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ANDA PUN TURUT
MENGEMBANGKAN DUNIA
MARITIM INDONESIA

Pelaksanaan Layanan Survei yang
dilaksanakan oleh Surveyor BKI

T

aukah anda, nilai yang anda bayarkan untuk

Program lainya terkait dengan joint assesment

memperoleh jasa layanan yang diberikan oleh BKI

dan peningkatan wawasan pelanggan yang

turut berkontribusi dalam :

dilaksanakan secara bertahap kepada para

1. Pengembangan program pemeritah

pelaku jasa maritim indonesia.

2. Peningkatan awareness dan pengetahuan para
pelaku industri maritim

Disamping itu, dengan tetap memakai jasa

3. Pengembangan solusi teknologi untuk

anda juga telah berpartisipasi dalam

meningkatkan efektifitas operasional industri

pengembangan solusi berbasis teknologi yang

maritim

salah satunya adalah stowage simulation yang
akan menghindarkan kru kapal dari insiden

Anda turut serta dalam berbagai program peningkatan

kecelakaan akibat kegagalan stabilitas.

kualitas bisnis maritim indonesia seperti, Program
perumusan index keselamatan maritim yang di pimpin
oleh Asdep Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim.
Anggota program ini terdiri dari segenap tenaga ahli
dari berbagai institusi antara lain Institusi Pendidikan,

Terima kasih untuk anda
dari BKI dan Indonesia :)

Institusi Pertahanan dan Keamanan, Regulator, Pelaku
Industri Maritim serta Badan Klasifikasi yang bertujuan
memformulasikan pengukuran nominal terkait derajat
keselamatan sebuah objek operasional maritim.
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GREEN ECOSYSTEM
“TOWARDS ZERO CARBON
EMISSION”
Global Issues has changed into environmentally needs; thus, WE strive to engage
in eco friendly initiatives
5. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca
6. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional.
BKI Menyadari pentingnya mendukung kebijakan
pemerintah indonesia dalam menuju net zero
emission demi kemaslahatan umat manusia di
dunia, Karenanya bersama Holding Jasa Survei
kami berupaya memberikan layanan TIC yang
mendukung terbangunnya ekosistem hijau dari
berbagai sektor yang menerapkan teknologi ramah
erbagai negara di dunia mengalami masalah
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
degradasi sumber alam, sumber daya energi, Seperti :
lingkungan
dan sumber daya pangan. Eksploitasi
sumberdaya alam tak terbarukan memperburuk sumber Layanan Holding Jasa Survei:
daya lingkungan akibat pengaruh manusia yang tidak 1.Green Development
ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim dan Meningkatkatkan kapabilitas terhadap pembangunan
pemanasan
global
pun
semakin
mengurangi berkelanjutan pada Kawasan dan infrastruktur (Green
sustainabilitas bumi dalam pemenuhan kebutuhan Industri, Green Port, Green Building)
manusia di dunia.
2. Energy Efficiency

B

Karenanya,
pemerintah
indonesia
mengeluarkan
berbagai kebijakan penurunan emisi karbon seperti :
Kebijakan Penurunan Emisi Karbon:
1. Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup(Ratifikasi Protokol Kyoto Tahun 2005 dan
Konvensi Tingkat Tinggi - Bumi di Rio De Janeiro
Tahun 1992)
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016
TentangPengesahan Paris Agreement to The United
Nations Framework Convention on Climate Change
(Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB
Mengenai Perubahan Iklim)

Mengantisipasi isu penggunaan energi pada infrastruktur
untuk masa depan yang lebih baik (Audit Energi, Sistem
Manajemen Energi, PPMPA)
3. Green Transportation
Memberikan solusi transportasi ramah lingkungan (Low
Carbon Mobility, Electrical Battery Vehicle Waste)
4.Smart Development
Menciptakan solusi pintar guna mendukung penggunaan
optimasi pada ekosistem bisnis hijau (Smart Building, Smrat
Transportation, Smart City/Region)
5. Green Shipping
Mendukung inisiatif pelayaran ramah lingkungan melalui
penerapan regulasi maritim internasional oleh IMO seperti :
EEDI, EEXI, SEEMP & CII, pengembangan bahan bakar
alternatif untuk kapal, serta penerapan teknologi untuk jalur
pelayaran & pelabuhan guna mendukung operasional kapal
yg lebih efisien dan rendah emisi.
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BAWA SEMANGAT PERUBAHAN,
BKI PERKENALKAN IDENTITAS
LOGO BARU

P

T. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah
melakukan soft launching pembaharuan identitas
ditandai dengan hadirnya desain logo baru yang
terinspirasi dari tanda centang yang bermakna
inspeksi secara menyeluruh untuk memastikan
kualitas klasifikasi, Jumat (27/8).
Konsep Dasar Logo BKI
Tanda centang atau tick mark tidak datang dengan
cara yang mudah, penelitian mendalam dan inspeksi
detail diperlukan untuk mendapatkan Tanda centang
dari BKI. Tanda centang atau tick mark juga
menunjukkan “Standar internasional” sebagai tanda
centang itu sendiri (tanda centang yang digunakan di
seluruh dunia sebagai simbol ya atau penerimaan).
Singkatnya, Tick mark BKI melambangkan; kegiatan
bisnis, inspeksi menyeluruh, dan standardisasi
internasional untuk klasifikasi tersebut.

Filosofi Centang atau Tick Mark
Simbol tick mark juga disebut sebagai simbol centang atau
tanda centang yang digunakan untuk menunjukkan konsep
“ya” (contoh: “Ya” ini telah diverifikasi).
Tanda centang atau tick mark diyakini telah ada selama
Kekaisaran Romawi. “V” digunakan untuk mempersingkat
kata “veritas”, yang berarti ‘kebenaran’. Ini digunakan untuk
menunjukkan ya, benar, atau dikonfirmasi pada item dalam
daftar. Seiring waktu, desain tanda mulai berubah. Ketika
orang-orang mulai menulis lebih cepat, sisi kanan menjadi
memanjang
Filosofi Warna Logo
Warna pada logo BKI menggunakan 3 elemen utama yaitu
warna biru, kuning dan orange. Dimana masing-masing
warna

memiliki

filosofi

seperti

warna

biru

merepresentasikan dapat dipercaya, stabil, bijak, jujur &
tanggung jawab, warna kuning merepresentasikan sukses,
antusias,

Filosofi Logo Utama
Logo BKI dengan huruf kecil adalah untuk menggambarkan
aspek dinamis dan keterbukaan serta kelincahan (agile)
yang dibutuhkan pada era VUCA saat ini yang align dengan
visi BKI dimasa depan untuk menjadi perusahaan jasa
survey yang dipercaya oleh seluruh stakeholder dan
memiliki kredibilitas sebagai penyedia jasa survey terbaik di
Indonesia dan tumbuh dikancah global, dimana nilai lain
yang diangkat sudah diturunkan dalam bentuk tick mark
yang menjadi core dari BKI itu sendiri.

kreatif

&

hangat

serta

warna

orange

merepresentasikan optimis, friendly, kreatif & kebahagiaan.
Ketiga komibanasi warna tersebut merupakan bentuk
esensial dari identitas dari BKI.
Filosofi Tipografi Logo
Berdasarkan pertimbangan estetika maupun teknis, telah
ditetapkan satu jenis huruf (font), yaitu Nexa, untuk
dipergunakan dalam seluruh komunikasi perusahaan.Nexa
merupakan satu-satunya jenis huruf yang digunakan pada
seluruh materi pemasaran dan komunikasi, termasuk
stationery perusahaan, materi promosi, leaflet, brosur,
dokumen laporan dan materi iklan.
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WE ARE STRONGER TOGETHER
Holding BUMN Holding Jasa Survei terdiri dari tiga BUMN, yakni PT Biro Klasifikasi
Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)

B

KI bersama 2 BUMN jasa survei lainnya yaitu
Sucofindo dan Surveyor Indonesia bersatu dan
menciptakan kekuatan yang besar dalam menghadapi
persaingan bisnis di era VUCA (volatility, uncertainty,
complexity, dan ambiguity). Pembentukan Holding ini
bertujuan untuk meningkatkan daya saing, memperluas
pangsa pasar BUMN di bidang Testing, Inspection &
Certification (TIC) di kancah global dan nasional, serta
memperkuat bisnis klasifikasi serta Statutoria.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan peralihan
seluruh saham negara di PT Surveyor Indonesia dan PT
Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)
kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI.
Keputusan itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 66 Tahun 2021 Tahun 2021.
Menteri BUMN Erick Thohir berharap Holding BUMN Jasa
Survei ini mampu membawa kinerja perusahaan menjadi
lebih
baik
ke
depan,
beliau
mengungkapkan
keyakinannya kepada Holding BUMN Jasa Survei untuk go
global dan menjadi top 5 di Asia Pasifik (sumber:
www.republika.co.id).

We are stronger together adalah kalimat yang
paling tepat mewakili terbentuknya holding jasa
survei ini. Seiring dengan berbagai inovasi, saling
dukung, dan kerjasama, BKI semakin memperkuat
green
management
system
dengan
turut
berkontribusi dalam memastikan keberlangsungan
pembangunan perekonomian bangsa melalui
penguatan implementasi green ecosystem industry,
Surveyor Indonesia semakin memperkuat diri
dalam program Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN) melalui penerapan capaian
TKDN untuk menjadi lokomotif pertumbuhan
industri dan ekonomi nasional, dan Sucofindo yang
semakin
mantab
dalam
perannya
untuk
mendorong daya saing industri Pertambangan
Indonesia melalui jasa pengujian, inspeksi, dan
sertifikasi
sesuai
standar
Nasional
dan
Internasional.

Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero),
Bapak Rudiyanto menyatakan, "Setelah holding, kami
leverage (menguasai) tidak hanya market dalam Negeri,
tapi juga luar Negeri. Ada target yang namanya holding
terkait dengan operational holding, strategic holding, kita
lakukan sampai lima tahun ke depan."
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