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Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke�72 dari IMO Marine Environment 
Protection Committee (MEPC 72) yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan          
13 April 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 

3 Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments 

4 Harmful aquatic organisms in ballast water 

5 Air pollution and energy efficiency 

6 Further technical and operational measures for enhancing the energy efficiency 
of international shipping 

7 Reduction of GHG emissions from ships 
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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. 
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INFORMASI SINGKAT MENGENAI HASIL SIDANG MARINE ENVIRONMENT PROTECTION 
COMMITTEE  SESI KE�72  (MEPC 72) 

 

A. CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS 

(AGENDA ITEM 3) 

Memperhatikan persetujuan yang dibuat oleh MEPC 71, Komite setuju untuk mengadopsi draf 

amandemen terhadap instumen wajib berikut: 

1. Konvensi BWM  
2. MARPOL Annex VI 

3. IBC Code dan BCH Code 

 

1. Konvensi BWM  

Amandemen terhadap Konvensi BWM mencakup, antara lain: 

a. Amandemen terhadap Regulation A/1 dan D/3 dimaksudkan untuk membuat make Code for 

Approval of Ballast Water Management Systems (BWMS Code) menjadi wajib di bawah 

Konvensi BWM. Selanjutnya, amandemen terhadap Regulation D/3 juga mengklarifikasi 

tanggal penerapan dari revisi Guidelines yang berbeda (yaitu,  Guidelines (G8), Guidelines 

(G8) 2016 dan BWMS Code), sebagai berikut: 

� Sistem manajemen air ballast yang dipasang pada saat atau setelah 28 Oktober 2020 

harus disetujui berdasarkan BWMS Code; dan 

� Sistem manajemen air ballast yang dipasang sebelum 28 Oktober 2020 harus disetujui 

berdasarkan Guidelines yang dikembangkan oleh IMO (Guidelines (G8) dan Guidelines 

(G8) 2016) atau BWMS Code. 

Amendemen terhadap Regulation A/1 dan D/3 diadopsi melalui resolusi MEPC.296(72). 

Sementara, BWMS Code diadopsi melalui resolusi MEPC.300(72). Kedua instrument wajib 

tersebut diharapkan dapat berlaku pada 13 Oktober 2019. 

b. Amandemen Regulation B/3 yang mengatur jadwal implementasi dari manajemen air ballast 

untuk kapal dan penentuan survey berdasarkan ketentuan pada Konvensi BWM Regulation B/

3 diadopsi melalui resolusi MEPC.297(72) dan resolusi MEPC.298(72). Kedua instrument 

wajib tersebut diharapkan dapat berlaku pada 13 Oktober 2019. 

 (Untuk informasi lebih detail terkait jadwal implementasi dapat melihat pada Informasi Teknik 

No.102)2017 tanggal 22 September 2017 yang dapat diunduh pada situs kami www.bki.co.id)  

c. Amandemen terhadap Regulation E/1 dan E/5 mengklarifikasi bahwa tidak perlu dilakukan 

pengukuhan kermbali sertifikat BWM pada saat Additional Survey dan menambahkan 

penjelasan pada Intermediate Survey. Amandemen ini diadopsi melalui resolusi 

MEPC.299(72) dan diharapkan dapat diberlakukan pada 13 Oktober 2019. 
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d. Untuk menjamin kelancaran implementasi dari Konvensi BWM, Komite menyetujui Circular 

BWM.2/Circ.66 yang berisi Unified Interpretation for Appendix I (Form of the International 

Ballast Water Management Certificate) of the BWM Convention. Unified Interpretation ini 

memberikan panduan mengenai pengisian sertifikat International Ballast Water Management. 

2. MARPOL Annex VI  

Amandemen terhadap MARPOL Annex VI terkait ECA dan required EEDI untuk Ro)Ro Cargo dan 

Ro)Ro Passenger Ship, yang mencakup: 

a. Amandemen terhadap Regulation 13 berisi perubahan minor pada teks "an emission control 

area designated under paragraph 6 of this regulation" menjadi "a NOX Tier III emission control 

area". 

b. Amandemen terhadap Regulation 21  dimaksudkan untuk merubah parameter untuk 

penentuan reference values untuk Ro)Ro Cargo dan Ro)Ro Passenger Ship, sebagai berikut: 

 

Amandemen tersebut diadopsi melalui resolusi MEPC 301(72) dan diharapkan dapat berlaku pada 

1 September 2019. 

 

3. IBC Code dan BCH Code  

Amandemen terhadap IBC Code dan BCH Code berkaitan dengan Model form of the International 

Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk. 
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Amandemen ini mengklarifikasi bahwa persetujuan terhadap loading dan stability information 

booklet masih tetap dipersyaratkan dan kapal dipersyaratkan untuk memiliki metode/cara 

pemuatan yang disetujui untuk tiap kondisi pemuatan untuk memastikan pemenuhan terhadap 

persyaratan Intact dan Damage Stability. 

Sebagai tambahan, amandemen ini juga memperkenal paragraf 6 yang baru, yang berbunyi: 

"6 That the loading and stability information booklet required by paragraph 2.2.5 of the Code has 

been supplied to the ship in an approved form." 

Amandemen terhadap IBC Code dan BCH Code diadopsi melalui resolusi MEPC.302(72) dan 

MEPC.303(72). Amandemen ini diharapkan dapat berlaku pada 1 Januari 2020. 

 
B. HARMFUL AQUATIC ORGANISMS IN BALLAST WATER (AGENDA ITEM 4) 

Pada sesi ini, MEPC 72 telah mengadopsi BWMS Code (dimana telah dikembangkan dan direvisi 
berdasarkan (G8) Guidelines Konvensi BWM), dan akan berlaku mulai 13 Oktober 2019. Walaupun, 
terdapat beberapa komentar yang menginginkan prosedur (G9) ‘Prosedur persetujuan Ballast Water 
Management System yang menggunakan bahan kimia aktif’, menjadi sebuah koda dalam kovensi 
BWM, meski demikian Ballast Water Review Group memutuskan bahwa tidak diperlukannya hal 
tersebut. Namun, sebagai konsekuensi revisi terhadap Guidelines (G8), maka prosedur sesuai (G9) 
perlu dilakukan perubahan. 

 

Status Persetujuan Ballast Water Management  

Komite telah menyetujui Ballast Treatment System sebagai berikut : 

• Enviroclease in TankTM BWTS (Bulk Chemical Variation) – FINAL APPROVAL 

• Semb)Eco LUV 250, Semb)Eco LUV 500, Semb)Eco LUV 750, Semb)Eco LUV 1000 and Semb)
Eco LUV 1500 – TYPE APPROVAL dari Administrasi 

• Alfa Laval PureBallast 3.2 Ballast Water management System – TYPE APPROVAL dari 
Administrasi 

 

Aplikasi Konvensi BWM terhadap beberapa tipe kapal khusus  

Rescue tug boats 

Meskipun beberapa delegasi mengemukakan kebutuhannya untuk mengklarifikasi isu rescue tug boat  
untuk memenuhi kebutuhan konvensi BWM, beberapa menyatakan bahwa telah ada aturan di dalam 
konvensi BWM dan Guidelines yang terkait. Namun, sebagai kesimpulan, MEPC 72 telah memutuskan 
bahwa dengan turut mempertimbangkan komentar dan pertimbangan yang dikemukakan selama sesi 
ini, maka diusulkan bahwa new)work output untuk diusulkan pada sesi akan datang (MEPC 73)  dalam 
rangka membahas isu tersebut. 
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Unmanned non�self�propelled (UNSP) barges  

Bersamaan dengan isu terkait rescue tug boats, isu terkait implementasi Konvensi BWM terhadap 
UNSP barges juga menhadapi beberapa tantangan teknis. MEPC 72 telah menyimpulkan bahwa kon/
sponsor dapat ,mengusulkan proposal new)work output untuk sesi akan datang (MEPC 73). 

 

Contingency measures dalam Ballast Water Management Plan  

Menyadari bahwa MEPC 71 telah menyetujui Guidance on contingency measures sesuai Konvensi 
BWM (BWM.2/Circ.62), disepakati oleh Ballast Water Review Group bahwa ‘Guidelines for ballast 
water management and development of ballast water management plans’ (G4) harus direview sebagai 
bagian dari fase experience)building yang terkait dengan Konvensi BWM. Permasalahan yang timbul 
dalam agenda ini adalah apakah BWM Plan harus direvisi (dan disetujui) untuk mengklarifikasi 
permasalahan terkait contingency plan. 

Meskipun diketahui bahwa penyertaan informasi contingency measures dalam BWMP adalah penting 
dan perlu untuk dilakukan segera, Ballast Water Review Group ditugaskan untuk mengklarifikasikan 
permasalahan tersebut. Di dalam group, terdapat perdebatan perihal apakah contingency measures 
merupakan hal yang mandatory dan hal – hal yang mesti disertakan, sehingga pekerjaan lebih lanjut 
diperlukan untuk mengklarifikasi isu tersebut, dimana MEPC 72 mengundang proposal baru terkait hal 
tersebut. 

 

Pencatatan pengoperasion pompa ballast water  

Permasalahan perihal di atas adalah untuk memiliki waktu kerja pengoperasian pompa ballast dan 
permintaan  untuk  menyambungkannya kepada sistem GPS kapal. Memperhatikan dukungan dan 
pertimbangan delegasi dari agenda ini, MEPC 72 kemudian meminta sponsor untuk mengusulkan new 
work programme pada sesi MEPC selanjutnya (MEPC 73) terutama terkait keuntungan melakukan hal 
tersebut. 
 

 

Pengembangan model course berdasarkan Konvensi BWM  

Sehubungan dengan banyaknya dukungan terhadap proposal ini, sementara beberapa delegasi 
mengemukakan bahwa diperlukan lebih banyak informasi untuk memahami kebutuhan spesifik awak 
kapal terkait pelatihan manajemen air ballast. Namun demikian, MEPC 72 telah meminta pengusulkan 
new work programme pada MEPC 73. 

 

 

C. AIR POLLUTION AND ENERGY EFFICIENCY (AGENDA ITEM 5) 

Draf amandemen terhadap MARPOL Annex VI untuk pelarangan penggunaan bahan bakar yang 
tidak memenuhi aturan 

Komite mengingatkan kembali bahwa MEPC 71 telah menyetujui output baru terkait "Consistent 

implementation of regulation 14.1.3 of MARPOL Annex VI", guna dimasukkan dalam biennal agenda 
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PPR Sub/Committee untuk 2018/2019 dan agenda sementara untuk PPR 5, dengan target 

penyelesaian tahun 2019. 

Output tersebut berkaitan tentang pelarangan penggunaan bahan bakar yang tidak memenuhi aturan 

diatas kapal. Jika tidak, maka kapal harus dilengkapi dengan approved equivalent arrangement seperti 

exhaust gas treatment system. Amandemen yang sesuai juga dibuat untuk suplemen Sertifikat 

International Air Pollution Prevention (IAPP). 

Berkaitan dengan hal tersebut, Komite telah menyetujui amandemen pada MARPOL untuk melarang 

kapal menggunakan bahan bakar yang tidak memenuhi aturan dimana kadar sulfurnya melebihi 

0.50%. Amandemen ini akan diadopsi pada MEPC 73 yang akan dilaksanakan pada Oktober 2018. 

Sebagai tambahan, Komite mencatat bahwa tidak perlu untuk dilakukan cross reference ketentuan 

yang setara pada regulasi 4.1 untuk revisi draf regulasi 14.1 MARPOL Annex VI. 

 
Framework  untuk ISO 8217 

Komite mencatat informasi yang tersedia pada dokumen MEPC 72/5/2 (Sekretariat) khususnya terkait 

dengan inisiasi pengembangan ISO Publicly Available Specification (PAS) yang menyediakan detail 

panduan bagi penyalur maupun pengguna bahan bakar. PAS tersebut dijadikan  sebagai solusi 

sementara yang dikembangkan oleh ISO sebelum standar ISO 8271 direvisi. Komite juga mneruskan 

dokumen tersebut pada Intersessional Meeting sebagai informasi.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite mendapat update informasi yang disediakan oleh obsever 

dari ISO terkait dengan persetujuan PAS 23263 pada Guidelines for fuel suppliers and users regarding 

marine fuel quality considering the implementation of maximum 0.50% sulphur content in 2020. 

 
Best practice untuk pembeli/pengguna bahan bakar 

Komite telah menyetujui MEPC.1/Circ.875 terkait Guidance on best practice for fuel oil 

purchasers/users for assuring the quality of fuel oil used on board ships. 

 

Best practice penyedia bahan bakar 

Komite menyetujui pendapat Group bahwa draf Best practice guidance for fuel oil suppliers 

sebagaimana terdapat pada dokumen MEPC 72/INF.13 dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan 

IMO guidance. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Komite mengundang para Negara Anggota dan Organisasi 

Internasional untuk mengirimkan komentar dan submisi lainnya pada MEPC 73. 
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Ozone&depleting substances yang digunakan pada kapal 
 

Komite mencatat bahwa Amandemen Kigali telah diadopsi pada Meeting Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the Ozone Layer ke dua puluh delapan (MOP 28) pada Oktober 2016, yang 

memasukkan hydrofluorocarbons (HFCs) sebagai bahasannya, dimana telah memenuhi ketentuan dan 

akan diberlakukan mulai 1 Januari 2019. 

Komite mencatat penyampain informasi yang dilakukan oleh sekretariat IMO terkait  keputusan 

Negara/negara pada Meeting Montreal Protocol terkait perlakuan terhadap ozone)depleting 

substances. Sekretariat akan terus berhubungan dengan Sekretariat Ozon dan memberikan informasi 

terbaru lainnya untuk MEPC 74. 

 

Amandemen terhadap MARPOL Annex VI Regulation 21 terkait reference line untuk Ro�Ro 

 

Komite mengadopsi amandemen regulasi untuk memperkenalkan reference line baru terhadap kapal 

passenger ships dan ro)ro cargo ships yang akan berlaku mulai 1 September 2019 sebelum fase 2 

EEDI. Atas permintaan beberapa negara anggota, MEPC mendorong implementasi lebih awal (yaitu ke 

fase 1) dan hal tersebut telah dicantumkan  pada sampul resolusi amandemen. 

 
Minimum propulsion power to maintain the maneuverability of ships in adverse conditions 

Komite mempertimbangkan usulan penggunaan metode numerik baru untuk perhitungan tahanan 

gelombang. Namun, telah diputuskan juga jika diskusi lebih lanjut terkait hal tersebut seharusnya 

dilaksanakan pada sesi selanjutnya dan Komite mengundang Negara Anggota serta Organisasi 

Internasional untuk turut serta memberikan submisi pada MEPC 73 dalam pengembangan revisi draf 

2013 Interim Guidelines. 

 

D. FURTHER TECHNICAL AND OPERATIONAL MEASURES FOR ENHANCING THE ENERGY 

EFFICIENCY OF INTERNATIONAL SHIPPING  (AGENDA ITEM 6) 

Komite mengingat bahwa MEPC 70 telan mengadopsi, melalui resolusi MEPC.278(70), regulasi baru 
22A pada MARPOL Annex VI terkait pengumpulan data konsumsi bahan bakar pada kapal, yang telah 
berlaku pada 1 Maret 2018. 

Komite juga mengingat bahwa:  
1. MEPC 70 telah mengadopsi 2016 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency 

Management Plan (SEEMP) (resolution MEPC.282(70)); 
2. MEPC 71 telah mengadopsi 2017 Guidelines for Administration verification of ship fuel oil 

consumption data (resolution MEPC.292(71)) dan 2017 Guidelines for the development and 
management of the IMO Ship Fuel Oil Consumption Database (resolution MEPC.293(71)); dan 

3. MEPC 71 telah mengadopsi MEPC.1/Circ.871 on Submission of data to the IMO data collection 
system of fuel oil consumption of ships from a State not party to MARPOL Annex VI. 
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IMO Ship Fuel Oil Consumption Database 

IMO Ship Fuel Oil Consumption Database telah diluncurkan sebagai modul baru dalam platform GISIS. 
Informasi terkait panduan pengguna baik untuk Pemerintah maupun Organisasi yang diakui 
(Recognized Organization (RO)) telah disirkulasikan melalui IMO Circular Letter No.3827. 

Selain itu, untuk memastikan bahwa kelengkapan databse terkait komunikasi dengan Pemerintah, 
Komite setuju untuk mengembangkan cara komunikasi yang akan dimasukan sebagai modul baru 
pada GISIS. 
 
Konfirmasi pemenuhan terhadap Regulation 5.4.5 dari MARPOL Annex VI dan submisi dari   
SEEMP Part II 

Komite menyetujui proposal sebagai berikut: 

1. Menyediakan format contoh untuk konfirmasi untuk pemenuhan Part II dari Ship Energy Efficiency 
Management Plan (SEEMP) terhadap Regulasi 5.4.5 of MARPOL Annex VI; dan 

2. Submisi awal untuk SEEMP Part II untuk memastikan verifikasi dari pengumpulan data konsumsi 
bahan bakar pada kapal dapat diselesaikan tepat waktu untuk persetujuan berdasarkan MARPOL 
Annex II regulasi 22.2. 

Menindaklanjuti persetujuan tersebut, Komite menyetujui MEPC.1/Circ.876 yang berisi Sample format 
for the Confirmation of compliance, early submission of the SEEMP part II on the ship fuel oil 
consumption data collection plan and its timely verification pursuant to regulation 5.4.5 of MARPOL 
Annex VI. 
 
Proxy transport work untuk kapal�kapal yang tidak mengangkut muatan  

Komite mengingat bahwa MEPC 71 meminta Pemerintah Anggota IMO dan Organisasi Internasional 
untuk memasukkan usulan terkait panduan untuk IMO Data Collection System untuk kapal lepas pantai 
dan kapal yang pendukung kegiatan lepas pantai. 

Setelah pembahasan terhadap usulan yang masuk, Komite mencatatnya adanya usulan yang meminta 
agar second step dari three/step approach, yaitu data analysis tidak berlaku untuk kappa Dynamically 
Positioned (DP) yang tidak melakukan "transport work". Oleh karena, Komite meminta agar usulan 
yang lebih kongkrit dapa dimasukkan ada MEPC 73 agar dapat membantu pengembangan 
pendekatan untuk mengidentifikasi kapal/kapal yang tidak terlibat dalam "transport work". 
 

E. REDUCTION OF GHG EMISSIONS FROM SHIPS (AGENDA ITEM 7) 

Komite mengingatkan kembali bahwa MEPC 70 telah menyetujui Roadmap for developing a 
comprehensive IMO strategy on the reduction of GHG emissions from ships (The Roadmap) (MEPC 
70/18, annex 11), dan telah memprediksi adopsi strategi awal pada sesi ke/72 dan revisi strategi pada 
MEPC 80 (Musim semi 2023). 
 
Strategi awal ditetapkan sebagai berikut: 
1. Preamble/introduction/context; 
2. Vision; 
3. Levels of ambition and Guiding Principles; 
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4. List of candidate short), mid) and long)term further measures with possible timelines and their 
impacts on States; 

5. Barriers and supportive measures; capacity building and technical cooperation, R&D; 
6. Follow)up actions towards the development of the revised Strategy. 
 
Salah satu tujuan dari strategi awal IMO adalah mengidentifikasi mekanisme yang sesuai untuk dapat 
mencapai tujuan pembatasan atau pengurangan emisi GHG dari aktivitas kapal internasional, 
termasuk insentif untuk riset dan pengembangan serta monitoring emisi GHG tersebut. 
 
Levels of ambition yang disetujui adalah sebagai berikut: 
1. Penurunan intensitas karbon pada kapal melalui percepatan implementasi fase energy design 

index (EEDI) untuk kapal bangunan baru; 
Review dengan tujuan untuk memperkuat ketentuan EEDI untuk kapal dengan penentuan 
peningkatan prosentase pada masing masing fase untuk masing masing jenis kapal. 

2. Penurunan intensitas karbon untuk pelayaran internasional 
Menurunkan emisi CO2 per transport work paling tidak sebanyak 40% pada 2030, mengejar target 
sebanyak 70% pada  2050;dibandingkan dengan tahun 2008. 

3. Puncak Emisi GHG dari pelayaran internasional dan penurunannya 
Puncak emisi GHG dari pelayaran internasional akan terjadi dalam waktu yang dekat dan untuk 
menurunkannya dibutuhkan penurunan emisi GHG tahunan paling tidak sebanyak 50% pada 2050 
dibandingkan dengan tahun 2008, sebagaimana usaha dari visi tersebut konsisten dengan target 
temperature pada Paris Agreement. 

 
Tugas lebih lanjut adalah mengembangkan sebuah program berupa aksi tindak lanjut yang dapat 
mencakup langkah langkah jangka pendek yang dapat difinalisasi dan disetujui antara 2018 dan 2023. 
 
Selain itu, Komite juga mempertimbangkan jadwal untuk meeting ISWG ke/4 (ISWG/GHG 4), dengan 
mempertimbangkan pandangan dari Group dan mencatat kesulitan terkait penjadwalan meeting 
tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan jadwal yang sesuai bagi semua delegasi untuk dapat 
mempersiapkan submisi dokumen dan juga mempertimbangkan deadline tanggal submisi dokumen, 
IMO meeting lainnya, meeting pada UNFCCC, serta ketersediaan Main Hall di Kantor Pusat IMO. 
Sehingag terkait hal tersebut maka telah disetujui untuk menunda ISWG/GHG ke/4 hingga tanggal 
telah ditentukan. 
 

F. DAFTAR RESOLUSI MEPC YANG DIADOPSI OLEH MEPC 72 

1. Resolution MEPC.296(72) – Amendments to Regulations A/1 and D/3 of the International 
Convention for the Control And Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 

2. Resolution MEPC.297(72) – Amendments to Regulation B/3 of the International Convention for the 
Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 

3. Resolution MEPC.298(72) – Determination of the Survey Referred to in Regulation B/3, as 
amended, of the BWM Convention 

4. Resolution MEPC.299(72) – Amendments to Regulations E/1 and E/5 of the International 
Convention for the Control and Management Of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 

5. Resolution MEPC.300(72) – Code for Approval of Ballast Water Management Systems (BWMS 
Code) 
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6. Resolution MEPC.301(72) – Amendments to MARPOL Annex VI (ECAs and Required EEDI for 
Ro/Ro Cargo and Ro/Ro Passenger Ships) 

7. Resolution MEPC.302(72) – Amendments to the International Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) 

8. Resolution MEPC.303(72) – Amendments to the Code for the Construction and Equipment of 
Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (BCH Code) 

9. Resolution MEPC.304(72) – Initial IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships 
 

 
G. DAFTAR INSTRUMEN LAIN YANG DISETUJUI OLEH MEPC 72  

1. BWM.2/Circ.66 on Unified Interpretation of Appendix I (Form of the International Ballast Water 
Management Certificate) of the BWM Convention 

2. BWM.2/Circ.67 on Data gathering and analysis plan for the experience/building phase associated 
with the BWM Convention 

3. BWM.2/Circ.33/Rev.1 on Guidance on scaling of ballast water management systems 
4. BWM.2/Circ.43/Rev.1 on Guidance for Administrations on the type approval process for ballast 

water management systems 
5. MEPC.1/Circ.875 on Guidance on best practice for fuel oil purchasers/users for assuring the 

quality of fuel oil used on board ships 
6. MEPC.1/Circ.876 on Sample format for the Confirmation of compliance, early submission of the 

SEEMP part II on the ship fuel oil consumption data collection plan and its timely verification 
pursuant to regulation 5.4.5 of MARPOL Annex VI 

7. MSC/MEPC.2/Circ.12/Rev.2 on Revised guidelines for Formal Safety Assessment (FSA) for use in 
the IMO rule/making process 

 
H. LIST OF DRAFT INSTRUMENTS IN MEPC 72 

1. Draft Amendments to Regulation 14 of MARPOL Annex VI and the Form of the Supplement to the 
IAPP Certificate. 
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