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Informasi Teknik 
 
No.    : 248 – 2021 

 
29 November 2021 

 
Kepada :  Semua pengguna jasa BKI 
 
Perihal  : Laporan Singkat IMO Meeting Marine Environment Protection Committee 

(MEPC 77)  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke-77 dari IMO Marine Environment 
Protection Committee (MEPC 77) yang diselenggarakan secara virtual jarak jauh dari tanggal 22 
sd 26 November 2021.  

Informasi 
Informasi yang disediakan dalam Informasi Teknik ini adalah yang berkaitan erat dengan 
pekerjaan BKI. Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan 
merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari 
kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan data yang disampaikan. 
 
Beberapa agenda yang didiskusikan selama pertemuan tersebut antara lain: 
 

Agenda 
Number 

Topic 

3 Identification and Protection of Special Areas, ECAS and PSSAS 

4 Harmful aquatic organisms in ballast water 

5 Air pollution prevention 

6 Energy efficiency of ships 

7 Reduction of GHG emissions from ships 

8 Follow-up work emanating from the Action Plan to address marine plastic litter from 
ships 

9 Pollution prevention and response 

10 Reports of other sub-committees 

14 Any other business 

  
 
 
 
Agenda diatas adalah beberapa isu teknis yang dibahas pada saat pertemuan. Lampiran singkat 
terkait isu teknis disampaikan pada lampiran dokumen ini. 
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Informasi lebih lanjut 
Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke: 
 
BKI Statutory Division 
Yos Sudarso 38-40 
Jakarta, 14320 
Indonesia 
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904 
Fax : +62 21 4390 1974 
Email : sta@bki.co.id         
 
 
 
     Direktur Operasi 
 
 
            -TTD- 
 
 
    Mohamad Cholil  
 

___________________________________________________________________________ 
Informasi 
 
Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung 
jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau 
kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan 

mailto:sta@bki.co.id
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A. IDENTIFICATION AND PROTECTION OF SPECIAL AREAS, ECAS AND PSSAS (AGENDA 

ITEM 3) 

MEPC 77 mencatat informasi tentang studi kelayakan PSSA area di Barat Laut Mediterranean 

untuk meminimalkan risiko serangan kapal dengan cetacea yang diajukan oleh sekelompok 

Negara Anggota IMO yang tertarik dengan studi tersebut. 

 

B. HARMFUL AQUATIC ORGANISMS IN BALLAST WATER (AGENDA ITEM 4) 

Persetujuan sistem pengelolaan air balas yang menggunakan Zat Aktif 

MEPC 77 setuju untuk memberikan Final Approval untuk JFE BallastAce® dan HiBallast NF™, 

serta Basic Approval untuk RADClean®. Komite juga setuju untuk tidak memberikan Final Approval 

untuk FlowSafe. 

 

Interpretasi terpadu regulasi E-1.1.1 dan E-1.1.5 dari Konvensi BWM 

MEPC 77 menyetujui interpretasi terpadu regulasi E-1.1.1 dan E-1.1.5 dari Konvensi BWM 

mengenai tanggal yang akan digunakan untuk menentukan kewajiban pelaksanaan pengujian 

komisioning sistem pengelolaan air balas secara individu sesuai dengan resolusi MEPC.325 (75)” 

dan akan diedarkan melalui BWM.2/Circ.76. 

 

Penerapan Konvensi BWM untuk kapal yang beroperasi di pelabuhan dengan kualitas air 

yang menantang 

Draft surat edaran BWM.2 tentang pedoman penerapan Konvensi BWM untuk kapal yang 

beroperasi di pelabuhan dengan kualitas air yang menantang tidak dapat diselesaikan pada sesi ini 

karena kompleksitas masalah dan kendala waktu. MEPC 77 mengundang Negara Anggota dan 

organisasi internasional untuk mengajukan proposal lebih lanjut sehubungan dengan panduan 

tentang langkah-langkah yang mungkin diambil ketika BWMS menghadapi tantangan kualitas air, 

dengan mempertimbangkan unsur-unsur fundamental yang disepakati pada sesi ini. 

 

Hal-hal lain yang berkaitan dengan air balas yang ditangguhkan untuk dibahas secara 

intersessional dan menyampaikan laporannya kepada MEPC 78: 
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 Proposal penerapan Konvensi BWM untuk kapal penyelamat multiguna termasuk kapal 

yang dirancang dan digunakan untuk tanggap darurat, pencarian dan penyelamatan, 

tanggap darurat saat terjadi tumpahan minyak, dan penarik darurat; 

 Proposal yang menyoroti tantangan teknis dan operasional pemasangan BWMS pada 

kapal tunda khusus; 

 Draft surat edaran tentang opsi untuk mematuhi Konvensi BWM yang diperlukan oleh 

semua kapal  untuk memenuhi standar kinerja peraturan D-2; 

 Tinjauan ballast water record book (BWRB) untuk menyelesaikan interpretasi yang 

berbedadan ambiguitas terkait dengan "kode" yang harus digunakan untuk memasukkan 

catatan di BWRB; 

 Informasi dan proposal terkait experience-building phase (EBP) terkait dengan Konvensi 

BWM; 

 Usulan interpretasi terpadu regulasi B-3.10 Konvensi BWM; 

 Usulan tata cara pelaksanaan evaluasi ulang sistem pengelolaan air balas yang 

menggunakan Zat Aktif. 

 

C. AIR POLLUTION PREVENTION (AGENDA ITEM 5) 

Reporting of fuel oil quality and availability under MARPOL Annex VI 

Komite mendukung perbaikan umum yang direkomendasikan untuk user interface modul MARPOL 

Annex VI di GISIS. 

Sehubungan dengan pencantuman flashpoint sebagai informasi wajib pada bunker delivery note 

yang diusulkan sebagai amandemen lampiran V MARPOL Annex VI, disepakati bahwa agar 

menunggu hasil MSC terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan keselamatan 

kapal yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar minyak. 

 

2021 Guidelines for exhaust gas cleaning systems (EGCSs) 

Draf resolusi MEPC untuk 2020 Guidelines yang telah disiapkan oleh PPR 7 telah difinalisasi dan 

diadopsi oleh Komite sebagai 2021 Guidelines for exhaust gas cleaning systems, setelah 

disepakati hal-hal sebagai berikut: 

 Penyuntingan teknis / modifikasi definisi untuk “Phenanthrene equivalentʺ, atau PAH, dan 

pengukuran 'kekeruhan/turbidityʺ. 
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 Mengenai masa tenggang untuk ketentuan aplikasi Guidelines EGCS 2021 tidak ada 

perubahan dari masa tenggang yang semula diusulkan yaitu 6 bulan setelah adopsi. 

Guidelines juga berlaku untuk EGCS eksisting Skema A (system certification with in-

service continuous operational parameter monitoring and periodic emission checks) atau 

Skema B (continuous emission monitoring by means of an approved monitoring system 

together with periodic operational parameter checks). 

 Penilaian tambahan dari air buangan mungkin diperlukan untuk teknologi EGCS yang 

menggunakan bahan kimia, aditif, preparat atau membuat bahan kimia yang relevan di 

tempat. Penilaian dapat mempertimbangkan pedoman yang relevan, seperti: Procedure for 

approval of ballast water management systems that make use of active substances (G9) 

(resolution MEPC.169 (57)). 

 

Komite menyetujui MEPC.1/Circ.883/Rev.1 terkait Guidance on indication of ongoing compliance in 

the case of the failure of a single monitoring instrument, and recommended actions to take if the 

exhaust gas cleaning system (EGCS) fails to meet the provisions of the EGCS Guidelines. 

 

Judul dan ruang lingkup output 1.23 

Komite menyepakati judul output 1.23 adalah being "Evaluation and harmonization of rules and 

guidance on the discharge of discharge water from EGCS into the aquatic environment, including 

conditions and areas", dengan target penyelesaian tahun 2022 dan PPR 9 (diharapkan April 2022) 

ditugaskan untuk melakukan pekerjaan ini. 

 

Guidance on treatment of innovative energy efficiency technologies for calculation and 

verification of the attained EEDI 

Komite menyetujui MEPC.1/Circ. 896 pada 2021 2021 Guidance on treatment of innovative energy 

efficiency technologies for calculation and verification of the attained EEDI and EEXI. Amandemen 

tersebut mencabut MEPC.1/Circ.815. Guidance tahun 2021 ini akan terus ditinjau sampai 

pengalaman yang memadai diperoleh dalam penerapannya, terutama panduan ini mencakup 

pengembangan efisiensi energi yang lebih baru saat terjadi, dan Wind Assisted Propulsion 

Systems (WAPS) dan matriks anginnya adalah salah satu contoh di mana perlu untuk lebih lanjut 

mengembangkan pedoman yang ada. 
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D. ENERGY EFFICIENCY OF SHIPS (AGENDA ITEM 6) 

Report of fuel oil consumption data submitted to the IMO Ship Fuel Oil Consumption 

Database in GISIS for 2020 

Komite menyetujui laporan ringkasan pelaporan data konsumsi bahan bakar yang dikirimkan ke 

IMO Ship Fuel Oil Consumption Database untuk tahun 2020 dan menyetujui rekomendasi yang 

diusulkan sehubungan dengan perbaikan lebih lanjut pada modul IMO Ship Fuel Oil Consumption 

Database di GISIS. 

Beberapa agenda yang akan ditunda ke MEPC 78 untuk pertimbangan lebih lanjut; MEPC 77/6/2, 

MEPC 77/INF.29, MEPC 76/6, MEPC 76/6/3, MEPC 76/6/5, MEPC 76/6/9, MEPC 76/INF.27, 

MEPC 75/6/4, MEPC 74/5 (IACS) and MEPC 74/5/6. 

 

E. REDUCTION OF GHG EMISSIONS FROM SHIPS (AGENDA ITEM 7) 

Cross-referencing tables between the versions of MARPOL Annex VI 

Komite menyetujui MEPC/Circ. 897 terkait tabel referensi silang antara MARPOL Annex VI 2021 

Revisi dan MARPOL Annex VI sebelumnya dan akan diberlakukan mulai 1 November 2022 ketika 

Revisi MARPOL Annex VI 2021 akan mulai berlaku dan bahwa 'MARPOL Annex VI sebelumnya' 

mengacu pada MARPOL Annex VI yang berlaku sebelum tanggal tersebut. 

 

Ninth Meeting of the Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from 

Ships (ISWG-GHG 9) 

Komite mencatat bahwa Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships 

(ISWG-GHG 9) telah dilaksanakan pada 15 sd 17 September 2021 dan Komite menyetujuinya 

secara umum dan mengambil tindakan sebagai berikut : 

 Pengembangan draf lifecycle GHG/carbon intensity guidelines for marine fuels (LCA 

guidelines). Komite mengundang Negara Anggota yang tertarik dan mendorong saran dari 

para expert untuk menginformasikan perkembangan draft pedoman LCA agar mengajukan 

proposal ke ISWG-GHG 11. 

 Slip metana akan dipertimbangkan dalam konteks guidelines LCA pada sesi ISWG-GHG 

berikutnya. 

Tenth - Intersessional working group on reduction of greenhouse gases from ships (ISWG-

GHG 10) 
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Komite mencatat bahwa Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships 

(ISWG-GHG 10) telah dilaksanakan secara jarak jauh pada 18 sd 22 Oktober 2021 dan Komite 

mempertimbangkan diskusi-diskusi berikut yang muncul dari pekerjaan ISWG-GHG 10: 

 Interim report of the Correspondence Group on Carbon Intensity Reduction 

Komite mencatat urgensi adopsi guidelines yang beredar terkait dengan pelaksanaan 

tindakan jangka pendek di MEPC 78 untuk memberikan waktu yang cukup bagi kapal, 

Administrasi dan RO untuk persiapan dan pelaksanaan tindakan jangka pendek ketika 

mulai berlaku pada bulan November. 2022. 

 Consideration of concrete proposals on how to keep the impacts of the short-term measure 

under review 

Diskusi di bawah topik ini: 2050 target of IMO’s initial strategy, pengenalan market-based 

measures (MBMs), LCA guidelines, dll.  

Diskusi terperinci dan pertimbangan proposal yang lebih baru tentang tindakan jangka 

menengah diperkirakan akan berlanjut selama ISWG-GHG 12. 

 

Revised Proposal for an International Maritime Research and Development Board 

Proposal yang dipertimbangkan oleh MEPC 77 tentang topik ini meliputi: 

 Sistem kontribusi R&D IMRF otomatis atau pembentukan IMRF harus melibatkan beban 

administrasi minimal dengan prototipe ini. 

 Aturan dan prosedur yang jelas untuk intellectual property rights (IPRs) 

 Tanggung jawab dan komitmen sehubungan dengan pendirian International Maritime 

Research Board (IMRB). 

Komite juga mencatat peningkatan dukungan untuk proposal pembentukan IMRB dan dana terkait, 

tetapi juga mencatat bahwa sementara banyak delegasi melihat manfaat dalam pembentukan IMRB 

pada prinsipnya, banyak delegasi lain menentang persetujuan proposal karena kekhawatiran yang 

tersisa terkait antara lain, transfer teknologi, redistribusi dana, mekanisme tata kelola dan akses ke 

R&D.  

 

 

Proposals for Revision of the IMO Ship Fuel Oil Consumption Data Collection System 

MEPC 77 menunda diskusi berikut ke ISWG-GHG 12: 
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 Pencantuman nilai EEXI dan rating CII serta IMO Data Collection System (DCS) dan 

amandemen yang sesuai untuk Appendix IX, MARPOL Annex VI. 

 Pembuatan database yang dapat diakses publik untuk CII yang dicapai kapal dan rating 

terkait. 

Diskusi berikut ditangguhkan ke MEPC 78 (MEPC 76/7/17, MEPC 76/7/22, MEPC 76/7/32 dan MEPC 

75/7/10 : 

 Usulan untuk menggambarkan CO2 captured (CO2 removal) pada EEDI dan EEXI. 

 Nitrogen Oxides (NOX) pemenuhan untuk mesin yang menggunakan biofuel dan uji coba 

menggunakan campuran biofuel. 

 Proposal untuk memasukkan semua gas rumah kaca yang dikeluarkan dari kapal, 

termasuk metana, dalam EEDI. 

 

F. FOLLOW-UP WORK EMANATING FROM THE ACTION PLAN TO ADDRESS MARINE 

PLASTIC LITTER FROM SHIPS (AGENDA ITEM 8) 

Proposal for making Garbage Record Book mandatory for ships of 100 GT and over 

Komite mencatat Usulan tentang membuat Garbage Record Book menjadi wajib untuk kapal 

berukuran 100 GT keatas sebagai tindakan yang diambil untuk lebih mengurangi kontribusi 

pelayaran terhadap sampah plastik laut dengan mengubah chapeau peraturan 10.3 dan peraturan 

10.3.6 MARPOL Annex V. Terhadap usulan tersebut, Komite menginstruksikan Sub Komite PPR 

untuk menyiapkan draf amandemen MARPOL Annex V. 

 

G. POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE (AGENDA ITEM 9) 

Review of the IBTS Guidelines and amendments to the IOPP Certificate and Oil Record Book 

Di bawah topik agenda ini, beberapa dokumen yang akan ditangguhkan ke MEPC 78: MEPC 

76/9/5 and MEPC 75/10/4 to MEPC 78.  

 

H. REPORTS OF OTHER SUB-COMMITTEES (AGENDA ITEM 10) 

Outcome of III 7 

MEPC 77 menyetujui hal-hal berikut yang telah disetujui oleh MSC: 

 Procedures for port State control, 2021, dan draf terkait resolusi Assembly, untuk 

mencabut resolusi A.1138 (31), untuk diajukan ke sesi ke-32 Assembly untuk diadopsi 
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 Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification (HSSC), 

2021, dan draf terkait resolusi Assembly, untuk mencabut resolusi A.1140 (31), untuk 

diajukan ke sesi ke-32 Assembly untuk diadopsi 

 2019 Non-exhaustive list of obligations under instruments relevant to the IMO Instruments 

Implementation Code dan draf terkait resolusi Assembly, untuk mencabut resolusi A.1141 

(31), untuk diadopsi pada Asemby ke-32 

 MEPC.1/Circ.898, Model agreement for the authorization of recognized organizations 

acting on behalf of the Administration. 

 

I. ANY OTHER BUSINESS (AGENDA ITEM 14) 

Dalam pertemuan virtual, hal-hal berikut dipertimbangkan oleh MEPC 77: 

 Menginstruksikan PPR untuk mempertimbangkan proposal untuk mengubah paragraf 6.2.2 

dari Revisi pedoman dan spesifikasi untuk peralatan pencegahan polusi untuk ruang mesin 

lambung kapal (resolusi MEPC.107 (40)). 

 Mengundang pemangku kepentingan untuk mengajukan proposal tentang cara terbaik 

untuk melanjutkan pekerjaan yang terkait dengan Maritime Autonomous Surface Ships 

(MASS). 

 Mencatat studi tentang isi dan volume kapal penumpang grey water dan pengelolaannya di 

Alaska dan mengundang proposal untuk hasil kerja baru untuk diajukan. 

 


