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Technical Information 
 
No.    :    115   -  2018 
 

29 Januari 2018 

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

ke-5 (SDC 5) 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 5 dari IMO Sub-Committee on 
Ship Design and Construction (SDC 5) yang diselenggarakan dari tanggal 22 sampai dengan 
26 Januari 2018, 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 regulation II-1/8-1 on the availability of 
passenger ships' electrical power supply in cases of flooding from side 
raking damage 

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

5 Review SOLAS chapter II-1, parts B-2 to B-4, to ensure consistency with 
parts B and B-1 with regard to watertight integrity 

6 Finalization of second generation intact stability criteria 

7 
Mandatory instrument and/or provisions addressing safety standards for 
the carriage of more than 12 industrial personnel on board vessels 
engaged on international voyages 

8 Amendments to the 2011 ESP Code 

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

10 
Revised SOLAS regulation II-1/3-8 and associated guidelines 
(MSC.1/Circ.1175) and new guidelines for safe mooring operations for 
all ships 

11 Guidelines for wing-in-ground craft 
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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 Operasi 
 
 
             -TTD- 
 
 
   Mohamad Cholil 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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 MENGENAI HASIL SIDANG SUB KOMITE SHIP DESIGN AND CONSTRUCTION 
SESI KE 5 (SDC 5) 
 

 

A.  AMENDMENTS TO SOLAS REGULATION II�1/8�1 ON THE AVAILABILITY OF 

PASSENGER SHIPS' ELECTRICAL POWER SUPPLY IN CASES OF FLOODING FROM 

SIDE RAKING DAMAGE (AGENDA ITEM 3) 

Memperhatikan adanya kekhawatiran terkait ketersedian pasokan daya listrik pada kapal penumpang 
dalam kasus terjadinya kebocoran, Sub Komite membentuk Correspondence Group “Subdivision and 
Damage Stability (SDS)” untuk mengembangkan draf perubahan pada SOLAS regulation II!1/8!1 untuk 
memasukan persyaratan fungsional dan performa untuk meningkatkan ketersedian pasokan daya 
listrik pada kapal penumpang dalam kasus terjadinya kebocoran akibat kerusakan pada samping 
lambung kapal. 

Pada sesi ini, Correspondence Group memasukan laporannya yang memberikan informasi terkait 
dengan progres yang dibuat dalam pengembangan draf perubahan SOLAS regulation II!1/8!1 dan 
memberikan masukan terhadap isu!isu spesifik yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. 

Dengan mempertimbangkan laporan tersebut, Sub Komite menyetujui untuk meminta Maritime Safety 
Committee (MSC) untuk mengklarifikasi ruang lingkup dari pekerjaan tersebut dan mengkonfirmasi 
apakah masalah tersebut seharusnya diselesaikan dengan menerapkan solusi dari sisi electrical 
engineering (sebagai contoh: distribusi dari sumber daya darurat), dari pada solusi dari sisi naval 
architectural, seperti lambung ganda atau persyaratan struktur lainnya yang akan berdampak tidak 
hanya pada konsep safe�return�to�port yang ada saat ini, tetapi juga pada persyaratan probabilistik 
dalam SOLAS chapter II!1. 

Oleh karena itu, Sub Komite memutuskan untuk tidak melanjutkan finalisasi draf amandemen terhadap 
SOLAS regulation II!1/8!1.2. 

 

B. COMPUTERIZED STABILITY SUPPORT FOR THE MASTER IN CASE OF FLOODING FOR 

EXISTING PASSENGER SHIPS (AGENDA ITEM 4) 

Setelah kejadian Costa Concordia, ada beberapa usulan yang dimasukan ke IMO untuk meningkatkan 
keselamatan pada kapal penumpang. Salah satu usulannya adalah untuk mengamandemen SOLAS 
regulasi II!1/8!1.3 yang mempersyaratkan kapal penumpang existing agar dilengkapi dengan 
computerized stability support. 
 
Berdasarkan usulan yang dimasukan pada SDC 4, Sub Komite mengembangkan draf amandemen 
terhadap SOLAS regulasi II!1/1 dan II!1/8!1 mengenai computerized stability support untuk kapten 
kapal apabila terjadi kebocoran pada kapal penumpang existing, yang telah dimasukan pada MSC 98 
untuk persetujuan. 
 
Atas persetujuan draf amandemen SOLAS regulasi II!1/1 dan II!1/8!1, semua kapal penumpang yang 
di bangun sebelum 1 Januari 2014 akan dipersyaratkan untuk memasang stability computer dan shore�
based support.  



Lampiran Informasi Teknik No:     115    - 2018                    Halaman 4 dari 8 
 

 
Untuk memastikan kelancaraan pemberlakuannya, Sub Komite pada sesi ke!4 nya membentuk dan 
menginstruksikan Correspondence Group “Subdivision and Damage Stability” untuk mengembangkan 
draf Guidelines on stability computers and shore�based support for passenger ships constructed before 
1 January 2014.  
 
Mempertimbangkan hasil laporan Correspondence Group, Sub Komite membentuk Drafting Group 
SDS dan menginstruksikan agar menyelesaikan draf Guidelines on stability computers and shore�
based support for passenger ships constructed before 1 January 2014 dan draf MSC Circular terkait. 
  
Secara umum, Guidelines tersebut berisi: 
1. Kemampuan dari stability computers dan shore�based support. 
2. Input dan output yang dipersyaratkan dalam sistem tersebut. 
3. Persetujuan dan pengujian dari sistem tersebut.  
4. Batasan sistem. 
5. Persyaratan tambahan untuk kapal penumpang ro!ro. 
6. Persyaratan untuk kapal yang dilengkapi dengan onboard damage stability computers sebelum 

dipersyaratkan oleh SOLAS regulation II!1/8!1.3. 
7. Pengaturan yang setara/ekivalen 
8. Masalah lain yang perlu diselesaikan.  

 
 

C. REVIEW SOLAS CHAPTER II�1, PARTS B�2 TO B�4, TO ENSURE CONSISTENCY WITH PARTS B 
AND B�1 WITH REGARD TO WATERTIGHT INTEGRITY (AGENDA ITEM 5) 

Mempertimbangkan dokumen yang dimasukan oleh Norway yang mengusulkan agar mereview dan 
mengamandemen regulasi dalam SOLAS Chapter II!1 untuk memastikan konsistensi antara 
persyaratan damage stability probabilistik dalam Part B dan B!1 dari SOLAS Chapter II!1 dan 
persyaratan untuk watertight integrity yang terdapat dalam Part B!2 hingga B!4 of SOLAS Chapter II!1, 
Sub Komite menyetujui untuk membentuk kembali Correspondence Group “Subdivision and Damage 
Stability“(SDS). 

 
 

D. FINALIZATION OF SECOND GENERATION INTACT STABILITY CRITERIA (AGENDA ITEM 6) 

Salah satu usaha dalam memperkenalkan dan meningkatkan keselamatan kapal, IMO telah 
mengembangkan Second Generation Intact Stability Criteria yang menangani 5 Failure Modes: 
1. pure loss of stability; 
2. parametric roll resonance; 
3. surf�riding / broaching; 
4. dead ship condition; and 
5. excessive accelerations 
 
Pada setiap failure mode, terdapat tiga level kriteria vulnerability yaitu level 1, level 2 dan direct stability 
assessment sebagai level 3. Namun, kapal hanya dipersyaratkan untuk memenuhi salah satu dari 3 
level tersebut. Ini berarti bahwa untuk kapal yang memenuhi level 1 tidak perlu lagi untuk memenuhi 
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level 2 atau 3. Namun, kapal yang gagal dalam memenuhi level 2 dan 3 harus mengikuti persyaratan 
operational limitations dan operational guidance. 
 
Akan tetapi, sampai saat ini ketidakkonsistenan antara level 1 dan 2 dari kriteria vulnerability belum 
menemukan pemecahannya. Selama pembahasan dalam pertemuan ini, Sub Komite mencatat 
pandangan bahwa tanpa Guidelines yang tepat dari direct stability assessment, second generation 
intact stability criteria tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, telah disetujui bahwa level 1 dan 2 
kriteria vulnerability dan direct stability assessment akan diselesaikan sebagai satu paket. 
 
Mengacu pada kesepakatan diatas, Sub Komite memutuskan unutk membentuk kembali 
Correspondence Group “Intact Stability (IS)”. Correspondence Group mengistruksikan untuk 
menyelesaikan paket level 1 dan 2 dari vulnerability dan Guidelines untuk direct stability assessment 
beserta operational limitations dan operational guidance pada sesi berikutnya. 

 
 
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 ITEM 7) 

MSC 96 menyetujui untuk mengembangkan Chapter baru SOLAS (Chapter XV) dan Koda terkait untuk 
menangani masalah pada kapal yang membawa lebih dari 12 industrial personnel untuk kegiatan 
offshore yang diikuti dengan adopsinya resolusi MSC.418(97) mengenai Interim Recommendations on 
the safe carriage of more than 12 industrial personnel pada kapal yang berlayar Internasional oleh 
MSC 97. 

Pekerjaan terhadap pengembangan Chapter baru SOLAS dan Koda terkait telah dimulai pada SDC 4 
dengan dibentuknya Correspondence Group “Carriage of more than 12 Industrial Personnel on board 
Vessels engaged on International Voyages” diistruksikan untuk : 
1. Mengembangkan matrik yang mengidentifikasikan aspek yang relevan terkait kerangka kerja IMO 

regulatory saat ini. 
2. Mengembangkan draf baru dari SOLAS chapter [XV]; 
3. Mempertimbangkan format dan susunan dari draf Koda 
4. Mengembangkan pendahuluan dan pembukaan untuk Koda 
5. Mempertimbangkan dampak dari layanan kapal yang membawa industrial personel 
6. Mengembangkan draf Koda 
7. Memasukan laporan ke SDC 5  
 
Mempertimbangkan laporan dari Correspondence Group dan pembahasan yang terjadi serta 
pekerjaan Working Group yang dibentuk pada saat pertemuan ini, Sub Komite menyetujui beberapa 
hal antara lain: 
1. Untuk tidak memasukan definisi "passenger" yang berlaku untuk draf terbaru SOLAS chapter [XV] 

dan sependapat dengan pandangan yang memasukan beberapa kata dalam SOLAS chapter [XV] 
yang menyatakan bahwa industrial personnel tidak dipertimbangkan sebagai penumpang akan 
menjadi tepat untuk memenuhi "unless expressly provided otherwise" dalam ketentuan SOLAS 
chapter I 

2. Draf Koda barunya adalah ketentuan tambahan dari SOLAS; 
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3. Definisi terminologi "international voyage" agar tidak diubah (definisi dalam SOLAS regulation 
I/2(d)); 

4. Instrumen non�mandatory agar tidak direferensikan ke dalam instrument (Chapter baru dan Koda 
terkait) diatas, bagian teks yang berkaitan agar diperbaiki; dan  

5. Terkait dengan kriteria pelatihan untuk industrial personnel, STCW Convention agar tidak 
direferensikan dalam draf Koda terbaru, bagian teks yang berkaitan akan dimasukkan ke dalam 
Koda. 

6. Untuk meminta klarifikasi dari MSC terkait beberapa masalah seperti apakah SOLAS Chapter baru 
[XV] dan draf Koda baru hanya diterapkan untuk kapal barang atau tidak. 

7. Membentuk Correspondence Group untuk mengembangkan lebih lanjut draf terbaru SOLAS 
chapter dan Koda terbaru. 
 
 

F. AMENDMENTS TO THE 2011 ESP CODE (AGENDA ITEM 8) 

ESP Code 2011 dimukhtahirkan secara berkala untuk diselaraskan dengan IACS Unified Requirement 
(UR) Z10.  Berkaitan dengan hal tersebut, SDC 4 meminta IACS dan Sekretaris untuk mereview  ESP 
Code 2011 dengan pandangan untuk mengusulkan perubahan editorial untuk mengidentifikasi semua 
persyaratan wajib dan memperbaiki format tabel dan form. 
 
Usulan yang dimasukan oleh Sekretariat IACS digunakan sebagai pertimbangan untuk Working Group 
yang dibentuk pada sesi ini, yaitu untuk: 
1. mempertimbangkan perubahan subtansial baru untuk  ESP Code 2011yang diusulkan oleh IACS 

terkait dengan kesepakatan dengan pembaruan terbaru untuk IACS UR Z10 series 
2. Mmnyiapkan draf MSC resolution terkait adopsi amandemen terhadap  ESP Code 2011. 

 
Working Group telah menyiapkan draf MSC resolution mengenai Amendments to the 2011 ESP Code 
untuk dimasukan ke MSC 99 untuk persetujuan. Namun, versi consolidated dari ESP Code tidak dapat 
diselesaikan. Oleh karena itu, Sub Komite menyetujui untuk mengundang Sekretariat IMO dan IACS 
untuk bekerja sama untuk mengembangkan lebih lanjut draf terbaru teks consolidated dari ESP Code, 
dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah diselesaikan pada sesi ini, untuk dimasukan ke   
SDC 6. 
 

.  

G. UNIFIED INTERPRETATION TO PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT�
RELATED CONVENTIONS (AGENDA ITEM 9) 

Development of unified interpretation to clarify the safe return to port requirement for the liquid 
level monitoring sistem 

Memperhatikan adanya perhatian  khusus terhadap pemberlakuan persyaratan SOLAS safe return to 
port untuk liquid level monitoring system, dimana ada dua pemahaman yang berbeda terkait dengan 
masalah apakah liquid level monitoring system untuk tangki yang mengandung cairan yang tidak 
dipasangkan dengan sistem deteksi kebocoran perlu untuk memenuhi persyaratan safe return to port 
dalam SOLAS regulation II!2/21.4.13.  
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Terkait dengan hal tersebut, Sub Komite sepakat terhadap pandangan yang disampaikan oleh 
sebagian besar dari delegasi yang menyatakan bahwa sistem tersebut agar memenuhi persyaratan 
safe return to port dan mengundang IACS untuk mengembangkan unified interpretation dengan 
mempertimbangkan bahwa ada penerapan yang tidak berlaku surut dari pemahaman yang disepakati 
dan memasukannya sebagai pertimbangan pada sesi berikutnya. 

 

Means of escape from control stations, accommodation and service spaces in case of flooding 

Sub Komite mempertimbangkan dokumen yang dimasukan oleh CLIA yang memberikan padangan 
bahwa pintu di vertical emergency escape trunks dapat dibuka keluar yang memungkinkan trunk untuk 
dapat digunakan untuk melarikan diri dan sebagai jalur akses, dengan catatan pintu tersebut tidak 
diletakkan dibawah bulkhead deck, dan mengusulkan draf unified interpretation SOLAS regulation II!
2/13.3.1.5.2 terkait persyaratan umum untuk jalur evakuasi dari ruang kendali, akomodasi dan ruang 
layanan dalam kasus kebocoran. 

Setelah pembahasan, Sub Komite mendukung usulan draf interprestasi, secara umum mencatat 
bahwa SOLAS regulation II!2/13.3 berlaku untuk ruang kendali, akomodasi dan ruang layanan tetapi 
tidak untuk ruang permesinan dan oleh karena itu disetujui bahwa usulan agar dipertimbangkan 
sebagai perubahan SOLAS regulation II!2/13.3.1.5.2 daripada hanya sebagai interpretasi. 

Sub Komite, dengan mempertimbangkan masukan dari CLIA , akan meneruskan masalah ini kepada 
Sub Komite Ship Sistems and Equipment (SSE) sesi ke!5 dan meminta Sekretariat untuk 
memberitahukan keputusan SDC 5 kepada SSE 5. 

 

H. 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 10) 

Sehubungan dengan pengembangan draf amandemen terhadap SOLAS regulasi II!1/3!8 dan draf 
Guidelines on the design of safe mooring arrangements, SDC 4 membentuk kembali Correspondence 
Group “Safe Mooring Operations” dan meminta untuk memasukan laporan ke SDC 5. 
 
Mempertimbangkan laporan Correspondence Group dan Working Group yang dibentuk pada sesi ini, 
SDC 5 membuat keputusan sebagai berikut : 
1. Draf Guidelines baru akan memasukan persyaratan untuk mooring lines 
2. Untuk kapal yang berukuran kurang dari 3,000 GT yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 

2024 harus memenuhi persyaratan dalam Guidelines sejauh dapat diterapkan atau dengan 
menerapkan peraturan nasional yang berlaku dari Pemerintah yang memberikan standar 
keselamatan yang setara. 

3. Draf amandemen terhadap SOLAS regulasi II!1/3!8 akan dimasukan ke MSC setelah direview 
lebih lanjut oleh SDC 6 

4. Correspondence Group “Safe Mooring Operations” dibentuk kembali untuk melakukan pekerjaan 
terkait masalah yang masih ada dalam pengembangan Guidelines, seperti pengaturan untuk 
mooring deck dan pemilihan peralatan mooring yang tepat, pemeriksaan dan perawatan peralatan 
mooring termasuk lines, dll 
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I. GUIDELINES FOR WING�IN�GROUND CRAFT (AGENDA ITEM 11) 

Sub Komite mengingat kembali bahwa SDC 4 telah menyepakati untuk melanjutkan pekerjaan terkait 
pengembangan draft Guidelines terkait. 

Berdasarkan teks yang ada pada Interim guidelines for wing�in�ground craft (MSC/Circ.1054 dan 
Corr.1, dan MSC/Circ.1126) dan draf amandemen pada dokumen yang dimasukan oleh Tiongkok, dan 
mempertimbangkan komentar yang dibuat dan keputusan yang diambil dalam plenary, Sub Komite 
mengistruksikan Drafting Group untuk menyelesaikan teks dalam draf Guidelines for wing�in�ground 
(WIG) craft.  

Secara umum, Guidelines ini berisi antara lain: 

a. General requirements 
b. Interim recommendations 
c. Safety assessment and safety management 
d. Form of WIG Craft Safety Certificate and Record of Equipment 
e. Form of Permit to Operate WIG Craft 
f. Ice accretion applicable to all types of craft 
g. Methods relating to the intact stability investigation of hydrofoil assisted wing�in�ground craft 
h. Criteria for testing and evaluation of revenue and crew seats 
i. Procedures for demonstration of operational safety 

 
draf Guidelines for Wing�in�ground (WIG) craft dan draf MSC Circular terkait akan dimasukan ke     
MSC 99 untuk persetujuan. 
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