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Informasi Teknik 
 
No.    :    076 - 2016 
 

28 Oktober 2016 

 
Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal  : Laporan Singkat IMO  Marine Environment Protection Committee sesi ke 70 

(MEPC 70) 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 70 dari IMO Marine Environment 
Protection Committee (MEPC 70) yang diselenggarakan dari tanggal 24 sampai dengan 28 
Oktober 2016, bertempat di Kantor Pusat IMO di London.  

Informasi 
1. Informasi yang disediakan dalam Informasi Teknik ini adalah yang berkaitan erat dengan 

pekerjaan BKI atau informasi yang dianggap penting untuk disampaikan. 
 

2. Beberapa agenda yang didiskusikan selama pertemuan tersebut antara lain: 
 

Nomor 
Agenda  

Topik 

3 Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments 

4 Harmful aquatic organisms in ballast water 

5 Air pollution and energy efficiency 

6 Further technical and operational measures for enhancing the energy efficiency of 
international shipping 

7 Reduction of GHG emissions from ships 

8 Identification and protection of Special Areas and PSSAs 

9 Pollution prevention and response  
(report of the third session of the Sub-Committee) 

10 Reports of other sub-committees 

11 Technical cooperation activities for the protection of the marine environment 

12 Capacity building for the implementation of new measures 

13 Analysis and consideration of recommendations to reduce administrative burdens in  
IMO instruments as identified by the SG-RAR 

14 Application of the Committees' Guidelines   
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3. Agenda diatas adalah beberapa isu teknis yang dibahas pada saat pertemuan. Laporan 

singkat terkait isu teknis disampaikan pada lampiran dokumen ini. 
 

 
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 Klasifikasi 
 
 
             - TTD - 
 
 
Capt. Iman Satria Utama  
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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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INFORMASI SINGKAT IMO MEETING OF MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE  
SESI KE 70 (MEPC 70) 

 
 
 
 

A. DECISIONS OF OTHER BODIES INSTRUMENTS (AGENDA ITEM 2) 

MEPC 70 menyetujui circular sebagai berikut : 

 MSC-MEPC.5/Circ.11 on Unified interpretation relating to the IBC Code. 

 MSC-MEPC.2/Circ.16 on Example of a Certificate of Protection for products requiring oxygen-

dependent inhibitors.  

 
B. CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS 

(AGENDA ITEM 3) 

Berdasarkan persetujuan dari Sesi ke 69 sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC 
69) untuk draft amandemen IMO mandatory instruments, MEPC 70 mengadopsi amandemen 
berikut sebagai mandatory, antara lain : 
 

1. MARPOL Annex I 
Appendix II (Form B of the Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate) 
dari bab ini diamandemen untuk mengklarifikasi isu terkait tambahan input data pada seksi 5.1 
dan 5.2 dari IOPP certificate Form B dengan mempertimbangkan phase out lambung tunggal 
kapal oil tanker yang termasuk bagian regulasi 18 dari Annex ini. 
 

2. MARPOL Annex V  

Amendemen terhadap annex ini meliputi: 
a. Penambahan definisi “E-waste”  

b. Kriteria terkait klasifikasi solid bulk cargoes sebagai harmful to the marine environment 

(HME) 

c. Persyaratan bagi pengirim untuk menyatakan apakah kargo mereka termasuk HME atau 

tidak 

d. Klarifikasi terkait cara pencatatan  “Estimated amount of Discharged or Incinerated” pada 

Garbage Record Book 

e. amendmen kepada form of Garbage Record Book 

 
3. MARPOL Annex VI  

Tujuan dari amendmen to MARPOL Annex VI adalah untuk melakukan data collection system 
for fuel oil consumption  menjadi mandatory dalam annex ini. Hingga dengan adopsi 
amandemen ini, setiap kapal dengan 5.000 GT  ke atas wajib mencatat dan melaporkan 
konsumsi bahan bakar mereka. 

Amandemen di atas dianggap telah diterima pada 1 September 2017 dan kemudian akan berlaku 
mulai 1 Maret 2018 setelah persetujuannya. 
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C. HARMFUL AQUATIC ORGANISMS IN BALLAST WATER (AGENDA ITEM 4) 

Konvensi Ballast Water Management akan berlaku secara internasional pada 08 September 2017. 
Karena demikian, diskusi terkait implementasi konvensi tersebut menjadi isu yang sangat penting, 
terutama terkait isu jadwal pemasangan treatment system (BWMTS) dan isu persetujuan Ballast 
Water Treatment System berdasarkan revisi G8. Sebuah Grup Review dibentuk untuk agenda ini 
dan pembahasan dalam grup tersebut dapat dilihat di bawah ini. 

Ballast Water Management Systems (BWMS) Approvals 

Hingga dengan saat ini telah terdapat 69 BWMS type Approved. Selanjutnya, komite mencatat 
laporan GESAMP-BWWG 33 (MEPC 70/4/6) dan menyetujui untuk menindaklanjuti laporan 
tersebut.  
 
Sistem yang mendapatkan persetujuan dalam sesi ini adalah : 

- Final Approval of the ECS-HYCHEMTM  System diusulkan oleh Republic of Korea 

- Basic Approval of the University of Strathclyde ballast water management system - the 

ClearBal BWMS diusulkan oleh Denmark 

 

Intersessional Working Group (IWG) Report on the Review of Guidelines (G8)  

Intersessional Working Group (IWG) terkait Review of Guidelines (G8) melakukan rapat pada 17 
hingga 21 Oktober 2016. Working Group ditugaskan untuk melanjutkan review of the Guidelines for 
approval of ballast water management systems (G8) dan juga mempertimbangkan jadwal aplikasi 
dari revised Guidelines (G8). 

Pada sesi plenary terdapat perdebatan  terkait jadwal aplikasi revised Guidelines (G8) yaitu 
Regulasi  
B-3 dari Konvensi BWM. Mengingat bahwa terdapat perbedaan tipis dari komentar mayoritas yang 
disuarakan, mengisyaratkan bahwa jadwal aplikasi tersebut memerlukan pertimbangan lebih lanjut, 
sehingga draft teks jadwal aplikasi tersebut disediakan dan akan dibahas lebih lanjut pada MEPC 
71. 

Meskipun terdapat diskusi terkait pengujian pada temperatur yang berbeda-beda, IWG 
menyepakati bahwa tidak diperlukan untuk dilakukan perubahan dikarenakan perbedaan yang 
diusulkan tidak terlalu signifikan dari yang telah disetujui sebelumnya pada grup korespondensi. 

Isu terkait petunjuk Scaling of ballast water management systems, matrix on System Design 
Limitations (SDL) diteruskan kepada MEPC 71 dan PPR 4. Terkait dengan self monitoring systems 
BWMS, IWG menambahkan teks sebagai berikut :   

"Administrations should ensure that type approved ballast water management systems have 
a suitable self-monitoring system that will monitor and record sufficient data to verify correct 
operation of the system" ; and 

Sebagai tambahan, mengingat MEPC 68 mendukung ide bahwa Guidelines (G8) harus dapat 
menjadi sebuah petunjuk wajib, Komite menyetujui bahwa revised Guidelines (G8 dijadikan wajib 
dan diberi nama "Code for approval of ballast water management systems", dengan 
mempertimbangkan resolution A.911(22) terkait Uniform wording untuk mereferensikan IMO 
instruments. 
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Akhirnya, komite memutuskan untuk mengadopsi revised Guidelines (G8) bersamaan dengan draft 
MEPC resolution terkait, dan untuk disirkulasikan kepada the member states. 

 

Roadmap for the implementation of the BWM Convention  

 Experience building phase  

Review group mendiskusikan structured plan for data gathering and analysis stages of the 
experience building phase of BWM Convention, grup selanjutnya menyadari waktu yang terbatas 
dalam menyelesaikan hal ini. Kemudian,  group memutuskan untuk membentuk correspondence 
group dalam rangka mengembangkan rancangan untuk gathering and analyzing data during the 
experience building phase, mengusulkan timeline untuk the data gathering, analysis and review 
stages; dan membuat draft dokumen yang menjelaskan struktur dari experience building phase. 
Hasilnya kemudian dilaporkan ke MEPC 71. 
Setelah melakukan penelaahan terhadap isu perpanjangan non-penalization to all ship, grup 
memutuskan bahwa isu tersebut untuk diteruskan kepada grup korespondensi. 
 

 Contingency measures  

Review group, mendiskusikan berbagai skenario yang membutuhkan contingency measures, 
termasuk berbagai langkah penyelesaiannya. Grup kemudian mengembangkan outline for 
guidance on contingency measures. Sejalan dengan kebutuhan untuk melakukan finalisasi 
guidance on contingency measure, group meminta Komite untuk mengundang submissi dokumen 
kepada MEPC 71 untuk finalisasi pada sesi tersebut. 

 

Exceptions and exemptions under the BWM Convention  

 Regulation A-4 (Exemptions)  

Review group mengidentifikasi bahwa diperlukan amandemen minor terhadap Guidelines (G7) 
utnuk mengklarifikasi hubungan antara Guidelines (G7) dan konsep SRA. Sehingga diharapkan 
submisi akan hal ini dapat diperkenalkan pada MEPC 71 dan diadopsi pada sesi tersebut. 

 

 Regulation A-3 (Exceptions) 

Terdapat isu terkait ballast water yang dibawa pada cargo tanks kapal oil tankers. Namun, group 
menyepakati bahwa isu ini harus diselesaikan sesuai MARPOL Annex I , bukan BWM Convention.  
Namun demikian, jika suatu kasus pembuangan terjadi akbiat alasan eksepsional, aktivitas tersebut 
juga dapat dicatat pada ballast water record book sebagai exceptional discharge. 

 
Other methods of ballast water management 
Isu konsep BWTBoat didiskusikan diantara review group menyepakati bahwa ianya merupakan hal 
yang innovative dan mendapatkan persetujuan antara group dan tidak perlu dilakukan approval 
sebagai other method karena ia sesuai dengan aturan Konvensi. 
 
Future work 

Review group akan dibentuk kembali pada MEPC 71. 
 
 
D. AIR POLLUTION AND ENERGY EFFICIENCY (AGENDA ITEM 5) 

Consideration of EEDI reduction rates and dates beyond phase 2 

Working group dibentuk dalam agenda ini mengidentifikasikan bahwa diperlukan untuk melakukan 
penelaahan lebih mendalam terhadap persyaratan EEDI fase 3 dan implementasi lebih awalnya, 
juga kemungkinan membenruk fase 4, segera setelah MEPC 71. 
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 Review tersebut harus difinalisasi  bersamaan dengan adopsi dari amendments yang diperlukan 
bagi MARPOL Annex VI untuk implementasi lebih awal fase 3, with a view to 2022, juga terkait 
dengan kemungkinan implementasi lebih awal fase 4. 

Additional information to be included in the EEDI database for the review at the midpoint of  
phase 2 

MEPC 69 telah mempertimbangkan proposal bagi informasi tambahan untuk disertakan pada EEDI 
database. Berdasarkan konsiderasi antar anggota grup,  disepakati untuk menambahkan hal 
berikut terhadap EEDI database:  

1. name, outline and means/ways of performance of technologies on innovative energy 

efficiency technologies; 

2. dimensional parameters (Length between perpendiculars (Lpp), breadth (Bs) and draught 

or depth); and 

3. ship speed (Vref) and power of main engine(s) (PME). 

Dalam rangka untuk memberikan apresiasi dari keberhasilan teknologi energy efisiensi, group 
menyepakati bahwa penelaahan berikutnya perlu membandingkan EEDI data kapal untuk 
digunakan sebagai pengembangan EEDI reference lines untuk dibandingkan dengan data fase 0, 
1 dan 2 dari kapal. Grup juga menyepakati bahwa data yang telah dikirimkan untuk dimasukkan ke 
dalam EEDI database tidak perlu dimutakhirkan ketika data tamban dan informasi terlah disediakan 
dalam database. 

 
E. FURTHER TECHNICAL AND OPERATIONAL MEASURES FOR ENHANCING THE ENERGY 

EFFICIENCY OF INTERNATIONAL SHIPPING (AGENDA ITEM 6) 

Draft revision of the 2012 Guidelines for the development of a SEEMP 

Working group yang dibentuk dalam agenda ini telah menyepakati sebagai berikut : 

 Grup menyepakati untuk menjelaskan "distance travelled from berth to berth" sebagai 

"distance travelled." Terkait hal ini, grup mencatat bahwa "distance travelled from berth to 

berth" tidak secara fisik berarti "berth", dan menyepakati untuk menyarankan kepada komite 

bahwa terminology "from berth to berth" harus dihapus dan digantikan dengan "distance 

travelled." 

 Grup menyepakati bahwa "hours not at berth" harus terkait dengan jarak yang ditempuh, dan 

kemudian, menyepakati untuk menjelaskan "hours not at berth" sebagai "hours not at berth 

should be an aggregated duration while the ship is underway under its own propulsion." Dalam 

hal ini, grup mencatat bahwa "hours not at berth" tidak secara fisik berarti "berth" dan 

kemudian, menyepakati untuk menyarankan kepada komite bahwa terminology "hours not at 

berth" digantikan dengan "service hours." 

 

 Grup juga menyepakati bahwa hanya data item yang diperlukan oleh appendix  IX MARPOL 

Annex VI dalam standardized data reporting format untuk data collectionsystem (appendix 3 

dari draft guidelines) dan menghilangkan segala voluntary entry termasuk "CO2 emissions" 

dan "construction year" dari format. Grup menyepakati untuk menambahkan kolom bagi other 

fuel oil. 

 The group finalized the draft 2016 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency 

Management Plan (SEEMP), together with associated draft resolution. 
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Draft Guidelines for Administration data verification procedures 

Correspondence group akan dibentuk kembali dalam rangka pengembangan, hingga finalisasi guidelines. 

Draft Guidelines for the development and management of the IMO Ship Fuel Consumption 
Database 

Grup menyepakati untuk menyarankan kepada komite bahwa correspondence group harus diinstruksikan 
untuk lebih lanjut mengembangkan preliminary draft Guidelines for the development and management of the 
IMO Ship Fuel Oil Consumption database. 

New adoption 

Komite menyepakati untuk mengadopsi : 

 the amendments to the 2014 Guidelines on the method of calculation of the attained EEDI 

for new ships (resolution MEPC.245(66), as amended by resolution MEPC.263(68)) and the 

associated draft MEPC resolution; 

 the 2016 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency Management Plan 

(SEEMP) and the associated draft MEPC resolution 

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

Working group yang dibentuk pada agenda ini mempertimbangkan langkah maju untuk IMO dalam 
rangka menyelesaikan permasalahan emisi GHG dari kapal, dengan tujuan untuk mengembangkan 
draft work plan atau roadmap termasuk mendefinisikan tugas dan waktu capaian. Pendekatan tiga 
tahap dintroduksikan untuk pembentukan draft roadmap, termasuk data collection system, 
development of strategy dan work by the Secretariat (termasuk IMO GHG studies lebih lanjut). 
 
Grup menyepakati untuk tidak merekomendasikan komite pembentukan fixed-term stand-alone 
subsidiary body pada tahapan ini, namun pada mid – and long term. Komite kemudian memutuskan 
untuk menyetujui roadmap yang disediakan. 
 

 
 

 


