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Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 4 dari IMO Sub�Committee on 
Implementation of IMO Instruments (III 4) yang diselenggarakan dari tanggal 25 sampai 
dengan 29 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 

5 Measures to harmonize Port State Control (PSC) activities and procedures 
worldwide 

8 Updated Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and 
Certification (HSSC) 

 
 
 
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 
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INFORMASI SINGKAT IMO MEETING OF THE SUB�COMMITTEE ON IMPLEMENTATION OF IMO 
INSTRUMENTS SESI KE 4 (III 4) 
 

A. MEASURES TO HARMONIZE PORT STATE CONTROL (PSC) ACTIVITIES AND PROCEDURES 

WORLDWIDE (AGENDA ITEM 5) 

Guidelines and procedures for PSCOS 

Dalam rangka memberikan PSCO petunjuk yang jelas, III 4 memfinalisasi draf amandemen Resolusi 

IMO A.1052(27) terkait Procedures for Port State Control 2011 dengan tujuan untuk dapat diadopsi 

pada Assembly 30. Amandemen tersebut turut mempertimbangkan hal sebagai berikut : 

a) Guidelines for port State control officers on certification of seafarers, hours of rest and manning; 

b) STCW.7/Circ.24/Rev.1 on Guidance for Parties, Administrations, port State control authorities, 

recognized organizations and other relevant parties on the requirements under the STCW 

Convention, 1978, as amended; 

c) Fire integrity of the bulkheads between the wheelhouse and a toilet inside the wheelhouse, the 

location of manually operated call points and the minimum width of external escape routes; 

d) Voluntary early implementation of amendments to the 1974 SOLAS Convention and related 

mandatory instruments. 

 

Issue in relation to the updating of existing ECDIS 

Dengan mempertimbangkan isu terkait pemutakhiran ECDIS, dan keputusan yang diambil oleh Sub,

Komite Navigation, Communication and Search and Rescue (NCSR), pada sesi ke 3, untuk melakukan 

amandemen terhadap batas akhir dalam rangka memutakhirkan display and testing standards S552, S5

57, S563 dan S564 dari 1 September 2016 to 1 September 2017, III 4 menerbitkan sirkular terkait aksi 

yang harus diambil oleh port states terhadap pemutakhiran yang dipersyaratkan terkait electronic chart 

display and information systems (ECDIS). 

 

Sirkular tersebut memberikan garis besar prosedur bagi petugas PSC (PSCOs) untuk melakukan 

inspeksi kapal, yang menggunakan unit ECDIS yang belum dilakukan pembaruan, melalui langkah 

yang pragmatis dan praktis.  

 

B. UPDATED SURVEY GUIDELINES UNDER THE HARMONIZED SYSTEM OF SURVEY AND 

CERTIFICATION (HSSC) (AGENDA ITEM 8) 

The voluntary early implementation of amendments to the 1974 SOLAS convention and related 
mandatory instruments 

Sub Komite mencatat bahwa MSC 98 menyepakati pandangan bahwa voluntary early implementation 
agar dikomunikasikan kepada IMO oleh Negara yang telah meratifikasi 1974 SOLAS Convention 
melalui area baru “Voluntary early implementation” untuk dibuatkan dalam modul GISIS terkait “Survey 
and Certification”. 

Selanjutnya, disepakati bahwa Negara anggota SOLAS dapat juga mempertimbangkan penggunaan 
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aturan yang telah ada sebagai equivalent arrangements sesuai SOLAS regulasi I/5 untuk mencakup 
periode interim antara tanggal voluntary early implementation dan tanggal entry into force dari tanggal 
amandemen. 
 
Menindaklanjuti persetujuan MSC.1/Circ.1565 terkait Guidelines on the voluntary early implementation 
of amendments to the 1974 SOLAS Convention dan instrument wajib oleh MSC 98, III 4 menyepakati 
untuk membentuk seri MSC sirkular khusus, misalnya “MSC.7” agar lebih mudah melakukan 
identifikasi MSC sirkular yang diterbitkan terkait early implementation dan merekomendasikan 
persetujuannya pada MSC 99. 
 
Exemption of survey and certification requirements under the MARPOL Convention for 
Unmanned Non�Self�Propelled (UNSP) Barges 

Mempertimbangkan draf amandemen terhadap MARPOl Annex I, IV dan VI terkait exemption UNSP 
barge dari persyaratan survey dan sertifikasi, bersamaan dengan draf terkait Guidelines exemption of 
unmanned non5self5propelled (UNSP) barges from the survey and certification requirements under the 
MARPOL Convention, III 3 telah menyepakati rekomendasi berikut kepada Drafting Group yang 
dibentuk pada III 3 bahwa : 
a) Sertifikat Exemption bagi UNSP barge harus menjadi bagian dari individual MARPOl Annex I, IV 

dan VI, daripada menjadi appendix terhadap suatu sirkular MEPC; 
b) Studi dan Pekerjaan lebih lanjut perlu dilakukan apabila sertifikat exemption menjadi bagian 

individual MARPOL Annex I, IV dan VI; dan 
c) Isu terkait definisi atau identifikasi UNSP barge perlu dipertimbangkan lebih lanjut. 

 
 
Namun, tidak terdapat dokumen yang diserahkan terkait isu di atas pada sesi ini, sehingga menjadi 
pertimbangan sub komite bahwa delegasi yang berminat diundang untuk melakukan submisi dokumen 
pada sesi selanjutnya untuk memfasilitasi pekerjaan pada item tersebut. 

 
Consistency of in�water survey (IWS) provisions for passenger and cargo ships 

MSC 98 mempertimbangkan proposal IACS terkait rudder bearing clearances pada kapal kargo dan 
pebumpang, untuk menghilangkan inkonsistensi antara persyaratan in5water survey (IWS) pada kapal 
penumpang dan kargo dengan memberikan persyaratan untuk melakukan pengukuran rudder bearing 
clearances pada kapal kargo dan mencatat bahwa hal – hal berikut disebutkan pada usulan IACS’s : 
1) survey regimes kapal kargo dan penumpang berdasarkan regulasi SOLAS regulations adalah 

pada dasarnya berbeda; dan 
2) analisa data agar tidak terbatas nilai tengah namun juga mencakup nilai maksimum. 
 
 
Menindaklanjuti pertimbangan tersebut, MSC 98 menyepakati untuk menginstruksikan III 4 agar 
mempertimbangkan lebih lanjut isu yang dikemukakan oleh IACS dengan turut mempertimbangkan 
perihal yang telah disebutkan, dan mempersiapkan draf amandemen Survey Guidelines berdasarkan 
HSSC, jika berkenan, dengan tujuan adopsi oleh A 30. 
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Setelah melalui diskusi lebih lanjut pada sesi ini terkait isu tersebut, III 4 mencatat perbedaan antara 
resolusi A.1104(29) pada Surbey Guidelines berdasarkan HSSC, 2015 dan MSC.1/Circ. 1348 terkait 
Guidelines for the assessment of technical provisions for the performance of an in5water survey in lieu 
of bottom inspection in dry5dock to permit one dry5dock examination in any five5year period for 
passenger ships other than ro5ro passenger ships. Dengan demikian, III 4 memutuskan untuk mencari 
input teknis dari Sub Komite SDC sebelum mempertimbangkan lebih lanjut isu di atas. 

 
Survey Guidelines for the Purpose of the BWM Convention under the Harmonized System of 
Survey and Certification 

MEPC 71 mengadopsi resolusi MEPC.287(71) terkait Implementasi konvensi BWM, sebagai pengganti 
jadwal implementasi yang disarankan pada resolusi A.1088(28) dan menginstruksikan III 4 untuk 
menambahkan Interim Survey Guidelines for the purpose of the BWM Convention under the 
Harmonized System of Survey and Certification (BWM.2/Circ.7), di dalam draf amandemen Survey 
Guidelines under the HSSC, 2015, dengan harapan diserahkan pada A 30 untuk diadopsi. 
 
MEPC 71 juga menginstruksikan III 4 untuk mengenalkan aturan pada amandemen survey guidelines 
berdasarkan HSSC untuk memvalidasi pemenuhan individual BWM System (BWMS) terhadap regulasi 
D,2 dari Konvensi BWM bersamaan pada saat commissioning. 
 
Setelah diskusi, Sub,Komite menyepakati : 
1. draf amandemen Survey Guidelines berdasarkan HSSC, berdasarkan Interim Survey Guidelines 

for the purpose of the BWM Convention under the Harmonized System of Survey and Certification 
(BWM.2/Circ.7); dan 

2. draf survey item baru (BI)1.1.2.18bis untuk meluruskan instruksi MEPC 71 dalam rangka 
memperkenalkan aturan memvalidasi pemenuhan individual BWMS, berdasarkan regulasi D,2 dari 
Konvensi pada tahapan commissioning; 

3. bahwa pada survey initial yang telah dilaksanakan sesuai Interim survey guidelines berdasarkan 
BWM.2/Circ. 7 dan aplikasi survey item baru BI)1.1.2.18bis agar tidak diberlakukan pada kapal 
yang telah dilakukan initial survey. 

 
Sementara III 4 tidak mencapai kesepakatan perihal isu terkait isu seperti entitas yang bertanggung 
jawab (galangan, pemilik kapal, manufaktur, negara bendera atau RO) dan bagaimana pemenuhan 
dapat diverifikasi, dimana guidelines yang telah ada dapat diaplikasikan atau guidelines baru perlu 
dikembangkan, dll. Namun, III 4 menyimpulkan bahwa hal tersebut akan menjadi sebuah tugas di luar 
cakupan areanya dan perlu dipertimbangkan oleh MEPC berdasarkan proposal yang diterima. 
 
Selanjutnya, III 4 mengundang MEPC untuk mempertimbangkan apakah aspek mendetail dari validasi 
pemenuhan individual BWMS sesuai regulasi D,2 dari konvensi BWM yang sesuai dengan kondisi 
commissioning perlu diperjelas. 
 

 
Amendments to survey guidelines under the HSSC 

III 4 menyepakati draf amandemen Survey Guidelines under the HSSC, 2015 (resolution A.1104(29)), 
bersama dengan draf Resolusi Assembly yang diperlukan, sebagai dokumen untuk dimasukkan, 
menjadi sebuah consolidated version, yang akan diteruskan kepada A 30 dengan harapan untuk di 
adopsi. 
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Amandemen tersebut meliputi : 
a) revisi paragraf 5.13 dan items (CR) 2.4.5bis.6, (CI) 2.1.3.73, (CA) 2.2.2.37, (PI) 5.1.2.145, (PR) 

5.2.2.121, (PR) 5.2.2bis.23, dan (OIn) 1.3.4.4.3  
b) beberapa koreksi editorial, termasuk footnote kepada (AI) 4.1.1.3bis terkait exhaust gas cleaning 

system. 
 
Adalah disepakati bahwa Sekretariat akan diotorisasi, ketika menyiapkan teks final dari consolidated 
Survey Guidelines, untuk meliputi koreksi editorial yang diperlukan yang dapat diidentifikasi dan 
penomoran kembali beberapa paragraph. 
 
 
Adapun terkait dimasukkannya Interim Survey Guidelines terhadap Konvensi BWM berdasarkan 
Harmonized System of Survey and Certification, maka Drafting Grup merubah struktur kerangka 
Survey Guidelines sesuai HSSC dengan memasukkan annex 3bis pada Survey Guidelines 
berdasarkan BWM Convention sebelum annex 4 dari Survey Guidelines under mandatory codes. 
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