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NOMoR : HK.IO3/217 /DJPL - 2016
TENTANG.
PENGAWASAN DOKUMEN KEPELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENTDTRAT PERHUBT'ITGAII LAUT,

Menimba,g:

a.

bahwa u,tuk meraksanakan ketentuan dalam pasal 5 dan
Pasal 6 Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 70
Tahun 2013 tentang pendidikan dan pelatihan, Sertilikasi
serta Dinas Jaga pelaut;
bahwa dalam rangka memenuhi regulasi

l/4

dan I/S pada
of Training Ceftificdion and Watchkeeping for
seafarers (STCW 1978 beserta amandemennya;

Standard

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a darl huruf b, perlu menetapka-n peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang pengawasan
Dokumen Kepelautar;
Mengingat :1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengesahan
Intemational Labour Conuention Number 185 Concerning
Reubing tlrc Seafarers' Identitg Document Conuentio4 19Sg
(konvensi Intemational Labour Organization Nomor 1g5
Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas pelaut,
1es8);
2. Undang-Undarrg Nomor 17

Tahun 2008 tentang pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a$a\;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3929);
4.

Keputusan Presiden Nomor

60 Tahun 19g6

tentang

Pengesahan Intemational Conuention on Standard of Tlaining,
Cartification and Watch Keeping For Seafarers lg7g;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi

Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
6.

Peraturan Presiden Nomor

40 Tahun 2OlS

Tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor Z5);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM. 70

tahun 2013
tentang Pendididkan dan pelatihan, Sertilikat serta Dinas
Jaga Pelaut fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2O13
Nomor 1089);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

pM. 1g9 tahun 2015

tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1g44);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERAII'RAIT DIREKTUR JEI{DERAL PERIII'BI'ITGAII
LAUT TEITTAITG PEITGAWASAIT DOKT'UEIT IITPELIIUTAIT.
Pasal

I

Dalam Peraturan Direktur Jenderal

ini yang dimaksud

dengan:

1.

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

2.

Pel,aut adalah setiap orarg yang mempunyai kualifikasi,
keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.

3.

Dokumen Kepelautan adalah barang cetak negara
dengan spesilikasi tertentu sebagai dokumen kepelautan
yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh
Menteri atau yang diberi kewenarrgan oleh Menteri.

4.

Pengawasan adalah kegiatan untuk menjamin
terpenutrinya mekanisme kelaiklautan kapal dengan
awak kapal yang memiliki dokumen kepelautan sesuai

dengan ketentuan, berdasarkan verifikasi, dan
penyelidikan secara independen atas lrporan
ketidaksesuaian dokumen kepelautan yang dimiliki awak
kapal dengan standar'kompetensi dan kemampual awak
kapal dalam melakukan dinas jaga.
5. Penundaan (Suspended)

adalah kegiatan pembekuan

terhadap dokumen kepeLautan pada

database
kepelautan oleh Direktur Jenderal berdasarkan temuan
pengawas atau atas permohonan dari pemerintah Negara
lain, Instansi pemerintah liainnya atau badan
usaha/orang perseorangan terkait dengan keraguan atas
dokumen kepelautan tersebut.
6. Penghapusan (Deletetion) adalah penghapusan dokumen

kepelautan pada database kepelautan terhadap
dokumen kepelautan yang diperoleh secara tidak sah
funlautful practices).

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan adalah
lembaga diklat yang dikelola oleh Pemerintah atau
masyarakat dalam menyelenggarakan program dikl,at
keahlaian dan/atau keterampilan pelaut yang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Perusahaan Angkutan Laut adalah perusahaan angkutan

laut

berbadan hukum Indonesia yang melakukan
kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan
Indonesia dan atau dari darr ke pelabuhan di luar negeri.
9. Usalra Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agencg)
adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk

badan hukum yang hrgerak di bidang rekrutrnen dan
penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi.

10.

Direktur Jenderal adalah Direktur

Jenderal

Direktorat Jenderal adalah Direktorat

Jenderal

Perhubungan Laut.
11.

Perhubungan Laut.

12. Menteri adalah Menteri perhubungan.
pasal 2
Ruang Lingkup

(t) Peraturan ini berlaku bagi setiap pemegang dokumen
kepelautan yang memiliki kode peLaut (seafarer code)
yang tercantum dalam dokumen kepelautan, usaha
keagenan awak kapal (ship manning agencE), perusahaan
Angkutan Laut, serta lembaga pendidikan dan pelatihan
Kepelautan.

l2l Dokumen kepelautan sebagaimana dimalsud pada ayat
( 1), terdiri dari:

a.
b.

dokumen peLaut; dan
sertifikatkepelautan.

(3)

Dokumen pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf a, terdiri dari:
a. dokumen identitas pelaut; dan
b. pe{anjian kerja laut.

(4)

Sertifikat kepelautan sebagaimala dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan dokumen kepelautan yang sah
dengan nama apapun yang diterbitkan oleh Menteri atau
yang diberi kewenangan oleh Menteri.

(5)

Dokumen identitas peliaut sebagaimana rtirnaksud pa.da
ayat (3) huruf a, antara lain:
a. buku pelaut; dan
b. kartu identitas pelaut.

(6)

Perjanjian Kerl'a l,aut (seafarers,s

(2)

Emplogment
Agreemenfl sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
merupakan perjanjian kerja perseorangan yang dibuat
oleh perusahaan angkutan laut atau perusahaan

keagenan dengan pelaut yang akan diperkerjakan
sebagai awak kapal.

(71 Buku pelaut sebagaimana dimalsud pada ayat (5) huruf
a merupakan dokumen resmi negara yalg dikeluarkan
oleh pemerintah yang berisi identitas frsik pelaut yang
tidak berdasarkan standar biometric sidik jari dan bukan
sebagai dokumen perjalanal serta tidak dapat
menggantikan paspor.

(8)

Kartu Identitas Pelaut (KIP)/ Seafarer Identitg Document
sebagaimana dimaksud pada ayat (S) huruf b merupakan

dokumen resmi negara yang dikeluarkan

oleh

Pemerintah berbentuk kartu dengan bahan dan
spesifikasi umum sesuai dengan ketentuan Annex I darir
konvensi Intemational Labour Organization nomor 1g5
tahun 2003 tentang revisi " Seafarer Identification
Doatment (SlDl".

(9)

Sertffikat kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terdiri dari :
a. sertifikat mandatory yang diatur berdasarkan
Standard. Training Certification and Watchkeeping

(grc@;

b.
c.

sertifikat nnn mandalory S?CIV; dan
sertifikat berbasis kepelautan selain S?trW.

(10) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) wajib menggunakan kode pelaut (seafarer cod.e) yang
menjadi datab as e kepelautan.
Pasal 3

Jenis Sertifikat Kepelautan

Sertifikat mandatory sslageimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (9) huruf a terdiri dari :
a. sertifikat keahlian pel,aut;
b. sertifikatkewenangan/pengukuhan pelaut;

c.
d.
e.

sertif,kat keterampilan pelaut;
sertifikat pengakuan (Ce?tifiete of Recognize); dart
sertifikat kesehatan pelaut.
Pasal 4
Pengawasan

(1) Pengawasan dokumen kepelautan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh
pengawas pada unit pelalsana teknis di lingkungan

Direktorat Jenderal dengan memiliki kualifikasi dan
kompetensi di bidang kepelautan.
(21

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Kepelautan pada saat pemeriksaan persyaratan
pendidikan dan pelatihan dengan memiliki kualifikasi
dan kompetensi di bidang kepelautan.

(3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21, dilakukan oleh pengawas terhadap dokumen
kepel,autan berdasarkan:
a. laporan;
b. pengaduan; dan
c. tertangkap tangan.

(4)

Laporan dan pengaduan sebagaimala dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilengkapi dengan;
a. surat Laporan resmi dari orang atau institusi yang
meLaporkan yang ditandatangani oleh yang
bersangkutan atau kepala kantor atau direktur;
b. identitas diri pelapor; dan/atau
c. dokumen kepelautan yang diduga tidak sesuai atau
bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5)

Pengawas sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib meLaporkan setiap hasil pengawasan kepada tim
pemeriksa.

(6)

Laporal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai
dengan format menurut contoh 1 pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 5
Tim Pemeriksa

(1)

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (5) dibentuk oleh Direktur Perkapalan dan
KepeLautan yalg bertugas menindaklanjuti hasil temuan
ketidaksesuaian dokumen kepelautan oleh pengawas.

(2t

Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas pejabat atau staf yang mempunyai
kompetensi di bidang kepelautan dan/atau di bidang
hukurrr.

(3) Tim pemeriksa

sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
bertugas untuk memeriksa keabsahan dokumen
kepelautan melalui:
a. database kepeiautan;
b. pemeriksaan fisik dokumen kepelautan;
c. pemeriksaan terhadap proses penerbitan sertilikat;

dan/atau

d.

wawancaraPasal 6

Pemeriksaan Dokumen Kepelautan
(1)

Pemeriksaan dokumen kepelautan dilakukan tim
pemeriksa berdasarkan hasil laporan dari pengawas
sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap
keabsahan data dokumen kepelautan

l2t

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian

dokumen
kepelautan yang diterbitkan oleh negara lain, Direktur

Jenderal melaporkan kepada International Maritime
Organizatian/ IMO berdasarkan laporan tim pemeriksa.
(3)

Pemeriksaan keabsahan dokumen kepelautan melalui
database kepelautan sebagaimsla dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara
melrakukan pemeriksaan data seca-ra ontine dan/atau
offirrc.

(4)

Pemeriksaan fisik dokumen kepelautan sebagaimana
dimaksud dal,am Pasa1 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan
dengaa antara lain:
a. menggunakan alat khusus; dan
b. dilihat, diraba dan diterawang.

(s)

Pemeriksaan terhadap proses penerbitan dokumen
kepelautan sebagaimana dimalsud dalam pasal 5 ayat
(3) huruf c dilaksanakan dengan cara antara lain:
a. pemeriksaan persyaratan mengikuti pendidikan dan
pelatihat;
b. melalukan verifika3i dan validasi data termasuk foto
terakhir;
c. pemeriksaan data dukung proses pendidikan dan

d.
e.

pelatihan;
pemeriksaan pelaksanaan ujian; dan
pengesahan data untuk penerbitan sertilikat.

{6}

Wawanca.ra sebagaimana dimaksud dalam pasal

5 ayat
merupakan proses tanya jawab yang
dilalukan kepada pemegang dokumen kepelautan
dan/atau pihak lain yang dilakukan untuk memperoleh
keterangan lebih lengkap mengenai hal-hal terkait

(3) huruf

d,

dengan keabsahan dokumen kepelautan dan dituangkan
dalam berita acara.
(7t

Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen
kepelautan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan terbukti dokumen kepelautan

dikeluarkan secara tidak sah, tim pemeriksa melaporkan
kepada Direktur Perkapatan dan Kepelautan untuk
selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian sanksi
administratif.
(8)

Berita acara hasil wawancara sebagaimana dimalsud
pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan, dan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) sesuai dengan format contoh 2 dan contoh 3
pada Lampiran yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Direldur Jenderal ini_
Pasal 7

Sanksi Administratif
(1)

{2t

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (71dibagi menjadi 3 (tiga) meliputi:
a. sanksi administratif kategori ringan;
b. sanksi administratif kategori sedang; dan
c. sanksi administratif kategori berat.

Sanksi administratjf kategori ringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (f) huruf a berupa penundaan
(suspend) paJing lama I (satu) tahun diberikan Grhadap :

a.
b.

pemegang dokumen kepelautan berupa Sertifikat
Keterampitran yang dikeluarkan secara tidak sah;
pemegang dokumen kepelautan yang memberikal
data yang tidak sesuai pada Buku pelaut, Kartu
Identitas Pelaut (KIP)/ Seafarer Identitg Doanment,
Sertifikat Kesehatan Pelaut dan/atau perjanjian Kerja
Laut.

(3)

Sanksi administratif kategori sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penundaan
(suspend) minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua)
tahun diberikan terhadap:

a.

b.

(41

pemegang dokumen kepelautan berupa Sertifikat
Keahlian Pelaut, Sertiflkat kewenangan/pengukuhan
pelaut, Buku Pelaut dan Kartu Identitas Pelaut
(KlPl/ Seafarer Identifu Doa.tmerrt yang dikeluarkan
secara tidak sah;
sertilikat non mandatory S?CIU dan/atau sertifikat
berbasis kepelautan selain SYCW yang dikeluarkan
secara tidak sah

Sanksi administratif kategori berat

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penghapusan
dari database kepelautan selama 3 (tiga) tahun terhadap
pemegang dokumen kepelautan yang memiliki dokumen
kepelautan yang dikeluarkan secara tidak sah lebih dari
1 (satu) kali
Pasal 8

(1)

Usalra Keagenan Awak Kapal {Ship Manning Agencg),

Laut,

dan/ atau Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan yang terlibat dalam
penerbitan dokumen kepelautan yang tidak sah dapat
diberikan sanksi administratif.

Perusahaan Angkutan

t2l

Sanksi administratif diberikan kepada Usaha Keagenan

Awak Kapal (Ship Manning Agencil,

Perusahaan
Angkutan laut, dan/atau lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Kepelautan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) apabila terlibat, memfasilitasi, dan/atau tanpa.
sepengetahuan pemegang dokumen kepelautan
membuat dokumen kepelautan yang dikeluarkan secara
tidak sah.

(3)

Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a peringatan;
b pembekuan ir,in atau Dokumen Penyesuaian
Manajemen
Keselamatan (Document oJ
Compliance/DOC) atau pengesahan (opproual)
program Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

c pencabutan izlrr atau Dokumen penyesuaian
Manajemen Keselamatan (Doanm.ent of
Compliance/DOC) atau pengesahan {approual)
program Pendidikan dan pelatihan Kepelautan.
pasal 9

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, sanksi administratif dapat diberikan berdasarkan:
a. Pelaksanaan putusan Mahkamah pelayaral;
b. Permohonan dari instansi pemerintah;
c. Laporan pemegang Dokumen Kepelautan, perusahaan

Angkutan Laut, dan Usaha Keagenan Awak Kapal /Slup
Monning Agencg) dengan dasar bukti-bukti yang dapat
dipertanggungiawabkan.
pasal 10

(1)

Pemulihan terhadap sanksi administratif kategori ringan

dan/atau sanksi administratif kategori sedang dapat
dilakukan setelah pemegang dokumen kepelautan
meqlalani sanksi administratif dengan melaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, mengurus
dan/atau memberikan data sesuai dokumen kepelautaa
yang sah.

(21 Pemulihan terhadap sanksi administratif kategori berat
depat dilakukan terhadap pemegang dokumen
kepelautan yang memiliki dokumen kepelautan yang
dikeluarkan secara tidal< sah lebih dari f (satu) kali
setelah melaksanakan sanksi administratif selama 3
(tiga) tahun dengan melaksanakan pendidikal dan
Pelatihan, mengurus dan/atau memberikan data sesuai

dokumen kepetautan yang sah.

{3) Bag

pemegang dokumen kepel,autan yang telah
diberikan sanksi administrasif kategori ringan atau
sanksi administrasi kategori sedang narnun tidak
meLaksanakan Pendidikan dan pelatitran Kepelautan,
mengums dar:/ata:u dan membei:ikan data sesuai
dokumen kepelautan yang sah maka secara otomatis
sanksi administratif tersebut tetap berlaku sampai
dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan
KepeLautan mengurus dan/atau memberikan data sesuai

dokumen kepelautan yang sah.

.as

.{

: :?:

.

Pasal 11

Direktur Perkapalan dan Kepelautan meLakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap peraturan Direktur Jenderal ini.
pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal pehubungan Laut
berlaku pada tanggal ditetapkan.

ini

mulai

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .. 14 OuNl 2olb
DIRTKTT'R T'ENDERAT PERHI'BI'I|G/IN LAI'T

ttd
Ir. A.TONM BUpIONO.M.M.
Pembina Utama Madya [V/d)
NIP. 19580713 198603 1oO1

S-alinan Sesuai Denga.n Aslinya
Kepala Bagian Hukum & KStN

F. ZtI6TLAN. SH. Msi
Pembina Tk. I (IVlb)
NIP. 19670213 199403 1oo1

LAMPIMN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

Contoh

1.

KOP

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DAN ALAMAT UNIT KERJ

Nomor
Klasilikasi
Perihal

tanggal bulan tahun
:Laporan dokumen
:Kepelautan yang diterbitkan
:tidak secara sah

Kepada

Yth

:

Tim Pemeriksa
Dokumen Kepelautan
Di

1.

Dasar pengawasan :
a. Pasal 5 dan pasal 6 peraturan Menteri perhubungan
Nomor pM. 70 Tahun
2013 tentang pendidikan dan pelatihan,SertintasT
se.ta Dinas Jaga pelaut;
b. Undang -Undang Nomor 17 tahun ioo. i""i."s;layaran.

2.

D^engan

ini diberitahukan bahwa pada hari ...........,tanggal .................Tahun

2000"""""' telah dilakukan

pengawasan terhadap dokumen kepelautan
atas

c.
d.
e.

3.

Berikut dilampirkan sebagai Administrasi pengawasan
:
laporan/pengaduan fiika ada);
3.
9y."1
b. Identihs diri petapor
aia);
c. dokumen kepelautanfiika
yang diduga tidak sesuai atau bukti lainnya yang

d.

dapat dipertanggungjawabkan
Berita acara pemeriksaan.

;

4. Berdasarkan hasil/. .... ..

Mengetahui,
KEPALA UNIT KER.JA

t.
:

i

'..'

PENGAWAS

Contoh 2.

.,KOP . , ". .,...

,

,.

,..,,..KEMENTERIAN PERHUI]UNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DAN ALAMAT UNIT KERJ
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

------- Pada hari ini,............., tanggal
pukul : ........... Wib, saya : -------------

..,........

2OOO

....................Nip.....................

pengawas pada kantor
tersebut diatas,
berdasarkan peraturan Direktur Jenderal pehubungan Laut
Nomor.............
telah melakukan pemeriksaan dengan
seorang mengaku bernama : ----- -- -- - - -- - -- - -

Pangkat

Tempat Tanggal Lahir ............,,......, Seafarer Code.
Alamat tempat tinggal ............
------- Ia didengar keterangannya sebagai pemegang dokumen
kepelautan..,............Nomor.................tanggal
penerbitan........................diterbitkan oleh.........................yang diduga
diterbitkan bukan oleh Direktorat Jenderal perhubungan 1su1---------------- Atas pertanyaan pengawas yang melakukan wawancara, yanB
bersangkutan menjawab dan memberikan keterangan sebagai

berikut

:

PERTAI{YAAN : JAWAI}AN :
1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? 1.Ya, pada hari ini saya sehat, -----------

2.

Saudara pada hari ini akan diwawancara sebagai pemegang dokumen
kepelautan tersebut diatas yang diduga diterbitkan bukan oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan L^aut. Apakah saudara bersedia dan dapat
memberikan keterangan dalam pemeriksaao ini ?
2. Ya, sayabersedia dan dapat memberikan keterangan dalam---pemeriksaan ini. ----------

3.

Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia menceritakan
riwayat pekerjaan saudara ?
--------------- -3
4.

---------

--

------4

----------------5
6. Apakah ada/...

6. Apakah ada kelerangan lain yang dapat saudara
berikan dalam
pemeriksaan ini ? ------------_
saudara_ dalam pemeriksaan ini dalam memberikan
keterangan
f-.,lnata.{r.
merasa ditekan oleh pihak
lain ? - -- - --- - -- - ---- - --:- -- - ----- -9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun,
10. Apakah semua keterancan yang saudara
berikan dalam pemeriksaan ini
telah sesuai dan benar ? - "
10. ya, benar.

------- Setelah Berita Acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian
dibacakan
kepada yang diperiksa dan yang aiperif<sa' ---benarkan
semua
fSbati
Keterangan yang diberikan, untuk.menguatkan
keterangannya yang diperiksa
membubuhkan tanda tangannya di bariah 1n1. ---_---__I__---_--Yang diperiksa

------- Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan
sebenarnya atas
kekuatan sumpatr jabatan,. kemudian dit"t;p ;;;;itiiiut.r,g.r,i
(r1.................... pada hari dan tanggal
tersebut di atas. -__--____
Pengawas

Contoh 3.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN I,AUT
DAN AI,AMAT UNIT KERJ
tanggal bulan tahun

KOP

Nomor
Klasifikasi

Perihal'

:;;;;;;k";;"

Kepelautan yang diterbitkan
bukan oleh Ditjen Hubla

Kepada

Yth

: Direktur PerkaPalan
Kepelautan

Di

1.

Menindaklajuti surat laporan dari...,...Nomor.....tanggal.....perihal......'

2.

Terkait dengan butir satu diatas,berdasarkan hasil periksaan yang telah
dilakukan oleh tim pemeriksa pada tanggal.'... bulan....tahun....dapat kami
sampaikan bahwa:
a. Dokumen kepe1autan.....,...,. atas nama ........tempat tanggal
lahir......nomor......dinyatakan diterbitkan bukan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.
b. Pemegang dokumen kepelautan tersebut diatas dinyatakan telah memiliki
dan/atau menggunakan dokumen kepelautan tersebut diatas.
c. Tim pemeriksa menyampaikan rekomendasi agar pemegang dokumen
kepelautan tersebut diatas diberikan saksi administratif
kategori.........berupa penundaan (suspend) selama.......

3.

Demikian disampaiakan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
KETUATIM PEMERIKSA
Pangkat
NIP
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN I,AUT

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum & KSLN

Pembina Tk. I (IVlb)
NIP. 19670213 199403 1001
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