
K

Informasi Teknik

1964
No. '. 220 -2020

31 Agustus 2020

Semua pihak yang berkepentingan

Surat Edaran mengenai Pengembangan Prosedur Penerapan Sistem

lt/anajemen Keselamatan Kapal Guna Penanganan Resiko Pada Sistem

Jaringan \llaya (Cyber Risk lrlanagement)

Kepada

Perihal

Ringkasan

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

berkepentingan mengenai pengembangan prosedur penerapan Sistem [t/anajemen

Keselamatan Kapal guna penanganan Resiko pada Sistem Jaringan lliaya (Cyber Rtsk

Atlanagement).

lnformasi

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

SE.35 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 serta penerbitan lnformasi Teknik BKI terkait

pemberlakuan aturan lfiaritime Cyber Securtty sesuai ketentuan MSC-FAL.1/Circ.3 yang

tercantum dalam Tl No: 185 - 2019 tanggal 30 Juli 2019 dimana perlu mengingatkan kembali

kepada pemilik kapal untuk memastikan pemenuhan maritime cyber risk managemenf nya telah

tersedia di SIVS Nlanual sebelum pelaksanaan audit tahunan pertama Document of Compliance

(DOC) setelah tanggal 1 Januari 2021.

Prosedur pencegahan dan penang anan maritime cyber risk management yang harus tercantum

dalam S[t/S manual, minimal meliputi :

1. ldentifikasi

Penetapan tugas dan tanggung jawab setiap personil perusahaan dan kapal untuk

penanganan resiko jaringan maya (cyber) dan mengidentifikasi sistem, aset, data, dan

kemampuan yang apabila terganggu, dapat menimbulkan resiko untuk operasional kapal;
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2. Perlindungan

Penerapan proses dan langkah-langkah pengendalian resiko serta rencana antisipasi untuk

perlindungan terhadap aktivitas ilegal jaringan maya (cyber) dan memastikan

kesinambungan operasional kapal;

3. Deteksi

Mengembangkan dan mengimplementasikan langkah yang diperlukan untuk mendeteksi

aktifitas ilegaljaringan maya (cyber) pada waktu yang tepat.

4. Respon

Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan dan rencana untuk memberikan

ketahanan dalam memulihkan sistem yang diperlukan untuk operasional kapal atau

layanan yang terganggu karena aktivitas ilegaljaringan maya (cyber);

5. Pemulihan

lVengidentifikasi langkah-langkah untuk mencadangkan dan memulihkan sistem jaringan

maya (cybe0 yang diperlukan untuk operasional kapal yang dipengaruhi oleh aktivitas

illegal jaringan maya (cyber).

Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan, disampaikan kepada pelanggan BKI untuk

memperhatikan ketentuan tersebut sesuai dengan surat edaran terlampir.

lnformasi lebih laniut

Pertanyaan sehubungan dengan lnformasi Teknik ini dapat ditujukan ke

BKI Statutory Division

Yos Sudarso 38-40
Jakarta, 14320
lndonesia
Phone : +6221 436 1899, 436 1901, 436 '1903,436 1904

Fax : +6221 4390 1974

Email : sta@bkico,id

Direktur Operasi

IL it

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

kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8

.IAKARTA 10110

TEIP :(021) 3813269, 3842440
FAx :(02U 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

lG : @diplkemenhub15l
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @diplkemenhub15l

SURAT.EDARAN
Nomor: SE.3S 1f+ilil 7g,.o

TENTANG

PENGEMBANGAN PROSEDUR PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KAPAL UNTUK PENANGANAN RESIKO PADA SISTEM JARINGAN MAYA

I0YBER RiSK MANAGEMEND

1. Memperhatikan:

a. lntemational Convention for the Safety of Life af Sea (SOLAS), 1974, chapter lX;

b. lntemational Safety Management (ISM) Code, 2018 Edition;

c. IMO Resolution MSC.428(98) on Maritime Cyber Risk Management in Safety
Managemenf Systems (adopted on 16 June 2017);

d. /MO MSC-FAL.1/Circ.3 on Guidelines On Maritinle Cyber Risk Management;

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen
Keselamatan Kapal;

f. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/1/16/DJPL-16 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Manajemen Keselamatan Kapal.

2. Dalam rangka melindungi operasional kapal berbendera lndonesia dari kerentanan resiko
jaringan maya (cyber), implementasi Sistem Manajemen Keselamatan oleh pemilik dan/atau
operator kapal berbendera lndonesia wajib meliputi prosedur kesiapan darurat pencegahan
dan penanganan resiko di bidang sistem informasi operasional kapal sesuai Circullar IMO
Number MSC-FAL.1/Circ.3 tanggal 5 Juli2017.

3. Sistem informasi operasional kapal yang memiliki kerentanan ancaman jaringan maya
(cyber) minimal meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. sistem dianjungan atau ruang navigasi;

b. sistem manajemen penanganan muatan;

c. manajemen tenaga penggerak dan permesinan serta sistem kontrol daya;

d. sistemkontrolakses,
e. sistem pelayanan dan penanganan penumpang;

f. jaringan publik untuk penumpang;

g. sistem administrasidan kesejahteraan karyawan; dan

h. sistem komunikasi.

4. Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap resiko pada sistem jaringan maya (cybefl
minimalterdiri dari hal-hal sebagai berikut :

a. ldentifikasi (identify) : penetapan tugas dan tanggung jawab setiap personil perusahaan
dan kapal untuk penanganan resiko jaringan maya (cyber) dan mengidentifikasi sistem,
aset, data, dan kemampuan yang apabila terganggu, dapat menimbulkan resiko untuk
operasional kapal;

/b. Perlindungan
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b. Perlindungan (protect) : penerapan proses dan langkah-langkah pengendalian resiko dan
rencana antisipasi untuk perlindungan terhadap aktivitas jaringan maya (cyber) dan
memastikan kesinambungan operasional kapal;

c. Deteksi (detect): mengembangkan dan mengimplementasikan langkah yang diperlukan
untuk mendeteksi aktifitas jaringan maya (cybe) pada waktu yang tepat.

d. Respon (respond): mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan dan rencana
untuk memberikan ketahanan dalam memulihkan sistem yang diperlukan untuk
operasional kapal atau layanan yang terganggu karena aktivitas jaringan maya (cyber);

e. Pemulihan (recover) : mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencadangkan dan
memulihkan sistem jaringan maya (cybe) yang diperlukan untuk operasional kapal yang
dipengaruhi oleh aktivitas jaringan maya (cyber).

5. Pengembangan prosedur pencegahan dan penanganan terhadap resiko sistem jaringan
maya (cyber) pada Sistem Manajemen Keselamatan akan menjadi obyek audit dalam
pelaksanaan eksternal audit untuk penerbitan atau pengukuhan Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/ DOC) untuk perusahaan mulaitanggal
'l Januari 2021.

6. Demikian surat edaran ini dibuat, agar Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Para
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan
dapat menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait di wilayah kerja masing-masing
serta melakukan pengawasan terhadap pembedakuannya.

Ditetapkan di
pada tanggal
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