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Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal  : Laporan Singkat IMO Meeting Marine Environment Protection Committee 

(MEPC 73)  
 
 
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke-73 dari IMO Marine Environment 
Protection Committee (MEPC 73) yang diselenggarakan dari tanggal 22 - 26 Oktober 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 

8 Development of an action plan to address marine plastic litter 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�73  (MEPC 73) 

 

A. CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS 

(AGENDA ITEM 3) 

Drafting Group dibentuk pada sesi ini untuk menyelesaikan teks rancangan amandemen MARPOL 
Annex VI tentang larangan pengangkutan bahan bakar minyak yang tidak sesuai persyaratan 
pembakaran untuk propulsi atau operasional kapal (concerning the prohibition on the carriage of non�
compliant fuel oil for combustion purposes for propulsion or operation on board a ship), dan juga 
modifikasi terhadap amandemen Regulasi 14. 
 
Meskipun masih cukup banyak perdebatan dalam sidang pleno mengenai waktu aplikasi Sulfur 0,5% 
pada 1 Januari 2020, Komite memutuskan bahwa masalah ini telah diputuskan pada sidang 
sebelumnya dan tidak akan dibahas lebih lanjut. 
 
Paragraf 1 Peraturan 14 MARPOL Annex VI diganti dengan kalimat berikut: 
"1 The sulphur content of fuel oil used or carried for use on board a ship shall not exceed 0.50% m/m." 
A new paragraph 2.3.3 is added to the Supplement to International Air Pollution Prevention Certificate 
(IAPP Certificate) as follows : 
“2.3.3 For a ship without an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as 
listed in paragraph 2.6, the sulphur content of fuel oil carried for use on board the ship shall not exceed 
0.50% m/m as documented by bunker delivery notes  “ 
 
Komite kemudian mengadopsi rancangan amandemen untuk MARPOL Annex VI tentang concerning 
the prohibition on the carriage of non�compliant fuel oil for combustion purposes for propulsion or 
operation on board a ship. 
 

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

Review Group untuk agenda ini dibentuk pada sesi ini, dan berdasarkan hasil dari Working Group dan 

diskusi dalam Pleno, Komite kemudian memutuskan untuk menyetujui rancangan BWM.2 Circular on 

Guidance on System Design Limitations of ballast water management systems and their monitoring, 

and instruct the Correspondence Group on Updated Survey Guidelines under the  Harmonized System 

of Survey and Certification (HSSC), yang ditetapkan oleh III 5, untuk memastikan validasi BWMS pada 

saat komisioningnya dimasukkan dalam Guidelines HSSC 2019 untuk semua kapal, termasuk instalasi 

sistem manajemen air balas baru pada kapal existing. 

Komite juga menyetujui rancangan BWM.2 circular on Guidance for the commissioning testing  of 

ballast water management systems, dan menerima bahwa waktu penerapan untuk memasukkan 

kemungkinan tindakan informasi contingency measures dalam BWM Plan tergantung pada keputusan 

masing6masing Pemerintah Negara Bendera.  

Rancangan resolusi MEPC tentang amandemen Guidelines for ballast water management and 

development of ballast water management plans (G4) diadopsi dan bentuk kata6katanya bersifat tidak 

wajib untuk memberikan gagasan bahwa Guidelines itu sendiri tidak wajib. 
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Selanjutnya, Komite juga menyetujui Output baru untuk ketentuan pelatihan pelaut terkait Konvensi 

BWM, dan menginstruksikan Sub6Komite HTW sebagai badan terkait. Review Group akan dibentuk 

kembali selama MEPC 74. 

 

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

Terdapat beberapa masalah yang diangkat sehubungan dengan agenda item ini adalah pertimbangan 

terkait usulan terhadap pembatasan daya poros. Sementara beberapa Negara Anggota bersikeras 

bahwa persyaratan daya minimum dalam MARPOL Annex VI Regulasi 21.5 dan Interim Guidelines 

terkait harus tetap dipertahankan, dan ada pandangan yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan 

kontroversi keselamatan dan perlindungan lingkungan. 

Masalah yang dibahas antara lain adalah klarifikasi tentang sertifikasi mesin sesuai dengan MARPOL 

Annex VI Regulasi 13, dimana jika daya cadangan untuk mesin diperbolehkan, maka penerapan  

langkah tersebut untuk kapal di masa depan dapat menciptakan kerugian kompetitif terhadap kapal 

Existing dengan tipe  yang sama, dan berdasarkan pada data operasi mesin pada kapal tahun 2015 

menunjukkan bahwa praktik slow steaming saat ini yang dikombinasikan dengan pembatasan daya 

poros tanpa perubahan operasional akan meningkatkan nilai EEDI kapal dan mengurangi penggunaan 

bahan bakar. Komite kemudian mengundang Negara6negara anggota dan pihak6pihak lain yang 

berkepentingan untuk terus memperbaiki data yang dikirimkan ke IMO untuk mempermudah finalisasi 

Guidelines untuk menentukan daya penggerak minimum untuk menjaga olah gerak kapal dalam 

kondisi buruk. 

Lebih jauh, Working Group on the issue of Air Pollution yang dibentuk diinstruksikan untuk: 

1. Mempertimbangkan ruang lingkup penerapan Guidelines 2018 untuk pembuangan air (bleed6off 

water) hasil resirkulasi gas buang (Exhaust Gas Recirculation:EGR) untuk EGR yang sudah 

dipasang pada kapal Existing. 

Anggota Working Group sepakat bahwa rancangan Guidelines harus berlaku untuk mesin diesel  

yang dilengkapi dengan perangkat EGR yang memiliki pengaturan debit air, memiliki Sertifikat 

EIAPP yang dikeluarkan pada atau setelah 1 Juni 2019. 

Selain itu, informasi larangan pembuangan minyak atau campuran berminyak ke perairan kutub 

yang sudah dilarang berdasarkan Polar Code ditambahkan ke dalamnya. 

2. Mengembangkan lebih lanjut rancangan Guidelines tentang Best Practice untuk Negara6negara 

Anggota / Negara6negara pantai. 

Working Group meminta Komite untuk membentuk Correspondence group (CG) untuk  

menyelesaikan hal6hal yang disebutkan dalam laporan CG, karena sejumlah masalah belum 

ditangani. 
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Satu komentar untuk dicatat bahwa CG sebelumnya mencatat pandangan bahwa Best Practice harus 

memberikan panduan yang akan memungkinkan Negara anggota / Negara  pantai bertindak apabila 

tidak ada ketersediaan bahan bakar yang sesuai. Usulan untuk memasukkan panduan untuk pengujian 

bahan bakar minyak di laboratorium kedalam rancangan Best Practice tidak mendapatkan dukungan. 

Untuk rancangan Best Practice, Working Group mencatat hal6hal berikut: 

a. "enforcement of statutory requirement" harus dipertahankan; 

b.  baik "availability" dan "quality" dari bahan bakar minyak harus dipertahankan; dan 

c. referensi ke SOLAS II / 2 dan / atau flashpoint juga harus disertakan. 

 

3. Menyelesaikan rancangan Guidelines tentang Best Practice untuk pemasok bahan bakar minyak 

Working Group menghapus referensi dan membuatnya lebih mudah untuk memahami bahwa itu 

memberikan panduan tentang masalah komersial.. 

4. Finalisasi rancangan amandemen MARPOL Annex VI untuk persyaratan fase 3 EEDI 

Setelah melihat data yang tersedia di Basis Data EEDI yang disediakan dalam Modul MARPOL 

GISIS MARPOL VI, diakui bahwa kurangnya data yang ada, karena alasan bahwa beberapa jenis 

kapal memiliki nol atau data minimum yang akan dihasilkan ke dalam jenis analisis apa pun. 

Dalam konteks ini, Negara6negara Anggota didorong untuk menyerahkan data EEDI, khususnya 

untuk jenis6jenis kapal yang memiliki data minimum. 

Keputusan untuk mempercepat EEDI Tahap 3 ada tahun 2022 dan faktor reduksi 40% dari garis 

referensi EEDI untuk beberapa jenis kapal ditahan oleh Komite karena adanya perbedaan 

padangan antara Negara6negara anggota. 

5. Meninjau amandemen rancangan 2014 Guidelines on the method of calculation of the attained 

Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships. 

6. Menyelesaikan rancangan amandemen Pedoman 2014 tentang survei dan sertifikasi Indeks 

Desain Efisiensi Energi (EEDI). 

Setelah menerima laporan dari Working Group dan diskusi yang dilakukan dalam sidang pleno, Komite 

kemudian membentuk kembali Correspondence Group on Fuel oil quality, dan mendorong Negara6

negara anggota untuk menyerahkan data EEDI, khususnya, untuk jenis dan ukuran kapal yang data 

masih kurang. 

. 
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D. FURTHER TECHNICAL AND OPERATIONAL MEASURES FOR ENHANCING THE ENERGY 

EFFICIENCY OF INTERNATIONAL SHIPPING  (AGENDA ITEM 6) 

Dalam Agenda ini, perhatian khusus dibuat untuk Unified Interpretation dari MARPOL Annex VI dalam 

implementasi Data Collection System untuk konsumsi bahan bakar minyak kapal. Dengan Fase 

Experience�Building sukarela dari Data Collection System konsumsi bahan bakar minyak, masalah 

muncul dari klarifikasi tentang pelaporan jenis kapal “other”,  faktor6faktor Konversi (CF) untuk “other 

fuel oil type“ dan juga format laporan data terpilah, serta kesalahan administrasi dalam pencatatan dan 

pelaporan. 

Klarifikasi terhadap pelaporan untuk kapal tipe “other”  

Sekretariat  telah memperbarui the "User guidance on the ship fuel oil consumption on GISIS module" 

untuk memperjelas dan memposting panduan yang baru di halaman situs IMO. Pelaporan IMO Ship 

Fuel Oil Consumption Database untuk jenis kapal “other” yang tidak didefinisikan dalam MARPOL 

Annex VI Regulasi 2 harus dilakukan dalam urutan berikut, memilih “other” dan kemudian diikuti 

dengan memasukkan jenis kapal tertentu. 

 

Conversion Factors (CF) untuk “other fuel oil type”   

Perhatian pada masalah ini adalah bahwa pemasok bahan bakar minyak mungkin tidak memberikan 

faktor emisi untuk jenis / batch tertentu dari bahan bakar yang dipasok, oleh karena itu tabel pada 2016 

Guidelines for the development of the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) harus 

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan memperhatikan sifat bahan bakar minyak yang dipasok. 

 

Format laporan data terpilah dan kesalahan administrasi dalam pencatatan dan pelaporan 

Perusahaan / manajemen kapal adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan SEEMP 

termasuk metode pengumpulan dan agregasi data yang akan diterima oleh Pemerintah. Jenis data 

yang dilaporkan harus tetap sesuai dengan pilihan Perusahaan (harcopy / elektronik), dan IMO tidak 

perlu memberikan panduan tentang masalah tersebut. 

Komite kemudian mengundang Negara6negara anggota untuk Menyerahkan SEEMP Part II ke 

Pemerintah atau RO6nya sedini mungkin sebelum tanggal dimulainya periode pengumpulan data 

(paling lambat tanggal 31 Desember 2018) 

Berkenaan dengan Unified Interpretations untuk Marpol Annex VI terkait dengan  Data Collection 

System for Fuel Oil Consumption of Ships, Komite kemudian menyetujui rancangan unified 

interpretations tersebut dengan menerbitkan MEPC.1 / Circ.795 / Rev.3. 
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E. REDUCTION OF GHG EMISSIONS FROM SHIPS (AGENDA ITEM 7) 

Dalam Agenda ini, Komite setuju untuk mengadakan Lokakarya para Pakar/Expert Workshop dalam 
persiapan untuk Fourth IMO GHG Study yang ke6empat dan setuju kerangka acuan Steering 
Committee dan meminta agar nominasi harus sejalan dengan praktik yang dilakukan untuk Third IMO 
GHG Study. 

F. DEVELOPMENT OF AN ACTION PLAN TO ADDRESS MARINE PLASTIC LITTER FROM SHIPS 

(AGENDA ITEM 8) 

Agenda baru ini fokus tentang masalah sampah plastik dibuat selama sesi ini. Banyaknya peserta 

pada pembahasan masalah ini, mencerminkan pentingnya masalah ini. Namun demikian, Komite 

menyetujui suatu MEPC Circular yang berisi rancangan rencana aksi dalam menangani Marine Plastic 

Litter dalam lingkup dan kerangka kerja IMO. 

Perhatian khusus diberikan kepada kapal penangkap ikan dan fasilitas penerimaan /reception facilities, 

yang menunjukkan pentingnya setiap Negara anggota yang meratifikasi MARPOL Annex V untuk 

meningkatkan pelaksanaan dan penegakan MARPOL Annex V. Isu6isu lain pada rencana aksi yang 

diusulkan dibahas dan tercermin dalam Resolusi MEPC. Selanjutnya, Komite membentuk 

Correspondence Group untuk membahas lebih lanjut masalah ini dan bekerja sama dengan Sub6

Komite PPR. 

Namun demikian, Komite juga menekankan pentingnya kesadaran publik tentang isu sampah plastik 

yang dihasilkan dari kapal berdasarkan rancangan rencana aksi dan juga pentingnya berbagi data di 

antara pihak yang berkepentingan baik itu Negara anggota dan / atau organisasi internasional untuk 

memiliki dan mengumpulkan data umum untuk memahami masalah yang dihadapi. 

Salah satu Negara anggota berpendapat bahwa rancangan rencana aksi begitu kuat dan harus 

diprioritaskan agar sesuai dengan target / jadwal yang direncanakan. 

 

G. DAFTAR RESOLUSI MEPC YANG DIADOPSI OLEH MEPC 73 

1. Resolution MEPC.305(73) – Amendments To Marpol Annex VI (Prohibition On The Carriage Of 
Non6Compliant Fuel Oil For Combustion Purposes For Propulsion Or Operation On Board A Ship); 

2. Resolution MEPC.306(73) – Amendments To The Guidelines For Ballast Water Management And 
Development Of Ballast Water Management Plans (G4) (Resolution Mepc.127(53)); 

3. Resolution MEPC.307(73) – 2018 Guidelines For The Discharge of Exhaust Gas Recirculation 
(EGR) Bleed6Off Water ; 

4. Resolution MEPC.308(73) – 2018 Guidelines On The Method Of Calculation Of The Attained 
Energy Efficiency Design Index (EEDI) For New Ships; 

5. Resolution MEPC.309(73) – Amendments To The 2014 Guidelines On Survey And Certification Of 
The Energy Efficiency Design Index (EEDI) (Resolution MEPC.254(67), as amended by Resolution 
MEPC.261(68)); 

6. Resolution MEPC.310(73) – Action Plan To Address Marine Plastic Litter From Ships; 
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7. Resolution MEPC.311(73) – 2018 Guidelines For The Application Of Marpol Annex I Requirements 
To Floating Production, Storage And Offloading Facilities (FPSOs) And Floating Storage Units 
(FSUs). 
 

 
H. DAFTAR INSTRUMEN LAIN YANG DISETUJUI OLEH MEPC 73 

1. BWM.2/Circ.69 Guidance on System Design Limitations of Ballast Water Management Systems 
and their monitoring ; 

2. BWM.2/Circ.70 Guidance for the commissioning testing of ballast water management systems ; 
3. MEPC.1/Circ.795/Rev.3 Unified Interpretations to MARPOL Annex VI; 
4. MEPC.1/Circ.855/Rev.2  2014 Guidelines on survey and certification of the Energy Efficiency 

Design Index (EEDI), as amended (Resolution MEPC.254(67), as amended by Resolutions 
MEPC.261(68) and MEPC.309(73)); 

5. MEPC.1/Circ.875/Add.1 Guidance on best practice for fuel oil suppliers for assuring the Quality of 
Fuel Oil Used Delivered to Ships; 

6. MEPC.1/Circ.878 Guidance on the Development of a Ship Implementation Plan For The 
Consistent Implementation Of The 0.50% Sulphur Limit Under MARPOL Annex VI ; 

7. MEPC.1/Circ.879 Guidelines For the Carriage of Energy6Rich Fuels and their blends ; 
8. MEPC.1/Circ.880 Reporting on the availability of compliant fuel oil in accordance with regulation 

18.1 of MARPOL Annex VI . 

 
I. LIST OF DRAFT INSTRUMENTS IN MEPC 73 

1. Draft Amendments to the NOx Technical Code 2008 (Certification Requirements For SCR 
Systems) 

2. Draft Amendments to Marpol Annex VI (EEDI Phase 3 Requirements And EEDI Regulations For 
Ice6Strengthened Ships) 

3. Draft Amendments to the International Code for the Construction and Equipment of ships Carrying 
Dangerous Chemicals In Bulk (IBC Code) 

4. Draft Amendments to the Code For The Construction And Equipment Of Ships Carrying 
Dangerous Chemicals In Bulk (BCH Code) 

5. Draft Amendments to Marpol Annex Ii Relating To Cargo Residues And Tank Washings Of 
Persistent Floating Products With A High Viscosity And/Or A High Melting Point 

6. Draft Amendments to Marpol Annexes I, II, V And VI and the Nox Technical Code (Electronic 
Record Books) 
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