah
undang-undang Rusia, yang
membuat perlindungan apapun
atas pembayaran yang sah dari
upah dianggap batal.

Bahkan lebih buruk lagi adalah
bagi pelaut perikanan yang
direkrut untuk bekerja di kapal
yang terlibat dalam perburuan
ikan ilegal, dan mereka juga
jarang melihat gaji mereka. Jika
kapal tersebut ditangkap, pemilik
yang sebenarnya biasanya
menghilang, meninggalkan ABK
yang ditelantarkan dan dalam
kesulitan.

Dalam lima tahun terakhir
sejumlah langkah telah dibuat
untuk memerangi perikanan IUU
fishing (ilegal, tidak dilaporkan
dan tidak diatur). Pada tahun
2010 Rusia menandatangani
perjanjian UN FAO (Organisasi
PBB untuk Pangan & Pertanian)
tentang langkah-langkah negara
pelabuhan untuk mencegah,
menangkal dan menghilangkan
IUU fishing, yang mengharuskan
negara bendera untuk mengontrol
kargo dan bertujuan untuk
melindungi pendapatan pelaut
perikanan yang sah.

Sejumlah perjanjian bilateral juga
telah ditandatangani antara
Federasi Rusia dan Jepang,
Korea Utara dan Korea Selatan,
China dan Kamboja untuk
mencoba memblokir saluran
perdagangan ilegal. Langkah-
langkah ini telah secara efektif
menggantikan sebagian besar
armada pemburu ikan ilegal FOC
dari zona ekonomi eksklusif (ZEE)
Rusia tetapi dikhawatirkan bahwa
perusahaan yang bersangkutan
hanya mencari sumber-sumber
baru penjarahan ilegal dan
saluran alternatif ke pasar gelap.

Jelas perlu lebih banyak
pemantauan dan kerjasama
dengan otoritas maritim di
kawasan Asia-Pasifik untuk
memastikan bahwa kondisi pelaut
perikanan dilindungi, bersama
hasil tangkapan mereka.

Pesan saya kepada para pelaut
perikanan Rusia sederhana saja:
baca kontrak kerja Anda dengan
seksama, pastikan Anda
memahami aturan yurisdiksi di
mana Anda bekerja, dan hindari
hal-hal terkait IUU fishing, karena
kemungkinan Anda hanya akan
dieksploitasi sebagaimana stok
ikan, yang anda tangkap, yang
juga tidak terlindungi. 

Tawaran yang menyakitkan bagi para
pelaut perikanan Rusia
Ini mungkin bukan perdagangan manusia atau perbudakan, tapi
masalah yang dihadapi para pelaut perikanan Rusia sepertinya
tanpa henti, laporan Petr Nosuchinsky, Inspektur ITF di
Vladivostok

Membuat kisah yang
tidak terlihat
menjadi terlihat
Foto-foto menakjubkan dari pelaut ini
merupakan bagian dari proyek seni Blue
Angel (Malaikat Biru) dijalankan oleh
perusahaan BIG HART di Australia. 

Blue Angel didedikasikan
untuk membawakan cerita dari
laut dan tepi sungai ke audien
di seluruh dunia, melalui acara
touring, pameran, dokumenter,
media dan media sosial, untuk
menarik perhatian terhadap
pengalaman tak terlihat pelaut
di seluruh dunia dan
eksploitasi yang begitu sering
mereka hadapi. 

Cat potret dan foto-foto pelaut
bersama dengan kisah hidup
yang menarik mereka yang
seringkali merupakan kehidupan
dunia yang sering tak terlihat
orang luar dibawakan secara
hidup. Proyek ini telah

dikembangkan langsung dengan
para pelaut dari negara-negara
termasuk Belanda, Filipina,
Australia, Cina dan Inggris.

Empat seniman terbaik Australia
ini telah menciptakan 23 lukisan
wajah pelaut, sementara tiga
fotografer telah menangkap
potret kuat dari para pelaut kru
awak kapal British Loyalty yang
sekarang sudah tidak
dioperasikan. Foto-foto ini
menyebar seperti virus, dilihat
oleh ratusan ribu orang di
seluruh dunia, dan ada satu yang
baru-baru ini memenangkan
salah satu penghargaan potret
paling bergengsi di Australia.

Proyek ini merupakan bagian
dari kerja jangka panjang BIG
Hart dengan industri maritim
untuk meneliti pelayaran yang
adil dan etis.

Proyek ini selalu mencari cerita
penting, terutama cerita tentang
pelaut wanita, pelaut
internasional, dan istri-istri
pelaut, suami dan keluarga
pelaut. Proyek ini juga mencari
pelaut yang terampil dalam
kerajinan laut atau yang memiliki
kegiatan kreatif. Jika Anda ingin
membagikan cerita anda atau
ingin terlibat, kunjungi website di
www.blue angel.big hart.org 

Tekanan bagi aksi perikanan
Thailand
Tahun lalu, Buletin Pelaut melaporkan pada ekspose koran tentang
perbudakan di industri ini. Secara mengejutkan, tapi mungkin tidak
mengherankan, pelanggaran terus berlimpah. 

Para budak seafood Thailand, sebuah laporan yang diterbitkan oleh
Environmental Justice Foundation (EJF) pada bulan November 2015,
menyoroti kegagalan sektor publik dan swasta untuk memerangi
perdagangan manusia, kerja paksa dan jeratan utang dalam
penangkapan ikan. Di Kantang, EJF menemukan IUU fishing,
perbudakan modern, penyiksaan dan pembunuhan masih menjadi hal
yang mengganjal dalam operasi penangkapan ikan dari perusahaan
yang sebelumnya diinvestigasi pada 2013. Penyajian bukti rinci kepada
pihak yang berwenang Thailand membuat 12 pelaut perikanan dapat
diselamatkan dari kapal ikan Poonlarp di akhir Oktober dan pemilik
kapal Boon Lap dan tujuh rekannya ditangkap pada bulan November.

Ketika ITF mengunjungi pelabuhan Songkhla ditemukan pekerja yang
diikat dengan kontrak lama dan sering diminta untuk bekerja tanpa upah
atau bantuan medis. Para pelaut ini dipaksa bekerja tanpa pakaian
pelindung dan hidup dalam kondisi yang sempit dan berbahaya -
termasuk area tidur yang sangat kecil di atas mesin, tanpa perlindungan
dari asap, dan api terbuka di sebelah mesin adalah satu-satunya
fasilitas memasak.

Nicola Smith, asisten program perikanan ITF / IUF, mengatakan
tekanan kini semakin meningkat di Thailand untuk mengakhiri
pelanggaran tersebut. "Perjalanan kami akan menuntun pada
investigasi ITF yang lebih mendalam untuk mengumpulkan bukti fisik
pada skala yang lebih besar. Kita kemudian dapat bergerak menuju
kepada perubahan sistemik dalam industri dan memaksanya untuk
memenuhi tanggung jawab mereka kepada pekerja yang memberikan
keuntungan.”

Temukan informasi lebih lanjut di www.ejfoundation.org/500..shtml 
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Ada tiga alasan mengapa nasib
para pelaut perikanan Rusia
sangat sulit: struktur upah,
penggunaan bendera asing dan
praktek luas dari perburuan ilegal.

Menurut kontrak kerja mereka,
pelaut perikanan Rusia sering
hanya penghasilan yang
merupakan upah yang sangat
menyengsarakan, yang
melengkapi bagian yang diterima
dari keuntungan. Hasil tergantung
pada ukuran dan harga jual hasil
tangkapan, dan pemilik Rusia
dapat memiliki hubungan kontrak
dengan mitra asing yang
berinvestasi dalam bisnis dan
yang membeli hasil tangkapan
lebih murah dari harga pasar.
Dalam hal terjadi perselisihan
upah, hubungan keruh dan
dokumentasi yang tidak jelas
menyebabkan tuntutan hampir
tidak mungkin menghasilkan hasil.

Situasi yang sudah rumit ini
diperparah dengan kasus di kapal
berbendera asing, di mana
pemilik tidak terdaftar di Federasi
Rusia dan kontrak kerja
ditandatangani atas nama agen
perekrutan di tempat lain, tanpa
lisensi untuk beroperasi dalam
usaha ini. Dalam kasus ini, baik
perusahaan maupun agen tidak
memiliki kewajiban di bawah
undang-undang Rusia, yang
membuat perlindungan apapun
atas pembayaran yang sah dari
upah dianggap batal.

Bahkan lebih buruk lagi adalah
bagi pelaut perikanan yang
direkrut untuk bekerja di kapal
yang terlibat dalam perburuan
ikan ilegal, dan mereka juga
jarang melihat gaji mereka. Jika
kapal tersebut ditangkap, pemilik
yang sebenarnya biasanya
menghilang, meninggalkan ABK
yang ditelantarkan dan dalam
kesulitan.

Dalam lima tahun terakhir
sejumlah langkah telah dibuat
untuk memerangi perikanan IUU
fishing (ilegal, tidak dilaporkan
dan tidak diatur). Pada tahun
2010 Rusia menandatangani
perjanjian UN FAO (Organisasi
PBB untuk Pangan & Pertanian)
tentang langkah-langkah negara
pelabuhan untuk mencegah,
menangkal dan menghilangkan
IUU fishing, yang mengharuskan
negara bendera untuk mengontrol
kargo dan bertujuan untuk
melindungi pendapatan pelaut
perikanan yang sah.

Sejumlah perjanjian bilateral juga
telah ditandatangani antara
Federasi Rusia dan Jepang,
Korea Utara dan Korea Selatan,
China dan Kamboja untuk
mencoba memblokir saluran
perdagangan ilegal. Langkah-
langkah ini telah secara efektif
menggantikan sebagian besar
armada pemburu ikan ilegal FOC
dari zona ekonomi eksklusif (ZEE)
Rusia tetapi dikhawatirkan bahwa
perusahaan yang bersangkutan
hanya mencari sumber-sumber
baru penjarahan ilegal dan
saluran alternatif ke pasar gelap.

Jelas perlu lebih banyak
pemantauan dan kerjasama
dengan otoritas maritim di
kawasan Asia-Pasifik untuk
memastikan bahwa kondisi pelaut
perikanan dilindungi, bersama
hasil tangkapan mereka.

Pesan saya kepada para pelaut
perikanan Rusia sederhana saja:
baca kontrak kerja Anda dengan
seksama, pastikan Anda
memahami aturan yurisdiksi di
mana Anda bekerja, dan hindari
hal-hal terkait IUU fishing, karena
kemungkinan Anda hanya akan
dieksploitasi sebagaimana stok
ikan, yang anda tangkap, yang
juga tidak terlindungi. 

Tawaran yang menyakitkan bagi para
pelaut perikanan Rusia
Ini mungkin bukan perdagangan manusia atau perbudakan, tapi
masalah yang dihadapi para pelaut perikanan Rusia sepertinya
tanpa henti, laporan Petr Nosuchinsky, Inspektur ITF di
Vladivostok

Membuat kisah yang
tidak terlihat
menjadi terlihat
Foto-foto menakjubkan dari pelaut ini
merupakan bagian dari proyek seni Blue
Angel (Malaikat Biru) dijalankan oleh
perusahaan BIG HART di Australia. 

Blue Angel didedikasikan
untuk membawakan cerita dari
laut dan tepi sungai ke audien
di seluruh dunia, melalui acara
touring, pameran, dokumenter,
media dan media sosial, untuk
menarik perhatian terhadap
pengalaman tak terlihat pelaut
di seluruh dunia dan
eksploitasi yang begitu sering
mereka hadapi. 

Cat potret dan foto-foto pelaut
bersama dengan kisah hidup
yang menarik mereka yang
seringkali merupakan kehidupan
dunia yang sering tak terlihat
orang luar dibawakan secara
hidup. Proyek ini telah

dikembangkan langsung dengan
para pelaut dari negara-negara
termasuk Belanda, Filipina,
Australia, Cina dan Inggris.

Empat seniman terbaik Australia
ini telah menciptakan 23 lukisan
wajah pelaut, sementara tiga
fotografer telah menangkap
potret kuat dari para pelaut kru
awak kapal British Loyalty yang
sekarang sudah tidak
dioperasikan. Foto-foto ini
menyebar seperti virus, dilihat
oleh ratusan ribu orang di
seluruh dunia, dan ada satu yang
baru-baru ini memenangkan
salah satu penghargaan potret
paling bergengsi di Australia.

Proyek ini merupakan bagian
dari kerja jangka panjang BIG
Hart dengan industri maritim
untuk meneliti pelayaran yang
adil dan etis.

Proyek ini selalu mencari cerita
penting, terutama cerita tentang
pelaut wanita, pelaut
internasional, dan istri-istri
pelaut, suami dan keluarga
pelaut. Proyek ini juga mencari
pelaut yang terampil dalam
kerajinan laut atau yang memiliki
kegiatan kreatif. Jika Anda ingin
membagikan cerita anda atau
ingin terlibat, kunjungi website di
www.blue angel.big hart.org 

Tekanan bagi aksi perikanan
Thailand
Tahun lalu, Buletin Pelaut melaporkan pada ekspose koran tentang
perbudakan di industri ini. Secara mengejutkan, tapi mungkin tidak
mengherankan, pelanggaran terus berlimpah. 

Para budak seafood Thailand, sebuah laporan yang diterbitkan oleh
Environmental Justice Foundation (EJF) pada bulan November 2015,
menyoroti kegagalan sektor publik dan swasta untuk memerangi
perdagangan manusia, kerja paksa dan jeratan utang dalam
penangkapan ikan. Di Kantang, EJF menemukan IUU fishing,
perbudakan modern, penyiksaan dan pembunuhan masih menjadi hal
yang mengganjal dalam operasi penangkapan ikan dari perusahaan
yang sebelumnya diinvestigasi pada 2013. Penyajian bukti rinci kepada
pihak yang berwenang Thailand membuat 12 pelaut perikanan dapat
diselamatkan dari kapal ikan Poonlarp di akhir Oktober dan pemilik
kapal Boon Lap dan tujuh rekannya ditangkap pada bulan November.

Ketika ITF mengunjungi pelabuhan Songkhla ditemukan pekerja yang
diikat dengan kontrak lama dan sering diminta untuk bekerja tanpa upah
atau bantuan medis. Para pelaut ini dipaksa bekerja tanpa pakaian
pelindung dan hidup dalam kondisi yang sempit dan berbahaya -
termasuk area tidur yang sangat kecil di atas mesin, tanpa perlindungan
dari asap, dan api terbuka di sebelah mesin adalah satu-satunya
fasilitas memasak.

Nicola Smith, asisten program perikanan ITF / IUF, mengatakan
tekanan kini semakin meningkat di Thailand untuk mengakhiri
pelanggaran tersebut. "Perjalanan kami akan menuntun pada
investigasi ITF yang lebih mendalam untuk mengumpulkan bukti fisik
pada skala yang lebih besar. Kita kemudian dapat bergerak menuju
kepada perubahan sistemik dalam industri dan memaksanya untuk
memenuhi tanggung jawab mereka kepada pekerja yang memberikan
keuntungan.”

Temukan informasi lebih lanjut di www.ejfoundation.org/500..shtml 

        

    

   

 
   

   

www.itfseafarers.orgITF Helpline: +44 (0)20 7940 9280 | | SMS ditujukan ke : +44 (0)7950 081459Buletin Pelaut ITF 2016

ITF16 SEAFARERS'_BULLETIN_AW_v13_Layout 1  4/18/2016  12:36 PM  Page 34



35Arts34 Pelaut
Perikanan

Ada tiga alasan mengapa nasib
para pelaut perikanan Rusia
sangat sulit: struktur upah,
penggunaan bendera asing dan
praktek luas dari perburuan ilegal.

Menurut kontrak kerja mereka,
pelaut perikanan Rusia sering
hanya penghasilan yang
merupakan upah yang sangat
menyengsarakan, yang
melengkapi bagian yang diterima
dari keuntungan. Hasil tergantung
pada ukuran dan harga jual hasil
tangkapan, dan pemilik Rusia
dapat memiliki hubungan kontrak
dengan mitra asing yang
berinvestasi dalam bisnis dan
yang membeli hasil tangkapan
lebih murah dari harga pasar.
Dalam hal terjadi perselisihan
upah, hubungan keruh dan
dokumentasi yang tidak jelas
menyebabkan tuntutan hampir
tidak mungkin menghasilkan hasil.

Situasi yang sudah rumit ini
diperparah dengan kasus di kapal
berbendera asing, di mana
pemilik tidak terdaftar di Federasi
Rusia dan kontrak kerja
ditandatangani atas nama agen
perekrutan di tempat lain, tanpa
lisensi untuk beroperasi dalam
usaha ini. Dalam kasus ini, baik
perusahaan maupun agen tidak
memiliki kewajiban di bawah
undang-undang Rusia, yang
membuat perlindungan apapun
atas pembayaran yang sah dari
upah dianggap batal.

Bahkan lebih buruk lagi adalah
bagi pelaut perikanan yang
direkrut untuk bekerja di kapal
yang terlibat dalam perburuan
ikan ilegal, dan mereka juga
jarang melihat gaji mereka. Jika
kapal tersebut ditangkap, pemilik
yang sebenarnya biasanya
menghilang, meninggalkan ABK
yang ditelantarkan dan dalam
kesulitan.

Dalam lima tahun terakhir
sejumlah langkah telah dibuat
untuk memerangi perikanan IUU
fishing (ilegal, tidak dilaporkan
dan tidak diatur). Pada tahun
2010 Rusia menandatangani
perjanjian UN FAO (Organisasi
PBB untuk Pangan & Pertanian)
tentang langkah-langkah negara
pelabuhan untuk mencegah,
menangkal dan menghilangkan
IUU fishing, yang mengharuskan
negara bendera untuk mengontrol
kargo dan bertujuan untuk
melindungi pendapatan pelaut
perikanan yang sah.

Sejumlah perjanjian bilateral juga
telah ditandatangani antara
Federasi Rusia dan Jepang,
Korea Utara dan Korea Selatan,
China dan Kamboja untuk
mencoba memblokir saluran
perdagangan ilegal. Langkah-
langkah ini telah secara efektif
menggantikan sebagian besar
armada pemburu ikan ilegal FOC
dari zona ekonomi eksklusif (ZEE)
Rusia tetapi dikhawatirkan bahwa
perusahaan yang bersangkutan
hanya mencari sumber-sumber
baru penjarahan ilegal dan
saluran alternatif ke pasar gelap.

Jelas perlu lebih banyak
pemantauan dan kerjasama
dengan otoritas maritim di
kawasan Asia-Pasifik untuk
memastikan bahwa kondisi pelaut
perikanan dilindungi, bersama
hasil tangkapan mereka.

Pesan saya kepada para pelaut
perikanan Rusia sederhana saja:
baca kontrak kerja Anda dengan
seksama, pastikan Anda
memahami aturan yurisdiksi di
mana Anda bekerja, dan hindari
hal-hal terkait IUU fishing, karena
kemungkinan Anda hanya akan
dieksploitasi sebagaimana stok
ikan, yang anda tangkap, yang
juga tidak terlindungi. 

Tawaran yang menyakitkan bagi para
pelaut perikanan Rusia
Ini mungkin bukan perdagangan manusia atau perbudakan, tapi
masalah yang dihadapi para pelaut perikanan Rusia sepertinya
tanpa henti, laporan Petr Nosuchinsky, Inspektur ITF di
Vladivostok

Membuat kisah yang
tidak terlihat
menjadi terlihat
Foto-foto menakjubkan dari pelaut ini
merupakan bagian dari proyek seni Blue
Angel (Malaikat Biru) dijalankan oleh
perusahaan BIG HART di Australia. 

Blue Angel didedikasikan
untuk membawakan cerita dari
laut dan tepi sungai ke audien
di seluruh dunia, melalui acara
touring, pameran, dokumenter,
media dan media sosial, untuk
menarik perhatian terhadap
pengalaman tak terlihat pelaut
di seluruh dunia dan
eksploitasi yang begitu sering
mereka hadapi. 

Cat potret dan foto-foto pelaut
bersama dengan kisah hidup
yang menarik mereka yang
seringkali merupakan kehidupan
dunia yang sering tak terlihat
orang luar dibawakan secara
hidup. Proyek ini telah

dikembangkan langsung dengan
para pelaut dari negara-negara
termasuk Belanda, Filipina,
Australia, Cina dan Inggris.

Empat seniman terbaik Australia
ini telah menciptakan 23 lukisan
wajah pelaut, sementara tiga
fotografer telah menangkap
potret kuat dari para pelaut kru
awak kapal British Loyalty yang
sekarang sudah tidak
dioperasikan. Foto-foto ini
menyebar seperti virus, dilihat
oleh ratusan ribu orang di
seluruh dunia, dan ada satu yang
baru-baru ini memenangkan
salah satu penghargaan potret
paling bergengsi di Australia.

Proyek ini merupakan bagian
dari kerja jangka panjang BIG
Hart dengan industri maritim
untuk meneliti pelayaran yang
adil dan etis.

Proyek ini selalu mencari cerita
penting, terutama cerita tentang
pelaut wanita, pelaut
internasional, dan istri-istri
pelaut, suami dan keluarga
pelaut. Proyek ini juga mencari
pelaut yang terampil dalam
kerajinan laut atau yang memiliki
kegiatan kreatif. Jika Anda ingin
membagikan cerita anda atau
ingin terlibat, kunjungi website di
www.blue angel.big hart.org 
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www.itfseafarers.org

Pelaut – sekali klik
untuk mendapatkan
informasi dan saran online

Tersedia dalam bahasa
Cina, Inggris, Rusia

dan Spanyol

Website yang dapat diandalkan hanya
untuk Anda
* Cari tahu hak-hak Anda
* Cari tahu ke mana mendapatkan bantuan 

dalam kesulitan
* Pelajari apa yang serikat dapat lakukan  

untuk Anda
* Menghubungi ITF
Unduh aplikasi app penting gratis di
www.seafarerstrust.org/apps 
* App Shore Leave 2.0 offline – temukan

transportasi yang dapat diandalkan di
pelabuhan dan dapat rincian kontak pusat
pelaut

Disamping itu, cara lain agar selalu bisa
update dengan kehidupan di laut dan
terkait dengan isu penting Anda
* Follow dan berikan pendapat anda pada

berita terbaru menggunakan #itfseafarers
di Twitter

* Selalu ikuti berita ITF dan serikat ITF and 
union news @ITFglobalunion di Twitter 
dan di www.facebook.com/ITFglobal

Hak-hak anda • Berita maritim • hubungi ITF • saran untuk gaji, pekerjaan dan keselamatan
Cari tahu tentang sebuah kapal • profil pelabuhan • Bendera kemudahan • Kru Berbicara Blog

Inspektur • forum-forum • Hak-hak anda
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