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Technical Information 
 
No.    :    101 - 2017 
 

19 September 2017 

 
Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal  : Laporan Singkat IMO  Sub Committee Carriage of Cargoes and Containers 

sesi ke-4 (CCC 4) 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 4 dari IMO Sub Committee 
Carriage of Cargoes and Containers (CCC 4) yang diselenggarakan dari tanggal 11 sampai 
dengan 15 September 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 the IGF Code and development of guidelines for low-flashpoint 
fuels (5.2.1.2) 

4 
Suitability of high manganese austenitic steel for cryogenic service and 
development of any necessary amendments to the IGC Code and IGF Code 
(5.2.1.26) 

5 Amendments to the IMSBC Code and supplements (5.2.3.3) 

6 Amendments to the IMDG Code and supplements (5.2.3.4) 

7 
Unified interpretation of provisions of IMO safety, security and environment-
related conventions (1.1.2.3) 

8 
Consideration of reports of incidents involving dangerous goods or marine 
pollutants in packaged form on board ships or in port areas (12.3.1.1) 

 
3. Agenda diatas adalah beberapa isu teknis yang dibahas pada saat pertemuan. Laporan 

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 Utama 

 
 
            - TTD - 
 
 
         Rudiyanto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
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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LAPORAN SINGKAT DARI IMO SUB-COMMITTEE ON THE CARRIAGE OF CARGOES AND 
CONTAINERS SESI KE-EMPAT  (CCC 4) 
 

 

A. AMENDMENTS TO THE IGF CODE AND DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR LOW-

FLASHPOINT FUELS (Agenda Item 3) 

 

Memperhatikan laporan correspondence group yang dibentuk oleh CCC 3 yang disampaikan pada 
saat sidang, Sub-komite menyetujui pembentukan working group terkait amandemen IGF Code dan 
penyusunan Guidelines terkait low-flashpoint fuels.  
 

a) Requirements for fuel cells 

 
Sub-komite memutuskan bahwa pembahasan terkait subyek ini didiskusikan lebih lanjut didalam 
working group. Sub-komite juga memberi catatan bahwa pembahasan didalam working group agar 
mengacu pada diagram “fuel cell power installation”. 
 

 

 
 

Memperhatikan hasil pembahasan working group terkait fuel cell, Sub-komite menyetujui: 
1. untuk mengembangkan IGF Code part E yang baru terkait fuel cells, yang mencakup 

persyaratan keselamatan untuk seluruh type fuel cells. 
2. untuk membentuk correspondence group untuk menyusun dan mengembangan lebih lanjut 

(point 1). 
3. bahwa primary fuel tank akan dicakup oleh bagian khusus didalam IGF Code terkait bahan 

bakar, atau jika tipe bahan bakar tidak dicakup, maka akan diberlakukan pendekatan desain 
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alternatif. 
4. bahwa tangki buffer/process yang dibutuhkan untuk menjalankan fuel cell, telah tercantum 

secara implisit  didalam draft definisi terkait “fuel reformer”. 
5. untuk mempertimbangkan kembali definisi “fuel cell space” dan meminta correspondence 

group untuk mereview. 
6. bahwa risk assessment yang disyaratkan didalam IGF Code part A paragraf 4.2.1 dan 4.2.3 

akan juga berlaku untuk part E yang baru. 
7. terhadap kemungkinan penempatan fuel cell power system didalam ruang mesin konvensional 

sampai dengan persyaratan keselamatan untuk fuel cells space dikembangkan. 
8. bahwa fuel purity adalah terkait dengan sistem desain dan performa dan tidak terkait dengan 

masalah keselamatan. 
9. untuk mengembangkan lebih lanjut persyaratan keselamatan fuel cell space mengingat 

persyaratan ruang mesin berkonsep ESD tidak dapat langsung diterapkan. 
10. bahwa persyaratan untuk pipa berisi hydrogen dapat menggunakan desain alternatif 

sepanjang tidak terdapat persyaratan tertentu. 
11. bahwa seluruh pipa yang berisi reformed fuel for fuel cell power systems tidak boleh melewati 

ruangan tertutup diluar fuel cell spaces dan sedapat mungkin agar dilas penuh. 
12. bahwa jumlah sambungan pipa yang berisi reformed fuels harus diminimalisir. 
13. bahwa detektor hydrogen tetap yang mampu mendeteksi kebocoran hydrogen harus 

terpasang di tempat yang rentan terhadap kebocoran hydrogen, seperti katup-katup, flanges 
dan seals. 
 

 
b) Draft technical provisions for the safety of ships using methyl/ethyl alcohol as 

fuel 

 
Mengingat keterbatasan waktu, Sub-komite tidak dapat mereview laporan correspondence group. 
Sehingga, CCC 4 kembali membentuk correspondence group untuk mengembangkan lebih lanjut 
persyaratan keselamatan kapal yang menggunakan methil/ethil alcohol sebagai bahan bakar. 

 
c) Proposed amendments and corrections to part A-1 of the IGF Code 

 

Sub-komite membahas dan setuju: 
1. untuk menghapus kata “not” pada kalimat yang mendeskripsikan fv pada IGF Code paragraf 

5.3.4.2. Juga setuju bahwa perubahan kalimat dimaksud tidak memiliki pengaruh baik itu 
terhadap fomulasi maupun desain kapal. 

2. untuk tidak merubah paragraf 15.8.1.3 dan memutuskan untuk tetap menggunakan teks 
sebelumnya. 

3. dengan usulan untuk memperbaiki kesalahan penomoran dalam IGF Code section 6.4.16 
serta kesalahan referensi dalam paragraf 16.7.2. 

4. untuk merubah paragraf 6.8.2 dengan menghapus dua kalimat terakhir dalam paragraf 
tersebut. 

5. dengan usulan unified interpretation untuk paragraf 6.8.2, yang mengklarifikasi bahwa opsi 
batasan pemuatan alternatif sesuai 6.8.2 difahami sebagai alternatif dari 6.8.1 dan hanya 
dapat diaplikasikan ketika perhitungan batasan pemuatan menggunakan formula 6.8.1 kurang 
dari 95 %. 

6. untuk mengembangkan paragraf baru didalam section 9.5 untuk membedakan persyaratan 
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perlindungan pipa bahan bakar gas dan pipa bahan bakar cair. 
7. bahwa sistem gas buang harus dilengkapi dengan explosion relief system, kecuali kalau 

didesain untuk mengakomodir kasus terburuk adanya tekanan berlebih yang diakibatkan 
kebocoran gas; atau dijustifikasi oleh safety concept dari mesin tersebut. Evaluasi detail 
terhadap kemungkinan gas tidak terbakar disistem gas buang harus mencakup sistem secara 
utuh mulai dari silinder sampai dengan bukaan gas buang. Evaluasi detail ini harus tercermin 
didalam safety concept dari mesin. 

8. untuk mendiskusikan lebih lanjut, pada sesi selanjutnya, usulan unified interpretation terkait 
perlindungan ruang akomodasi, ruang layanan, ruang kendali, rute penyelamatan dan ruang 
mesin dari radiasi panas. 

9. terhadap draft perubahan paragraf 11.3.3 yang mengajukan jarak minimal sekat A-60, 
terhadap kulit terluar tangki type C atau batas penghubung ruang tangki, jika ada, harus 
sedikitnya 900 mm. Kemudian, persyaratan batas antar tangki bahan bakar disetujui dihapus 
serta juga disetujui bahwa ruang tangki penyimpanan bahan bakar yang berisi tangki type C 
tidak dapat dianggap sebagai koferdam jika terletak persis diatas ruang mesin kategori A atau 
ruang lain yang memiliki resiko terhadap kebakaran yang tinggi. 

10. terhadap draft unified interpretation untuk mengklarifikasi apa yang dimaksud “other rooms 
with high fire risk” dalam kaitannya terhadap pemisahan dengan ruangan dengan fuel 
containment systems. 

11. terhadap draft unified interpretation terkait level indicator yang disyaratkan dalam 15.3.2, yang 
disyaratakan hanya untuk mengindikasikan status alarm. Level switch (float switch) adalah 
contoh instrumen yang memenuhi persyaratan ini. 

12. terhadap koreksi editorial pada paragraf 16.7.2 untuk merubah referensi yang digunakan 
didalam paragraf. 

 
Setiap amandemen Code yang disetujui akan diteruskan untuk persetujuan oleh MSC 99 dan 
selanjutnya proses adopsi oleh MSC 100. Perkiraan tanggal entry into force  adalah 1 Januari 
2024. 

 
B. SUITABILITY OF HIGH MANGANESE AUSTENITIC STEEL FOR CRYOGENIC 

SERVICE AND DEVELOPMENT OF ANY NECESSARY AMENDMENTS TO THE IGC 

CODE AND IGF CODE (Agenda Item 4) 

Diskusi pada agenda ini dipandu oleh laporan yang dikirim correspondence group yang mengusulkan 
untuk mengamandemen IGC dan IGF Code dengan memasukkan bahan high manganese austenitic 
steel untuk layanan cryogenic. Sub-komite menyetujui secara umum laporan tersebut dan juga 
memberi catatan bahwa pengembangan draft amandemen IGC dan IGF Code tidak dapat 
dipertimbangkan oleh correspondence group dikarenakan keterbatasan waktu. 
Dengan pertimbangan diatas serta mengingat bahwa mayoritas delegasi mendukung pembentukan 
working group, Sub-komite setuju bahwa hal-hal berikut ini harus tetap dilanjutkan berdasarkan 
prioritas: 

i. kompilasi daftar komprehensif dari technical points yang harus diatasi untuk mengevaluasi 
kesesuaian material baru dan menjamin proses yang transparan, 

ii. identifikasi dari informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi technical point diatas, dan 
iii. pengembangan kriteria acceptance test berdasarkan informasi yang tersedia. 

 



Attachment of Technical Information No:   101 – 2017 Page 6 of 9 

 

Selanjutnya, sidang pleno menyetujui pembentukan working group dan menginstruksikan untuk 
menyiapkan daftar lengkap technical points berikut informasi yang dibutuhkan untuk menilai 
kesesuaian bahan high manganese austenitic steel untuk layanan cryogenic dan untuk 
mengembangkan draft kriteria acceptance test untuk selanjutnya dilaporkan ke Sub-komite. 
Sejalan dengan laporan working group dan dengan memperhatikan intervensi dan komentar yang ada 
pada saat sidang pleno, Sub-komite setuju secara umum terhadap laporan dimaksud dan juga setuju 
pembentukan kembali correspondence group. 
 
 

C. AMENDMENTS TO THE IMSBC CODE AND SUPPLEMENTS (Agenda Item 5) 

Sub-komite merujuk pada MSC 98 yang mengadopsi amandemen IMSBC Code oleh resolusi 
MSC.426(98), yang diharapkan entry into force pada 1 Januari 2019. Sub-komite juga memberi catatan 
bahwa, setelah mempertimbangkan dokumen yang dimasukkan terkait agenda ini, sudah didapatkan 
saran, instruksi dan autorisasi yang jelas bagi E&T 29 untuk menyiapkan draft amandemen IMSBC 
Code, untuk dipertimbangkan pada sidang CCC 5. 
 
Pada sesi ini, sidang pleno menyetujui pembentukan working group terkait IMSBC. 
Mempertimbangkan diskusi ada di working group serta komentar yang disampaikan saat pleno, Sub-
komite: 
 

i. mengesahkan draft prosedur uji untuk menentukan TML untuk Bauksit, dengan pandangan untuk 
dimasukkan kedalam draft amandemen IMSBC Code. 

ii. mengesahkan rekomendasi working group untuk menginstruksikan E&T 29 untuk membuat 
modifikasi editorial pada tabel karakteristik draft new individual schedule for Bauxite of Group 

A, untuk menselaraskan tabel dengan amandemen IMSBC Code. 

iii. mengesahkan draft individual schedule for Bauxite of Group A, untuk dimasukkan kedalam 
draft amandemen IMSBC Code. 

iv. mengesahkan draft individual schedule for Bauxite of Group C, untuk dimasukkan kedalam 
draft amandemen IMSBC Code. 

v. menyetujui, secara prinsip, draft amandemen konsekuensial pada - appendix 2 (prosedur test 
laboratorium, perangkat dan standard terkait), appendix 4 (index) dan appendix 5 (bulk cargo 
shipping names dalam tiga bahasa: Inggris, Spanyol dan Perancis)- terhadap Code terkait muatan 
Bauksit, dengan pandangan untuk dimasukkan kedalam draft amandemen IMSBC Code. 

vi. menyetujui draft revisi circular CCC.1 terkait Carriage of Bauxite which may liquefy. 

vii. menyetujui draft revisi circular CCC.1 terkait Carriage of AMMONIUM NITRATE BASED 
FERTILIZER (non-hazardous); 

viii. menyetujui, secara prinsip, draft individual schedule for MHB seed cake cargoes, 

dengan pandangan untuk dimasukkan kedalam draft amandemen IMSBC Code. 

ix. menyetujui, secara prinsip, draft individual schedule for Group C seed cake cargoes, dengan 
pandangan untuk dimasukkan kedalam draft amandemen IMSBC Code. 
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x. mengesahkan keputusan Group bahwa draft amandemen IMSBC Code section 9 tidak perlu 
dikembangkan/difinalisasi lebih lanjut pada saat sesi ini. 

xi. menyetujui, secara prinsip, draft amandemen individual schedules for SEED CAKE UN 1386 (b) 
dan SEED CAKE UN 2217. 

 
D. AMENDMENTS TO THE IMDG CODE AND SUPPLEMENTS (Agenda Item 6) 

Sub-komite merujuk kembali bahwa MSC 96 telah mengadopsi amandemen (38-16) terhadap IMDG 
Code dengan resolusi MSC.406(96), yang diharapkan berlaku pada 1 Januari 2018. 
 
Sub-komite juga mengingat bahwa CCC 3 menginstruksikan Editorial and Technical Group (E&T 
group) untuk menyiapkan draft amandemen (39-18) terhadap IMDG Code serta draft koreksi editorial 
amandemen 38-16 IMDG Code.  
 
a) Draft editorial corrections to amendment 38-16 to the IMDG Code 

 
Sub-komite setuju, secara prinsip, draft koreksi editorial terhadap amandemen (38-16) IMDG Code dan 
mengacu pada dokumen E&T 28 untuk pertimbangan dan finalisasi. 
 
b) Draft amendment 39-18 to the IMDG Code 
 

Sub-komite setuju, secara prinsip, draft amandemen (39-18) IMDG Code (part 1 dan 2), sebagaimana 
disiapkan oleh E&T 27 dan disetujui untuk mengacu pada dokumen ini untuk difinalisasi oleh E&T 28. 
Berlanjut dari diskusi dan komentar yang ada di pleno, Sub-komite: 
 

i. memberi wewenang E&T 28 untuk finalisasi draft amandemen (39-18) IMDG Code, dengan 
memperhitungkan komentar yang ada serta keputusan yang diambil oleh Sub-komite, dengan 
pandangan untuk memasukkan draft amandemen ke MSC 99 untuk dipertimbangkan dan diadopsi; 
serta untuk menyampaikan laporan tertulis ke CCC 5. 

ii. Meminta Sekretaris Jenderal untuk mengedarkan, sesuai SOLAS article VIII, draft amandemen 
IMDG Code (consolidated replacement text), dengan memasukkan draft amandemen yang 
disiapkan oleh E&T 28, untuk dipertimbangkan dan selanjutnya diadopsi oleh MSC 99. 

iii. Sub-komite menginstruksikan E&T 28 untuk finalisasi koreksi editorial terhadap amandemen 38-16 
IMDG Code (resolusi MSC.406(96)) and meminta Sekretariat untuk mengeluarkan koreksi editorial 
tersebut sebelum 1 January 2018 (tanggal saat amandemen 38-16 berlaku). 

 
E. UNIFIED INTERPRETATION TO PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY AND 

ENVIRONMENT-RELATED CONVENTIONS (Agenda Item 7) 

Agenda ini juga terkait dengan agenda 3. Terdapat beberapa dokumen yang dimasukkan pada sesi ini. 
 
a) Appropriate location of premixed engines using fuel gas mixed with air before the 

Turbocharger 
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Sehubungan dengan usulan amandemen terhadap Unified Interpretation pada paragraf 5.4.1 dari IGF 
Code, Sub-komite tidak setuju dengan usulan tersebut. Sub-komite menyarankan usulan untuk direvisi 
dan disampaikan ke pertemuan Sub-komite berikutnya. 
 
b) Electrical equipment in hazardous areas 

 
Sehubungan dengan usulan amandemen terhadap Unified Interpretation pada paragraf 12.3.2 dari IGF 
Code, Sub-komite tidak setuju dengan usulan tersebut. 
Dengan memperhatikan komentar di Pleno, Sub-komite mengundang Negara pengusul dan Negara 
yang berminat untuk mengembangkan proposal yang lebih rinci berkenaan dengan pemilihan 
peralatan listrik di daerah berbahaya pada kapal berbahan bakar gas, dengan maksud untuk 
menyampaikan usulan pada sidang Sub-Komite mendatang. 
 
c) Definitions of the terms "each dry-docking", "high-level alarms" and "first 

occasion of full loading" in the IGF and IGC Codes 

 
IACS telah memberikan salinan Unified Interpretation GC18 mengenai persyaratan "each dry-docking", 
"high-level alarm" dan "first occasion of full loading" pada paragraf 13.3 IGC Code, sebagaimana telah 
diubah dengan resolusi MSC.370 (93), dan menginformasikan Sub-Komite bahwa item 1 dari 
interpretasi UI GC18 akan diterapkan oleh Anggota IACS pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. 
Kecuali diberi instruksi tertulis untuk menerapkan interpretasi yang berbeda oleh Administrasi, item 2 
dan 3 dari interpretasi UI GC18 akan diterapkan oleh Anggota IACS pada atau setelah tanggal 1 Juli 
2018. 
 
Setelah diskusi panjang di Pleno, Sub-komite menyetujui draft MSC circular on Unified Interpretation 
pada paragraf 13.3.5 IGC Code (sebagaimana telah diubah dengan resolusi MSC.370 (93)), untuk 
diserahkan ke MSC 99 untuk persetujuan. 
 
Dalam konteks Kode IGF, Sub-Komite menyetujui modifikasi pada teks dalam paragraf 1 UI GF1 untuk 
secara akurat mencerminkan persyaratan tentang pengedokan kapal penumpang pada section 5.10 
Survey guidelines HSSC. 
 
Selanjutnya, Sub-Komite juga menyetujui draft unified interpretasi mengenai ungkapan "each dry-
docking" pada paragraf 15.4.2.3 dari IGF Code dan draft revisi MSC circular on Unified Interpretations 
of the IGF Code, untuk diserahkan ke MSC 99 untuk persetujuan. 
 
Sub-Komite juga setuju untuk meminta MSC 99, sesuai dengan rancangan unified interpretasi paragraf 
13.3.5 IGC Code dan 15.4.2.3 IGF Code yang disetujui oleh Sub-Komite, untuk menugaskan III 5 
dengan mempertimbangkan pembaruan konsekuansial pada Surves guidelines HSSC. 
 

F. CONSIDERATION OF REPORTS OF INCIDENTS INVOLVING DANGEROUS GOODS 

OR MARINE POLLUTANTS IN PACKAGED FORM ON BOARD SHIPS OR IN PORT 

AREAS (Agenda Item 8) 

a) Inspection programmes for cargo transport units carrying dangerous goods 
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Sehubungan dengan komentar yang diungkapkan dalam Pleno, Sub-komite mencatat informasi yang 
disampaikan oleh delegasi Inggris, mengenai rencana untuk membuat rezim inspeksi CTU di Inggris 
yang lebih ketat dan juga keinginan Inggris untuk mengajukan dokumen terkait hal ini kepada CCC 5. 
 
Sehubungan dengan usulan untuk mengubah instrumen yang relevan, seperti MSC.1 / Circ.1442, Sub- 
Komite sepakat bahwa Negara-negara Anggota dan organisasi internasional tertarik untuk mengajukan 
proposal untuk output baru ke MSC, sesuai dengan MSC-MEPC.1 / Circ.5. 
 
Mengenai hasil program pemeriksaan kontainer dan perhatiannya terhadap tingginya tingkat defisiensi 
dan kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan IMDG Code, Sub-Komite meminta Negara-negara 
Anggota untuk terus mengirimkan laporan tersebut dan mendesak Negara-negara Anggota yang 
belum melakukan program inspeksi petikemas untuk melakukannya dan menyampaikan informasi 
yang relevan kepada IMO sesuai dengan MSC.1 / Circ.1442 (sebagaimana telah diubah oleh MSC.1 / 
Circ.1521). 
 
b) Uploading future reports to GISIS 
 

Sub-komite tersebut mencatat rekomendasi Sekretariat bahwa pengembangan fungsionalitas memang 
layak dan versi elektronik form lampiran 2 dari MSC.1 / Circ.1442 dan pembuatan laporan 
konsolidasinya sedang diuji di server pengembangan GISIS. Sub-Komite juga mencatat bahwa 
pengujian diharapkan selesai pada akhir tahun 2017 dan Negara-negara Anggota akan diberi tahu 
tentang ketersediaan fungsionalitas secara umum, bersama dengan panduan singkat, melalui Surat 
Edaran di awal tahun 2018. 
 
Selain itu, Sub-Komite mendorong Negara-negara Anggota untuk menyampaikan hasil pemeriksaan 
2017 program melalui GISIS, sesuai dengan fungsionalitas yang disebutkan di atas tersedia jauh 
sebelum batas akhir waktu penyerahan CCC 5 yang pertama. 


