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

ke - 6 (SDC 6) 
 
 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 6 dari IMO Sub-Committee on 
Ship Design and Construction (SDC 6) yang diselenggarakan dari tanggal 04 sampai dengan 
08 Februari 2019, 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 Revised SOLAS regulation II-1/3-8 and associated guidelines 
(MSC.1/Circ.1175) and new guidelines for safe mooring operations for all ships 

4 
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 

5 Finalization of second generation intact stability criteria 

6 
Mandatory instrument ad/or provisions addressing safety standards for the 
carriage of more than 12 industrial personnel on board vessels engaged on 
international voyages 

7 Amendments to the 2011 ESP Code 
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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 

mailto:sta@bki.co.id
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INFORMASI SINGKAT DARI SIDANG IMO SUB-COMMITTEE ON SHIP DESIGN AND CONSTRUCTION 
SESI KEEMPAT (SDC 6) 

 

A. 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 3) 

Mempertimbangkan hasil laporan dari Correspondence Group yang dibentuk pada SDC 5, Sub Komite 
mempertimbangkan masalah-masalah berikut terkait dengan draf SOLAS regulasi II-1/3-8.7, draf new 
design guidelines, draf new inspection guideline dan draf revised guidance on shipboard towing and 
mooring equipment (MSC.1/Circ.1175) antara lain: 
1. Penerapan dan pencantuman human-centred design approach; 
2. Persyaratan untuk load monitoring equipment; 
3. Persetujuan manual ships' towing and mooring arrangement; dan 
4. Definisi untuk WLL dan LDBF. 

 
Penerapan dan Pencantuman human-centred design approach 
Sub Komite sepakat untuk tidak memasukan referensi apapun terkait human-centred design dalam 
draf SOLAS regulasi II-1/3-8.7 atau design guidelines  dan meminta kepada Working Group untuk 
membahas lebih lanjut mengenai masalah human element. 
 
Persyaratan untuk load monitoring equipment 
Pada saat mempertimbangkan ketentuan persyaratan load monitoring equipment, Sub Komite sepakat 
untukt tidak memasukan ketentuan terkait persyaratan load monitoring. 

 
Persetujuan manual ship’s towing and mooring arrangement 
Beberapa delegasi mengungkapkan masalah perlu tidaknya pendekatan yang akan diambil dalam 
merancang instrumen baru atau merubah instrument pada pengaturan mooring dan towing yang akan 
mempersyaratkan ships' towing and mooring arrangement plans untuk disetujui oleh Administrasi dan 
apabila ketentuan tersebut telah dikembangkan sejauh ini dimungkinkan untuk verifikasi manual yang 
kosisten dan menyeluruh.  
 
Penggunaan dan definisi untuk persyaratan kekuatan dari mooring lines and equipment 
Sub Komite mencatat keberagaman pendapat di dalam Correspondence Group terkait penggunaan 
dan definisi untuk persyaratan kekuatan dari mooring lines and equipment seperti Ship Design 
Minimum Breaking Load (MBLSD), Working Load Limit (WLL), keterkaitan antara SWL dan MBL dan 
lainnya dan sepakat menugaskan Working Group agar mempertimbangkan lebih lanjut masalah 
tersebut.  

 
Pembentukan Working Group 
Mempertimbangkan komentar yang terjadi pada saat pleno, Sub Komite sepakat untuk membentuk 
kembali Working Group on Safe Mooring Operations. Hasilnya antara lain: 
1. Amendments to SOLAS reg. II-1/3-8 

 Grup sepakat penggunaan terminologi “occupational safety" menggantikan "human-

centred design approach".  
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 Grup setuju untuk memasukan persyaratan baru "The design of mooring arrangements 

and rationale of selection of the mooring equipment including lines shall be documented 

and kept onboard". 

 Grup sepakat untuk menghapus kata “equivalent level of safety”. 

 

2. Draft new guidelines on the design of mooring arrangements 

 Grup sepakat untuk memasukan satu paragraph pada section 1 mengenai penerapan 

ergonomics dan usability. 

 Grup sepakat bahwa automated mooring systems agar lebih terkait SOLAS regulasi II-1/55 on 

alternative design and arrangements. 

 Grup sepakat utnuk menambahkan section baru untuk "Documentation on deviation", untuk 

memberikan alasan, justifikasi dan langkah-langkah keselamatan yang memadai. 

 

3. Draft guidelines for inspection and maintenance  

Grup mencatat bahwa familiarisasi dan pelatihan terkait penggunaan mooring equipment and 

fittings yang aman akan lebih tepat ditangani oleh badan IMO lain. Oleh karena itu, Grup 

merekomendasikan agar Sub Komite meneruskan masalah tersebut kepada Komite untuk 

pertimbangan lebih lanjut. 

 

4. Draft revised guidance on shipboard towing and mooring equipment (MSC.1/Circ.1175) 

 Grup sepakat untuk mengklarifikasi bahwa sections 2 dan 3 of appendix A memberikan 

nilai minimum ship design Minimum Breaking Load (MBLSD) dan MBLSD agar ditentukan 

oleh desainer kapal. 

 

 Grup mencatat bahwa draft Revised guidance agar diterapkan pada kapal yang dibangun 

pada atau setelah tanggal berlakunya revised SOLAS regulation II-1/3-8. Sementara itu, 

Guidance on shipboard towing and mooring equipment (MSC.1/Circ.1175) akan tetap 

diberlakukan pada kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 2007 tetapi sebelum 

tanggal berlakunya. 

 

Setelah diskusi yang dilakukan dalam pleno, Sub-komite mencatat dan menyetujui laporan Working 
Group dan mengambil tindakan yang sesuai seperti yang diminta. 
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B. 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 4) 

Working Group Subdivision and Damage Stability (SDS) didirikan oleh Sub-Komite. Working Group 
diinstruksikan untuk mengembangkan rancangan amandemen SOLAS bab II-1, bagian B-1 hingga B-4 
dan ketentuan terkait Explanatory Notes (resolution MSC.429 (98)) untuk: 

 Finalisasi rancangan amandemen terhadap regulasi II-1 / 7-2.5.2; 

 Mempertimbangkan amandemen terhadap regulasi II-1 / 12.6.1 terkait lokasi dan 
pengoperasian katup sekat tubrukan (collision bulkhead valve); 

 Mempertimbangkan kelanjutan rancangan kriteria aplikasi untuk amandemen 

 Merevisi MSC.1/Circ.1464/Rev.1 
 

Amandemen SOLAS regulation 7-2.5 
Mempertimbangkan peraturan SOLAS II-1/7 2.5 dan II-1 / 17.1 Grup sepakat ada ketidakkonsistenan 
yang signifikan mengenai perlakuan bukaan pada sekat yang dianggap kedap air dalam perhitungan 
stabilitas kerusakan dan terletak di atas dek sekat. Dalam konteks ini, Grup mencatat bahwa peraturan 
SOLAS II 1/17 hanya berlaku untuk kapal penumpang dan, oleh karena itu, amandemen untuk 
menyelesaikan ketidakkonsistenan yang hanya berlaku untuk kapal penumpang. Grup setuju untuk 
merevisi peraturan SOLAS II-1 / 7-2.5 untuk mewajibkan bukaan – bukaan pada kapal penumpang 
yang terletak di lokasi yang terbenam pada tahap akhir dan/atau tahap menengah dari kebocoran agar 
kedap air. Ini dicapai dengan membuat regulasi II-1 / 7-2.5.2.1 yang berlaku untuk kapal kargo dan 
menduplikasi peraturan SOLAS II 1 / 7-2.5.2.1 menjadi peraturan SOLAS baru II-1 / 7-2.5.3.4 yang 
berlaku untuk kapal penumpang. Grup juga menyetujui amandemen terhadap peraturan SOLAS II-1 / 
7-2.5.5 untuk mengklarifikasi bahwa beberapa bukaan yang diizinkan untuk dibuka selama navigasi 
sesuai dengan peraturan SOLAS II-1/22 sampai 24, dan tidak dianggap sebagai bukaan dalam 
perhitungan damage stability. Ini tidak merubah persyaratan yang ada. 

 
Amandemen SOLAS regulation 17 
Grup setuju untuk mengubah peraturan SOLAS II-1 / 17.1 untuk menyelaraskan dengan pengaturan 
internal watertight subdivision arrangements yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan stabilitas 
di bagian B-1 dan B-2. Regulasi SOLAS II-1 / 17.3 yang baru telah ditambahkan pembahasan pintu-
pintu dalam internal watertight subdivision arrangements di atas geladak sekat yang tercelup hanya 
pada kisaran stabilitas positif yang diperlukan untuk setiap kasus kerusakan yang berkontribusi pada 
pencapaian subdivision index A. Pintu-pintu ini, berjenis berengsel ataupun geser, harus mampu 
mencegah lewatnya air. Selain itu, pintu-pintu ini dapat tetap terbuka asalkan mereka dapat ditutup 
secara otomatis dari jarak jauh dari navigation bridge dan selalu siap untuk segera ditutup. 
 
Amandemen SOLAS regulation 12.6.1 
Grup menyetujui persyaratan untuk katup yang dikendalikan dari jarak jauh dan mempertahankan 
beberapa pembatasan yang ada terkait dengan lokasi katup. Dalam hal ini, Grup menganggap bahwa 
katup dapat ditempatkan di sisi depan atau belakang sekat tubrukan (collision bulkhead), asalkan 
ruang di sisi belakangnya bukan ruang kargo. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk memastikan 
bahwa katup mampu ditutup secara manual dari posisi di atas watertight deck kapal penumpang dan 
freeboard deck kapal kargo jika sistem kendali jarak jauh gagal. Selain itu, ketentuan baru 
ditambahkan bahwa katup harus ditutup secara normal. 
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Amandemen SOLAS regulation 13 
Grup menyetujui proposal dari Norwegia mengenai penggunaan istilah "watertight boundary" untuk 
menggantikan "watertight bulkhead". Grup juga menyetujui proposal dari IACS mengenai central 
operating console. Central operating console untuk semua power-operated sliding watertight doors 
harus ditempatkan di pusat keselamatan (safety centre) sesuai dengan peraturan II-2/23. Jika pusat 
keselamatan (safety centre) terletak di ruang terpisah yang berdekatan dengan navigation bridge, 
central operating console juga harus berada di navigation bridge. Grup mencatat bahwa amendemen 
yang disepakati untuk peraturan SOLAS II-1/13 menghasilkan penghapusan paragraf 6 dan 
penggantian nomor berikutnya dari paragraf yang tersisa. Item ini menjadi catatan karena diyakini 
ketentuan dalam peraturan ini dapat dirujuk dari berbagai peraturan lainnya. 
 
Amandemen SOLAS regulation 22.6 
Grup setuju untuk mengubah peraturan SOLAS II-1 / 22.6 tentang persyaratan palka kedap air agar 
tetap tertutup selama navigasi. Grup setuju untuk membiarkan pintu palka ini dibuka untuk akses 
terbatas jika diizinkan oleh Kapten kapal. Dalam hal ini, Grup tidak menerima proposal persyaratan 
desain yang terkait dengan peraturan SOLAS II-1 / 16-1 yang sesuai dengan alarm dan open/close 
indicator pada navigation bridge untuk palka di dek kedap air. 
 
Penerapan Draft Amandemen 
Grup setuju bahwa pengaplikasian teks untuk kapal lama (grandfather existing ships) yang dibangun 
sebelu 1 January 2024 hanya diperlukan untuk amandemen yang berdampak pada pengaturan desain 
kapal. 
  
Revisi of MSC.1/Circ.1464 dan Revisi Explanatory Notes 
Terkait dengan revisi MSC.1 / Circ.1464 / Rev.1, Grup mencatat bahwa MSC.1 / Circ.1464 / Rev.1 dan 
Corr.1 telah digantikan dengan MSC.1 / Circ.1572, untuk kapal yang dibangun pada atau setelah 9 
Juni 2017. Terkait draft Revisi Explanatory Notes untuk SOLAS Chapter II-1 subdivision and damage 
stability regulations (resolusi MSC.429 (98)) dan revisi MSC.1 / Circ.1572, Grup merekomendasikan 
bahwa SDS Correspondence Group dibentuk kembali. 
 

C. FINALIZATION OF SECOND GENERATION INTACT STABILITY CRITERIA (AGENDA ITEM 5) 

Grup ahli/Expert Group untuk Intact stability telah terbentuk selama sidang Sub-Komite. Grup 
melanjutkan pengembangan second generation intact stability sebagai berikut :   

 Draf interim guidelines terkait spesifikasi dari direct stability assessment procedures  

 Draf interim guidelines untuk persiapan pembatasan operasional dan petunjuk operasional 

 Draf interim guidelines terkait vulnerability criteria for the second generation of intact stability 
criteria. 

 
Draf interim guidelines tentang spesifikasi dari direct stability assessment procedures 
Grup mengambil tindakan yang substantif untuk progres pekerjaaan (dan pengembangan Draf interim 
guidelines tentang spesifikasi dari direct stability assessment procedures), antara lain :  

 Termasuk symbol “Tp” pada nomenklatur; 

 Pendefinisian "direct assessment procedures", "assumed situation", "nominal ship forward speed", 
dan re-defined "design situation"; 
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 Memodifikasi teks bagian "Requirements for particular stability failure modes" untuk memberikan 
kejelasan, seperti halnya memodifikasi "accedence of lateral acceleration" dan memasukan 
ketentuan terkait penggunaan autopilot, ship forward speed and degrees of freedom tidak 
termasuk dalam dynamic modelling; 

 Penyusunan kembali "acceptance criteria" on maximum roll amplitude; 

 Penyusunan kembali "design scenarios" pada table bagian "Environmental and sailing conditions" 
untuk tujuan penyederhanaan; 

 Penyusunan kembali "extrapolation procedures" dalam bentuk daftar; 

 Menyelaraskan bahasa rekomendasi yang dipergunakan pada teks, seperti mengganti teks “must” 
dengan “should”; dan 

 Termasuk teks pada draf guidelines extrapolation methods POT, EPOT, critical wave groups, split 
time method, akan tetapi pengajuan termasuk validasi dan assessment examples sedang ditunda.  
 

Draf interim guidelines untuk persiapan pembatasan operasional dan petunjuk operasional 
Grup mengambil tindakan yang substantif untuk progres pekerjaaan (dan pengembangan draf interim 
guidelines untuk persiapan pembatasan operasional dan petunjuk operasional), antara lain : 

 Termasuk 2 (dua) paragraf baru bagian "General principles" membentuk koneksi dengan draf 
interim guidelines untuk direct stability assessment dan menyoroti aplikasi dari draf guidelines 
untuk setiap kondisi pemuatan; 

 Penggunaan kata "acceptable" dan pengenalan sebuah paragraf baru yang mengklarifikasi 
beebagai kasus dimana terlalu banyak kondisi pelayaran di berbagai sea states harus dihindari 
untuk kondisi pemuatan tertentu sesuai bagian "Acceptance of operational measures"; 

 Menghapus ketentuan renormalisasi sehubungan dengan "limited scattered table" dan setuju untuk 
mengklarifikasi aspek ini didalam catatan penjelas; 

 Penambahan paragraf baru yang merujuk kepada kondisi lingkungan sesuai “Operational 
limitations pada area yang spesifik, rute atau seasons” dan ”Operational limitations untuk operasi 
hingga tinggi gelombang maksimum”, 

 Menghapus ketentuan sehubungan dengan preferensi penggunaan media digital sesuai "General 
principles of preparation of operational guidance"; 

 Penyederhanakan teks sesuai bagian "Probabilistic operational guidance" and modified the 
stability failure rate;  

 Memodifikasi teks sesuai bagian "Deterministic operational guidance" for clarifying the cases 
where non-probabilistic criteria and asumsi situasi yang digunakan; 

 Memodifikasi dan menyusun ulang teks sesuai bagian "Simplified operational guidance" untuk 
kejelasan lebih lanjut mengenai persyratan untuk pengujian model atau numerical methods of high 
accuracy, forward speed, nominal speed dan penyajian informasi dalam bentuk diagram polar; 

 Penyederhanaan ketentuan yang berkaitan terhadap keakuratan ramalan cuaca dengan 
mendefinisikan tanggungjawab master kapal sesuai bagian “Application”;dan  

 Penghapusan ketentuan tentang penghitungan real-time selama operasi. 
Draft interim guidelines on vulnerability criteria for the second generation of intact stability 
criteria 
Grup mengambil tindakan subtantif berikut terhadap pekerjaan (dan mengembangkan draft interim 
guidelines on vulnerability criteria for the second generation of intact stability criteria), antara lain: 

 menyusun kembali bagian "Application" pada masing-masing failure modes untuk mengklarifikasi 
setiap kondisi pemuatan kapal yang tidak memenuhi standar yang terkandung dalam levels 1 and 
2 vulnerability criteria dengan pandangan untuk harmonisasi dengan draf guidelines lainnya;  
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 menyeragamkan ketentuan terkait stability limiting information dengan perhitungan matriks untuk 
penerapan yang lebih baik pada setiap failure modes;  

 memasukan ketentuan free surface correction untuk semua failure modes yang relevan; 

 merubah dan mengharmonisasikan rumus untuk meningkatkan dalam hal penggunaan dan 
pemahaman;  

 memberikan pengecualain terhadap kapal dengan extended low weather decks dan mencatat 
bahwa pengecualian yang sama dipersyaratkan dalam draft interim guidelines for direct stability 
assessment dan draft interim guidelines on the preparation of operational limitations and 
operational guidance;  

 menghapus teks yang melibatkan ketentuan “satisfaction of the Administration” ; dan  

 sepakat untuk mengenalkan tabel wave scatter  pada bagian  "Level 2 vulnerability criteria for dead 
ship condition" dan "Level 2 vulnerability criteria for excessive acceleration”. 
 

Validasi kondisi dead ship dan keterkaitan regulasi antara kriteria cuaca yang ada saat ini 
dengan draf kriteria kondisi dead ship 
Grup juga membahas mengenai validasi kondisi dead ship dan keterkaitan hubungan antara kriteria 
cuaca yang ada saat ini dengan draf kriteria kondisi dead ship. Pada pembahasan tersebut, mayoritas 
anggota sepakat terhadap: 

 draf kriteria kondisi dead ship agar tidak dipertimbangkan sebagai alternative untuk kriteria cuaca 
yang ada saat ini pada 2008 IS Code. Oleh karena itu, draf teks agar dimasukan ke dalam bagian 
awal/ pendahuluan untuk dikembangkan; 

 Tujuan interim draft guidelines adalah untuk mendapatkan alat dalam menangani second 
generation intact stability criteria atas dasar konsep "state-of-the art" terbaik, tersedia pada saat 
dikembangkan dan oleh karena itu, peningkatan lebih lanjut dapat dibuat dengan experiencing  
sebagai hasil pengujian; 

 Melihat keberagaman pada maturity level, penjelasan yang memadai agar dibuat dalam bagian 
pembukaan/pendahuluan untuk mencerminkan keadaan tersebut; 

 Dead ship failure mode agar tidak dikeluarkan dari 5 (lima) stability failure modes. 
 

Pembentukan Correspondence Group 
Grup sepakat untuk merekomendasikan agar Correspondence Group on Intact Stability dapat dibentuk 
kembali untuk menangani masalah terkait second generation intact stability criteria untuk melanjutkan 
pekerjaannya secara intersessional. 

 

D. 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 6) 

IMO dalam upaya menangani masalah standar keselamatan untuk pengangkutan lebih dari 12 
personel industri di atas kapal yang melakukan pelayaran internasional dengan memberikan dua 
pendekatan solusi, yaitu solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. 
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Untuk solusi jangka pendek, MSC 97 mengadopsi rekomendasi sementara/interim untuk keselamatan 
pengangkutan terhadap lebih dari 12 personel industri di kapal yang terlibat dalam pelayaran 
internasional (Interim recommendations on the safe carriage of more than 12 industrial personnel on 
board vessels engaged on international voyages (resolusi MSC.418 (97)). Sedangkan untuk solusi 
jangka panjang, disepakati untuk mengembangkan Chapter baru dalam SOLAS (Bab XV) dan Kode 
terkait (IP Code). 

Mempertimbangkan keputusan yang dibuat oleh Komite terkait hal tersebut, Sub-komite telah bekerja 
dalam pengembangan instrumen wajib tersebut melalui pembentukan Kelompok Korespondensi dan 
Kelompok Kerja. 

Pada sesi ini, setelah diskusi, Sub-komite sepakat bahwa menggunakan jumlah penumpang, personel 
khusus, dan personel industri yang teragregasi untuk aplikasi penerapan IP Code telah menyebabkan 
kebingungan, ambiguitas, dan interpretasi yang salah di antara para delegasi, yang bertentangan 
dengan Organization's Guidance on drafting of amendments to the 1974 SOLAS Convention and 
related mandatory instruments (MSC.1/Circ.1500/Rev.1, paragraph 2.1.1).  

Mengingat kesulitan-kesulitan yang disebutkan di atas dalam penerapan draf SOLAS Chapter XV dan 
IP Code, Sub-komite sepakat untuk meminta arahan Komite tentang masalah ini dan menginstruksikan 
IP Working Group untuk terus mengembangkan kedua instrument tersebut tanpa membahas lebih 
lanjut kategori personel dimana SOLAS Chapter XV dan IP Code akan berlaku. Selanjutnya, Sub-
komite mengundang MSC 101 untuk mempertimbangkan masalah di atas dan mengambil tindakan 
yang sesuai. 

 

E. AMENDMENTS TO THE 2011 ESP CODE (AGENDA ITEM 7) 

Sub-komite mengingat kembali bahwa MSC 100, setelah mempertimbangkan draf amandemen ESP 
Code pada dokumen MSC 100/3 (Sekretariat) dan MSC 100/3/2 (IACS dan Sekretariat), memutuskan 
untuk : 

 Menunda adopsi dari draf amandemen untuk ESP Code 2011 dan mengundang IACS untuk 

bekerja sama dengan Sekretariat guna mempersiapkan sebuah revisi draft amandemen terhadap 

Code dengan menggunakan "shall/should" sebagai ganti "is to/are to", untuk diserahkan ke                    

MSC 101 dengan tujuan untuk diadopsi; dan  

 Menginstruksikan Sub-komite SDC untuk memastikan bahwa draf amandemen ESP Code tahun 

2019 dapat diselesaikan pada SDC 6 untuk diteruskan ke MSC 101 untuk persetujuan dan 

selanjutnya diserahkan ke A 31, termasuk draf revisi amandemen terhadap ESP Code 2011. 

SDC 6 membentuk Drafting Group untuk amandemen terhadap ESP Code 2011 dan dengan 
mempertimbangkan komentar yang telah dibuat dan keputusan yang diambil pada saat sidang Pleno, 
Drafting Group diperintahkan untuk : 

 Menyelesaikan teks versi konsolidasi terbaru dari ESP Code (ESP Code 2019), termasuk draf 
Assembly resolution yang terkait, dengan mempergunakan dokumen SDC 6/7 dan adendumnya 
sebagai dasar, dengan menggabungkan perubahan pada draf amandemen ke ESP Code 2011, 
sesuai (MSC 100/20, paragraf 3.5 sampai 3.8), dengan mempertimbangkan dokumen MSC 
100/3/2 dan SDC 6/J/6.    
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Secara umum amandemen untuk ESP Code 2011 berisi antara lain :   

 Perubahan editorial ke versi konsolidasi dari ESP Code 

a) Menyelaraskan teks dengan bahasa wajib/mandatory yang dipergunakan oleh IMO dan 

menggabungkan catatan kaki/footnotes yang mana dapat dipertimbangkan sebagai teks 

yang subtantif ke dalam teks utama dari ESP Code; 

b) Editorial "shall/should" sebagai ganti "is to/are to" yang digunakan diseluruh draf versi 

konsolidasi dari ESP Code, jika diperlukan; 

c) Modifikasi editorial minor yang dibuat untuk meningkatkan tingkat keterbacaan, konsistensi 

penggunaan kata-kata sejauh memungkinkan, dimana ketentuan yang sama berlaku untuk 

empat bagian pada Code. 

 

 Pengguanaan istilah "Administration and organizations recognized by the Administration" 

a) Pencantuman definisi dari istilah “Administration” dengan mempertimbangkan istilah 

"Administration" to include recognized organization harus terceminkan kedalam teks utama 

dari Code; 

b) Dikarenakan Pemerintah tidak memiliki Exclusive Surveyor dan oleh karena itu maka 

disetujui untuk penghapusan kata “exclusive” pada paragraf 1.4.1 dan 1.4.2. 

 

 Survey Antara (Intermediate) 

Sesuai dengan resolusi MSC.409(97) yang telah diadopsi terkait harmonisasi dari intermediate and 

renewal survey windows antara Kapal ESP dan kapal non-ESP. Sub-Komite memutuskan bahwa 

aplikasi ini harus diklarifikasi untuk memungkinkan item itu sebagai tambahan bagi persyaratan 

survey tahunan yang terjadi diantara survey tersebut, dan berdasarkan paragraf yang relevan 

sesuai aplikasi yang telah diamandemen. 

 

 Persyaratan minimal 

Sub-Komite memutuskan untuk mempertahankan paragraf ”Minimum requirements” bertujuan 

untuk sebagai referensi. 

 

 Sistem pencegahan korosi 

Sub-Komite mengemukakan kekawatiran bahwa tidak ada definisi yang jelas untuk "soft" dan 

"semi-hard" coatings yang telah disediakan.  

 


