
Deklarasi Kepatuhan/V122015

DEKLARASI KEPATUHAN TERHADAP PERTAMINA VETTING CRITERIA

Kepada : PT. PERTAMINA (PERSERO) – SHIPPING

SAFETY MANAGEMENT REPRESENTATIVE

Perihal : KEPATUHAN TERHADAP PERTAMINA VETTING CRITERIA UNTUK KAPAL:

…………………………………………………

Dokumen ini  ditandatangani oleh Pemilik Kapal (Shipowner),  atau Operator Kapal (Ship Manager),  atau
Shipbroker sebagai bukti pemahaman dan pemenuhan pada PERTAMINA VETTING CRITERIA kapal yang akan
ditawarkan, disewa atau digunakan oleh PERTAMINA, atau mengangkut muatan milik PERTAMINA atau
memasuki terminal milik atau yang dioperasikan PERTAMINA.

Pemilik Kapal (Shipowner), atau Operator Kapal (Ship Manager), atau Shipbroker dibawah ini menjamin bahwa :

1. Kapal telah memenuhi ketentuan vetting criteria dan berkewajiban mempertahankan kepatuhan
terhadap ketentuan tersebut selama kapal digunakan atau bersinggungan dengan bisnis PERTAMINA.

2. Akan tetap me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval (PSA) dengan kategori Accepted,
selama kapal digunakan, disewa atau bersinggungan dengan bisnis PERTAMINA.

3. Dalam hal Pemilik Kapal (Shipowner), atau Operator kapal (Ship Manager), atau Shipbroker gagal
untuk melaksanakan kewajiban tersebut diatas, maka dengan ini menyatakan bersedia dilakukan
pencabutan PSA dan untuk menanggung sanksi dari PERTAMINA sesuai ketentuan charter party dan
prosedur internal yang berlaku di PERTAMINA.

4. Melaporkan kepada fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina jika terjadi kecelakan di
atas kapal via e-mail ke smr@pertamina.com dan fax ke +61-21-43908689 secepatnya tidak lebih dari 6
jam setelah terjadinya kecelakaan.

Pemilik Kapal (Shipowner), atau Operator Kapal (Ship Manager), atau Shipbroker mengetahui dan memahami
sepenuhnya bahwa :

PERTAMINA memiliki kewenangan sepenuhnya untuk memutuskan bahwa kapal-kapal yang tidak memenuhi
ketentuan Pertamina Vetting Criteria akan dipertimbangkan atau tidak boleh digunakan atau bergabung
dalam bisnis PERTAMINA, kecuali kapal yang sedang atau akan memasuki dry docking, sedang melakukan
gas free atau pemenuhan tersebut memerlukan waktu (lead time) yang lama dengan mengirimkan surat
tertulis sebagai jaminan akan dilakukan tindakan perbaikan pada kesempatan pertama dan prosedur untuk
mitigasi resiko telah disiapkan.

Nama Perusahaan :___________________

(Materai Rp. 6.000,-)

Nama :_________________________

Jabatan :_________________________

Tanggal :_________________________


