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Rinskasan:

lnformasi Teknik ini bertujuan untuk memberikan panduan terkait penjadwalan survey
sertifikasi klas dan statutoria dimana BKI bertindak sebagai Recognized Organization (RO)
atas nama Negara Bendera selama wabah corona virus (Covid-19)

lnformasi:

1. Pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan bahwa wabah virus corona virus baru (2019-
nCoV or Covid-19) merupakan Public Health Emergency of tnternational Concern
(PHEtC)

2. Perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus
corona di lndonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari - 29
Mei 2020, melalui keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor.
'13.A Tahun 2020 alau status perubahan di kemudian hari yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

3. Memperhatikan semakin meningkatnya restriksi perjalanan bagi seseorang untuk masuk
ke suatu negara maupun secara domestik akibat hal tersebut.

4. Terkait dengan butir 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) diatas, dengan ini kami menghimbau
kepada para Pemilik, Operator ataupun lVlanajemen kapal agar pelaksanaan survey klas
dan statutoria, dan audit baik perusahaan (DOC) maupun kapal (Stt/C & ISSC) yang
memasuki jendela waktu pelaksanaan (time window) sampai dengan tanggal 29 trrlei

2020, untuk sedapat mungkin dijadwalkan pada tanggal setelah 29 Mei 2020, atau
mengajukan persetujuan penundaan kepada pihak Negara Bendera (khusus kegiatan
statutoria).

5, Penundaan survey atau audit kegiatan statutoria untuk dilaksanakan diluar jendela waktu
pelaksanaan (time window) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Negara Bendera.

6. Tanggung jawab melakukan pengurusan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari
Negara Bendera berada di Pemilik / Operator / Manajemen kapal, Jika diperlukan
keterangan pendukung dari BKI sebagai Recognized Organization (RO) untuk pengajuan
persetujuan penundaan survey atau audit statutoria, maka BKI dapat memberikan
keterangan sesuai dengan batasan ruang lingkup pekerjaannya.

7. BKI akan melaksanakan instruksi Negara Bendera terkait dengan penundaan survey atau
audit statutoria, termasuk jika ada instruksi perpanjangan sertifikat statutoria dan
durasinya
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B. Dalam rangka pelaksanaan Survey Klas BKI agar mengacu pada butir 8 sampai dengan g

lnformasi Teknik ini. Untuk Survey Tahunan, Survey Antara dan Survey Pembaruan Kelas
yang akan jatuh tempo masa surveynya, dan kapal berada di Negara atau daerah yang
tidak memungkinkan untuk dilaksanakan survey dikarenakan terdampak Covid-10
dibuktikan dengan pernyataan/dokumentasi dari otoritas terkait, maka dapat dinyatakan
kondisi force majeure dan dapat diberikan "Pernyataan Survey Kondisi Force Majeure"
dengan batas penundaan survey maksimum 3 bulan.

9. Pengajuan "Pernyataan Survey Kondisi Force lvlajeure" dapat dilakukan dengan langkah
sebagai berikut :

- Pemilik mengajukan permohonan survey ke cabang BKI terdekat dengan melampirkan
permohonan survey, lokasi kapal terkini dan SuraUDokumen/lnformasi yang
menyatakan kondisi force majeure.

- Pemilik melampirkan copy Engine dan Deck Log Book 1 buran terakhir,- Surat pernyataan dari Nahkoda yang menyatakan kapal dalam kondisi baik.- Daftar 10 pelabuhan terakhir yang dikunjungi
- Dokumen lain yang terkait dengan jenis survey yang akan diraksanakan.

Seluruh permohonan survey yang masuk akan di review oleh BKI berdasarkan kriteria
kasus per kasus.

10. Setelah masa penundaan maks 3 bulan sebagaimana dimaksud pada butir 8 diatas habis
dan masih terdapat restriksi dari pemerintah, maka pemilik diwajibkan melaporkan
kembali status kapal ke BKl, dan akan diberikan pilihan alternatif untuk pelaksanaan
surveynya berdasarkan kasus per kasus.

Pemilik, Operator ataupun Manajemen kapal agar memperhatikan informasi yang telah
disampaikan dan melakukan pengaturan terhadap armadanya,

lnformasi lebih lanjut
Pertanyaan sehubungan dengan lnformasi Teknik ini dapat ditujukan ke:

BKI Divisi Statutoria dan Divisi Survey
Jl. Yos Sudarso 38-40
Jakarta, 14320
lndonesia

Phone '. +6221 436 1899, 436 1901,436 1903, 436 1904
Fax '. +6221 43901974
Email : sta@bki.co,id dan svv@bki.co.id

Direktur 0perasi

Cholil ,(

lnformasi
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 y;ng d-isampaikan.
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