
Halaman 1 dari 2 
 

 
Informasi Teknik 
 
No.    :    106    - 2017 
 

24 November 2017 
 
 
Kepada : Semua pihak yang berkepentingan 

Perihal : Peningkatan pengawasan sertifikasi kapal yang akan berlayar ke luar negeri 

  

Ringkasan 

Tujuan dari informasi teknik ini adalah untuk menginformasikan kepada semua pihak yang 

berkepentingan mengenai peningkatan pengawasan sertifikasi kapal yang akan berlayar ke luar 

negeri. 

 
Informasi 

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 

UM.003/82/5/DJPL-17 tanggal 24 Oktober 2017 mengenai peningkatan pengawasan sertifikasi 

kapal yang akan berlayar ke luar negeri, maka diberitahukan bahwa : 

1. Akan dilaksanakan peningkatan pengawasan penerbitan sertifikasi keselamatan kapal yang 

berlayar ke luar negeri dengan memperhatikan ketentuan konvensi internasional. 

2. Peralatan keselamatan navigasi Bridge Navigation Watch and Alarm System (BNWAS) 

harus memenuhi ketentuan Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) 

1974 Bab V Regulasi 19.2.2.3. 

3. Peralatan Electronic Chart Display Information System (ECDIS) wajib dimiliki kapal – kapal 

sesuai dengan ketentuan SOLAS 1974 Bab V Regulasi 19.2.10. 

4. Terminologi first survey yang dimaksud pada SOLAS 1974 Bab V Regulasi 19.2.2.3 dan 

Regulasi 19.2.10 mengacu kepada unified interpretation sesuai dengan MSC.1/Circ. 1290. 

5. Pemeriksaan remote audio alarms pada second and third stage BNWAS harus dapat 

memastikan fungsi alat bekerja dengan baik serta agar memperhatikan sumber tenaga 

utama, indikator visual, perlindungan akses dan kemampuan mode operasi. 

6. Kapal berbendera Indonesia dengan panjang 24 meter atau lebih dan GT 150 atau lebih 

yang berlayar di perairan internasional wajib memenuhi ketentuan Konvensi Garis Muat 

Internasional (ILLC 1966). 

7. Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal dengan daerah pelayaran internasional harus 

memiliki sertifikat keahlian (certificate of competency) dan keterampilan (certificate of 
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proficiency) sesuai dengan Standards of Training Certification and Watch keeping for 

Seafarers (STCW) 1978 amandemen 2010. 

8. Audit tambahan (additional audit) sesuai International Safety Management (ISM) Code akan 

dilakukan terhadap kapal dan/atau perusahaan sebagai tindak lanjut penahanan (detention) 

oleh Port State Control di luar negeri. 

 

Untuk menghindari ketidaksesuaian, disampaikan kepada pelanggan BKI untuk memperhatikan 

ketentuan tersebut sesuai dengan surat edaran terlampir. 

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

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








