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Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal  :  Laporan Singkat IMO Sub Committee Carriage of Cargoes and Containers    
                             sesi ke-5 (CCC 5) 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 5 dari IMO Sub Committee 
Carriage of Cargoes and Containers (CCC 5) yang diselenggarakan dari tanggal 10 sampai 
dengan 14 September 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 the IGF Code and development of guidelines for low-
flashpoint fuels 

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

5 Amendments to the IMSBC Code and supplements 

6 Amendments to the IMDG Code and supplements 

7 Amendments to the CSS Code with regard to weather-dependent lashing 

8 
Unified interpretation of provisions of IMO safety, security and environment-
related conventions 

 
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         
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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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LAPORAN  SINGKAT  IMO  SUB-COMMITTEE  ON  THE  CARRIAGE  OF  CARGOES  AND 
CONTAINERS SESI KE-LIMA  (CCC 5) 

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 4 yang disampaikan pada saat 
sidang, Sub-komite menyetujui pembentukan working group terkait amandemen IGF Code dan 
penyusunan Guidelines terkait low-flashpoint fuels dan detail dari keputusan CCC 5 dirangkum dibawah               
ini :  
 

a) Proposed Amendments to the IGF Code 

Sub-komite menyetujui rancangan amandemen untuk regulasi 9.5.6 (terkait protection of liquefied fuel 
pipes by a secondary enclosure able to contain leakages) pada IGF Code, sebagaimana tercantum di 
lampiran 1 pada dokumen CCC 4/12, untuk dapat diserahkan ke MSC 100 mengingat pentingnya 
masalah ini. 

Sebagai tambahan, CCC 5 menyetujui rancangan amandemen untuk paragraf 6.7.1.1 dan regulasi 
baru 11.8 (terkait Regulation for fuel preparation room fire-extinguishing systems) pada part A-1 dari 
IGF Code, dengan mempertimbangkan check/monitoring sheet (untuk process monitoring) dan record 
format (sebagai catatan untuk pengembangan regulasi).  

b) Draft interim guidelines for the safety of ships using methyl/ethyl alcohol as fuel 

Sub-komite setuju pada prinsipnya terhadap rancangan interim guidelines untuk keselamatan kapal 
yang menggunakan metil/etil alkohol sebagai bahan bakar, dan mengundang MSC 100, sebagai hal 
yang mendesak, untuk mendukung topik keselamatan yang diidentifikasi oleh grup ke technical sub-
committees yang lain untuk pertimbangan dan menyarankan untuk dilakukan pada sesi  CCC 6 di 
2019. 

Dalam mempertimbangkan ketentuan teknis pada interim guidelines, diharapkan MSC 100 akan 
menginstrusikan sub-komite untuk mengkaji isu-isu sebagai berikut: 

1. rancangan paragraf 5.3.2 agar diarahkan ke sub-komite PPR untuk dipertimbangkan 
sehubungan dengan cargo tanks located adjacent to methyl/ethyl alcohol fuel tanks; 

2. rancangan paragraf 5.3.3 agar diarahkan ke sub-komite SDC untuk ditinjau berdasarkan limit 
for safe location of fuel tank(s); 

3. rancangan bagian 11 agar diarahkan secara keseluruhan dan khususnya, paragraf 11.4.2, 
11.6 dan 11.7, bersama dengan pengajuan  CCC 3/3/3, CCC 3/INF.22 and CCC 4/3/4 pada 
sub-komite SSE untuk ditinjau terkait isu keselamatan kebakaran; 

4. rancangan bagian 15.9 agar diarahkan ke sub-komite SSE untuk ditinjau mengenai control and 
monitoring sistem deteksi kebakaran pada machinery spaces containing methyl/ethyl alcohol 
engines; dan  
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5. rancangan bagian 16, khususnya ketentuan terkait pelatihan agar diarahkan ke sub-komite 
HTW untuk ditinjau terkait drills and emergency exercises. 

Sub-komite, mempertimbangkan kebutuhan akan pekerjaan lebih lanjut, memutuskan bahwa intersessional 
correspondence group untuk menangani keselamatan kapal yang menggunakan low-flashpoint fuels 
ditbentuk kembali dibawah kordinasi Jerman. 

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) 

Pembahasan item agenda ini dipandu oleh laporan yang disampaikan oleh grup korespondensi yang 
mengusulkan untuk mengamandemen IGC dan IGF code untuk memasukan high manganese austenitic 
steel for cryogenic service. Sub-komite mengkonfirmasi keputusan yang dicapai oleh mayoritas grop 
korespondensi yaitu bahwa dalam evaluasi keseluruhan, mempertimbangkan dokumentasi yang 
disediakan dan ruang lingkup dokumentasi yang diminta, disepakati bahwa high manganese austenitic 
steel dianggap sesuai untuk cryogenic service.   

Sub-komite  juga mencatat informasi dari ISO 21635:2018 (Ships and marine technology – Specification of 
high manganese austenitic steel used for LNG tanks on board ships) telah diterbitkan pada Juli 2018, dan 
karena itu dapat dipertimbangkan dalam pengembangan interim guidelines.   

Setelah meninjau perkembangan yang dibuat oleh Working Group on Suitability of High Manganese 
Austenitic Steel yang terbentuk pada sesi ini, sub-komite membuat keputusan sebagaimana dirangkum 
dibawah ini : 

1. menyetujui rancangan MSC circular pada Interim guidelines tentang aplikasi dari high manganese 
austenitic steel for cryogenic service, yang memperluas pada rancangan interim guidelines untuk 
memasukan LNG cargo tanks in addition to LNG fuel tanks, untuk diserahkan ke MSC 100 sebagai 
masalah penting dengan maksud untuk persetujuan;  

2. meminta MSC 100 untuk menyetujui Interim guidelines yang sedang menunggu masukan dari 
operational experienced gained;  

3. menyetujui rancangan amandemen pada 6.5.3.5.1 pada IGC Code dan 16.3.3.5.1 pada IGF Code 
mengenai uji tarik untuk material selain aluminium alloys dengan maksud untuk persetujuan dan 
subsequent adoption oleh komite; dan       

4. menyetujui untuk memperluas output yang ada (Suitability of high manganese austenitic steel for 
cryogenic service dan pengembangan amandemen yang diperlukan untuk IGC dan IGF Code) 
untuk memastikan amandemen untuk IGC Code dan IGF Code guna memasukan high manganese 
austenitic steel dan related guidance for approving alternative metallic material for cryogenic 
service, untuk diteruskan ke MSC 100 sebagai masalah yang penting                                   
(paragraf 24 dan lampiran 4); 

Sub-komite, mempertimbangkan kebutuhan pekerjaan lebih lanjut, memutuskan bahwa intersessional 
Correspondence Group on Suitability of High Manganese Austenitic Steel for Cryogenic Service dibentuk 
kembali dengan tugas mengembangkan panduan tentang prosedur untuk mempertimbangkan dan 
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persetujuan alternatif metallic material, dan mengumpulkan serta mengevaluasi informasi dan data pada 
setiap pengalaman praktis yang diperoleh dalam desain dan produksi ketika menggunakan high 
manganese austenitic steel for cryogenic service for potential inclusion in the guidelines/amendments to 
the IGC and IGF Codes.  

C. AMENDMENTS TO THE IMSBC CODE AND SUPPLEMENTS (AGENDA ITEM 5) 

Diskusi agenda item ini di pandu oleh laporan yang dikirim oleh Editorial & Technical (E&T) Group, yang 
melaporkan hasil E&T 29. 

Setelah membahas dokumen pada plenary, meninjau perkembangan yang dibuat oleh E&T group dan 
Drafting grup Guidance for Conducting the Refined MHB Corrosivity Test yang disempurnakan pada sesi 
ini, sub-komite membuat keputusan sebagaimana dirangkum dibawah ini: 

1. menyetujui untuk rancangan amandemen baru, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 ke 
dokumen CCC 5/5, dengan maksud untuk memasukannya kedalam draf amandemen 05-19 ke 
IMSBC Code  dan merujuk ke E&T 30 untuk finalisasi, kemudian menyerahkan konsep konsilidasi 
edisi IMSBC Code ke MSC 101 untuk pertimbangan dan adopsi menyerahkan laporan tertulis ke 
CCC 6; 

2. menyetujui rancangan MSC circular pada Interim guidelines untuk conducting the refined MHB 
(CR) corrosivity test, untuk diajukan ke MSC 100 untuk disetujui sebagai masalah penting.   

3. mengundang negara anggota yang tertarik dan organisasi internasional untuk membuat 
submission pada MSC 101 untuk sebuah output baru pada amandemen IMSBC Code mengenai 
corrosivity test; 

4. menyetujui untuk mengembangkan model course untuk IMSBC Code dengan China sebagai 
course developer; 

 
5. menyetujui bahwa  existing individual schedule untuk AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER 

(non-hazardous) harus dibagi menjadi two schedules. Sub-komite juga menyetujui untuk 
meneruskan semua dokumen yang sesuai dengan masalah ini ke E&T 30 untuk pertimbangan 
lebih lanjut, dengan maksud persiapan two individual schedules yaitu MHB (OH) Group B and 
Group C; dan 

 
6. menyetujui pada prinsipnya untuk usulan new individual schedule dan permintaan E&T 30 untuk 

mempertimbangkan dan memasukan mereka, sebagaimana mestinya kedalam rancangan 
amandemen 05-19 ke IMSBC Code, sebagai berikut : 
a. Reaction Mass of Calcium Fluoride and Calcium Sulphate and Calcium Carbonate 
b. Flue Dust, containing lead and zinc 
c. Flue Dust, Zinc Refining 
d. Copper and Lead, containing matte 
e. Iron Silicate Granulated 
f. Brucite 
g. Chlorite 
h. Crushed Shell 
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D. AMENDMENTS TO THE IMDG CODE AND SUPPLEMENTS (AGENDA ITEM 6) 

Sub-komite mengingatkan kembali bahwa MSC 96 telah mengapdopsi amandemen (38-16) pada IMDG 
Code oleh resolution MSC.442(99), yang diharapkan mulai berlaku pada 1 januari 2020 dan secara 
voluntary mulai dari 1 Januari 2019. 

Sub-komite juga mengingatkan kembali bahwa MSC 99 telah menyutujui MSC.1/Circ.1588 mengenai 
Revised Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS Guide), yang berisi 
sebuah consolidated version dari petunjuk tersebut untuk kemudahan referensi.  

Setelah membahas submissions in plenary, Sub-komite membuat keputusan sebagaimana terangkum 
dibawah ini : 

1. Menginstrusikan E&T 31 untuk mempertimbangkan lebih lanjut masalah larangan transportasi 
terkait dengan SP76;  

2. menyetujui untuk meneruskan isu mengenai informasi tambahan dalam dangerous goods manifest 
ke E&T 31 untuk pertimbangan lebih lanjut. Lebih lanjut, sub-komite mengundang negara anggota 
yang tertarik dan organisasi internasional untuk membuat pengajuan ke E&T 31 terkait hal ini; 

3. Berkenaan dengan larangan pengisian atau pengosongan tangki portable, road tank vehicles and 
road gas elements vehicles ketika berada diatas kapal, Sub-komite menyetujui proposal oleh 
Australia dengan kata "Packagings including large packagings and IBCs shall not be filled or 
discharged while they remain on board", pada prinsipnya dan memutuskan untuk merujuk 
dokumen ke E&T 31 untuk pertimbangan lebih lanjut dan inklusi, jika sesuai, dalam rancangan 
amandemen 40-20 ke IMDG Code; 

4. menyetujui proposal terkait klarifiikasi persyaratan informasi tambahan tentang flashpoint of 
dangerous goods untuk secara khusus selain organic peroxides (class 5.2), secara prinsip, dan 
memutuskan untuk merujuk dokumen ini ke E&T 31 untuk pertimbangan lebih lanjut dan inklusi, 
jika sesuai, dalam rancangan amandemen 40-20 pada Code; 

5. menyetujui proposal untuk menghapus (SP) 951, dari entry UN 1402 CALCIUM CARBIDE dalam 
daftar Dangerous Goods di bab 3.2 pada Code dan menghapus SP 951 di bab 3.3 pada Code, 
pada prinsipnya dan memutuskan untuk merujuk dokumen ke E&T 31 untuk pertimbangan dan 
inklusi, jika sesuai, dalam rancangan amandemen 40-20 pada Code. 

E. AMENDMENTS TO THE CSS CODE WITH REGARD TO WEATHER-DEPENDENT LASHING 
(AGENDA ITEM 7) 

Setelah memahami bahwa ini merupakan sesi pertama dari sub-komite untuk mempertimbangkan 
amandemen CSS Code berkaitan dengan weather-dependent lashing, sub-komite menyetujui bahwa 
penelitian lebih lanjut dan diskusi yang lebih mendalam pada Working Group tentang amandemen CSS 
Code tentang isu ini diperlukan. 

Setelah membahas pengajuan submissions in plenary dan meninjau kemajuan yang dibuat Working Group 
tentang amandemen CSS Code yang ditetapkan pada sesi ini, sub-komisi membuat keputusan 
sebagaimana dirangkum dibawah ini : 
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1. mencatat kemajuan yang dibuat oleh working group berkenaan dengan rancangan amandemen 
untuk lampiran 13 ke CSS Code tentang weather-dependent lashing dan bahwa rancangan 
amandemen membutuhkan pembahasan lebih lanjut sebelum finalisasi; 

2. mencatat bahwa operasi diarea terbatas adalah common element in many cargo-related IMO 
instruments, grup berpendapat bahwa amandemen yang diajukan dapat memiliki consequential 
implications on other cargo-related IMO instruments dan oleh karena itu, intrumen tersebut harus 
diidentifikasi sebagai preliminary work untuk memastikan konsistensi mereka; 

3. membentuk  grup korespondensi untuk amandemen lampiran 13 CSS Code, dibawah kordinasi 
Swedia. 

F. UNIFIED INTERPRETATION TO PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT-

RELATED CONVENTIONS (AGENDA ITEM 8) 

Setelah membahas beberapa Negara anggota dan submissions in plenary dan meninjau kemajuan yang 
dibuat working group tentang amandemen IGF code dan pengembangan dari  Guidelines for Low-
flashpoint Fuels yang ditetapkan pada sesi ini, sub-komite  membuat keputusan sebagaimana terlampir 
dibawah ini: 

1. menyetujui rancangan unified interpretation pada IGF Code yang berkaitan dengan persyaratan 
fungsional yang diterapkan untuk gas admission valves pada dual fuel engines dan gas engines, 
untuk dimasukan dalam rancangan MSC circular; 

2. menyetujui rancangan UI paragraf 6.3.10 pada IGF Code sebagaimana disediakan dalam IACS UI 
GF2 mengenai ship steel protection against liquefied gas fuel untuk dimasukan dalam rancangan 
MSC Circular yang berisi UIs yang berkaitan dengan IGF Code;   

3. menyetujui rancangan UI paragraf 12.5.2.1 pada IGF Code sebagaimana disediakan dalam IACS 
UI GF14 mengenai perlindungan kebakaran pada spaces containing equipment for fuel preparation 
untuk dimasukan dalam rancangan MSC circular yang berisi UIs yang berkaitan dengan IGF Code; 

4. menyetujui rancangan UI paragraf 11.3.1 dan 11.3.3 pada IGC Code di dalam IACS UI GC22 pada 
deck water spray systems untuk dimasukan dalam rancangan MSC circular yang berisi UIs yang 
berkaitan dengan IGC Code; 

5. menyetujui rancangan UI paragraf 4.19.1.6 pada IGC Code di dalam IACS UI GC23 mengenai 
cargo  tank structure heating arrangement power supply untuk dimasukan dalam rancangan MSC 
circular yang berisi UIs yang berkaitan dengan IGC Code. 

 

 


