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No.    : 117- 2018 
 

9 Februari 2018 

 
Kepada :  Semua pengguna jasa BKI 
 
Perihal  : Laporan Singkat IMO Meeting of Sub-Committee on Pollution Prevention and 

Response Sesi Ke-5 (PPR 5) 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 5 dari IMO Pollution Prevention 
and Response (PPR 5) yang diselenggarakan dari tanggal 5 hingga 9 Februari 2018, 
bertempat di Kantor Pusat IMO di London.  

Informasi 
Informasi yang disediakan dalam Informasi Teknik ini adalah yang berkaitan erat dengan 
pekerjaan BKI. 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 data yang disampaikan. 
 
Beberapa agenda yang didiskusikan selama pertemuan tersebut antara lain: 
 

Nomor 
Agenda  

Topik 

5 Revised Guidance on Ballast Water Sampling and Analysis 

9 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation Bleed-off Water 

10 Revised Certification Requirements for SCR Systems Under the NOx Technical 
Code 

12 Amendments to Regulation 14 of MARPOL Annex VI to Require a Dedicated 
Sampling Point for Fuel Oil 

13 Consistent Implementation of Regulation 14.1.3 of MARPOL ANNEX VI 

14 Revised Guidelines for the Application of MARPOL ANNEX I Requirements to 
FPSOs and FSUs 

18 Use of electronic record books 

20 Unified Interpretation to Provisions of IMO Environment-related Conventions 
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Agenda diatas adalah beberapa isu teknis yang dibahas pada saat pertemuan. Lampiran 
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 

mailto:sta@bki.co.id
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INFORMASI SINGKAT MENGENAI HASIL SIDANG IMO SUB-COMMITEE ON POLLUTION PREVENTION 

AND RESPONSE SESI KE-5  (PPR 5) 
 

A. REVISED GUIDANCE ON BALLAST WATER SAMPLING AND ANALYSIS (AGENDA ITEM 5) 

 
Ballast water sampling and analysis 

 
Agar dapat memonitor penerapan Konvensi BWM, MEPC 71 menyetujui untuk membentuk sebuah 
“experience-building phase”. Sehubungan dengan hal tersebut, Republik Korea memasukkan dokumen 
yang berisi usulan untuk merevisi Guidance on ballast water sampling and analysis for trial use in 
accordance with the BWM Convention and Guidelines (G2) (BWM.2/Circ.42/Rev.1). 
 
Usulan tersebut dibuat berdasarkan kurangnya informasi pada BWM.2/Circ.42/Rev.1 terkait dengan 
“representative samples” guna mendapatkan sampling yang memadai dan menunjukkan contoh populasi 
yang homogen, sehingga dapat memastikan bahwa analisa yang akan dilakukan benar. 
 
Untuk dapat mempertimbangkan usulan tersebut lebih lanjut, Sub Komite telah membentuk Working 
Group on Ballast Water Management and Anti-fouling Systems. Setelah diskusi pada Working Group 
tersebut serta Plenary, maka disetujui untuk tidak merevisi BWM.2/Circ.42/Rev.1, sedangkan hal yang 
mungkin dapat dipertimbangkan di masa mendatang adalah kemungkinan untuk memperhitungkan 
standar ISO 11711 jika standar tersebut sudah selesai dan tersedia.  

 

Metodologi yang dapat digunakan untuk penghitungan organisme yang viable 
 
Sub Komite mencatat bahwa MEPC 71 telah menyetujui BWM.2/Circ.61 on Guidance on methodologies 
that may be used for enumerating viable organisms for type approval of ballast water management 
systems. 
 
Sub Komite juga mencatat bahwa terdapat usulan yang dimasukkan dalam MEPC 71 oleh Belanda untuk 
menambahkan dua metode tambahan yaitu metode FCM dan PAM. Namun, Komite tidak dapat 
meneruskan hal tersebut ke diskusi karena telah disetujui bahwa informasi lebih lanjut dibutuhkan terkait 
dengan usulan tersebut seperti detail metode dan validasinya. 
 
Pada sesi ini, Belanda memasukkan information paper untuk dapat dipertimbangkan oleh Sub Komite. 
Dalam information paper tersebut, Belanda mengkonfirmasi bahwa kedua metode tersebut digunakan 
bersamaan dan tidak terpisah, serta belum pernah dilaksanakan validasi.  
 
Berkaitan dengan hal tersebut, Sub Komite menyetujui untuk tidak menambahkan metode FCM dan PAM 
pada BWM.2/Circ.61. Disetujui juga bahwa pertimbangan yang diambil seharusnya untuk satu metode 
yang sama untuk dapat dimasukkan pada BWM.2/Circ.61 dan bukan dua metode yang terpisah. Namun 
hal tersebut hanya bisa dilakukan jika terdapat informasi yang menyatakan bahwa validasi telah 
dilaksanakan. 
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Untuk submisi selanjutnya, Sub Komite menyetujui bahwa informasi spesifik harus disediakan untuk 
mengklarifikasi : 
1. Bagaimana metode tersebut diaplikasikan bagi organisme yang berukuran 10 to 50 μm, karena 

tampaknya metode tersebut hanya dapat diaplikasikan untuk kategori yang lebih besar; 
2. Bagaimana kedua metode tersebut akan digunakan bersama untuk menghasilkan penghitungan 

organisme, tergantung juga apakah spesies tersebut akan diidentifikasi sebagai organisme bergerak 
atau hidup; dan 

3. Apa dan bagaimana metode gabungan bisa terpengaruh oleh adanya bakteri. 
 

 

System Design Limitations 

 
Terminologi “System Design Limitations (SDL)” telah diperkenalkan pada 2016 Guidelines (G8). 
Sehingga pada MEPC 70 disetujui untuk mengembangkan guidance terpisah terkait hal tersebut guna 
dapat digunakan bersamaan dengan 2016 Guidelines (G8). 
 
Sebagai dasar untuk pengembangan guidance SDL, Kanada memasukkan dokumen “draft guidance on 
SDL and self-monitoring of BWMS” di MEPC 71. Karena keterbatasan waktu, Komite telah menyetujui 
untuk mengirim draf tersebut ke PPR 5 untuk difinalisasi. 
 
Working Group menyelesaikan finalisasi draf Guidance on System Design Limitations of ballast water 
management systems and their monitoring. Selanjutnya draf tersebut akan diteruskan ke MEPC 73 untuk 
persetujuan dan diedarkan sebagai Circular BWM.2.  
 
Contingency measures 

 
Sub-Komite mengingatkan bahwa MEPC 70 telah mengundang submisi dengan draf guidance on 
contingency measures under the BWM Convention. Pada sesi ini, Sub-Komite memberikan 
pertimbangan lebih lanjut terhadap guidance tersebut dengan mempertimbangkan kualitas air. 
 
Digarisbawahi juga bahwa contingency measures dimaksudkan untuk mengatasi kejadian darurat yang 
terjadi sesekali dimana buangan air balas tidak dapat memenuhi aturan dan bukan merupakan suatu 
situasi yang mungkin terjadi seperti pengambilan air balas dari pelabuhan dengan kualitas air yang 
berpotensi bermasalah. Sehingga disetujui bahwa aspek contingency measures yang berfokus pada 
buangan air balas harus dipisahkan dari pengambilan air balas di area pelabuhan dengan kualitas air 
berpotensi bermasalah. 
 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sub Komite menyetujui bahwa hal terbaik untuk dapat 
menyelesaikan contingency measures adalah mengundang submisi ke sesi Sub Komite selanjutnya. 
Berkaitan dengan undangan submisi, informasi yang diberikan harus dilengkapi dengan contoh spesifik 
bagaimana contingency measure dapat diterima oleh PSC dan diimplementasikan oleh industri maritim 
sehingga dapat dimasukkan dalam  lampiran Guidance on contingency measures under the BWM 
Convention (BWM.2/Circ.62). Untuk pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai kualitas air kurang baik, 
maka komentar dan usulan untuk draf guidance harus disertakan. 
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B. GUIDELINES FOR THE DISCHARGE OF EXHAUST GAS RECIRCULATION BLEED-OFF WATER 
(Agenda item 9) 

 
Pada MEPC 71 sebelumnya, Komite telah mengirim kembali draf guidelines dikarenakan terdapat 
beberapa isu yang tidak mendapatkan solusi. Draf tersebut dikirimkan ke PPR 5 serta telah difinalisasi 
dan Sub Komite telah menyetujui bahwa draf 2018 Guidelines for the discharge of exhaust gas 
recirculation (EGR) bleed-off water untuk dapat di adopsi pada MEPC 73. Guidelines tersebut 
dikembangkan sebagai pendamping untuk MARPOL Annex VI yang mempersyaratkan mesin diesel 
kapal agar dapat memenuhi Tier III level emisi NOx saat beroperasi pada NOX Tier III emission control 
area. Tujuan utama guidelines tersebut adalah memberikan ketentuan khusus untuk buangan bleed-off 
water ke laut untuk kapal yang menggunakan EGR dan diaplikasikan bagi semua sistem EGR yang 
terpasang pada mesin diesel kapal yang disertifikasi sesuai dengan MARPOL Annex VI. 
 

C. REVISED CERTIFICATION REQUIREMENTS FOR SCR SYSTEMS UNDER THE NOX TECHNICAL 
CODE (Agenda item 10) 

 
Terdapat dua skema sertifikasi pada NOx Technical Code yaitu: Skema A dan Skema B. Skema A 
dilaksanakan dengan menguji mesin dan SCR secara bersamaan, sedangkan pada skema B, mesin dan 
SCR disertifikasi secara terpisah sebelum dipasang diatas kapal. Pada NOx Technical Code 
sebelumnya, Skema B dapat digunakan hanya jika Skema A tidak dapat dilaksanakan dengan alasan 
jika terdapat kendala praktis dan teknis. 
 
Amandemen pada NOx Technical Code menyatakan bahwa pre sertifikasi menurut Skema B telah 
diakomodir oleh Guidelines developed by “2017 Guidelines addressing additional aspects to the NOX 
Technical Code 2008 with regard to particular requirements related to marine diesel engines fitted with 
selective catalytic reduction (SCR) systems (Resolution MEPC.291(71))”. Sebagai tambahan, Resolusi 
MEPC 291(71) tersebut juga di amandemen sebagai konsekuensi untuk diharmonisasikan dengan 
amandemen pada Code. 
 
Kedua amandemen ini diteruskan ke MEPC 73 untuk dapat disetujui dan diadopsi pada MEPC 74. 
 

D. AMENDMENTS TO REGULATION 14 OF MARPOL ANNEX VI TO REQUIRE A DEDICATED 
SAMPLING POINT FOR FUEL OIL (Agenda item 12) 

 
Sub Komite mempertimbangkan dokumen yang diajukan oleh Norway yang mengusulkan teks draf untuk 
regulasi 14.11 dan 14.12 MARPOL Annex VI dimana mempersyaratkan masing masing kapal berukuran 
400 GT dan lebih untuk dilengkapi dengan satu atau lebih dedicated sampling points yang digunakan 
untuk pengambilan contoh uji bahan bakar diatas kapal dan mengusulkan untuk mempertimbangkan 
kebutuhan untuk mereview Guidelines for onboard sampling for the verification of the sulphur content of 
the fuel oil used on board ships (MEPC.1/Circ.864). Beberapa isu muncul dalam diskusi dan selanjutnya 
Sub Komite mengundang Negara Anggota dan organisasi internasional untuk dapat menyediakan 
komentar lebih lanjut dan disubmit ke Intersessional Meeting terkait dengan draf amandemen MARPOL 
Annex VI serta pandangan apakah guidance yang terdapat pada MEPC.1/Circ.864 sudah cukup. 
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E. CONSISTENT IMPLEMENTATION OF REGULATION 14.1.3 OF MARPOL ANNEX VI (Agenda item 
13) 

 
Pada agenda ini, Sub Komite menyetujui work plan untuk melengkapi output dari agenda “Consistent 
implementation of regulation 14.1.3 of MARPOL Annex VI”. Work plan tersebut terdiri dari: 
 

Work Plan Drafting Finalization Approval Adoption 
Expected 

EIF 

Draft Guidelines for consistent 
implementation of regulation 

Intersessional 
meeting 

PPR 6 MEPC 74 - - 

draft amendments to 
MARPOL Annex VI, regarding 
the definition of Sulphur 
content and testing verification 
procedures 

Intersessional 
meeting 

PPR 6 MEPC 74 MEPC 75 
Summer 

2021 

2009 Guidelines for port State 
control under the revised 
MARPOL Annex VI (resolution 
MEPC.181(59)) 

Intersessional 
meeting 

PPR 6 - MEPC 74 - 

2010 Guidelines for monitoring 
the worldwide average 
Sulphur content of fuel oils 
supplied for use on board 
ships (resolution 
MEPC.192(61), as amended 
by resolution MEPC.273(69)) 

Intersessional 
meeting 

PPR 6 - MEPC 74 - 

Guidelines for onboard 
sampling for the verification of 
the sulphur content of the fuel 
oil used on board ships 
(MEPC.1/Circ.864) 

Intersessional 
meeting 

PPR 6 - MEPC 74 - 

 
 
Terkait dengan pelarangan pengangkutan bahan bakar yang tidak memenuhi aturan dengan kadar sulfur 
diatas 0.5%m/m, Sub Komite menyetujui draf amandemen untuk MARPOL Annex VI dan “Form of 
International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate” untuk dapat diteruskan ke MEPC 72 untuk 
mendapat persetujuan sebagai hal mendesak dan agar dapat di adopsi pada MEPC 73. 
 

F. REVISED GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF MARPOL ANNEX I REQUIREMENTS TO 
FPSOS AND FSUS (Agenda item 14) 

 
Sub Komite mengingatkan bahwa pada MEPC 70 telah sepakat untuk memasukkan output baru pada 
Revised Guidelines for the application of MARPOL Annex I requirements to FPSOs and FSUs. Sub 
Komite mempertimbangkan dokumen yang dimasukan oleh United States yang melampirkan revisi draf 
guidelines dengan maksud untuk mengklarifikasi aplikasi ketentuan instrument stabilitas pada regulasi 
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28.6 MARPOL Annex I dan untuk memperbarui guidelines yang berkaitan dengan penerapan MARPOL 
Annex I sejak MEPC 54 (2005). 
 
Telah di garis bahwa bahaya lingkungan yang terkait dengan jumlah minyak yang tersimpan di dalam 
kapal FPSO dan FSU aktif serupa dengan bahaya yang pada kapal tanker minyak, dan bahwa 
persyaratan yang relevan dengan MARPOL Annex I sehubungan dengan kapal tanker minyak dapat 
disesuaikan dengan bahaya yang mungkin terjadi. Berdasarkan hal tersebut dan menyadari bahwa 
platform terapung ini tidak bergerak saat beroperasi, Coastal State, flag State dan pihak-pihak lain yang 
terkait dengan desain, konstruksi dan operasi FPSO dan FSU direkomendasikan untuk menerapkan 
peraturan MARPOL Annex I. 
 
Oleh karena itu, Guidelines ini dimaksudkan untuk memberikan penerapan MARPOL Annex I yang 
seragam bagi FPSO dan FSU yang dapat dipergunakan untuk produksi dan penyimpanan minyak lepas 
pantai atau untuk penyimpanan minyak lepas pantai. 
 
Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Sub-Komite membentuk Drafting Group on revised Guidelines 
for the application of MARPOL Annex I requirements to FPSOs and FSUs dan menginstruksikannya 
untuk menyelesaikan teks draf 2018 Guidelines for the application of MARPOL Annex I requirements to 
FPSOs and FSUs. 
 
Drafting Group mempersiapkan draf resolusi MEPC 2018 Guidelines for the application of MARPOL 
Annex I requirements to floating production, storage and offloading facilities (FPSOs) and floating storage 
units (FSUs), untuk diajukan ke MEPC 73, untuk dipertimbangkan serta dengan pandangan untuk adopsi 
. 

G. USE OF ELECTRONIC RECORD BOOKS (Agenda item 18) 

 
Sub Komite mengingatkan bahwa PPR 4 telah meminta Sekretariat untuk mempersiapkan paket draf 
pemutakhiran untuk penggunaan electronic record books, termasuk draf guidelines penggunaan 
electronic record books di bawah MARPOL; draf amandemen MARPOL dan NOx Technical Code; draf 
UI untuk MARPOL dan NOx Technical Code: draf amandemen untuk prosedur PSC: dan draf 
amandemen untuk 2009 Guidelines for port State control under the revised MARPOL Annex V, untuk 
dapat dipertimbangkan pada PPR 5. 
 
Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Sub-Komite membentuk Drafting Group on Revised 
Guidelines for the Application of MARPOL Annex I requirements to FPSOs and FSUs and Use of 
electronic record books untuk menyelesaikan: 
 
1. Draft Guidelines for the use of electronic record books under MARPOL; 
2. Draft amendments to MARPOL and the NOX Technical Code; 
3. Draft amendments to the Procedures for port State control, 2011 (resolution A.1052(27)); dan 
4. Draft amendments to the 2009 Guidelines for port State control under the revised MARPOL Annex VI 

(resolution MEPC.181 (59)). 
 
Draf tersebut akan diserahkan ke MEPC 73 untuk mendapatkan persetujuan. 
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H. UNIFIED INTERPRETATION TO PROVISIONS OF IMO ENVIRONMENT-RELATED CONVENTIONS 
(Agenda item 20) 

 
Sub Komite mencatat bahwa diskusi grup terkait engine test cycles NOx Technical Code 2008 sepakat 
untuk tidak mengembangkan unified interpretation dikarenakan kurangnya dukungan dari Negara 
Anggota. 
 
 

 


