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PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR : PK.03/ BPSDMP-2O13
TENTANG

KURIKULUM PEI{DIDIKAN DAN PELATIHAN PEMUTAKHIRAN
KOIVIPETENSI KEPBLAUTAN SBSUAI STCI,r 1978 AMANDEMEN 2O1O
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang

a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya STCW l97B
Amandemen 2010 mulai tanggal 1 Januari 2012 dengan
masa transisi sampai tanggal 31 Desember 2016 dan
berlaku secara penuh pada tanggal 1 Januari 2017, rnaka
pemilik sertilikat keahlian pelaut berdasarkan ketentuan
Konvensi Internasional STCW L978 dan Amandemennya
perlu disesuaikan agar memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan l(onvensi Internasional STCW 1978 Amandemen
2010;

b. bahwa untuk menyesuaikan dan pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan tentang Kurikulum pendidikan dan
Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai
STCW 1978 Amandemen 2010;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo8 tentang pelayaran
3.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20og No*ot
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
asae);
undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oog tentang perayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog
Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undanq Nomor 12 Tahun 2oL2 tentang pendidikan
Tinggi (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2ol2
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
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T Tahun 2000 tentang
Kcpelautan (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nom,r 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3929);
Peraturan

Pe

merintah Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang
Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor lr Tahun
2010 1'entang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
(Lemberran Negara Republik Indonesia Tahun 2oto Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
510s);

7. Peraturan Pemerintah Nomor sl rahun 2oL2 tentang
s-urnber Daya Manusia

Di Bidang Transportasi (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun zotz }{omor lo4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5310);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2ol3 tentang
Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang standar Nasional pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor Tr,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a 10);

9. Peraturan Pemerintah Nomor T4 Tahun 2013 tentang
peraturan

Perubahan atas
pemerintah Nomor 6 Tahun
tentang
Jenis
dan Tarif Atas Jenis penerimau" N.g"r.
?o99
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen perhubun[an;

10. Peraturan presiden Nomor g Tahun 2or2 tentang
Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia;
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60 Tahun 1986 tentang
Pengesahan Konvensi Internasional STCW lg7B
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen

1. Keputusan Presiden Nomor
2010;

12. Peraturan

}lentcri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2oo7

tentang Pendidikan dan Pelatihan

Transportasi,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2OO9;
13. Peraturan Mentcri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

14. Peraturan I\4enteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Tcknis Penyusunan, Penetapan dan penerapan
Standar Pelayanan;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM. 70 Tahun 2013

tentang Penctidikan dan Pelatihan, sertifikasi serta Dinas

Jaga Pelaut.
16.

Peraturan Dircktur .Jcnderal perhubungan Laut Nomor
HK. i 0312119/D,IPL 13 tentang penyelenggaraan dan
Pelaksanaan Ujian Pemutakhiran sertifikat reihlian pelaut
Berdasarkan STCW lg7B Amandemen 2010.
M EIVIUTUSI(AN

Menetapkan

:

PERATURAN KBPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PBRHUBUN(}AN TENTANG KURIKULUM
PENDIDIIGN DAN PELATIHAN PEMUTAKHIRAN KOMPETENSI
KEPELAUTAN SESUAI S]'CW 1978 AMANDEMEN 201O

BAB

I

KETENTUAN UMUM

Persal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan
1

:

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta. cara yang digrinakan seua[ai
pedoman
pe.yelenggaraan kegiatan pembelajaran'rrrtirt *errcapai
tujuai
pendidikan
tertentu.
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t

2

Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut

Diklat Transportasi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran

dan

pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan

dan pembentukan sikap serta perilaku sumber daya manusia yang
diperlukan dalam penyclcnggaraan transportasi.
J

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang
harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.-

4

Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan,
pendidikan, persertifikatan, keweneingan serta hak dan kewajiban pelaut.

5

Pendidikan Kepelautan adalah pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan
jenis untuk mendapatkan clan/atau meningkatlian keahlian dan
keterampilan guna memperoleh ijazah/ sertifikat pelaut.

o

Pendidikan

dan Pelatihan Kcpelautan selanjutnya disingkat

Diklat

Kepelautan adalah pendidikan kepelautan untuk mencapai tingtat keahlian
dan keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan jenis kompetensi yang
ditujukan untuk pengawakan kapal niaga.
a

Diklat Keahlian Pelaut adalah diklat dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis
untuk rneningkatkan keahlian guna menclapatkan sertifikat keahlian pelaut.
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Diklat Keterampilan Pelaut adalah diklat untuk mendapatkan kecakapan dan
keterampilan untuk melakurkan tugas dan/ atau fungsi tertentu di kapal.
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Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan adalah
kegiatan proses pembelajaran dalam rangka penyesuaian keterampilan
pelaut dan keahlian peiaut untuk pemilik Sertifikat Kompetensi Keterampita.,
Pelaut dan Keahlian Pelaut berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional
STCW 1978 dan AmandemennJ/a agar memiliki Keterampilan atau Keahlian
dan kecakapan serta pcngakuannya untuk melaksan.k"r, fungsi tertentu
sesuai kedudukan, tingkat tanggung jawab, ukuran Gross Tonnage (GT)
kapal, ukuran kilowatt (KW) mesir-r penggerak utama, di Kapal Nia{a puau
daerah pelayaran tertentu sesuai srcw td7g Amandemen z0io.

1(J

Penyelenggaraan Pendidikarn adalah kegiatan pelaksanaan komponen
sistem
pendidikan pada satuarn atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan
jenis pendidikan agar proses penclidika., ,l"put berlangsring seiuai
dJngan
tujuan pendidikan nasional.

it

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber b,-'lajar pada sua1u lilgkungan bLlajar.

l2

Lembaga Diklat Kepelautan yang selanjutnya disebut lembaga
diklat adalah
lembaga diklat yang diselenggarakan- olejr Pemerintah .L, masyarakat
sesuai ketentuan peraturan perLlndang_undangan.
4

13.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang
dan jenis pendidikan tertentu.

l4

Pendidik adalah tenaga kepcndidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamonll bcltrjar, wiclyaswara, tutor, instruktur, fasilitator,
dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan perrd idikan.

15.

Tenaga Kependidikan adalah zrnggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang pcnyelenggaraan pcndidikan,
Pendidik Tidak Tetap adalah pendidik yang bekerja paruh waktu yang
berstatus sebagai penclidik tidak tetap pada Lembaga Diklat Kepelautan
tertentu,

16.

t7

Pendidik Tetap adalatr pcndiclil< yang bekcrja penuh waktu yang berstatus
sebagai pendidik tetap pada Lembaga Diklat Kepelautan tertentu.

18. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada
setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraarl pendidikan.

19

Evaluasi Pembelajaran adalah kegiatan sistematis menyeluruh dalam rangka
pengendalian, penjaminan dan penetapan kualitas (nilai dan arti) berbagai
komponen pembeiajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertenlu
sebagai bentuk pertanggungjawaban pendidik daiam melaksanakan
pembelajaran.

20

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan selanjutnya disebut SppK
adalah Pengakuan Lembaga Diklat Kepelautan kepada peserta didik yang
telah berhasil menyelesaikan program diklat kepelautan tertentu yang
diterbitkan clan ditandatangani oleh Ketua/Direktur/Kepala Lenrbaga Oii<UI
Kepelatrtan dan diketahui oleh Kepala Pusat atau diatur dalam peraturan
tersendiri.

21. Sertifikat Keahlian Pelaut adalah bukti pengakuan terhadap kompetensi
untuk melakukan pekerjaan sebagai pelaut.

))

Sertifikat Keterampilan Pelaut adalah bukti pengakuan kecakapan dan
keterampilan untuk melakurkan tugas dan fungsikhusus di kapal.

23

Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi adalah kegiatan
sistematis dan terus menerus oleh Badan pengembangan sumber Daya
Manusia Perhubur-rgan yang mcliputi pengaturan, pengenclalian dan
pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan- transportasi
yang
bertujuan menjamin terlaksananya pendidikan dan pelatihan tranportasi
sesuai dengan standar nasional clan intcrnasional r-rntuk mewujudkan
mutu
pendidikan
dan pelatihan transportasi

5

5,61ng

ditetarpkan.

24

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga nega.ra dan penduduk atas barang, jasa, aai 1
atau pelayanan adminstral.if yang clisediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

25

Standar Pelayanan adalah tolol< r-rkur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelcnggaraan pelayanan dan acLran oenilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan

janji

penyelenggara kepada masyarakat dalam r"rrgku
pelayanan yang berkualitas, ccpat, mudah, terjangkau, dan terukur.
26

Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Laut,

27

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal perhubungan Laut.

28

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengcmbangan Sumber Daya I\{anusia
Perhubungan.
BAB II
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELA'I'IHAN PEMUTAKHIRAN
KO M PETEN SI KEPELAUTAN
Pasal 2

(1) Diklat Transportasi merupakan satu kesattran dalam Sistem pendidikan
Nasional.

(2) Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), bertujuan
mewujudkan- Sumber Daya Manusia (sDM) -Transportasi' yang pii-^,
profesional, dan beretika sesuai Standar Nasional dan Iniernasional.

(3) Diklat Transportasi sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) terdiri atas
a. diklat pembentukan;
b. diklat peningkatan kompetensi; dan
c. diklat teknis lainnya.

-

-

:

Pasal 3

(1) Diklat Keahlian serta Keterampilan Pelaut merupakan bagian
dari pendidikan
dan Pelatihan Transportasi.

(2) Program Diklat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud
pada ayat (l)
merupakan program diklat dalam berbagai jalur, jenjant,
dan jenis
- untuk
meningkatkan keahlian guna mendapatkai .ertifiku.t k"urrfii"
ili;i
(3) Program Diklat Keterampilan Pelaut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
merupakan program diklat untuk. mendapa-tkan kecakapan
dan keter.*p1.,
melakukan tugas danl atau rungsi terteniu di kapal.
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Pasal 4

(1) Diklat Pemutakhiran Kompetensi Keterampilan Pelaut clan Kompetensi
Keahlian Pelaut untuk pemilik sertifikat keterampilan pelaut dan sertifikat
keahlian peiaut berdasarkan S'fCI,t/ l97B dan Amandemennya guna memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan Konvcnsi Internasional STCW lgTB Amandemen
2070 yang diselenggarakan pada pendidikan jalur non formal.
(2) Diklat Pemutakhiran Kompetensi Keterampilan Pelaut dan Kompetensi
Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketLntuan
Konvensi Internasional S?CW 1978 Amandemen 2010 yang diselenggarakan
melalui jalur non formal terdiri atas :
a. diklat keahlian pelaut tinggi;
b. dikiat keahlian pelaut menengah; clan
c. diklat kcterampilan pelaut.
Pasal 5

Diklat Pemutahiran Kompetensi Kcahlian Pelaut jalur non formal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, untuk Diklat Keahlian pelau-t Tinggi
tcrdiri atas
a

:

Bidang Keahlian Nautika meliputi
i. diklat pelaut pemutakhiran scrtifikat ANT - I (DP Pemutakhiran ANT - I)
untuk mendapatkan sertifil<at keahlian pelaut Ahli Nautika Tingkat - i
(ANr - r);
2. diklat pelaut pemutakhiran scrtifikat ANT - II (DP Pemutakhiran ANT II)
untuk mendapatkan sertifil<at l<eahlian pelaut Ahli Nautika Tingkat -- Ii
(ANr - rr);
3' diklat pelaut pemutakhiran sertifikat ANT - III (DP Pemutakhiran ANT - III)
untuk mendapatkan :;crtifikart keahliarr pelaut Ahli Nautika Tingkat IIi
:

(ANT

-

rrr);

4. diklat pelaut pemutakhirErn sertifikat

ANT III Manajemen (Dp
untuk mendapatkan sertifikat
keahlian pelaut Ahli Nautika Tingkar III Manajemen (ANT III
Pemutakhiran

ANT III

Manajcmen)

Manajemen).
b

Bidang Keahlian Teknika meliputi
1. diklat pelaut pemuterkhiran sertifikat A'm - I (DP Pemutakhiran ATT I)
untuk rnendapatkan sertifikat keahlian pelaut Ahli Teknika Tingkat - i
:

(Arr - r);
2' diklat pelaut pemr-ttakhiran ser:tifikat AT'f - II (Dp pemutakhipan ATT - II)
untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut Ahli Teknika Tingkat Ii
(Arr - rr);
3. diklat pelaut pemutakhiran sertifikat ATT - lll (DP Pemutakhiran ATT III)
untuk mendapatkan sertifikal l<eahlian pelaut Ahli Teknika Tingkat - IIi
(ArT * rrr);

.7
I

4. diklat pelaut pemutakhiran sertifikat
Pemutakhiran

keahlian pelaut Ahli
Manajemen).

ATT
III Manajemen (DP
Manajemen) untuk mendapatkan sertifikat
Tel<nika Tingkat III Manajemen (ATT III

ATT III

Pasal 6

Diklat Pemutahiran Kompetensi Keahlian Pelaut jalur non formal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk Diklat Keahlian Pelaut Menengah
terdiri atas:

Bidang Keatrlian Nautika meliputi
1. diklat pelaut pemutakhiran sertifikat ANT - IV (DP Pemutakhiran ANT - IV)
untuk mendapatkan sertifikat. keahlian peiaut Ahli Nautika Tingkat - IV
(ANr - rv);
2' diklat pelaut pemutakhiran sertifikat ANT - V (DP Pemutakhiran ANT - V)
untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut Ahli Nautika Tingkat - V
(ANr - v);

cl

:

3. diklat pelaut pemutakhiran sertifikat ANT

- IV

Manajemen (Dp

Pemutakhiran ANT - IV Manajemen) untuk mend.apatkan sertifikat pelaut
Ahli Nautika Tingkat - IV manajemen (ANT - IV Manajemen);

4. diklat pelaut pemutakhiran sertifikat ANT - v manajemen (Dp
Pemutakhiran ANT - V Manajemen) untuk mendapatkan sertifikat pelaut
Ahli Nautika Tingkat - v manajemen (ANT - v tvtanajemen).
Bidang Keahlian Teknika meliputi
1' diklat pelaut pemutakhiran sertifikat ATT - IV (DP Pemutakhiran ATT - IV)
untuk mendapatkan scrtifikat keahlian pelaut Ahli Teknika Tingkat - IV
(ArT - rv);
2. diklat pelaut pemutakhiran sertifikat AT'f - V (DP Pemutakhiran ATT - V)
untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut Ahli Teknika Tingkat - V
(Arr - v);

b

:

3. diklat pelaut pemutakhiran sertifikat AT'r - IV Manajemen (Dp
Pemutakhiran ATT - IV Manajemen) untuk mendapatkan sertifikat pelaut
Ahli reknika Tingkat - IV ma,ajemen (ATT - IV Manajemen);

4. diklat pelaut pemutakhiran sertifikat AT'f - v manajemen (Dp
Pemutakhiran AT'l - V Mar-rajemen) untuk mendapatkan sertifikat pelaut
Ahli Teknika Tingkat - v Manijemen (ATT - V Manajemen).
Pasal 7

Diklat Pemutakhiran Kompetensi Keterampilan jalur non formal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayaL (2) hurruf c untuk nluat Keterampilan pelaut
terdiri
atas

:

a' Diklat

Pelaut Terampil Bargian Dck, merupakan Diklat pelaut pemutakhiran
Pelaut Ternmpil Bagian Dck (Dp pemutakhiran - pcraut Terampil
Bagian Dek)
diselenggarakan untuk pemilik sertifikat Ahli Naurtika Tingkat
Dasar (ANT - D)

I

untuk mendapatkan Sertifikat Keterarnpilan Pelaut Pelaut Terampil Bagian
Dek
yang telah memiliki pengalaman berlayar sekurang - kurangnya
12 (dua belas)
bulan dengan sertifikat ANT - D dan diterbitkan oleh re3fLat yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal;

b' Diklat Pelaut Rating Dinas .laga Navigasi dan Kemudi, merupakan Diklat
Pelaut Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (Dp
Pemutakhiran - RDJNK) diselenggareil<an uniuk p"r.riiit sertifikat Ahli Nautika
Tingkat Dasar (AI{T - D) rrntuf lnendapatkan Serfifikat Keterampilan
pelaut
Rating Dinas Jaga Navigasi dan xemudi yang telah memiliki p.rrgata*ar.
beriayar sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan clingan sertifikat ANT D dan
diterbitkan oleh pejabat ya ng clir urnjr-rii oleh Dircktui.Jenderal;

c'

Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin, merupakarr Diklat pelaut pemutakhiran
Pelaut Terampil Bagian Mesin (DP Pemuiakhiran pelaut Terampil
Bagian
Mesin) diselenggarakan untuk pemilik sertifikaL Ahli Teknika
ringkat
Dfsar
(A1"1 - D) untuk mendapatkan Sertifikat Keterampilan pelaut
Terampil Bagian
Mesin yang telah memiliki pengalaman berlayar sekurang - kurangnya
12 (dua
belas) bulan dengan sertifikat A'l-T - D clan ditebitkin oleh F";"Uut
y..,s
ditunjuk oleh Direktur Jenderal;

d" Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin, merupakan Diklait pelaut
Pemutakhiran Rating Dinas
_Jaga Mesin (DP Pemutakhiran - Rating DJM)
diselenggarakan untuk pemilik
sertifikat Ahli Teknika Tingkat Dasar (ATT - D)
untuk mendapatkan Sertifikat Keterampilan Pelaut Ratini Dinas Mesin yang
telah memilikj pengalarnan berlayar r.kr.r.u.rg - kuran{nya 3 (tiga) bulan
dengan sertifikat AT'f - D dan diterbitkan oteh pejabatlang ditunjuk
oleh
Direktur
Jenderal.

Pasal 8

(1) Daftar Susunan Kurikulum Diklert Pemutakhiran Kompetensi
Kepelautan
sesuai STCW L978 Amandemen 2010 sebagaim"rr"' tercantum
dalam
Lampirar: I merupakan bagian tidak terpisahkan iari peraturan
Kepala Badan
ini.

(2) Susunan i(urikulum Diklat Pelaut Pemutakhiran Kompetensi Keahlian pelaut
sebagaimana dimaksud dalam pasar 5 huruf u dun
b sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IX merupakai
bagian
yang tidak t.erpisahkan dari peratuian repa]a Badan ini.

(3) Susunan Kurikulum Diklat pemutakhiran

Kompetensi Keahlian pelaut
sebagaiurana tercantum clalam Lampiran X sampai dengan Lampiran
XVII
merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan ini.

(4) susunan Kurikulum Diklat Pemutakhiran Kompetensi Keterampilan pelaut

sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 7 huruf a dan b, sebagaimana
tercantum
dalam Lampiran XVIII sampa.i clengan Lampiran xxl'merulakan bagiul
yurrg
tidak terpisahkan dari peraiura, Kepala Badan ini.
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(5) Pelaksanaan kegiatan Kurikulum

Diklat pemutakhiran Kompetensi
Keterampilan Pelaut dan Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)
dan ayat (4)- mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Diklat pemutakhiran
Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1g7B Amandemen 2010 yang
ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Badan.

(6) Kurikulum Diklat Pemutakhiran l(ompetensi Kepelautan dilaksanakan
oleh
Lembaga Diklat yang program diklatnya tellh mendapat pengesahan
(Approual) dan ditunjuk oleh Direktr-rr Jenderal.
Pasal 9

(1) Evaluasi pelaksanaan Kurikulurn Diklat Pemutakhiran Kompetensi
Kepelautan
sesltai STCW 1978 Amandemen 2010 dilakukan sekurrrrg - kurangnya
satu
kali dalam periode 1 (satu) tahun penerapannya.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksurd pada ayat (1) dilakukan
dengan menerima
masukan dari regulator sub Sektor plrhu'bungan laut, Lembaga
Diklat,
penyedia jasa transportasi, masyarakat dan tenaga
kerja
transportasi
di
bidang pelavaran guna perbaikar-r kurikulum Diklat iemuta"khiran
Kompetensi
Kepelautan.

(3) Hasil perbaikan kuril<ulum pendidikan clan pelatihan
pemutakhiran
kompetensi
kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat
kepada semua pemangku kepentingan.

ii)

disosialisasikan

BAB III
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMUTAKHIRAN
KOMPETENSI KETBRAMPILAN PELAUT DAN
KEAHLIAN PELAUT

Pasal

10

(1) Program Diklat Pelaut Pemutakhiran Kompetensi
Keahlian pelaut sesuai srcw
l97B Amandemen 2010 untuk Diklat xeahlian Pelaut
Tinggi terdiri atas :
a.Bidang Keahlian Nautika, melipurti
1. diklat pelaut pemutakhiran ANT I (Dp pemutakhiran
ANT _ I);
2. diklat pelaut pemutakhiran ANT - II (Dp pemutakhiran
ANT _
3' diklat pelaut perrrut-akhiran ANT - III (Dp pemutakhiran ANT II);
- III);
4' diklat pelaut pemutakhrran ANT - III manajemen (Dp penrutakhiran
ANT - III Manajemen).
:

b. Bidang Keahlian Teknika, melipurLi :
1. diklat pelaut pemutakhiran ATT -

I

(Dp pemutakhiran ATT _ I);

2. diklat pelaut pemutakhiran A1T - II (Dp pemutakhiran
ATT _ II);
3. diklat pelaut pemutakhiran A1'T - III (Dp pemutakhiran ATT
- III);
4' diklat pelaut pemutakhiran A'lr - III manajemen (Dp pemutakhiran
ATT

- III Manajemen).
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(2) Program Diklat Pelaut Pemutakh.iran Kornpetensi Keahlian pelaut
dimaksud pada ayat (1) untuk Diklat Keahlian pelaut Menengah sebagaimana
terdiri atas :
a. Bidang Keahlian Nautika, meliputi :
i. diklat pelaut pemutakhiran ANT - IV (Dp pemutakhiran ANT _ IV);
2. diklat pelaut pemutakhiran ANT - v (Dp pemutakhiran
ANT _ v);
3' diklat pelaut pemutakhiran ANT - IV manajemen (Dp pemutakhiran
ANT - IV Manajemen);

4' diklat pelaut pemutakhiran ANT - V manajemen (Dp pemutakhiran
ANT - V Manajemen).
b. Bidang Keahlian Teknika :
1. diklat pelaut pemutakhiran ATT -

IV (Dp pemutakhiran ATT _ IV);
2. diklat pelaut pemutakhiran ATT - v (Dp pemutakhiran
ATT _ v);
3' diklat pelaut pemutakhiran ATT - IV manajemen
(Dp pemutakhiran
ATT - lV Manajemen);

4' diklat pelaut pemutakhiran ATT - v manajemen (Dp pemutakhiran
ATT - V Manajemen).
(3) Program Diklat Pelaut Pemutakhiran
Keterampilan pelaut sesua i
Amandemen 2010 terdiri atas

srcw lgTB

:

diklat pelaut terampil bagiarr._dek, merupakan Diklat pelaut pemutakhiran
--Pelaut Terampil Bagian oik
10n pemutakhir.., - ptgDt;
b' diklat pe laut te.rampil bagian mt: sin,
merupakan Diklat pelaut pemutakhiran
Pelaut
a'

Terampil Bagian Mesin (Dp pemut"ihi."r, ptg,Ii;
c' dixlat pelaut rating dinas jaga navigasi
clan

kemudi, merupakan Diklat
Peiaut pemutakhiran nating Dinal .Jaga Navigasi
dan Kemudi (Dp
_

Pemutakhiran

d'

RDJNK);

diklat pelaut rating dinas jaga mesin, merupakan
Diklat
Pemutakhiran Rating Dinas.laga
N,iesin 1oe

remutakiriran

_

pelaut

RDJM).

(4) Program Diklat Pelaut l)emutarl<hiran Kompetensi
Keterampilan pelaut dan
Kompetensi Keahlian Pelaut sebagaimarra
aimat sua p.au
uiut (1) (2) dan (3)
diselenggarakan oleh Lembaga biu"t yang
terah mendapat pengesahan
(appproual) dan ditunjuk oleh Direktur
Jerideral.
BAB IV
PERENCANAAN PELAKSANAAN PROGRAM
DIKLAT
PEMUTAKHIRAN KOMPtrTENSI KEPELAUTAN
Pasal
(1)

1

1

Perencanaan tahuna, peraksaraan program
Dikrat pemutakhiran
kompetensi keterampilan
d,]l
kompeiensi keahlian pelaut sesuai
srcw l97B Amandemen ielaut
2010 wajib disusun oleh Lembaga Diklat yang
ditunjuk oieh Direktur Jenderal untuk melaksanakan
Diklat t?iseuut dengan
mengacu pada
rencana strategis (renstra) Lembaga o*raiya"g
11

u.r.ur.gkd;.

(2) Perencanaan peiaksanaan program Diklat pemutakhiran
keterampilan

kompetensi

pelaut dan kompetei-rsi keahlian pelaut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :
a' jumlah peserta diklat sesuai program diklat dan program studi
/ bidang
keahlian;
b' kurikuium, silabus dan Rcncana Pelaksanaan pendidikan (Rpp) serta
bahan ajar;
c. jumlah pendidik dan tcnaga kependidikan;
d. ketersediaan sarana dan prasarana diklat;
e. sumber- pembiayaan; dan
f. sumber daya pengelolaan diklat.

(3) Perenca.naan pelaksanaan program Diklat pemutakhiran
keterampilan pelaut dan kompetensi l<eahlian pelaut sebagaimanakompetensi
dimaksud
pada ayat (2).untuk tahun ajaran tahun diklai tahun
/
uriggu.ul
berikutnya
wajib dilaporkan oleh pimpinan Lembaga Dikiat /kepada
Kefrala
Badan
paling
Iambat tanggal 1 Maret pada r
tahun
sebeium
lsltu;
program Diklat
ciilaksanakan.
(4) Tata cara pelaporan perencanaan pelaksanaan program pendidikan
dan
Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Keterampilan pJlaut
dan
ro*p.te.r.i
Keahiian Pelaut
lembaga diklat dapat aitat<ukan dalam bentuk luporu'
-oleh
tertulis berupa hardcopy
dan so/<)opa melalui media elektronik yang akan
dratur kemudian.
BAB V
PENYELENGGARAAN DIKLAT PEMUTAKHIRAN
KOMPETENSI KEPELAUTAN
Pasal 12

Diklat Pemutakhirarr Kompetensi Kepelautan dilakukan
untuk
a

Mewujudkan sumber Dayei Manusia Transportasi sub
bidang Kepelauta'
yang prima, profesionar dan beretika y..,g wajib dilakukan
melarui
pengembangan potensi peserta didik meliputi
ip.r.
pengetahuan lcog nitiue),
sikap dan perilaku (affectiue) dan t ei.r".npitur, (trtsychomotoricl

secara
seimbang yang harus didukung .
penciptlan
ringkungan
pembelajaran
{glg""tenaga
yang mampu mempengaruhi pcndidik,
kependidik.., -d"r, peserta didik
untuk

bcrinteraksi positif secara optimal dalam lnencapai
tujuan

pembelajaran;
b

Memelihara dan mengembangkan kompetensi, kurikulum,
proses pendidikan
dan pelatihan, pendidik dan tenagu i..p.r,didikan, sarana
dar: prasarana,
pengelolaan, pembiayaan dan pcnilriiu,-, p.rnbelajaran
terus - menerus sesuai
standar yang berlaku trntuk ,,l.*"rrrhi tujuan pendidikan
dan pelatihan
Pemutakhiran Kompetcnsi Kctcrarnpilan Peiaut dan
Kompetelsi Keahlian
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Pasal 13

Proses pelaksalaan kegiatan Diklat Pelaut pemutakhiran
Kompetensi
Keterampilan Pelaut

berikut
a

:

dan Kompetensi Kr:ahlian Pelaut dengan ketentuan sebagai

Penyelenggaraan

Diklat Pemutakhiran Kompetensi Keterampilan pelaut
Kompetensi Keahlian Pelaut mengacu pada Kurikulum pendidikan dan
dan
Pelatihan Pemutakhir.an Kompetensi Keterampilan pelaut dan
Kompetensi
Keatrlian Pelaut sesuai STCW r()78 Amandem"r, zolo yang diatur
oleh Kepala

Badan.
b

Pelaksanaan Diklat PemuLakhiran Kompetensi Keterampilan pelaut
dan
Kompetensi Keahlian Pelaurt scbagaimana dimaksud p.iu
butir
a
wajib
dilakukan melalui proses pembr.:lajairn y.r-rg diselenggrr"i."r, secara
interaktif,
inspiratif, menyenangkan, mcnantang, memotivis] peserta
didik untuk
berpartisipasi aktif serta membcrika., r.iung yang cukup
bagi prakarsa, kreatif,
kemandirian sesuai dengan poter-rsi pese.ta diditi.

Pasal 14

(1) Peserta Diklat Pemutakhiran Kompetensi Keterampilan pelaut
dan Kompetensi
Keahlian pela.ut terdiri atas :
a. pegawai negeri; danl atau
b. orang perseorangan.

(2) Pegawai Negeri sebagai mana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi pegawai
negeri di lingkungan Pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemlrintah
kabupaten/kota;

^

(3) orang perseoran-gan sebagaimana dimaksud
pada
seluruh warga Negara Inionesia selain pegawai ayat (1) huruf b meliputi
nJgeri'dan warga Negara
Asing;

(4) Pegawai Negeri.sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf a harus memenuhi
persyaratan paling sedikit :
a. penugasan dari instansi yang bersangkutan;
b.lulus seleksi calon peserta diklat.
(5) Seleksi calon peserta Diklat Pemutakhiran
Kompetensi Kepelautan paling
sedikit meliputi:
a. Seleksi administratif; dan
b.Tes Kesehatan.
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BAB VI
SISTEM PENJAMINAN MUTU DIKLAT PEMUTAKHIRAN
KOMPETENSI
KETERAMPILAN PELAUT DAN KEAHLIAN PELAUT
Pasal 15

(1) Sistem Penjaminan Mutu Diklat Pemutakhiran Kompetensi
Keterampilan
Pelaut dan Keahlian Pelaut diatur sesuai Sistem Standar
Mutu
Indonesia dan wajib dirakukan oleh setiap r,e*u.g" Kepelautan
Diklat yang
menyelenggarakan Diklat Pcrnurtakhiran Kompetensi Keteraripilan
pelaut dan
Kompetensi Keahlian Pelaut percla llrogram oiktat Keahlian pelaut
Menengah
dan Diklat Keahlian pelaut Tinggi.
(2) Penjaminan mutu pendidikal dan pelatihan pemutakhiran
kompetensi
kepelautan sebagaintana dimal<sucl pacta ,yrt
bertujuan untuk memenuhi
11)
ketentuan dan persvaratan Konvensi Internasonal yTCW
LITB
Amandemen

2010.

(3) Badan Pengembangan sumber Daya Manusia perhubungan
mcmbantu Lembaga Diklat dalani melakukan penjamirian mensupenisi dan

mutu pendidikan

kepclautan.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan Program

Diklat Pernutakhiran Kompetensi

merupakan penyelenggarraa. kcgiatan pelayanan pubrik.

Kepelautan

(2) Daiam Pelaksanan Diklat Pemr-rtakhiran Kompetensi
Kepelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (r) wajirr
menetapkln,
dan menerapkan
-.,-ry''r"r-,.,,
Standar pelayanan.
(3) Prinsip standar pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi
aspek - aspek sebagai berikut :
a. sederhana;
b. konsistensi;
c. partisipatif;
d. akuntabel;
e. berkesinambungan;

f. transparansi; dan
g. keadilan.

(4) Standar Pelayanan yang tercantum dalan
dokumen
merupakan unsur - unsur administrasi dan manajemen standar pelayanan
dalam sistem dan proses penyerenggaraan perayanar, yang
"prutitmenjadi bagian
, sekurang
kurang,ya berisikan kompon.r, itr,-,di perayanan
terdiri atas :
a. dersar hurkum;
b. persyaratan;

c. sistem, mekanisme dan prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya I tarif;

t4

f. produk layanan;
g. sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;
h. kompetensi pelaksana;

i. pengawasan internal;
j. penanganan pengaduan, saran

dan masukan;

k.jumlah pelaksana;
l. jaminan pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan peiayanan;
dan
n, evaluasi kinerja pelaksana".
Pasal 17

Pelaksanaan Program Diklat Pemutaktriran Kompetensi Kepelautan
sebagaimana
dimaksud pada Pasal--16 ayat (2). yajib menjamin tersedianya pelayanan
program
Diklat Pemutakhiran Kompeten*i K.i"ru-piian Pelaut aan
t<eahlian pelaut sesuai
Standar Pelayanan (Sp) yang ditetapkan.

Pasal 18

(1) Lembaga Diklat Pelaksani,r Program Diklat pemutakhiran
Keterampilan Pelaut dan l(eahlian Pelaut wajib *"rry"Ji"ku.r,Kompetensi
data dan
informasi pe-nyelerrggaraan Diklat sesuai program Diklat pemutakhiran
Kompetensi Keterampilan Pclaut dan Keahlian-peliut
yang dilaksanakan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
dan ketepatannya oleh Lembaga Diklat yan; bersangkutan. dijamin kebenaran
(3) Kebenaran dan ketepatan cata dan informasi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sebagai sumber informasi untuk
:

a' Lembaga Akreditasi,

untuk meialcukan Akreditasi program
Keahlian danl atau satuan pcndidikan jenjang pendidi-kan studi / Bidang
tinggi d,anlatau
pengakuan (a.norgual) Program Diklat x.petautan
dan t.*uuga Diklat oleh
Direktur Jenderal;

b.Pemerintah, untuk melakukan pengatura.n, perencanaan,
pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi scrta p.*binaun
dan koordinasi'erogrfm Sil;i
.finggi;
dan Lembaga Diklat/ pergurr,ran

dan

c' masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program
Studi dan Lembaga Diklat
Perguruan Tinggi.
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BAB VII
EVALUASI
Pasal 19

(1) Evaluasi Pendidikan dan Pclertihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan
dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia perhubungan
meliputi
a' Kinerja pendidikan dalam pcnyelenggaraan berbagai komponen Dikiat
terhadap pengelola;
b. Lembaga Diklat, jalur, jenjang dan jenis program Diklat Kepelautan.
:

(2) Evaluasi dimaksud ayat. (1) dilaksanakan secara berkala dan/ atau adanya
pengaduan masyarakat atau terjaclirrya tindakan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan yang menyimpang clari norma pendidikan;
(3) Metode evaluasi dimaks.ud pacla ayat (1) dan (2) dapat dilakukan
dengan
pemberitahuzrn terlebitr dahulu danl atar.r tanpa pembeiitahuan
1ebih dahtilu;
(4) Hasil evaluasi pada ayat (1) dan (2) untuk kepentingan pembinaan
dan
dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.
Pasal 20

Evaluasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat meliputi

:

a. tingkat kehadiran peserta Dikrat, pendidik dan tenaga kependidikan;
b' pelaksanaan .kurikulum tingkat Lembaga Diklat, kegiatan Kokurikuler dan
c'
d'
e'

Ekstrakurikuler;
peiaksanaan pembelajaran peserta Diklat dalam bentuk
evaluasi pembelajaran
secara teratur;
pelaksanaan evaluasi dalam rangka mer-rgukur kemajuan proses
pembelajaran
peserta Diklat diatur oieh Lcmbaga Diklai
hasii evaluasi. pembelajaran digur-rakan sebagai penentuan keberhasilan
pencapaian tujuan kompetensi clan masukan untuk pencatatan
kemajuan
pembelajaran peserta Diklat
rangka perbaikan metode pembelajaran,
-dalam Diklat
pemeliharaan dan perbaikan fasilitas
scrta realisasi anggaran.

BAB VIII
SFJRTIFIKASI

Pasal 21

(1) Peserta diklat yang telah menvelesailcan Diklat pemutakhiran
Kompetensi
Keterampilan Pelaut atau Diklat fremutakhiran Kompetensi Keahlian pelaut
dan luh-rs mengikuti atsesmcn serta memenuhi syarat yang ditentukan
diberikan sertifikat Diklat oleh Lembaga Diklat yang bersangkutan;
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(2) Asesmen peserta Diklat seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) dibawah supervisi Dewan Penguji
Keahlian Pelaut (DPKP)

(1)

Pasal 22
Peserta Diklat Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan yang mengikuti Asesmen
Kompetensi Keterampilan Pelaut atau Kompetensi Keahlian Pelaut yang
diselenggarakan oleh Pclaksana Ujian Kearhlian Pelaut (PUKP) dan lulus serta
memenuhi syarat dib'eri Sertifikat Kctcrampilan Pelaut atau Sertifikat Keahlian
Pelaut;

(2) Serlifikat Keterampilarr Pelerut arLau Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 23

Sertifikat Diklat sebagairnana dimaksud pasal

2l ayat (1) dan

Sertifikat
Keterampilan Pelaut atau Sertifikat Keahlian PelauL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) merupakan dokumen pengakuan kemampuan Vokasi danl atau
Keterampilan Pelaut dan/ atau Keahlian Pelaut sebagai satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan kedudukan kcterkaitzrnnya dalam pengakuan keterampilan atau
keahlian atas nama pemilik yang sah sebagaimana tercantum pada sertifikat
diklat danl atau sertifikat kctcrarnpilan atau sertifikat keahlian yang tercatat pada
masing - masing Lembaga Diklat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
BAB IX
PELAPORAN

Pasal 24

(1) Lembaga Diklat yang menyelenggarakan satr..an program Diklat Pemutakhiran
Kompetensi Keterampilan Pelaut atau Kompetensi Keahlian Pelaut wajib
melaporkan kegiatan pelaksanaan diklat, meliputi:
a. daftar calon peserta diklat;
b. penerimaan peserta diklat setiap tahun Diklat
c. program pelaksanaan diklat tiap periode;
d. daftar pendidik dan tenaga pendidik;
e. daftar sarana dan prasarana diklat;

/ tahun ajaran;

f. hasil pelaksanaan diklat tiap periode;
g. laporan

Tahunan pelaksanaan diklat.

(2) Laporatr pelaksanaan diklat dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala
Badan secara periociik.

(3) Laporan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) dapat berbentuk hqrd.copy danl
atau softcopy yang disampailcan secara elektronik yang akan diatur kemudian
sesuai dengan kebutuhan.
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t.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan

ini berlaku mal<a semua peraturan pelaksanaan

mengenai

Kurikulum Diklat Pemutakhiran Kompr:tensi Kepelautan yang bertentangan
dengan Peraturan Kepala fladan ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal

: JAKARTA
: 1 JULI 2013

SUMBER
PENGElllBAt{GA}i
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