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Technical Information 
 
No.    :    083  -  2017 
 

17 Februari 2017 

 
Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal  : Laporan Singkat IMO  Sub-Committee on Ship Design and Construction sesi 

ke-4 (SDC 4) 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 4 dari IMO Sub-Committee on 
Ship Design and Construction (SDC 4) yang diselenggarakan dari tanggal 13 sampai dengan 
17 Februari 2017, 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 Amendments to SOLAS regulations II-1/6 and II-1/8-1 

4 Computerized stability support for the master in case of flooding for 
existing passenger ships 

5 Finalization of second generation intact stability criteria 

7 Revision of section 3 of the Guidelines for damage control plans and 
information to the master (MSC.1/Circ.1245) for passenger ships 

8 
Mandatory instrument and/or provisions addressing safety standards for 
the carriage of more than 12 industrial personnel on board vessels 
engaged on international voyages 

9 Amendments to the 2011 ESP Code 

10 Unified interpretation to provisions of IMO safety, security, and 
environment-related Conventions 

11 
Revised SOLAS regulation II-1/3-8 and associated guidelines 
(MSC.1/Circ.1175) and new guidelines for safe mooring operations for 
all ships 

12 Guidelines for use of Fibre Reinforced Plastic (FRP) within ship 
structures 
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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 DARI SIDANG IMO SUB-COMMITTEE ON SHIP DESIGN AND CONSTRUCTION 
SESI KEEMPAT (SDC 4) 

 

A. AMENDMENTS TO SOLAS REGULATIONS II-1/6 AND II-1/8-1  (AGENDA ITEM 3) 

Menidaklanjuti hasil kerja dari Sub-Komite yang telah menyelesaikan amandemen terhadap SOLAS 
Chapter II-1, SDC 3 membentuk Correspondence Group untuk mengembangkan revisi Explanatory 
Notes untuk SOLAS Chapter II-1 (regulasi subdivision and damage stability).  

Dengan mempertimbangkan laporan Correspondence Group tersebut, Sub-Komite menginstruksikan 
Working Group on Subdivision and Damage Stability (SDS) untuk memfinalisasi draf Explanatory 
Notes ke dalam format resolusi MSC dengan aplikasi yang sama dengan amandemen terhadap 
SOLAS Chapter II-1 (yaitu, berlaku untuk kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 2020). 

Draf Explanatory Notes yang telah dibahas dan disetujui berisi: 
1. Klarifikasi terkait “alterations and modifications” (regulasi 1). 
2. Klarifikasi terkait “light service draught (di)”  (regulasi 2). 
3. Klarifikasi terkait masalah “sister ship” dan penggunaan informasi berat kapal kosong dari kapal 

sister  (regulasi 5.2). 
4. Batasan kapan perubahan informasi stabilitas berdasarkan data perhitungan kapal kosong yang 

baru harus diberikan kepada kapten kapal (regulasi 5.4) 
5. Panduan untuk perhitungan indeks A, khususnya pada kasus kapal sister dan perubahan kapal 

(regulasi 7). 
6. Klarifikasi terkait perhitungan nilai b (jarak melintang rata-rata/mean transverse distance) 

(regulation 7-1). 
7. Informasi mengenai cara menentukan cross-flooding dan down-flooding, dan bagaimana cara 

mengaplikasikan TGZmax and TRange pada perhitungan si (regulasi 7-2). 
8. Klarifikasi terkait persyaratan pemasangan dasar ganda/double bottom (regulasi 9) 
9. Informasi mengenai pengaturan/aransemen katup butterfly yang sesuai untuk kapal barang, 

aransemen sekat ceruk buritan pada kapal barang yang memiliki geladak penggal yang ditinggikan 
dan aransemen stern tube pada kapal barang (regulasi 12). 

10. Klarifikasi terkait persetujuan aransemen perpipaan dan persyaratan pengujian kebakaran untuk 
pipa yang menembus sekat kedap air (regulasi 13). 

11. Klarifikasi terkait aplikasi persyaratan penutup kedap air (regulasi 16). 
12. Klarifikasi terkait persyaratan pintu kedap air yang berada di atas sekat geladak dan yang 

terbenam pada saat kebocoran tahap akhir dan setengah (regulasi 17). 
13. Klarifikasi terkait akses langsung dari ruangan ror-ro ke ruangan yang berada di bawah sekat 

geladak (regulasi 17-1). 
14. Klarifikasi terkait kata “port” (regulasi 22). 

 
Selanjutnya, masalah terkait ketersediaan suplai tenaga listrik pada kapal penumpang pada saat 
kebocoran terjadi di lambung sisi kapal akan didiskusikan melalui Correspondence Group yang 
dibentuk oleh SDC 4. 
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B. COMPUTERIZED STABILITY SUPPORT FOR THE MASTER IN CASE OF FLOODING FOR 
EXISTING PASSENGER SHIPS (AGENDA ITEM 4) 

Setelah terjadinya kecelakaan kapal Costa Concordia, terdapat beberapa usulan yang dimasukkan ke 
IMO untuk meningkatkan keselamatan pada kapal penumpang. Salah satu usulan yang dimasukkan ke 
SDC 4 adalah usulan untuk mengamandemen SOLAS regulasi II-1/8-1.3 yang mempersyaratkan kapal 
penumpang existing untuk memasang dukungan computer stabilitas. 

Mempertimbangkan laporan dari Working Group yang dibentuk dan diskusi yang dilakukan pada sesi 
ini, SDC 4 setuju untuk mengamandemen SOLAS regulasi II-1/8-1.3 dan bahwa semua batasan 
aplikasi dari Guidelines yang ada saat ini, yaitu MSC.1/Circ.1400, MSC.1/Circ.1532 dan 
MSC.1/Circ.1229, harus disusun dalam 1 set Guidelines yang baru. Guidelines baru akan 
dikembangkan melalui Correspondence Group. 

Draf amandemen terhadap SOLAS regulasi II-1/8-1.3 akan dimasukkan ke MSC 98 untuk persetujuan 
dengan pandangan untuk dapat diadopsi oleh MSC 99. 

 

C. FINALIZATION OF SECOND GENERATION INTACT STABILITY CRITERIA (AGENDA ITEM 5) 

Salah satu usaha untuk mendorong dan meningkatkan keselamatan kapal, IMO mengembangkan 
Second Generation Intact Stability Criteria yang berisi 5 Failure Mode: 
1. pure loss of stability; 
2. parametric roll resonance; 
3. surf-riding / broaching; 
4. dead ship condition; and 
5. excessive accelerations 
 
Untuk tiap Failure Mode, aka nada 3 level vulnerability criteria, yaitu level 1, level 2 dan direct stability 
assessment sebagai level 3. Berkaitan dengan level tersebut, suatu kapal hanya dipersyaratkan untuk 
memenuhi salah satu level, dimana yang berarti bahwa suatu kapal yang telah memenuhi level 1, tidak 
perlu memenuhi persyaratan level 2 atau 3. Akan tetapi, untuk kapal yang tidak memenuhi level 2 dan 
3 akan terkena persyaratan operational limitations dan operational guidance. Persyaratan tersebut 
akan dikembangkan oleh Sub-Komite. 

 
Berdasarkan laporan dari Correspondence Group dan dokumen yang dimasukkan ke SDC 4, 
teridentifikasi adanya ketidakkonsistenan antara level 1 dan 2 dari vulnerability criteria untuk pure loss 
of stability failure mode. Untuk mengatasi masalah tersebut, SDC 4 menyetujui untuk melakukan studi 
lebih lanjut untuk memvalidasi solusi yang sesuai untuk mengatasi ketidakkonsistenan. 
 
Untuk pengembangan Guidelines untuk Direct Stability Assessment, Sub-Komite setuju bahwa karena 
keterbatasan data dan informasi yang diberikan oleh Correspondence Group untuk mengembangkan 
Guidelines, maka finalisasi draf akan dilakukan pada sesi berikutnya. 
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D. REVISION OF SECTION 3 OF THE GUIDELINES FOR DAMAGE CONTROL PLANS AND 
INFORMATION TO THE MASTER (MSC.1/CIRC.1245) FOR PASSENGER SHIPS (AGENDA ITEM 7) 

Mengikuti persetujuan terhadap Shipboard escape route signs and emergency equipment location 
markings (MSC.1/Circ.1553) oleh MSC 97 dan usulan untuk menggunakan graphical symbols for 
shipboard fire control plans (res.A.952(23)) untuk perlengkapan yang sama pada damage control 
plans, untuk mempermudah identifikasi dan operasional di atas yang konsisten, Sub-Komite setuju 
untuk mengembangkan amandemen terhadap MSC.1/Circ.1245 untuk perbaikan. 
 
 

E. MANDATORY INSTRUMENT AND/OR PROVISIONS ADDRESSING SAFETY STANDARDS FOR 
THE CARRIAGE OF MORE THAN 12 INDUSTRIAL PERSONNEL ON BOARD VESSELS 
ENGAGED ON INTERNATIONAL VOYAGES (AGENDA NOMOR 8) 

MSC 96 menyetujui pengembangn Bab baru pada SOLAS (Chapter XV) dan Koda terkait untuk 
mengatasi masalah pengangkutan lebih dari 12 personil industri (industrial personil) yang berkaitan 
dengan tujuan aktivitas lepas pantai dan diikuti dengan adopsi resolusi MSC.418(97) terkait Interim 
Recommendations on the safe carriage of more than 12 industrial personnel on board vessels engaged 
on international voyages oleh MSC 97. 

Tidak hanya mengadopsi resolusi tersebut, MSC 97 juga mengetujui roadmap penyelesaian pekerjaan 
untuk pengembangan instrumen wajib, sebagai berikut: 

Tahun Badan IMO  Tindakan 

2017 SDC 4 Dengan menggunakan hasil diskusi MSC 96 dan MSC 97, memulai 
pengembangan draf Koda baru dan Bab baru dari SOLAS (Chapter XV) 

2018 SDC 5 Melanjutkan pengembangan Koda baru dan Bab baru dari SOLAS (Chapter 
XV)], dan berasosiasi dengan Sub-Komite yang lain, jika diperlukan  

2019 SDC 6 Melanjutkan pengembangan Koda baru dan Bab baru dari SOLAS (Chapter 
XV)], dan berasosiasi dengan Sub-Komite yang lain, jika diperlukan 

2020 SDC 7 Memfinalisai draf Koda baru 
Memfinaliasi amandemen terhadap SOLAS (chapter [XV]) 

2020 MSC 102 Menyetujui amandemen terhadap SOLAS (chapter [XV]) 
Menyetujui, secara umum, draf Koda baru 

2020 MSC 103 Mengadopsi amandemen terhadap SOLAS (chapter [XV]), dengan tanggal 
pemberlakuan 1 Januari 2024 
Mengadopsi draf Koda baru, dengan tanggal pemberlakuan sesuai  SOLAS 
chapter [XV] 
Menyetujui penerapan awal resolusi secara sukarela  

2024 - Pemberlakuan SOLAS chapter [XV] 
Pemberlakuan Koda baru 

 
 
Suatu proposal yang konkrit mengenai bagaimana pengembangan amandemen SOLAS dan Koda 
terkait dapat dilakukan dan sebagai bahan diskusi telah dimasukkan ke SDC 4. Akan tetapi karena 
tidak memungkinkan untuk membentuk Working Group pada sesinya, maka SDC 4 setuju untuk 
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membentu Correspondence Group on Carriage of more than 12 Industrial Personnel on board Vessels 
engaged on International Voyages. 

Correspondence Group diinstruksikan untuk: 
1. Mengembangkan matriks yang mengidentifikasi aspek yang relevan terhadap proses pembuatan 

aturan IMO yang ada 
2. Mengembangkan draf SOLAS Chapter XV 
3. Mempertimbangkan format dan susuan draf untuk Koda 
4. Mengembangkan Introduction dan Preamble untuk Koda 
5. Mempertimbangkan pengaruh terhadap operasi kapal yang membawa personil industri 
6. Mengembangkan draf Koda 
7. Mengirimkan laporan ke SDC 5 

 
 

F. AMENDMENTS TO THE 2011 ESP CODE (AGENDA ITEM 9) 

ESP Code 2011 dimukhtahirkan secara berkala untuk memastikan bahwa Koda tersebut sejalan 
dengan IACS Unified Requirement (UR) Z10. Koda terbaru telah diadopsi oleh MSC 97 dan 
diharapkan untuk dapat diterima pada 1 Januari 2018 dan berlaku1 Juli 2018. 
 
Berkaitan dengan kebutuhan akan konsolidasi teks dari ESP Code, yang menggabungkan seluruh 
amandemen yang telah diadopsi oleh Komite Keselamatan Maritim (Maritime Safety Committee),  dan 
kebutuhan untuk menyelaraskan dengan IACS Unified Requirement (UR) Z10 dan yang secara jelas 
mengidentifikasi semua persyaratan wajib, SDC 4 menyetujui rencara kerja lanjutan yang diusulkan 
oleh IACS. Setelah menyetujui rencana tersebut, SDC 4 memberikan kewenangan kepada IACS dan 
Sekretariat IMO untuk melakukan review terhadap ESP Code 2011 dan memasukan laporan 
perkembangannya pada SDC 5. 
 

G. IMPLEMENTATION OF IMO INSTRUMENTS (AGENDA NOMOR 9) 

MSC 97 mempertimbangkan laporan III 3 dan memutuskan untuk, antara lain: 
- menyetujui, keputusan bersama MEPC, penerbitan  III.3/Circ.4 on Casualty Analysis and Statistics, 

containing observations on the quality of reports of investigation into casualties. 
- menyetujui, keputusan bersama MEPC,  metodologi yang disetujui untuk mengembangkan 

Guidelines on port State control 
- menyetujui, keputusan bersama dengan MEPC, draf MSC-MEPC.5/Circ.12 circular on Unified 

Interpretation on the expiration date of statutory certificates 
- menyetujui, keputusan bersama MEPC, draf gabungan FAL.2-MEPC.1-MSC.1 circular on List of 

certificates and documents required to be carried on board ships.  
 
H. UNIFIED INTERPRETATION TO PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT-

RELATED CONVENTIONS (AGENDA ITEM 10) 

Di bawah agenda ini, SDC 4 menyetujui beberapa drat MSC Circular yang berisi, unified interpretation 
atau panduan untuk mempermudah implementasi dari instrumen IMO, sebagai berikut: 

1. Draf amandemen terhadap MSC/Circ.686, yang memukhtahirkan referensi  yang tercantum pada 
Guidelines.  
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2. Draf MSC Circular untuk Unified Interpretations of SOLAS regulations II-1/17-1, II-1/20-2 and II-
1/35-1, terkait drainase ruang tertutup yang terletak pada sekat geladak dan persyaratan khusus 
untuk ferry  kendaraan, kapal ro-ro dan kapal lain dari jenis yang sama. 

3. Draf MSC Circular untuk Unified Interpretations of SOLAS chapters II-1 and XII, of the Technical 
provisions for means of access for inspections (resolution MSC.158(78)) and of Performance 
standards for water level detectors on bulk carriers and single hold cargo ships other than bulk 
carriers (resolution MSC.188(79)). 

4. Draf konsolidasi MSC circular yang berisi ketentuan dalam MSC.1/Circ.1464/Rev.1 and its Corr.1, 
as amended by MSC.1/Circ.1507 and MSC.1.Circ.1545, terkait aplikasi dari SOLAS regulasi II-1/3-
6, dan revisi dari ketentuan teknis untuk jalan masuk/akses untuk inspeksi.  

5. Draf MSC circular untuk Unified Interpretations of SOLAS regulations II-1/2.20 and II-2/3.21, dan 
draft MEPC circular untuk Unified interpretations of regulation 1.23 of MARPOL Annex, tekait  
penggunaan data Hydrostatic pada kondisi Even-keel untuk menentukan bobot mati (deadweight) 
yang harus dicantumkan pada sertifikat statutoria. 

Draf MSC Circular tersebut akan dimasukkan ke MSC 98 dan draf MEPC  akan dimasukkan ke MEPC 
71 untuk persetujuan. 

I. REVISED SOLAS REGULATION II-1/3-8 AND ASSOCIATED GUIDELINES (MSC.1/CIRC.1175) 
AND NEW GUIDELINES FOR SAFE MOORING OPERATIONS FOR ALL SHIPS  (AGENDA ITEM 
11) 

Dalam rangka pengembangan draf revisi SOLAS regulasi II-1/3-8 dan draf Guidelines terkait untuk 
desain dan aransemen keselamatan mooring, SDC 3 membentuk Correspondence Group on Safe 
Mooring Operations dan menginstruksikan kepada mereka untuk mengirimkan laporan kepada SDC 4. 
 
Setelah mempertimbangkan hasil laporan tersebut, SDC 4 mencatat dan menyetujui: 
1. progres yang dibuat dalam pengembangan draf revisi SOLAS regulasi II-1/3-8. 
2. draf Guidelines on the design of safe mooring arrangements hanya memberikan panduan 

bagaimana mendesain aransemen mooring. 
3. that generic guidelines on the inspection and/or maintenance of mooring lines should be developed 

as part of the guidelines related to operations, taking into account the possibility of consequential 
amendments to other IMO instruments. 

4. bahwa informasi mengenai kecelakaan dan best-practice untuk pemeliharaan tali mooring akan 
sangat bermanfaat sehingga Sub-Komite mendorong Negara Anggota untuk menyediakan 
informasi tersebut melalui GISIS. 

5. untuk membentuk kembali Correspondence Group on Safe Mooring Operations untuk 
memfinalisasi draf revisi SOLAS regulasi II-1/3-8 dan draf Guidelines on the design of safe 
mooring arrangements, dan untuk mengembangkan Guidelines untuk memilih, mengindentifikasi 
dan menggunakan tali mooring serta Guidelines umum untuk inspeksi dan pemeliharaan tali 
mooring. 

6. untuk menginstruksikan kepada Correspondence Group untuk memperhatikan IACS UR A2 yang 
terbaru dan IACS Recommendation 10 untuk elemen terkait morring untuk kapal non-penangkap 
ikan saat memfinalisasi draf Guidelines. 

 

 



Lampiran dari Informasi No:   083  – 2017                        Halaman 8 dari 8 
 

J. GUIDELINES FOR USE OF FIBRE REINFORCED PLASTIC (FRP) WITHIN SHIP STRUCTURES  
(AGENDA ITEM 12) 

Sejak IMO memperkenalkan regulasi terkait desain dan aransemen alternatif ke dalam SOLAS pada 
tahun 2002, penggunaan material alternatif menjadi mungkin dilakukan, seperti penggunaan Fibre 
Reinforced Polymer (FRP) pada struktur kapal. 

Untuk memastikan penggunaan FRP tidak akan mengurangi keselamatan kapal dan orang di atas 
kapal, IMO mengembangkan Interim guidelines for use of Fibre Reinforced Plastic (FRP) elements 
within ship structures. Oleh karena itu, SDC membentuk Correspondence Group on Development of 
Interim guidelines for use of Fibre Reinforced Plastic (FRP) elements within ship structures yang diikuti 
oleh pembentukan Working Group on Fire Protection to continue the work oleh SDC 4. 

Berdasarkan laporan dari Working Group, SDC 4 setuju untuk memasukkan draf Interim Guidelines ke 
MSC 98 untuk persetujuan. Selain itu, SDC 4 juga menyetujui review terhadap Interim Guidelines 
dilakukan 4 tahun setelah persetujuannya untuk mengumpulkan pengalaman terkait penggunaan 
interim Guidelines tersebut. 

Interim Guidelines akan berisi:  
1. Penilaian terhadap keselamatan kebakaran untuk susunan ruktur FRP 
2. Faktor penting untuk dipertimbangkan saat mengevaluasi elemen FRP dengan poin awal yang 

berasal dari SOLAS Chapter II-2. 
3. Isu selain keselamatan kebakaran 
4. Susunan material  dan komposisi FRP yang digunakan pad bangunan kapal 
5. Rekomendasi untuk proses asesmen 
6. Pengujian kebakaran untuk susunan FRP 
7. Contoh prosedur asesmen. 
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