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Informasi Teknik 
 
No.    : 241 - 2021 
 

06 Agustus 2021 
 
 

Kepada : Semua Pihak yang Berkepentingan 

 Perihal  : Surat Edaran No. SE. 4 Tahun 2021 terkait Verifikasi Manajemen Keamanan 

Kapal Berbendera Indonesia Yang Berada di Luar Negeri Secara Daring Pada 

Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID – 19) 

  

Ringkasan 

Tujuan dari informasi ini adalah untuk menginformasikan kepada semua pihak berkepentingan 

mengenai verifikasi manajemen keamanan kapal berbendera Indonesia yang berada di luar 

negeri secara daring pada masa pandemi corona virus disease (COVID – 19). 

 

Informasi 

Sehubungan dengan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE. 4 Tahun 2021 terkait Verifikasi Manajemen 

Keamanan Kapal Berbendera Indonesia Yang Berada di Luar Negeri Secara Daring Pada Masa 

Pandemi Corona Virus Disease (COVID – 19). 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pengguna jasa dan badan klasifikasi nasional dapat 

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk pelaksanaan 

verifikasi manajemen keamanan secara daring, bagi kapal yang berada di luar negeri yang 

terdampak kebijakan pembatasan/pelarangan masuk bagi orang atau beresiko tinggi terhadap 

penularan virus COVID-19. 

Terhadap permohonan pelaksanaan verifikasi manajemen keamanan kapal secara daring yang 

telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, maka pengguna jasa diwajibkan untuk 

memenuhi hal – hal sebagai berikut : 

a. Mempunyai koneksi internet yang stabil di kapal selama kegiatan verifikasi; 
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b. Mempunyai aplikasi virtual meeting yang dapat digunakan untuk merekam selama 

kegiatan verifikasi; dan 

c. Menghadirkan pihak – pihak terkait secara daring sebagaimana yang dimaksud pada 

PP Nomor 31 Tahun 2021 pasal 197 ayat (3) 

Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan tersebut di atas, disampaikan kepada pengguna 

jasa BKI terkait manajemen keamanan kapal 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  
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 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 
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