MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURANMENTERl PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA
NOMORPM 44 TAHUN2021
TENTANG
STABILITASKAPAL
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk
Peraturan

melaksanakan

Pemerintah

Penyelenggaraan

ketentuan

Nomor

Bidang

31

Pasal

Tahun

Pelayaran

perlu

113 ayat (8)
2021

tentang

menetapkan

Peraturan Meriteri Perhubungan tentang Stabilitas Kapal;
Mengingat

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan

Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Nomor 4849);
3.

Undang-undang

Nornor 11 Tahun

2020 ten tang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor

245,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 6543);
4.

Pcraturan

Pemerintah

Nomor 51 Tahun

2002

tentang

Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4227);
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5.

Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

6.

Nomor

Bidang

31 tahun

Pelayaran

Republik

Indonesia

Lembaran

Negara Republik Indonesia

Peraturan

Tahun

Presiden

Kementerian

2021

Nomor

Perhubungan

2021

tentang

(Lembaran

Negara

Nomor 41, Tambahan

40

Nomor 6643);

Tahun

(Lembaran

2015

ten tang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7.

Peraturan

Presiden

Organisasi

Nomor

Kementerian

68

Tahun

Negara

2019

tentang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.

Peraturan
2018

Menteri Perhubungan

tentang

Organisasi

Perhubungan

Nomor PM 122 Tahun

dan

Tata

Kerja

(Berita Negara Republik

Kementerian

Indonesia

Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

MENTERI

PERATURAN

PERHUBUNGAN

TENTANG

STABILITAS KAPAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan
1.

Menteri ini yang dimaksud

Kapal adalah
tertentu,

kendaraan

kendaraan
bawah

2.

yang berdaya

dengan
ditarik

air, serta

tenaga

atau

dukung

bentuk

angin,

ditunda,

dinamis,

alat apung

dan jerns
tenaga

termasuk

kendaraan

di

dan bangunan

yang tidak berpindah-pindah.

Keselamatan
persyaratan
dan

lainnya,

permukaan

terapung

air dengan

yang digerakkan

mekanik,energi

dengan:

Kapal adalah keadaan
material,

perlistrikan,

perlengkapan

Kapal yang memenuhi

konstruksi,

bangunan,

stabilitas,

tata

termasuk

perlengkapan

radio, elektronika

Kapal yang dibuktikan

setelah dilakukan

pemeriksaan

permesinan

susunan

serta

alat penolong dan
dengan sertifikat

dan pengujian.
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3.

Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang masih dalam
perancangan, Kapal yang sedang dalam pembangunan di
galangan, atau Kapal yang telah selesai dibangun dan
belum beroperasi.

4.

Kapal Bangunan Lama adalah Kapal yang telah selesai
dibangun dan telah beroperasi.

5.

Pembangunan Kapal adalah pembuatan Kapal baru baik
di dalam negeri maupun di luar negeri yang langsung
berbendera Indonesia.

6.

Galangan

Kapal

adalah

tempat

atau

unit

yang

dipergunakan khusus untuk pembangunan, pengerjaan,
perbaikan, perawatan, atau Perombakan Kapal.
7.

Perombakan

adalah

Perombakan

memerlukan

pengesahan

gambar

konstruksi
dan

dan

perhitungan

konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur,
dan dimensi Kapal.
8.

Kapal

Tradisional

menyesuaikan

adalah

kearifan

Kapal

lokal dan

yang

dirancang

dibangun

dengan

konstruksi yang sederhana dengan bahan utama berupa
kayu dengan penggerak mekanis, tenaga angin, atau
energi lainnya pada galangan dengan fasilitas peralatan
yang sederhana.
9.

Kapal Kembar (Sister Ship) adalah 2 (dua) Kapal atau lebih
yang didesain dan dibangun memiliki desain, ukuran, tata
susunan, dan tata letak yang sarna serta dibangun di satu
galangan.

10. Bobot Mati yang selanjutnya disebut Deadweight adalah
kemampuan Kapal untuk dapat dimuati beban sampai
pada sarat tertentu, beban tersebut meliputi muatan,
bahan

bakar, pelumas, air tawar, air balas, barang

bawaan Zbekal, penumpang, dan crew.
11. Displacement

adalah berat Kapal setara dengan berat

cairan yang dipindahkan.
12. Dasar Ganda (Double Bottom) adalah bawah Kapal (dasar
Kapal) yang dibangun atau dibuat dengan teknik tertentu
sehingga terdiri atas bagian dalam dan luar dengan jarak
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tertentu sehingga membentuk ruang hampa (void) atau
tangki.
13. Kedap Air adalah kondisi yang dalam keadaan

laut

bagaimanapun air tidak dapat masuk dan keluar dari
kedua sisi.
14. Kedap Cuaca adalah kondisi yang dalam keadaan laut
bagaimanapun air tidak dapat masuk ke dalam Kapal.
15. Perairan Tenang adalah perairan dimana tinggi gelombang
yang signifikan tidak melebihi 0,5 m (nol koma lima meter)
dari dasar cekungan sampai puncak, paling sedikit 90%
(sembilan puluh persen) dari satuan waktu.
16. Daerah Pelayaran Semua Lautan adalah Pelayaran untuk
semua laut di dunia.
17. Daerah Pelayaran Perairan Indonesia adalah laut teritorial
Indonesia

beserta

perairan

kepulauan

dan

perairan

pedalaman.
18. Daerah Pelayaran Lokal adalah daerah pelayaran yang
meliputi jarak dengan radius 750 (tujuh ratus lima puluh)
millaut dari suatu pelabuhan tujuan.
19. Daerah Pelayaran Terbatas adalah daerah pelayaran yang
meliputi jarak dengan radius 100 (seratus) mil laut dari
suatu pelabuhan tujuan.
20. Daerah Pelayaran Pelabuhan adalah perairan di dalam
daerah

lingkungan

kerja

dan

daerah

lingkungan

kepentingan pelabuhan.
21. Daerah Pelayaran Perairan Sungai dan Danau adalah
sungai, danau, waduk, kanal, terusan, dan rawa.
22. Kapal Penumpang adalah Kapal yang difungsikan dan
bersertifikat untuk mengangkut lebih dari 12 (dua belas)
penumpang;
23. Kapal Barang adalah Kapal yang bukan merupakan Kapal
Penumpang.
24. Kapal Dengan Kecepatan Tinggi (High Speed Craft) adalah
Kapal yang mempunyai kecepatan

maksimum dalam

meter/ detik (m/ det) sarna atau melebihi kecepatan sesuai
dengan rumusan V ~ 3,7 V'

0,1667

dimana V' merupakan
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volume pada berat Kapal penuh pada sarat rancangan
(m-).
25. Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker, adalah Kapal yang
dibangun dan dipergunakan untuk mengangkut minyak
bumi dan produk dari minyak bumi secara curah.
26. Kapal Tangki Bahan Kimia (Chemical Tanker, adalah Kapal
yang dibangun atau disesuaikan dan digunakan untuk
mengangkut secara curah produk cair yang tercantum
dalam Bab 17 Koda Internasional Bahan Kimia Curah
(International Bulk Chemical/IBC Code).

27. Kapal Tangki Gas Cair (Liquefied Gas Tanker, adalah Kapal
yang dibangun atau disesuaikan dan digunakan untuk
mengangkut gas cair atau produk lainnya yang tercantum
dalam Bab 19 Koda Internasional Pengangkutan Gas Cairo
28. Organisasi Yang Diakui (Recognized Organization) adalah
organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan
kewenangan atau pendelegasian oleh Menteri melalui
suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak
untuk melakukan survei dan sertifikasi Kapal atas nama
pemerintah Indonesia sesuai ketentuan internasional.
29. Stabilitas Utuh (Intact Stability) adalah stabilitas Kapal
pada kondisi utuh.
30. Stabilitas Bocor (Damage Stability) adalah stabilitas Kapal
pada kondisi Kapal bocor atau rusak.
31. Perhitungan
perhitungan

Stabilitas
yang

(Stability

Calculation)

dilakukan

untuk

adalah

mengetahui

kemampuan Kapal kembali pada posisi kesetimbangannya
setelah

mengalami

kemiringan

yang

dihitung

pada

beberapa kondisi untuk tiap derajat kemiringan.
32. Perhitungan Stabilitas Utuh (Intact Stability Calculation)
adalah perhitungan stabilitas Kapal utuh (tidak bocor)
untuk tiap derajat kemiringan Kapal yang dihitung pada
suatu

kondisi

mengetahui

pemuatan

kemampuan

yang

dilakukan

Kapal kembali pada

untuk
posisi

kesetimbangannya setelah mengalami kemiringan.
33. Perhitungan Stabilitas Bocor (Damage Stability Calculation)
adalah

perhitungan

stabilitas

Kapal

ketika

Kapal
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mengalami kebocoran pada
derajat

lambungnya

kemiringan Kapal yang dihitung

kondisi pemuatan
kemampuan

yang dilakukan untuk

untuk

tiap

pada suatu
mengetahui

Kapal tetap stabil ketika lambung Kapal

rusak atau bocor.
34. Uji Kemiringan Kapal (Inclining Test) adalah pengujian
yang dilakukan pada Kapal untuk menetukan berat Kapal
kosong, titik berat secara vertikal, titik berat secara
memanjang, dan titik berat secara melintang.
35. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat
pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian
dibidang Keselamatan Kapal dan diangkat oleh Menteri.
36. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
37. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi Kapal yang
melakukan

pengaturan

permesman

Kapal, jaminan

pengawasan

kekuatan
mutu

pembangunan,

konstruksi
material

pemeliharaan,

dan

manne,

dan

Perombakan Kapal sesuai peraturan klasifikasi.
38. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pelayaran.
BABII
RUANG LINGKUP

Pasal2
Peraturan

Menteri im

berlaku

untuk

Kapal berbendera

Indonesia yang berlayar di dalam perairan Indonesia dan.' atau
di pelayaran internasional.
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BABIII
STRUKTURDANKONSTRUKSIKAPAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal3
(1) Kapal harus memiliki kekuatan struktur dari konstruksi
lambung

dan

bangunan

Kapal yang dirancang

dan

dibangun memenuhi ketentuan Badan Klasifikasi yang
diakui dan ditunjuk.
(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Kapal yang wajib diklasifikasikan pada Badan Klasifikasi
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(3) Struktur konstruksi lambung dan bangunan Kapal yang
tidak wajib diklasifikasikan mengacu pada ketentuan
standar Kapal nonkonvensi.
Bagian Kedua
Sekat Kapal
Pasal4
(1) Kapal harus memiliki konstruksi sekat Kedap Air pada
kompartemen bagian lambung dan bangunan atas yang
Kedap Cuaca.
(2) Sekat Kedap Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri atas:
a.

sekat tubrukan yang dipasang pada posisi an tara 5%
(lima persen) sampai dengan 8% (delapan persen) dari
panjang garis tegak (Length of Perpendicular/ LPp)
yang dimulai dari garis tegak haluan;

b.

sekat kamar mesin; dan

c.

sekat

buritan

yang

dipasang

buritan dengan kamar mesin.

membatasi

tangki
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(3) Selain sekat Kedap Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilengkapi sekat Kedap Air pada ruang muat dan
ruang lain di bagian lambung Kapal untuk memberikan
daya apung dan kekuatan struktur penopang geladak.
(4) Sekat Kedap Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan
ayat (3) harus dipasang pada posisi gading dan menerus
ke geladak.
Bagian Ketiga
Konstruksi Dasar Ganda (Double Bottom)
Pasal5
(1) Konstruksi Dasar Ganda (Double Bottom) dipasang di
Kapal bertujuan untuk:
a.

penahan konstruksi alas Kapal dalam hal terjadi
kebocoran akibat kandas;

b.

kekuatan melintang Kapal; dan

c.

penambah daya apung dan stabilitas Kapal.

(2) Konstruksi Dasar Ganda (Double Bottom) harus dilengkapi
pada Kapal Bangunan Baru dengan jenis dan ukuran
sebagai berikut:
a.

Kapal Barang dengan ukuran panjang seluruhnya 60
m (enam puluh meter) atau lebih;

b.

Kapal Penumpang ukuran panjang seluruhnya 60 m
(enam puluh meter) atau lebih; atau

c.

Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker) dengan ukuran
DWT600 (enam ratus Deadweight) atau lebih.

(3) Dalam keadaan tertentu Dasar Ganda (Double Bottom),
diizinkan tidak dipasang terhadap Kapal Barang dan Kapal
Penumpang bangunan baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b.
(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:
a. pemasangan

Dasar

Ganda

(Double Bottom)

tidak

kompatibel dengan desain Kapal;
b. Kapal yang

dirancang

difungsikan

Daerah Pelayaran Terbatas; atau

beroperasi

di
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c.

Kapal

yang

dirancang

difungsikan

beroperasi

di

Perairan Tenang.
(5)

Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker) ukuran DWT600 (enam

ratus Deadweight) atau lebih sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c yang telah beroperasi dengan konstruksi
dasar

tunggal wajib dilakukan

penyesuaian

dengan

pemasangan konstruksi Dasar Ganda (Double Bottom)
paling lambat pada jadwal dok besar atau tidak lebih dari
tanggal 1 Juli tahun 2026.
Pasal6
(1) Kapal Barang dan Kapal Penumpang yang merupakan
Kapal Bangunan Lama yang telah beroperasi dan tidak
dilengkapi Dasar Ganda (Double Bottom) harus memenuhi
ketentuan:
a.

perhitungan stabilitas bocor alas (bottom damage
stability calculation);

b.

memiliki sumber daya untuk keadaan darurat dan
dapat berfungsi setiap saat;

c.

memiliki perlengkapan penerangan dan komunikasi
internal serta dapat berfungsi setiap saat;

d.

Kapal yang beroperasi di dalam Daerah Pelayaran
Terbatas; dan

e.

Kapal yang beroperasi di Perairan Tenang.

(2) Perhitungan stabilitas bocor alas (bottom damage stability
calculation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

kebocoran

diasumsikan

untuk

tangki

atau

kompartemen yang tidak dilengkapi Dasar Ganda
(Double Bottom); dan

b.

posisi

kesetimbangan

(equilibrium)

akhir

Kapal

setelah bocor tidak boleh melebihi margin line.
Pasal 7
(1) Pemasangan konstruksi Dasar Ganda (Double Bottom)
Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (2)huruf
a dan huruf b dilakukan sebagai berikut:
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a.

untuk

Kapal dengan ukuran

panjang seluruhnya

m (enam puluh meter) sampai dengan
puluh satu meter) dipasang
kamar

mesin

ke

sekat

71 m (tujuh

membentang
tubrukan

60

dari sekat

atau

sedekat

mungkin dengan sekat tubrukan;
b.

untuk

Kapal dengan ukuran

m (tujuh puluh
(delapan

puluh

satu

panjang seluruhnya

meter) sampai

dengan

lima meter) dipasang

71

85 m

membentang

dari sekat kamar mesin sampai ke sekat tubrukan
dan sampai ke sekat buritan; atau
c.

untuk

kapal

dengan

ukuran

panjang

seluruhnya

lebih dari 85 m (delapan puluh lima meter) dipasang
membentang

ke sekat tubrukan

buritan, termasuk
(2)

kamar mesin.

Dasar Ganda (Double Bottom) sebagaimana

Pemasangan

dimaksud

dan sampai ke sekat

pada ayat (1) tinggi minimum ditentukan

dengan B/20, namun tidak boleh kurang dari 760 mm
(tujuh ratus enam puluh milimeter) dan tidak lebih dari
2000 mm (dua ribu milimeter).
(3) Tinggi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker), Kapal Tangki
Bahan Kimia (Chemical Tanker), dan Kapal Tangki Gas
Cair (Liquefied Gas Tanker) sesuai dengan ketentuan
peraturan

perundang- undangan

dan

ketentuan

internasional.
BABIV
STABILITAS
KAPAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal8
(1) Kapal harus mempunyai daya apung dan stabilitas yang
aman, dibangun dengan kompartemen, pintu, bukaan,
dan jendela Kedap Air serta memenuhi kriteria stabilitas
sesuai dengan peruntukannya.
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(2)

Kapal harus

memiliki

kemampuan

untuk

kembali

ke

keadaan semula setelah oleng.

Pasal9
Jenis stabilitas Kapal terdiri atas:
a.

Stabilitas Utuh (Intact Stability); dan

b.

Stabilitas Bocor (Damage Stability).

Bagian Kedua
Stabilitas Utuh (Intact Stability)
Pasal 10
Kapal

berbendera

Indonesia

yang

dibangun

dan/ atau

difungsikan beroperasi di dalam perairan Indonesia dapat
memenuhi persyaratan Stabilitas Utuh (Intact Stability) sesuai
ketentuan International Code on Intact Stability/IS

Code, 2008

beserta amandemennya sepanjang dapat diterapkan di Kapal.
Pasal 11
(1) Kapal dengan ukuran

panjang gans tegak (Length of

Perpendicular/ LPp) 24 m (dua puluh empat meter) atau
lebih yang dibangun dan/ atau difungsikan beroperasi
untuk

pelayaran

persyaratan

internasional

Stabilitas

Utuh

harus

(Intact

memenuhi

Stability)

keten tuan International Code on Intact Stability/IS

sesuai
Code,

2008 beserta amandemennya.
(2) Jenis Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a.

Kapal Barang;

b.

Kapal Penumpang; dan

c.

Kapalpenangkapikan.

(3) Selain jenis Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, pemenuhan persyaratan Stabilitas Utuh (Intact
Stability) dapat diterapkan terhadap Kapal Barang dengan
j enis terten tu berupa:
a.

Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker);

b.

Kapal pengangkut biji bijian secara curah; dan

c.

Kapal Dengan Kecepatan Tinggi (High Speed Craft).
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Pasal 12
(1)

Kapal sebagaimana
pemenuhan

dimaksud

persyaratan

dalam

Stabilitas

Pasal

11 ayat (2),

Utuh (Intact Stability)

dilakukan sesuai ketentuan International Code on Intact
Stability/ IS Code, 2008 beserta amandemennya.
(2) Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker] sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dengan ukuran DWT5000
(lima ribu Deadweight) atau lebih- pemenuhan persyaratan
Stabilitas

Utuh

(Intact

ketentuan International
Pollution

from

Ships

Stability)

dilakukan

sesuai

Convention for the Prevention of
(MARPOL) Annex

beserta

amandemennya.
(3) Kapal pengangkut biji-bijian secara curah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b pemenuhan
persyaratan

Stabilitas Utuh (Intact Stability) dilakukan

sesuai ketentuan International Code for the Safe Carriage of
Grain in Bulk beserta amandemennya.
(4) Kapal Dengan Kecepatan Tinggi (High Speed

Craft)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c
pemenuhan persyaratan Stabilitas Utuh (Intact Stability)
dilakukan sesuai ketentuan International Code of Safety for
High Speed Craft (HSC) beserta amandemennya.
Bagian Ketiga
Kriteria Stabilitas Utuh (Intact Stability)
Pasal 13
(1) Kriteria Stabilitas Utuh (Intact Stability) untuk
dengan

ukuran

panjang

gans

tegak

Kapal

(Length

of

Perpendicular/ LPp) 24 m (dua puluh empat meter) atau
lebih terdiri atas:
a.

kriteria umum; dan

b.

kriteria khusus.

(2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

luasan dibawah kurva lengan penegak (GZ)dari sudut
kemiringan 0° (nol derajat) sampai sudut kemiringan
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30° (tiga puluh derajat) tidak kurang dari 0.055 m.rad
(nol koma nollima lima meter radian);
b.

luasan

di bawah

sudut

kemiringan

kemiringan

kurva

lengan

penegak

0° (nol derajat)

40° (empat puluh

(GZ) dari

sampai

derajat)

sudut

atau

sudut

doumfloodinq (Sf),dipilih yang terkecil tidak kurang
dari 0.09 m.rad (nol koma nol sembilan meter radian);
c.

luasan

antara

sudut kemiringan 30° (tiga puluh

derajat) sampai sudut kemiringan 40° (empat puluh
derajat) atau sudut downflooding

(Sf) dipilih yang

terkecil tidak kurang dari 0.03 m.rad (noI koma nol
tiga meter radian);
d.

lengan penegak harus tidak kurang dari 0.2 m (nol
koma dua

meter) pada

susut

kemiringan sarna

dengan atau lebih besar dari 30° (tiga puluh derajat);
e.

sudut kemiringan untuk lengan penegak maksimum
(GZ max) tidak kurang dari 25° (dua puluh lima
derajat);

f.

tinggi metasentrik awal (GM)tidak kurang dari 0.15
m (nol koma satu lima meter); dan

g.

kriteria cuaca sesuai dengan ketentuan International
Code

on Intact

Stability/IS

Code) 2008

beserta

amandemennya.
(3) Pemenuhan

Kriteria

Stability) dibedakan

umum
untuk

Stabilitas
daerah

Utuh

pelayaran

(Intact
sebagai

berikut:
a.

Daerah Pelayaran Semua Lautan;

b.

Daerah Pelayaran Perairan Indonesia;

c.

Daerah Pelayaran Lokal;

d.

Daerah Pelayaran Terbatas;

e.

Daerah Pelayaran Pelabuhan; atau

f.

Daerah Pelayaran Perairan Sungai dan Danau.
Pasal 14

(1) Dalam hal sudut

kemiringan untuk

lengan penegak

maksimum (GZ max) tidak kurang dari 25° (dua puluh
lima derajat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
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(2) huruf e tidak terpenuhi,

dapat menggunakan

kriteria

alternatif.
(2)

Kriteria alternatif

sebagaimana

hanya digunakan

dimaksud

pada ayat (1)

untuk kapal dengan ukuran rasio BID ~

2.5.
(3)

Kriteria alternatif

sebagaimana

dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

luasan

dibawah

kurva

kurang

dari 0.07 m.rad

dimaksud

lengan

pada sudut

penegak

ayat (2)

(GZ) tidak

(nol koma nol tujuh

radian) sampai dengan sudut
ketika lengan penegak

pada

meter

15° (lima belas derajat)

maksimum

(GZ max) terjadi

15° (lima belas derajat), dan 0.055 m.rad

(nol koma nol lima lima meter radian) sampai dengan
sudut 30° (tiga puluh derajat) ketika lengan penegak
maksimum

(GZ max) terjadi

pada

sudut

30° (tiga

puluh derajat);
b.

dalam

hal

lengan

sebagaimana
sudut

dimaksud

antara

puluh

maksimum

dalam huruf

(GZ max)

a terjadi pada

15° (lima belas derajat) dan 30° (tiga

derajat) ,

0.055+0.001
c.

penegak

area

(30 -sudut

penegak

harus

GZ max) m.rad; dan

0

sudut kemiringan

kurva

untuk lengan penegak maksimum

(GZ max) tidak boleh kurang

dari

15° (lima belas

derajat).

Pasal 15
Kriteria cuaca sebagaimana
huruf

g, untuk

Daerah

Daerah Pelayaran

Pelayaran

Lokal, tekanan

dalam Pasal 13 ayat (2)
Perairan

Indonesia

amandemennya

maksimum

dengan

dan

angin dapat lebih kecil dari

International Code on Intact Stability/IS

ketentuan
beserta

dimaksud

mengambil

Code, 2008

tekanan

angin

sesuai rute pelayaran Kapal.

Pasal 16
Kriteria
Pelayaran

umum

Stabilitas

Semua

Lautan,

Utuh

(Intact

Daerah

Stability)

Daerah

Pelayaran

Perairan

Indonesia, dan Daerah Pelayaran Lokal sebagaimana

dimaksud
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dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai
ketentuan

International Code on Intact Stability/IS Code, 2008

beserta amandemennya.
Pasal 17
Kriteria umum

Stabilitas

Utuh

(Intact

Stability)

Daerah

Pelayaran Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

luasan dibawah kurva lengan penegak (GZ)tidak kurang
dari 0.07 m.rad (noI koma nol tujuh meter radian) sampai
dengan sudut

15° (lima belas derajat) ketika lengan

penegak maksimum (GZmax) terjadi pada sudut 15° (lima
belas derajat) , dan 0.055 m.rad (nol koma nol lima lima
meter radian) sampai dengan sudut

30° (tiga puluh

derajat) ketika lengan penegak maksimum (GZmax) terjadi
pada sudut 30° (tiga puluh derajat);
b.

dalam

hal

lengan

penegak

maksimum

(GZ max)

sebagaimana dimaksud dalam huruf a terjadi pada sudut
antara 15° (lima belas derajat) dan 30° (tiga puluh derajat),
area kurva penegak harus 0.055+0.001 (30 -sudut GZ
0

max) m.rad;
c.

lengan penegak maksimum (GZ max) tidak boleh kurang
dari 0.2 m (nol koma dua meter);

d.

sudut kemiringan untuk lengan penegak maksimum (GZ
max) tidak boleh kurang dari 15° (lima belas derajat);

e.

sudut downjlooding (8r)tidak boleh kurang dari 15° (lima
belas derajat); dan

f.

tinggi metasentrik awal (GM)tidak boleh kurang dari 0.15
m (nol koma satu lima meter).
Pasal 18

Kriteria umum

Stabilitas

Utuh

(Intact

Stability)

Daerah

Pelayaran Pelabuhan dan Daerah Pelayaran Perairan Sungai
dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf e dan huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

tinggi metasentrik awal (GM)tidak boleh kurang dari 0.3
m (nol koma tiga meter);
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b.

luasan kurva lengan penegak (GZ)tidak boleh kurang dari
0.055 m.rad (nol koma nollima
dengan

sudut

downjlooding

lima meter radian) sampai

(ef) atau 40° (empat puluh

derajat), diambil yang terkecil; dan
c.

rentang stabilitas tidak boleh kurang dari 15° (lima belas
derajat).
Pasal19

(1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf b berlaku untuk:
a.

Kapal yang tidak dilengkapi dengan penutup palka;

b.

Kapal Penumpang; dan

c.

Kapal tongkang geladak.

(2) Kriteria khusus untuk Kapal yang tidak dilengkapi dengan
penutup palka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
a, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

tinggi metasentrik awal (GM) harus tidak kurang dari
0.3 m (nol koma tiga meter);

b.

lengan penegak maksimum (GZ max) tidak kurang
dari 0.2 m (noI koma dua meter); dan

c.

luasan dibawah kurva lengan penegak (GZ) tidak
kurang dari 0.09 m.rad (nol koma nol sembilan meter
radian) sampai dengan sudut down flooding (ef) atau
40° (empat puluh derajat), diambil yang terkecil.

(3) Kriteria khusus untuk Kapal Penumpang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)hurufb, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.

sudut kemiringan pada saat Kapal berputar tidak
lebih dari

10° (sepuluh derajat) dimana momen

kemiringan dihitung dengan formula sebagai berikut:
vo2
d
MR = 0.200 x - x!J x (KG - -)
Lwl

2

dimana:
MR

=

momen kemiringan (kNm)

Vo

=

kecepatan dinas (m/ s)

LWL

=

panjang garis air (rn)

6.

=

Displacement (ton)
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b.

d

=

sarat (m)

KG

=

tinggi titik berat Kapal di atas garis dasar (m)

sudut

kemiringan

yang

disebabkan

karena

berkumpulnya penumpang pada salah satu sisi Kapal
tidak lebih dari 10° (sepuluh derajat); dan
c.

asumsi berat penumpang 75 kg (tujuh puluh lima
kilogram) dengan titik berat 1.0 m (satu meter) dari
geladak untuk penumpang berdiri dan 0.3 m (noI
koma tiga meter) untuk penumpang di atas tempat
duduk.

(4) Kriteria

khusus

untuk

Kapal

tongkang

geladak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.

luasan di bawah kurva lengan penegak (GZ)sampai
dengan sudut lengan penegak maksimum tidak boleh
kurang dari 0.08 m.rad (nol koma nol delapan meter
radian);

b.

sudut kemiringan statis yang disebabkan tekanan
angin yang tersebar merata sebesar 540Pa (kecepatan
angin 30 m/ s (tiga puluh meter / detik) tidak boleh
melebihi sudut
kondisi

setengah lambung timbul untuk

pemuatan

yang

sesuai,

dimana

lengan

momen kemiringan Kapal akibat tekanan angin (wind
heeling moment) diukur

dari pusat

luasan yang

terkena angin sampai dengan setengah sarat Kapal;
dan
c.

rentang stabilitas minimum yaitu:
1.
2.

untuk L s 100 m 20°; atau
untuk L ;:::150 m 15°,

untuk

panjang Kapal diantaranya

menggunakan

interpolasi.
Pasal20
(1) Kriteria persyaratan Stabilitas Utuh (Intact Stability)untuk
Kapal dengan ukuran

panjang garis tegak (Length of

PerPendicular/ LPPj kurang dari 24 m (dua puluh empat
meter) dengan ketentuan sebagai berikut:
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a.

awal OM harus lebih besar dari,

tinggi metasentrik

OMf dimana nilai OMr diperoleh dari,
GMf = 0.41

+ 0.014 (7)

(m).

dimana:
OMf = tinggi metasentrik sesuai lambung timbul (m);

b.

B

=

lebar Kapal sesuai sarat musim panas (m);

f

=

tinggi lambung timbul (m);

untuk Kapal yang beroperasi pada Daerah Pelayaran
Pelabuhan dan Daerah Pelayaran Sungai dan Danau,
tinggi metasentrik awal OM tidak boleh kurang dari
0.35 m (nol koma tiga lima meter); dan

c.

kriteria

tambahan

dipersyaratkan

untuk

Penumpang mengacu pada International
Intact

Stability/ IS

Code,

Kapal

Code on

2008

beserta

amandemennya.
Bagian Keempat
Buku Perhitungan Stabilitas Utuh (Intact Stability Calculation)
Pasa121
(1) Pemenuhan persyaratan Stabilitas Utuh (Intact Stability)
dituangkan dalam:
a.

buku Perhitungan Stabilitas Utuh awal (preliminary
Intact Stability Calculation); dan

b.

buku

Perhitungan

Stabilitas

Utuh

final

(Intact

Stability Calculation booklet).
(2) Buku Perhitungan Stabilitas Utuh awal (preliminary Intact
Stability Calculation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus tersedia sebelum:
a.

Pembangunan Kapal; atau

b.

Perombakan Kapal.

(3) Buku Perhitungan Stabilitas Utuh final (Intact Stability
Calculation booklet) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b harus tersedia:
a.

setelah

Kapal selesai

beroperasi;

UJI

stabilitas

dan

belum
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(4)

b.

untuk Kapal Bangunan Lama; atau

c.

setelah Perom bakan Kapal.

Buku Perhitungan

Stabilitas Utuh awal (preliminary Intact

Stability Calculation) dan buku perhitungan stabilitas utuh
final (Intact Stability

Calculation

booklet) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengesahan dari
Direktur Jenderal.
(5) Dalam pengesahan buku Perhitungan Stabilitas Utuh awal
(preliminary

Intact

Perhitungan

Stability

Stabilitas

Utuh

Calculation)
final

dan

(Intact

buku
Stability

Calculation booklet) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Direktur

Jenderal

dapat

mendelegasikan

kepada

Organisasi Yang Diakui (Recognized Organization).
(6) Buku Perhitungan Stabilitas Utuh final (intact stability
calculation

booklet) yang telah disahkan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) harus berada di atas Kapal untuk
dapat digunakan oleh nakhoda atau awak Kapal pada
berbagai kondisi pemuatan atau operasi Kapal.
Pasal22
(1) Buku Perhitungan Stabilitas Utuh awal (preliminary Intact
Stability

Calculation) dan buku Perhitungan Stabilitas

Utuh final (Intact Stability Calculation booklet) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 harus menggunakan bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris yang berisi informasi paling
sedikit:
a.

data Kapal meliputi nama, tanda panggilan, ukuran
Kapal, dan pemilik Kapal;

b.

gambar rencana umum;

c.

instruksi penggunaan buku stabilitas;

d.

tabel dan y atau kurva hydrostatic;

e.

tabel kapasitas tangki;

f.

tabel kalibrasi tangki;

g.

nilai maksimum titik berat atau minimum GM;

h.

kriteria stabilitas;

1.

perhitungan stabilitas kondisi pemuatan; dan

J.

berita acara dan laporan uji stabilitas Kapal.
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(2) Perhitungan stabilitas kondisi pemuatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
a.

untuk Kapal Penumpang dengan ketentuan sebagai
berikut:
1.

100%

(seratus

persen)

pada

muatan,

penumpang, perbekalan, dan konsumsi saat
Kapal berangkat;
2.

100%

(seratus

penumpang

persen)

dengan

pada

10%

muatan,

(sepuluh

persen)

perbekalan dan 10% (sepuluh persen) konsumsi
saat Kapal tiba;
3.

tanpa muatan dengan 100% (seratus persen)
penumpang, perbekalan, dan konsumsi saat
Kapal berangkat; dan

4.

tanpa muatan dengan 100% (seratus persen)
penumpang, 10% (sepuluh persen) perbekalan,
dan 10% (sepuluh persen) konsumsi saat Kapal
tiba;

b.

untuk

Kapal Barang dengan

ketentuan

sebagai

berikut:
1.

100% (seratus persen) pada muatan, perbekalan,

dan konsumsi saat Kapal berangkat;
2.

100% (seratus persen) pada muatan dengan 10%

(sepuluh persen) perbekalan dan 10% (sepuluh
persen) konsumsi saat Kapal tiba;
3.

kondisi balas saat berangkat tanpa

muatan

dengan 100% (seratus persen) perbekalan dan
konsumsi saat Kapal berangkat; dan
4.

kondisi balas saat tiba tanpa muatan dengan
10% (sepuluh persen) perbekalan

dan

10%

(sepuluh persen) konsumsi saat Kapal tiba;
c.

untuk

Kapal yang mengangkut

muatan

di atas

geladak dengan ketentuan sebagai berikut:
1.

100% (seratus persen) pada muatan di geladak,

perbekalan, dan konsumsi saat Kapal berangkat;
dan
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2.

100% (seratus persen) pada muatan
dengan

10% (sepuluh

persen)

di geladak

perbekalan

dan

10% (sepuluh persen) konsumsi saat Kapal tiba;
d.

untuk

Kapal supply lepas pantai dengan ketentuan

sebagai berikut:
1.

100%(seratus persen) pada muatan, perbekalan,
dan konsumsi dengan muatan di bawah dan di
atas geladak saat Kapal berangkat;

2.

100%(seratus persen) pada muatan dengan 10%
(sepuluh persen) perbekalan dan 10% (sepuluh
persen) konsumsi saat Kapal tiba;

3.

kondisi balas saat berangkat tanpa

muatan

dengan 100% (seratus persen) perbekalan dan
konsumsi; dan
4.

kondisi balas saat tiba tanpa muatan dengan
10% (sepuluh persen) perbekalan

dan

10%

(sepuluh persen) konsumsi.
Pasa123
Kapal Tradisional atau Kapal lainnya yang diawaki oleh awak
Kapal yang mempunyai keterbatasan
membaca

informasi

stabilitas,

pengetahuan

pemilik

Kapal

dalam
dapat

menyediakan data informasi stabilitas yang sederhana.
Pasa124
(1) Dalam

hal

Kapal

dilakukan

Perombakan

yang

menyebabkan perubahan informasi dan data perhitungan
stabilitas pada buku perhitungan stabilitas Kapal, pemilik
Kapal harus membuat Perhitungan Stabilitas (Stability
Calculation) sesuai kondisi Perombakan Kapal pada buku
perhitungan

stabilitas yang diajukan kepada Direktur

Jenderal untuk mendapat pengesahan.
(2) Dalam pengesahan

buku perhitungan

stabilitas utuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal
dapat mendelegasikan kepada Organisasi yang diakui
(Recognized Organization).
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Bagian Kelima
Stabilitas Bocor (Damage Stability)

Pasa125
(1) Kapal harus memiliki kemampuan bertahan mengapung
masih stabil saat lambung mengalami kebocoran.
(2) Kapal Barang dengan ukuran panjang 80 m (delapan
puluh

meter) atau

beroperasi

lebih yang

untuk

pelayaran

dibangun

dari/ atau

internasional

harus

memenuhi persyaratan Stabilitas Bocor (Damage Stability)
sesuai keten tuan International Convention for The Safety of
Life at Sea (SaLAS) Bab II-1 beserta amandemennya.
(3) Kapal Penumpang semua ukuran panjang yang dibangun
dan Zatau beroperasi untuk pelayaran internasional harus
mernerruhi persyaratan Stabilitas Bocor (Damage Stability)
sesuai ketentuan International Convention for The Safety of
Life at Sea (SaLAS) Bab II-1 beserta amandemennya.
(4) Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker) dengan ukuran GT 150
(seratus
dibangun

lima puluh

gross

dan y atau

internasional

harus

tonnage)

beroperasi

atau

lebih yang

untuk

pelayaran

memenuhi persyaratan

Stabilitas

Bocor (Damage Stability) sesuai ketentuan International
Convention for the Prevention of Pollution from

Ships

(MARPOL)
Annex I beserta amandemennya.
(5) Kapal Tangki Gas Cair (Liquefied Gas Tanker) dengan
ukuran GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih yang
dibangun

dan Zatau

internasional

harus

beroperasi

untuk

memenuhi persyaratan

pelayaran
Stabilitas

Bocor (Damage Stability) sesuai ketentuan International
Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying
Liquefied

Gases

m

Bulk

(IGC

Code)

beserta

amandemennya.
(6) Kapal Tangki Bahan Kimia (Chemical Tanker) dengan
ukuran GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih yang
dibangun

dan.' atau

internasional

harus

beroperasi

untuk

memenuhi persyaratan

pelayaran
Stabilitas

Bocor (Damage Stability) sesuai ketentuan International
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Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying
Dangerous

Chemicals

In

Bulk

(IBC

Code)

beserta

panjang

150 m

amandemennya.
(7) Kapal muatan curah dengan ukuran

(seratus lima puluh meter) atau lebih yang dibangun
dan/ atau beroperasi untuk pelayaran internasional harus
memenuhi persyaratan Stabilitas Bocor (Damage Stability)
sesuai ketentuan International Convention for The Safety of
Life at Sea (SaLAS)

Bab 11-1 dan Bab 11-2 beserta

amandemennya.
(8) Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker), Kapal Tangki Bahan
Kimia (Chemical Tanker), dan Kapal Tangki Gas Cair
(Liquefied Gas Tanker) dengan ukuran panjang 150 m
(seratus lima puluh meter) atau lebih yang dibangun
dan/ atau beroperasi untuk pelayaran internasional harus
memenuhi persyaratan Stabilitas Bocor (Damage Stability)
sesuai ketentuan International Convention on Load Line
(ICLL), International

Convention for

the Prevention

of

Pollution From Ships (MARPOL)
Annex I, International Code
for the Construction and Equipment

of Ships Carrying

Liquefied Gases in Bulk (IGCCode), atau International Code
for the Construction and Equipment
Dangerous

of Ships Carrying

Chemicals in Bulk (IBC Code], dan beserta

amandemennya.
(9) Kapal Dengan Kecepatan Tinggi (High Speed Craft) dengan
ukuran GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih yang
dibangun

dan/ atau

difungsikan

pelayaran internasional
Stabilitas

harus

beroperasi

untuk

memenuhi persyaratan

Bocor (Damage Stability)

sesuai

ketentuan

International Code of Safety for High Speed Craft (HSC)
beserta amandemennya.
Pasal26
(1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
sampai

dengan

ayat

(9) yang

dibangun

dan/ atau

difungsikan beroperasi hanya dalam Daerah Pelayaran
Perairan

Indonesia

harus

memenuhi

persyaratan
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Stabilitas

Bocor

(Damage

Stability)

sesuai

dengan

ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2) Persyaratan

Stabilitas Bocor (Damage

Stability)

untuk

Kapal berbendera Indonesia yang dibangun danj atau
difungsikan

beroperasi

di

dalam

Daerah

Pelayaran

Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mengacu sesuai ketentuan Internasional beserta
amandemennya sepanjang dapat diterapkan di Kapal.
(3)

Ketentuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi antara lain:
a.

International Convention for The Safety of Life at Sea
(SOLAS);

b.

International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships (MARPOL);

c.

International Code for the Construction and Equipment
of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC)Code;

d.

International Code for the Construction and Equipment
of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC)
Code;

e.

International Convention on Load Line (ICLL);atau

f.

International Code of Safety forHigh Speed Craft (HSC)
Code.
Bagian Keenam
Metode Perhitungan Stabilitas Bocor
(Damage Stability Calculation)
Pasal27

(1) Persyaratan

Stabilitas

Bocor

(Damage

Stability)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) untuk
Kapal Bangunan Baru harus memenuhi ketentuan metode
sebagai beriku t:
a.

probabilistik; atau

b.

deterministik.

(2) Persyaratan

Stabilitas

Bocor

(Damage

Stability)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) untuk
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Kapal

Bangunan

Lama

harus

memenuhi

ketentuan

metode sebagai berikut:
a.

probabilistik;

b.

determirristik: atau

c.

panjang genangan (floodable length).

Pasa128
(1)

Metode probabilistik

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal

27 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a harus memenuhi
persyaratan
ketentuan

Bocor (Damage Stability) sesuai

Stabilitas

International Convention for the Safety of Life at

Sea (SOLAS) Bab II-1 beserta amandemennya.
(2)

Metode deterministik

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal

27 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.

bukaan yang tidak kedap tidak tenggelam saat posisi

(equilibrium) Kapal setelah mengalami

kesetimbangan
kebocoran;
b.

tinggi metasentrik

awal GM harus

0.05 m (nol koma nollima
c.

rentang

stabilitas

tidak kurang dari

meter);

positif

pad a kondisi

kebocoran

harus tidak kurang dari 15° (lima belas derajat);
d.

luasan

dibawah kurva lengan penegak pada kondisi

kebocoran harus tidak kurang dari 0.015 m.rad (nol
koma nol satu

lima meter radian)

sampai

dengan

sudut 22° (dua puluh dua derajat); dan
e.

asumsi

kebocoran

minimal

terjadi

pada

1 (satu)

tangki atau 1 (satu) kompartemen.
(3)

(floodable length) sebagaimana

Metode panjang genangan
dimaksud
pengaturan
diantaranya

dalam Pasal 27 ayat (2) huruf
jarak

sekat

mengalami

melintang

kebocoran

c merupakan
ketika

dan

garis

ruang
air tidak

melewati margin line.

Pasal29
(1)

Dalam melakukan

Perhitungan

Stability Calculation) dengan

Stabilitas
metode

Bocor (Damage

deterministik

dan
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metode panjang genangan (floodable length) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) asumsi
permeabilitas ruangan yang mengalami kebanjiran dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.

ruangan

yang

digunakan

untuk

muatan

atau

perbekalan tidak kurang dari 60% (enam puluh
persen);
b.

ruangan yang digunakan untuk

akomodasi tidak

kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen);
c.

ruangan yang digunakan untuk permesinan tidak
kurang dari 85% (delapan puluh lima persen); atau

d.

tangki atau ruang kosong tidak kurang dari 95%
(sembilan puluh lima persen).

(2) Dalam keadaan tertentu asumsi permeabilitas ruangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi.
(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
apabila terdapat peralatan atau material yang berada pada
ruangan tersebut sehingga volume air yang menggenangi
ruangan lebih kecil dari asumsi permeabilitas ruangan.
Bagian Ketujuh
Buku Perhitungan Stabilitas Bocor
(Damage Stability Calculation)

Pasal30
(1) Pemenuhan

persyaratan

Stabilitas

Bocor

(Damage

Stability) dituangkan melalui:

a.

buku perhitungan stabilitas bocor awal (preliminary
Damage Stability Calculation); dan

b.

buku perhitungan

stabilitas bocor final (Damage

Stability Calculation booklet).

(2) Buku

perhitungan

stabilitas

bocor awal (preliminary

Damage Stability Calculation) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)huruf a harus tersedia sebelum:
a.

Pembangunan Kapal; atau

b.

Perombakan Kapal.
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(3) Buku perhitungan stabilitas bocor final (damage stability
calculation booklet) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b harus tersedia:
a.

setelah

Kapal selesai

stabilitas

UJI

dan

belum

beroperasi;
b.

untuk Kapal Bangunan Lama; atau

c.

setelah Perombakan Kapal.

(4) Buku

perhitungan

damage

stability

stabilitas
calculation)

bocor awal (preliminary
dan

buku

perhitungan

stabilitas bocor final (damage stability calculation booklet)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat
pengesahan dari Direktur Jenderal.
(5) Dalam pengesahan buku perhitungan stabilitas bocor awal
(preliminary

damage

stability

perhitungan

stabilitas

calculation)

bocor final

dan

(damage

buku

stability

calculation booklet) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Direktur

Jenderal

dapat

mendelegasikan

kepada

Organisasi Yang Diakui (Recognized Organization).
(6) Buku Perhitungan Stabilitas Bocor final (damage stability
calculation

booklet) yang telah disahkan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus berada di atas
Kapal untuk dapat digunakan oleh Nakhoda atau awak
Kapal pada berbagai kondisi pemuatan atau operasi Kapal.
Pasal31
Buku perhitungan stabilitas bocor awal (preliminary damage
stability calculation) dan buku perhitungan stabilitas bocor final
(damage stability calculation booklet) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 harus menggunakan bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris yang berisi informasi paling sedikit:
a.

data Kapal meliputi nama, tanda panggilan, ukuran Kapal,
dan pemilik Kapal;

b.

gambar rencana umum;

c.

berat Kapal kosong;

d.

bukaan internal dan eksternal beserta titik koordinatnya;

e.

kompartemen Kedap Air, titik berat, dan permeabilitasnya;
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f.

sarat garis muat;

g.

margin line;

h.

lokasi pintu Kedap Air;

1.

perlengkapan cross-flooding (jika ada);

J.

rencana integritas Kedap Air dan sub divisi Kapal;

k.

jenis kerusakan dan perluasan kerusakan; dan

1.

Perhitungan Stabilitas Bocor (Damage Stability Calculation)
berdasarkan kondisi pemuatan.
BABV
INSTRUMENSTABILITAS
YANGDIPASANGDI ATASKAPAL
Pasa132

(1)

Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker), Kapal Tangki Bahan
Kimia (Chemical Tanker), dan Kapal Tangki Gas Cair
(Liquefied Gas Tanker) dengan ukuran GT 2500 (dua ribu

lima ratus gross tonnage) atau lebih dan memiliki mesin
penggerak sendiri yang berlayar di perairan Indonesia,
harus

dilengkapi dengan instrumen

Kapal yang mampu melakukan
Utuh

(Intact

Stability

stabilitas di atas

Perhitungan

Calculation)

dan

Stabilitas

Perhitungan

Stabilitas Bocor (Damage Stability Calculation).
(2) Instrumen stabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tambahan informasi dan tidak menggantikan
pengesahan buku perhitungan stabilitas.
(3) Instrumen stabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
(4) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mendelegasikan pengesahan instrumen

stabilitas

kepada Organisasi Yang Diakui (Recognized Organization).
BABVI
UJI STABILITAS
KAPAL
Pasal33
(1)

Pelaksanaan

UJI

metode berupa:

stabilitas

Kapal merripuriyar

2 (dua)
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a.

Uji Kemiringan Kapal (Inclining Test); atau

b.

uji sarat Kapal/ draft survey (lightweight survey).

(2) Uji stabilitas Kapal dilakukan untuk memperoleh nilai
berat kosong Kapal (lightweight/LWT),

titik berat Kapal

tegak (vertical centre of gravity/VCG),

titik berat Kapal

memanjang (longitudinal centre ofgravity/LCG),

dan tinggi

metasentrik awal (GM).
(3) Kapal Barang ukuran

panjang garis tegak (Length of

Perpendicular/ LPF'j 24 m (dua puluh empat meter) atau
lebih

dan

Kapal Penumpang

semua

ukuran

dilakukan uji stabilitas Kapal sebagaimana
pada

ayat

(1) yang

mendapatkan

wajib

dimaksud

pengawasan

dari

Syahbandar setempat dan zatau Badan Klasifikasi yang
diakui dan ditunjuk.
(4) Uji

Kemiringan

Kapal

(Inclining

Test)

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap:
a.

Kapal yang

selesai pembangunan

dan

sebelum

beroperasi; atau
b.

Perombakan Kapal dalam hal ada perubahan berat
Kapal lebih dari 2% (dua persen) dari berat Kapal
kosong dan/ atau

adanya

pergeseran

titik berat

memanjang Kapallebih dari 1% (satu persen).
(5) Uji

sarat

Kapal/ draft

survey

(lightweight

survey)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap Kapal Kembar (Sister Ship) atau Kapal yang tidak
berpenggerak sendiri, tidak terdapat bangunan atas lebih
dari 1 (satu) tingkat, dan tidak memiliki peralatan angkat
permanen.
(6) Pelaksanaan Uji Kemiringan Kapal (Inclining Test) terhadap
Kapal Kembar (Sister Ship) dapat diganti dengan uji sarat
Kapal/ draft survey (lightweight survey) dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.

untuk Kapal dengan panjang kurang dari 50 m (lima
puluh meter) yang memiliki selisih berat Kapal kosong
lebih dari 2% (dua persen) dari Kapal yang telah
dilaksanakan

Uji Kemiringan Kapal (Inclining Test)

dan adanya pergeseran titik berat memanjang Kapal
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lebih dari 0.5% (nol koma lima persen) dari panjang
Kapal;
b.

untuk

Kapal

dengan

panjang

lebih dari

160 m

(seratus enam puluh meter) yang memiliki selisih
berat Kapal kosong lebih dari 1% (satu persen) dari
kapal yang telah dilaksanakan Uji Kemiringan Kapal
(Inclining Test) dan adanya pergeseran titik berat

memanjang Kapal lebih dari 0.5% (nol koma lima
persen) dari panjang Kapal; atau
c.

untuk Kapal dengan panjang an tara 50 m (lima puluh
meter) sampai dengan 160 m (seratus enam puluh
meter) dilakukan interpolasi linear.

(7) Sebelum pelaksanaan uji stabilitas Kapal, pemilik Kapal
atau

Galangan Kapal harus

memberitahukan

kepada

Syahbandar setempat.
Pasa134
(1) Kapal dengan ukuran

panjang garis tegak (Length of

Perpendicular/ LPp} kurang dari 24 m (dua puluh empat

meter) pelaksanaan uji stabilitas Kapal dapat dilakukan
dengan metode periode oleng (rolling period).
(2) Pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan periode oleng
(rolling period)

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1)

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasa135
(1) Setelah dilaksanakan uji stabilitas Kapal, pemilik Kapal
atau Galangan Kapal membuat laporan uji stabilitas Kapal
dan buku perhitungan

stabilitas utuh

(intact stability

booklet) dan ' atau perhitungan stabilitas bocor (damage
stability booklet).

(2) Uji stabilitas Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat berita acara yang ditandatangani oleh:
a.

pemilik Kapal;

b.

Galangan Kapal;

c.

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; dan
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d.

surveyor Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk
(bagi Kapal wajib klas).

(3)

Dalam

hal

uji

stabilitas

penandatanganan

berita

Keselamatan
huruf

c

acara

diwakilkan

yang diakui

di luar

oleh Pejabat

Kapal sebagaimana

dapat

Klasifikasi

dilaksanakan

dimaksud

negeri,

Pemeriksa

pada ayat (2)

surveyor

kepada

dan ditunjuk

Badan

(bagi Kapal wajib

klas).
(4)

Ketentuan

mengenai

pelaksanaan

pedoman

uji stabilitas

atau

petunjuk

teknis

Kapal diatur dengan Peraturan

Menteri tersendiri.

BAB VII
PENGESAHAN PERHITUNGAN STABILITAS(STABILITY
CALCULATION)

Pasal36
(1)

Untuk

mendapatkan

pengesahan

buku

Perhitungan

Stabilitas

Utuh (Intact Stability Calculation) sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 21 dan buku perhitungan
(Damage

Bocor
dimaksud

Stability

Calculation)

stabilitas

sebagaimana

dalam Pasal 30 pemilik Kapal at au Galangan

Kapal harus

mengajukan

permohonan

permohonan

sebagaimana

kepada

Direktur

Jenderal.
(2)

Berdasarkan
ayat

(1), Direktur

persyaratan
Stabilitas

Jenderal

permohonan
Utuh

perhitungan

dimaksud

melakukan

pengesahan

(Intact Stability

penelitian

buku

pada
atas

Perhitungan

Calculation) dan

buku

stabilitas Bocor (Damage Stability Calculation)

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterima permohonan
(3)

Dalam

hal

secara lengkap dan benar.

berdasarkan

sebagaimana

dimaksud

persyaratan,

Direktur

pemberitahuan

kepada

hasil
pada

penelitian
ayat

(2) tidak

Jenderal
pemilik

Kapal

Kapal untuk melengkapi persyaratan.

dan

evaluasi

memenuhi

menyampaikan
atau

Galangan
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(4) Pemilik Kapal atau Galangan Kapal harus menyampaikan
kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)diterima.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (4)
pemilik Kapal atau Galangan Kapal tidak menyampaikan
kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
(6) Dalam hal berdasarkan

hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pad a ayat (2) terpenuhi,

Direktur Jenderal

menerbitkan pengesahan Perhitungan Stabilitas (Stability
Calculation) disertai buku Perhitungan
(Intact

Stability

Calculation) atau

Stabilitas Utuh

buku

Perhitungan

Stabilitas Bocor (DamageStability Calculation).
BABVIII
PEMENUHANKONDISISTABILITAS
PADAOPERASIONAL
KAPAL
Pasal37
(1) Pemenuhan

kondisi stabilitas pada operasional Kapal

dilakukan pada saat:
a.

sebelum Kapal berlayar; dan

b.

Kapal berlayar.

(2) Pemenuhan kondisi stabilitas pada saat sebelum Kapal
berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebagai beriku t:
a.

Nakhoda memastikan

Kapal tidak dalam kondisi

kelebihan muatan;
b.

Kapal dalam keadaan

tidak mirmg

dan kriteria

stabilitas tetap memenuhi persyaratan saat kondisi
pemuatan;
c.

dipastikan pintu ramp a tertutup rapat; dan

d.

dipastikan

muatan

yang mudah

bergerak

tidak

bergeser.
(3) Pemenuhan kondisi stabilitas pad a saat Kapal berlayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai
berikut:
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a.

Nakhoda dapat mengambil keputusan

untuk kembali

ke pelabuhan

terdapat

saat Kapal ditemukan

satu kompartemen

salah

tergenang air yang menyebabkan

Kapal miring;
b.

Kapal dalam keadaan

bocor pada

bagian lambung

dibawah garis air;
c.

semua pintu dan bukaan lainnyaharus

ditutup kedap

pada kondisi cuaca buruk, kecuali jika perlu dibuka
untuk

pekerjaan

Kapal dan harus

selalu siap untuk

segera ditutup dan ditandai dengan jelas;
d.

pada kondisi cuaca buruk
tangki harus tertutup;

e.

semua

pipa ventilasi ke

dan

dipastikan lubang pembebasan

berfungsi sehingga air

tidak tergenang dan terbuang keluar badan Kapal.

BABIX
SANKSIADMINISTRATIF

Pasal38
(1)

Pemilik

Kapal

atau

Galangan

Kapal

yang

melanggar

ketentuan

dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (4)

dikenakan

sanksi administratif

a.

peringatan

tertulis; atau

b.

pencabutan

pengesahan

Utuh

(Intact Stability

Perhitungan

berupa:

buku Perhitungan

Stabilitas

Calculation) dan/ atau

Stabilitas

Bocor

(Damage

buku

Stability

Calculation) .

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
untuk jangka waktu masing-masing 12 (dua belas) hari
kerja.
(3) Dalam hal pemilik Kapal atau Galangan Kapal tidak
melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka
waktu

peringatan

tertulis

ketiga,

dikenai

sanksi

administratif berupa pencabutan pengesahan perhitungan
stabilitas dan dinyatakan tidak berlaku.
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(4)

Syahbandar

melaporkan

sanksi administrasi

secara

tertulis

pelaksanaan

kepada Direktur Jenderal.

SASX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal39
(1) Dalam

keadaan

memberikan

tertentu,

Direktur

pembebasan

Jenderal

pemenuhan

dapat

persyaratan

Stabilitas Bocor (Damage Stability).
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

Kapal hanya

berlayar

di Perairan

Tenang dan

terlindungi; dan
b.

Kapal hanya berlayar tidak lebih 20 (dua puluh) mil
dari daratan terdekat.

(3) Pembebasan
dituangkan

sebagaimana
dalam

dimaksud

surat

pada

pembebasan

ayat

(1)

persyaratan

Stabilitas Bocor (Damage Stability).
Pasal40
Perhitungan

Stabilitas

(Stability

Calculation)

Kapal tidak

berlaku dalam hal:
a.

Kapal ditutuh;

b.

Kapal ganti bendera;

c.

Kapal ganti nama;

d.

Kapal tenggelam atau hilang;

e.

Kapal mengalami Perombakan Kapal yang mengakibatkan
perubahan konstruksi Kapal, ukuran utama Kapal, fungsi,
atau jenis Kapal;

f.

gambar Kapal tidak sesuai dengan kondisi fisik Kapal;
dany atau

g.

Kapallelang atau hibah.
Pasal41

Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi:
a.

Kapal perang;

-35-

b.

Kapal negara,

sepanjang

tidak

dipergunakan

untuk

kegiatan niaga;
c.

Kapal yang digunakan untuk keperluan olahraga; dan

d.

Kapal dengan ukuran dibawah GT 7 (tujuh gross tonnage).
BABXI
KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kapal yang
belum memiliki buku

Perhitungan

Calculation) dan/ atau

Stability

bocor (Damage Stability

Stabilitas

Utuh (Intact

buku Perhitungan

Calculation)

Stabilitas

wajib menyesuaikan

dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu)
tahun

terhitung

sejak

tanggal

Peraturan

Menteri

mi

diundangkan.
BAB XII
KETENTUANPENUTUP
Pasal43
Peraturan

Menteri

diundangkan.

im

mulai

berlaku

pada

tanggal
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