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Informasi Teknik 
 
No.    :    208    - 2020 
 

14 April 2020 
 

 

Kepada : Semua pihak yang berkepentingan 

Perihal : Surat Edaran Perpanjangan Masa Berlaku atau Pengukuhan Sertifikat 

Statutori serta Re-Inspeksi Life Saving Appliances (LSA) dan Fire Fighting 

Appliance (FFA) Bagi Kapal Berbendera Indonesia Akibat Status Keadaan 

Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (SE 16 Tahun 

2020) 

  

Ringkasan 

Tujuan dari informasi teknik ini adalah menginformasikan kepada semua pihak yang 

berkepentingan mengenai perpanjangan masa berlaku maupun pengukuhan Sertifikat 

Statutoria, Re-Inspeksi LSA dan FFA, sebagaimana diedarkan oleh Direktorat  Jenderal 

Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI. 

 

Informasi 

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor  SE.16 Tahun 2020 

(sebagaimana terlampir) tanggal 9 April 2020 perihal yang tersebut di atas, dengan merujuk 

kepada Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No.13.A, IMO Circular 

Letter No.4204/Add.1 & 4204/Add.2.  Diberitahukan bahwa sebagai tindakan dalam upaya 

memastikan keselamatan dan kesehatan semua pihak terkait dalam antisipasi penyebaran 

COVID-19, maka perlu dilakukan pengaturan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia yang 

mencakup : 

a. Perpanjangan; sertifikat statutoria, Penundaan Inspeksi Dasar Kapal dan pengukuhan 

untuk kegiatan intermediate survey, renewal / special survey, diberlakukan bagi kapal yang 

jatuh tempo sebelum 29 Mei 2020 dengan perpanjangan maksimal 3 (tiga) bulan dengan 

persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 

b. Sertifikat Statutoria yang jatuh tempo time window survey atau auditnya setelah tanggal 29 

Mei 2020 akan mengikuti perkembangan status keadaan darurat COVID-19. 
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c. Untuk sertifikat / dokumen Re-Inspeksi LSA dan FFA Kapal Berbendera Indonesia yang 

diterbitkan oleh Badan Usaha tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, agar semaksimal mungkin 

melakukan penyesuaian pelayanan. 

d. Dispensasi / perpanjangan / pengukuhan sertifikat dimana Pejabat Pemeriksa Keselamatan 

Kapal (PPKK) / Marine Inspector / Recognized Organization (RO) tidak dapat melakukan 

pemeriksaan dikarenakan kapal berada di Negara / daerah terdampak COVID-19 maka 

pemilik kapal atau perusahaan wajib melampirkan dokumen berupa; data kapal, alasan 

dispensasi / perpanjangan, daftar 5 (lima) pelabuhan terakhir, dan Surat Pernyataan 

Nahkoda) yang diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau RO. 

Adapun Pengaturan penyesuaian sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku untuk : 

a. Penerbitan sertifikat / dokumen dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak secara curah 

atau minyak bahan bakar kapal (CLC / CLC Bunker) 

b. Penerbitan sertifikat / dokumen dana jaminan ganti rugi penyingkiran keragka kapal (wreck 

removal) 

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 
 
 
             
 
 MOHAMAD 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 

mailto:sta@bki.co.id





