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Informasi Teknik 
 
No.    : 124 - 2018 
 

15 Maret 2018 
 
 
 

Kepada : Semua pihak yang berkepentingan 
 
Perihal : Peningkatan  Pengawasan  terhadap  Kapal  Berbendera  Indonesia yang  

akan  Berlayar  Keluar  Negeri 
 
 
Ringkasan : 

Sehubungan dengan  adanya  beberapa kapal   berbendera Indonesia   yang mendapatkan  
Detainable  Deficiency oleh Port State Control (PSC) di wilayah Asia Pasifik (Memorandum  of  
Understanding on Port State Control in The Asia Pacific Region) dan sebagai usaha tindakan 
pencegahan serta untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali, disampaikan 
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No : UM . 003 / 11 / 8 / DJPL - 18   
tanggal 05 Februari 2018, tentang Peningkatan  Pengawasan  terhadap  Kapal  Berbendera  
Indonesia yang  akan  Berlayar  Keluar  Negeri.  

 
Informasi : 

1. Dalam rangka mengantisipasi dan memastikan kejadian penahanan kapal berbendera 
Indonesia yang berlayar keluar negeri tidak terulang kembali, disampaikan informasi 
sebagai berikut ini untuk dilaksanakan :  
 
a. Memastikan implementasi Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal dan 

Pencegahan Pencemaran berjalan sesuai ketentuan, dan peralatan pemadam  
kebakaran  serta  peralatan  keselamatan  berfungsi dengan  baik. 

b. Memastikan kapal yang dioperasikan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal  sesuai  
konvensi  internasional. 

c. Melaporkan pelabuhan tujuan luar negeri kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
setempat 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan kapal. 

d. Memastikan kapal diawaki oleh awak kapal yang  kompeten sesuai dengan  jabatannya. 
 

2. Bagi perusahaan pemilik/operator yang kapalnya mendapatkan Detainable Deficiency dari  
Port State Control (PSC) dari negara lain  2 (dua) kali berturut-turut akan  dilakukan audit 
ulang Sistem Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan  
Pencemaran, apabila ditemukan ketidak sesuaian akan diberikan sanksi berupa  
pembekuan Document of Compliance (DOC) dan diturunkan sertifikasi daerah pelayaran. 

 
3. Untuk menghindari ketidaksesuaian, disampaikan kepada pemilik kapal, DPA dan atau 

operator kapal untuk memperhatikan surat edaran terlampir. 
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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 

   
   

       
 
 
 
 
 
 

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 data yang disampaikan. 
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