
Halaman 1 dari  8 

 

 

Technical Information 
 
No.    :   079   �   2016 
 

                                                                                                                        19 Desember 2016 

 
Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal : Instrumen Wajib IMO yang mulai berlaku pada 1 Januari 2017  
 
 
Ringkasan 

Informasi Teknik ini berisi informasi mengenai pemberlakuan dari instrumen wajib IMO yang 
akan berlaku pada 1 Januari 2017. 

Information 

1. Komite Keselamatan Maritim (Maritime Safety Committee (MSC)) dan Komite 
Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee (MEPC)) IMO 
telah mengadopsi beberapa resolusi terkait amandemen terhadap instrumen wajib atau 
adopsi dari instrumen wajib baru yang harus dipenuhi mulai 1 Januari 2017, sebagai 
berikut: 

 

No. Resolusi Perihal 

1 MSC.385(94) International Code for Ships Operating in Polar Waters 
(Polar Code) 

2 MSC.386(94) Amendments To The International Convention for the 
Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended (New 
Chapter XIV) 

3 MSC.391(95) Adoption of the International Code of Safety for Ships 
Using Gases or Other Low�Flashpoint Fuels (IGF Code) 

4 MSC.392(95) Amendments to The International Convention for the 
Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Chapters II�1, 
II�2 and Appendix) 

5 MSC.393(95) Amendments to the International Maritime Solid Bulk 
Cargoes (IMSBC) Code 

6 MSC.394(95) Amendments to the Protocol of 1978 Relating to the 
International Convention for the Safety of Life at Sea, 
1974 

7 MSC.395(95) Amendments to the Protocol of 1988 Relating to the 
International Convention for the Safety of Life at Sea, 
1974 

8 MEPC.264(68) International Code for Ships Operating in Polar Waters 
(Polar Code) 

9 MEPC.256(68) Amendments to MARPOL Annexes I, II, IV and V 

10 MEPC.266(68) Amendments to Regulation 12 of MARPOL Annex I 

 
2. Informasi singkat mengenai resolusi di atas dapat dibaca pada dokumen terlampir. 
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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 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 

 



Lampiran Informasi Teknik No:  079  - 2016                  Halaman 3 dari 8 
 

INFORMASI SINGKAT TERKAIT INSTRUMEN WAJIB IMO YANG BERLAKU PADA 1 JANUARI 2017  
 

 

� 1 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

POLAR 
Code yang 
diadopsi 
melalui Res. 
MSC 
385(94) 

International 
Code for Ships 
Operating in 
Polar Waters 
(Polar Code) 

Semua kapal yang beroperasi di wilayah 
perairan kutub (Polar) 
 

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Aturan terkait keselamatan pada Polar Code, yaitu Introduction dan Part I-A dan I-B, diadopsi sebagai 
ketentuan tambahan dari instrumen IMO yang ada untuk meningkatkan keselamatan kapal dan 
mencegah dampak buruk dari kondisi perairan kutub yang terpencil, rawan dan keras terhadap kapal 
dan orang di atas kapal.  
 
Kapal yang dibangun sebelum 1 Januari 2017 harus memenuhi ketentuan pada Polar Code pada saat 
survey antara pertama atau survey pembaharuan, manapun yang lebih dahulu, setelah 1 Januari 2018. 
 

 

 

� 2 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

SOLAS 
Chapter XIV 
yang 
diadopsi 
melalui    
Res. MSC 
386 (94) 

International 
Code for Ships 
Operating in 
Polar Waters 
(Polar Code) 

Semua kapal yang beroperasi di wilayah 
perairan kutub (Polar) dan terkena aturan 
SOLAS 
 

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Chapter XIV baru pada Konvensi SOLAS diadopsi untuk membuat aturan terkait keselamatan pada 
Polar Code menjadi wajib. 
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� 3 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

IGF Code 
yang diadopsi 
melalui Res 
MSC.391(95) 

International 
Code of Safety 
for Ships Using 
Gases or Other 
Low�Flashpoint 
Fuels (IGF 
Code) 

Semua kapal yang terkena aturan Part G 
dari SOLAS Chapter II-1 
 

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

IGF Code memberikan standar untuk kapal, selain kapal yang terkena aturan IGC Code, yang 
menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar dengan low�flashpoint. Standar tersebut mencakup  
pengaturan (arrangement), instalasi permesinan, perlengkapan dan sistem kapal untuk mengurangi 
resiko pada kapal, awak kapal dan lingkungan dikarenakan sifat dari bahan bakar tersebut. 
Untuk saat ini, Koda ini hanya mencakup regulasi yang mengatur persyaratan untuk bahan bakar gas 
alam (natural gas), sedangkan persyaratan untuk bahan bakar dengan low�flashpoint lainnya akan 
ditambahkan setelah IMO selesai melakukan pengembangan aturan terkait. 
 

 
 

� 4 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

Amandemen 
SOLAS Chapter 
II-1 yang diadopsi 
melalui 
Res.MSC.392(95) 

International 
Code of Safety 
for Ships Using 
Gases or Other 
Low�Flashpoint 
Fuels (IGF 
Code) 

Semua kapal yang menggunakan bahan 
bakar dengan low-flashpoint  dan 
terkena aturan dari amandemen SOLAS  

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Amandemen ini diadopsi untuk membuat aturan pada IGF Code menjadi wajib, yang mencakup 
amandemen terhadap: 
1. Part F (Alternative design and arrangements), untuk memberikan metodologi untuk desain dan 

pengaturan permesinan, instalasi listrik dan penyimpanan bahan bakar dengan low-flashpoint dan 
sistem distribusi alternatif; dan 

2.  Part G baru (Ships using low-flashpoint fuels), untuk menetapkan aturan/regulasi yang 
mempersyaratkan kapal yang dibangun setelah 1 Januari 2017 harus memenuhi ketentuan pada 
IGF Code, beserta amandemen terkait Chapter II-2 dan Appendix (Sertifikat). 
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� 5 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

Amandemen 
SOLAS Chapter 
II-2 Reg. 4 and 
11 
yang diadopsi 
melalui      
Res.MSC.392(95) 

� Probability of 
ignition 
� Structural 

integrity 
� Protection of 

vehicle, 
special 
category and 
ro�ro spaces 

Kapal Tangki yang dibangun pada atau 
setelah 1 Januari 2017 
 

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Amandemen pada Chapter II-2 meliputi persyaratan sebagai berikut: 
� Setiap isolasi harus mampu untuk terus menjamin perpindahan uap, udara atau pencampuran gas 

inert dalam volume yang besar pada saat pemuatan muatan dan ballast, atau pada saat bongkat 
muat berdasarkan regulasi 11.6.1.2; dan 

� Cadangannya harus mampu mencegah kelebihan atau kekurangan tekanan pada saat terjadi 
kerusakan, penutupan tidak sengaja pada peralatan isolasi yang dipersyaratkan pada regulasi 
4.5.3.2.2.  
 

 
 
 

� 6 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

Amandemen 
SOLAS Chapter 
II-2  Reg.20 
yang diadopsi 
melalui      
Res.MSC.392(95) 

Ventilation 
systems in 
vehicle, special 
category and 
ro�ro spaces 

Semua kapal yang terkena aturan SOLAS 
Chapter II-2 
 

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Amandemen ini mengatur persyaratan: 
Manajemen kualitas udara untuk ventilasi pada ruangan kendaraan, ro-ro dan kategori khusus (special 
category) yang tertutup. 
Yang mengijinkan pengurangan jumlah pergantian udara dan atau pengurangan jumlah ventilasi di 
ruangan kendaraan, kategori khusus (special category), dan ro-ro pada kapal penumpang dan barang 
yang dilengkapi dengan sistem pengontrol kualitas udara (air quality control system). 
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� 7 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

Amandemen dari 
Appendix SOLAS 
1974 
Yang diadopsi 
melalui 
Res.MSC.392(95) 

� Form of 
Passenger 
ship safety 
certificate 

� Form of 
Cargo ship 
safety  
construction 
certificate 

Semua kapal yang terkena aturan SOLAS 
 

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Format Sertifikat dari Passenger ship safety: 

� Paragraf 2.2 yang baru ditambahkan setelah paragraf 2.1 sebagai berikut:  
“2.2 the ship complied with part G of chapter II�1 of the Convention using ……… as fuel/N.A.1" 

� Paragraf 2.2 sampai dengan 2.11 dinomori ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan di atas 

�   
Format Sertifikat dari Cargo ship safety construction: 
Paragraf 2 diganti menjadi: 
"2. That the survey showed that: 

.1 the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was 
satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapters II�1 and II�2 of the 
Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans); 
and 

.2 the ship complied with part G of chapter II�1 of the Convention using ……. as fuel/N.A4." 

 

� 8 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

Amandemen 
IMSBC CODE 
yang diadopsi 
melalui 
Res.MSC.393(95) 

Amendments 
03�15 

Semua kapal yang terkena aturan IMSBC 
Code  
 

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Amandemen ini mencakup schedule baru untuk Iron Ore fines Group A (cargo that may liquefy;muatan 
yang dapat mencair) dan prosedur pengujian baru untuk menentukan TML (Transportable Moisture Limit) 
dari Iron Ore fines. 
Recommendatory Section 14 (Prevention of pollution by cargo residues from ships) yang baru 
dimasukkan pada Amendments 03�15. Section ini mengatur masalah klasifikasi dari muatan pada dalam 
bentuk curah (solid bulk cargoes) yang berbahaya bagi lingkungan laut (harmful to the marine 
environment;HME) dan pelarangan pembuangan (discharge) ke laut. Selanjutnya, Section ini 
mempersyaratkan pengirim muatan (shipper) agar bertanggung jawab dalam mengklasifikasikan dan 
mengdeklarasikan apakah solid bulk cargo adalah HME atau bukan HME.  
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� 9 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

Amandemen dari 
Appendix SOLAS 
1974, Protocol 
1988 
yang diadopsi 
melalui 
Res.MSC.395(95) 

� Form of Passenger 
ship safety certificate 

� Form of Cargo ship 
safety  construction 
certificate 

� Form of Cargo ship 
safety certificate 
 

Semua kapal yang terkena aturan 
SOLAS 

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Format Sertifikat dari Passenger ship safety: 

� Paragraf 2.2 yang baru ditambahkan setelah paragraf 2.1 sebagai berikut:  
“2.2 the ship complied with part G of chapter II�1 of the Convention using ……… as fuel/N.A.1" 

� Paragraf 2.2 sampai dengan 2.11 dinomori ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan di atas 
 

Format Sertifikat dari Cargo ship safety construction: 
Paragraf 2 diganti menjadi: 
"2. That the survey showed that: 

.1 the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was 
satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapters II�1 and II�2 of the 
Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans); 
and 

.2 the ship complied with part G of chapter II�1 of the Convention using ……. as fuel/N.A4." 
Format Sertifikat dari Cargo ship safety: 

� Paragraf 2.2 yang baru ditambahkan setelah paragraf 2.1 sebagai berikut:  
“2.2 the ship complied with part G of chapter II�1 of the Convention using ……… as fuel/N.A.1" 

� Paragraf 2.2 sampai dengan 2.12 dinomori ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan di atas 

 

� 10 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

Adopsi POLAR 
CODE 
melalui 
Res.MEPC.264(68) 

International 
Code for Ships 
Operating in 
Polar Waters 
(Polar Code) 

Semua kapal yang beroperasi di wilayah 
perairan kutub (Polar) 
 

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Aturan terkait pencegahan pencemaran pada POLAS, yaitu Part II-A dan II-B, diadopsi sebagai ketentuan 
tambahan dari instrumen IMO yang ada untuk memberikan cara pencegahan pencemaran yang timbul 
akibat pengoperasian kapal di perairan kutub.  
Kapal Category A yang dibangun sebelum 1 Januari 2017 yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada 
paragraf 1.1.1 untuk minyak dan campuran minyak dari ruangan permesinan dan beroperasi secara 
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menerus di perairan Arktik lebih dari 30 hari harus memenuhi ketentuan paragraf 1.1.1. tidak lebih dari 
pelaksanaan survey antara pertama atau pembaruan, mana yang lebih dahulu, satu tahun setelah 1 
Januari 2017. Sampai dengan tanggal tersebut, kapal harus memenuhi persyaratan pembuangan pada 
MARPOL Annex I regulasi 15.3. 

 

� 11 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

Amendemen 
terhadap MARPOL 
Annex I,  
II, IV dan V yang 
diadopsi melalui 
Res.MEPC.265(68) 

International 
Code for Ships 
Operating in 
Polar Waters 
(Polar Code) 

Semua kapal yang beroperasi di wilayah 
perairan kutub (Polar) dan terkena 
aturan MARPOL 
 

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Amandemen terhadap MARPOL Annex I, II, IV dan V diadopsi untuk membuat aturan pada POLAR Code 
menjadi wajib di bawah aturan Annex tersebut. 
Terkait penyertaan aturan POLAR Code pada persyaratan MARPOL, supplement dari Sertifikat MARPOL 
juga diadopsi. 
 

 

� 12 � 

Regulasi Subyek Penerapan (Obyek) Tanggal 
Pemberlakuan 

Amandemen 
terhadap 
MARPOL Annex I 
Reggulasi 12 yang 
diadopsi melalui 
Res.MEPC.266(68) 

Disposal of Oil 
residues 
(sludge) 

All ship of 400 GT and above subject to 
MARPOL Annex I  

1 Januari 2017 

Rangkuman (untuk teks lengkap agar mengacu pada aturan yang asli secara langsung) 

Amandemen terhadap regulasi 12 pada MARPOL Annnex I mengklarifikasi persyaratan dari means of 
disposal yang lain (seperti incinerator, auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge) atau 
cara/alat lainnya yang dapat diterima). Sebagai tambahan, aturan terkait pembuangan sludge ke 
fasilitas penerima di pelabuhan dan terkait kapasitas tangka sludge, pompa, konstruksi dan pengaturan 
perpipaan juga dijelaskan. 
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