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Technical Information 
 
No.    :   170  -  2019 
 

22 Februari 2019 

 
Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal  : Laporan Singkat IMO  Sub-Committee on Pollution Prevention and Response 

sesi ke-6 (PPR 6) 
 
 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 6 dari IMO  Sub-Committee on 
Pollution Prevention and Response (PPR 6) yang diselenggarakan dari tanggal 18 sampai 
dengan 22 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: 
 

Agenda 
Item 

Topic 

3 Safety and pollution hazards of chemicals and preparation of 
consequential amendments to the IBC Code 

5 Revised guidance on methodologies that may be used for enumerating 
viable organisms  

6 Amendment of annex 1 to the AFS Convention to include controls on 
cybutryne, and consequential revision of relevant guidelines  

8 Consistent implementation of regulation 14.1.3 of MARPOL Annex VI  

11 Review of the 2015 Guidelines for Exhaust Gas Cleaning Systems 
(resolution MEPC.259(68))  

16 Unified interpretation to provisions of IMO 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         
 
 
 
     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 UNTUK SUB-COMMITTEE ON POLLUTION 
PREVENTION AND RESPONSE SESI KE 6 (PPR 6) 
 

A. SAFETY AND POLLUTION HAZARDS OF CHEMICALS AND PREPARATION OF 
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO THE IBC CODE (AGENDA ITEM 3) 

Mempertimbangkan laporan dari Working Group on the Evaluation of Safety and Pollution Hazards of 
Chemicals (ESPH) of the Sub-Committee on Pollution Prevention and Response sesi ke-24 dan 
usulan yang dimasukan pada saat PPR 6 di bawah Agenda ini, Sub-Komite setuju untuk membentuk 
Working Group on Safety and Pollution Hazards of Chemicals and Preparation of Consequential 
Amendments to the IBC Code. 

Dari hasil pekerjaan dan diskusi yang dilakukan oleh Working Group, Sub-Komite memutuskan untuk: 

1. menyetujui hasil evaluasi produk dan memasukkannya ke dalam Lists 1 dan 3 di 
MEPC.2/Circular;  

2. menyetujui hasil evaluasi terkait bahan cleaning additives;  
3. menyetujui keputusan Working Group terkait perlunya revisi terhadap Tank cleaning additives 

guidance note and reporting form (MEPC.1/Circ.590) dan meminta kepada Negara Anggota 
untuk memasukkan usulan terkait kepada ESPH 25;  

4. mencatat bahwa 35 tripartite agreements akan habis masa berlakukanya pada Desember 2019 
dan akan dihapus dari MEPC.2/Circular, dan meminta kepada Pemerintah masing-masing 
Negara untuk menginformasikan kepada Industri terkait untuk dilakukan penyesuaian demi 
menghindari adanya masalah pengangkutan produk tersebut;  

5. menyetujui draf MEPC Circular terkait Guidance on the implementation of provisional 
categorization of liquid substances in accordance with MARPOL Annex II and the IBC Code 
related to paraffin-like products;  

6. menyetujui draft modifications untuk draf amandemen IBC Code, untuk dipertimbangkan dan 
diadopsi bersama dengan amandemen IBC Code, oleh MEPC 74 dan MSC 101;  

7. menyetujui draf MSC-MEPC Circular terkait the Revised guidelines for the carriage of blends of 
biofuels and MARPOL Annex I cargoes, untuk persetujuan dari MEPC 74 dan MSC 101; 

8. menyetujui draf revisi MEPC.1 Circular terkait the Guidelines for the provisional assessment of 
liquid substances transported in bulk, untuk persetujuan dari MEPC 74;  

9. menyetujui revisi draf PPR Circular terkait Decisions with regard to the categorization and 
classification of products;  

10. mencatat kesepakatan Working Group terkait Paragraf 5.3.2 dalam draf Interim Guidelines for 
the safety of ships using methyl/ethyl alcohol as fuel (CCC 5/WP.3, annex 1) dan 
menginformasikan hal tersebut kepada CCC 6; dan 

11. menyetujui agenda provisional ESPH 25.  
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B. REVISED GUIDANCE ON METHODOLOGIES THAT MAY BE USED FOR ENUMERATING VIABLE 

ORGANISMS (AGENDA ITEM)  

Sub-Komite mencatat bahwa MEPC 71 telah menyetujui BWM.2/Circ.61 terkait Guidance on 
methodologies that may be used for enumerating viable organisms for type approval of ballast water 
management systems. Guidance ini adalah merupakan hasil adopsi dari Guidelines (G8) 2018, yang 
berjudul guidance on methodologies for determining the viability of organisms. 

Sub-Komite juga mencatat adanya usulan yang dimasukkan pada MEPC 71 dan PPR 5 oleh Belanda 
untuk memasukkan 2 tambahan metode, yaitu Flow Cytometry Method (FCM) dan Pulse Amplitude 
Modulation PAM methods, yang kemudian telah dipastikan bahwa kedua metode tersebut harus 
digunakan bersamaan dan tidak dapat dipisahkan penggunaannya, namun penggunaan kedua 
metode belum pernah divalidasi. 

Pada sesi ini, Belanda menginformasikan kepada Sub-Komite bahwa Belanda masih dalam proses 

memvalidasi metode untuk 10 to 50 μm size class, yang bertujuan untuk memberikan akurasi 

perhitungan dan viability assessment. Oleh karena itu, Belanda meminta kepada Sub-Komite untuk 

mengubah target tahun penyelesaian 2019 menjadi "Continuous" seperti yang diharapkan pada 

BWM.2/Circ.61. Akan tetapi permintaan Belanda itu tidak dapat diterima oleh Sub-Komite. 

 

Dalam hal ini, Sub-Komite meminta kepada Belanda untuk memasukkan informasi terkait validasi 

FCM, yang mencakup masalah yang dibahas pada PPR 5, untuk sesi Sub-Komite selanjutnya. 

 

Selain itu, Sub-Komite mencatat informasi terbaru mengenai metode analisis untuk organisme yang 

hidup di air ballast dengan menggunakan alat deteksi otomatis yang lebih sesuai untuk organisme 

yang bersifat motile dan atau yang mengandung klorofil (MFA; Motility and Fluorescence Assay)  

 

 

C. AMENDMENT OF ANNEX 1 TO THE AFS CONVENTION TO INCLUDE CONTROLS ON 

CYBUTRYNE, AND CONSEQUENTIAL REVISION OF RELEVANT GUIDELINES (AGENDA ITEM 6) 

Sub-Komite mencatat bahwa MEPC 71 telah menyetujui untuk memasukkan agenda "Amendment of 
annex 1 to the AFS Convention to include controls on cybutryne, and consequential revision of relevant 
guidelines" ke dalam agenda Sub-Komite dengan target tahun 2020. 
 
Selanjutnya, Komite mengundang pihak yang berkepentingan untuk memasukkan usulannya pada 
PPR 6 terkait amandemen terhadap Annex 1 dari AFS Convention untuk pengendalian Cybutyrne, 
yang berisi informasi yang dipersyaratkan oleh Annex 3 dari AFS Convention dan permintaan dari PPR 
5 untuk memasukkan proses risk assessment dan kemungkinan pembatasan lingkup geografis dari 
risk assessment yang dilakukan sebagai usulan awal.  
 
Pada sesuai ini, Austria, dll memasukkan dokumen PPR 6/6 dan PPR 6/INF.7 untuk memberikan bukti 
adanya resiko lingkungannyang tidak dapat diterima dari penggunaan cat anti teritip yang mengandung 
Cybutryne dan mengusulkan pengendalian bahan kimia tersebut melalui amandemen Annex I dari AFS 
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Convention.  
 

Untuk melakukan diskusi lebih dalam, Sub-Komite membentuk Technical Group on the Amendments to 
the AFS Convention. Dari hasil diskusi dari Technical Group tersebut, Sub-Komite setuju untuk: 

1. mensirkulasikan laporan Technical Group kepada Negara Pihak, Anggota, PBB dan Badan 
Khususnya, Organisasi antar Pemerintah sebelum Komite (MEPC) mempertimbangan laporan 
tersebut;  

2. meminta usulan terkait standart pendekatan untuk risk assessment untuk evaluasi bahan anti 
teritip. 

3. mendorong Negara Anggota untuk melakukan Baseline Study sebelum ketentuan pengendalian 
Cybutryne diterapkan, yang diharapkan studi tersebut dapat digunakan untuk mengetahu 
apakah aturan tersebut telah efektif; 

4. draf amandemen terhadap Annex 1 (Controls on anti-fouling systems) dari AFS Convention 
untuk memasukkan ketentuan pengendalian Cybutryne, untuk diteruskan ke MEPC 74 untuk 
persetujuan; 

5. draf amandemen terhadap format International Anti-fouling System Certificate, untuk diteruskan 
ke MEPC 74 untuk persetujuan; 

6. mengundang usulan untuk dimasukkan ke PPR 6 untuk pertimbangan amandemen terhadap 
Guidelines for brief sampling, survey and certification, and inspection of anti-fouling systems on 
ships (resolutions MEPC.104(49), MEPC.195(61) and MEPC.208(62), secara berturut-turut), 
dengan mempertimbangkan isu yang berkembang pada sesi ini;  

7. mengundang Komite untuk meminta Badan yang mengurusi London Convention and Protocol, 
pada sesi mereka selanjutnya, untuk mempertimbangkan Revisi Guidance on best 
management practices for removal of anti-fouling coatings from ships, including TBT hull paints 
(LC-LP.1/Circ.31/Rev.1), yang bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan 
Cybutryne di bawah ketentuan AFS Convention; dan 

8. mengundang Komite untuk mencatat perlunya untuk mempertimbangkan untuk melakukan 
pemutakhiran daftar dari Inventory of Hazardous Materials dalam Hong Kong Convention untuk 
memasukkan Cybutryne.  

 

D. CONSISTENT IMPLEMENTATION OF REGULATION 14.1.3 OF MARPOL ANNEX VI (AGENDA 
ITEM 8) 

Sub-Komite membentuk Working Group on Prevention of Air Pollution from Ships, pada sesi ini untuk 
memastikan konsistensi penerapan aturan Regulation 14.1.3 dari MARPOL Annex VI terkait 
pembatasan kandungan sulfur pada bahan bakar minyak tahun 2020. 

 

Draft amendments MARPOL Annex VI  

Sub-Komite, secara prinsip, setuju terhadap draf amandemen untuk Regulasi 1, 2, 14, 18 dan 
Appendix 1 serta Appendix VI. 
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Amandemen ini dimaksudkan untuk memasukkan ketentuan terkait pengambilan sampling bahan 
bakar minyak dan pengujiannya. Aturan ini akan mempersyaratkan agar kapal memiliki sampling point 
untuk ditujukan untuk pengambilan sampling bahan bakar yang digunakan di kapal untuk 
memverifikasi apakah bahan bakar tersebut telah memenuhi ketentuan Regulasi 14.1.3. 

Untuk kapal yang dibangun sebelum aturan baru ini diberlakukan, maka pemaasangan sampling point 
harus dilakukan tidak lebih dari pelaksanaan survey pembaruan yang pertama setelah tanggal 
pemberlakukan amandemen regulasi ini atau tidak lebih dari 12 setelahnya, mana yang lebih lama. 

Draf amandemen ini akan dimasukkan ke MEPC 74 untuk persetujuan. 

 

Draft 2019 Guidelines on consistent implementation of the 0.50% sulphur limit under MARPOL 
Annex VI  

Tujuan dari Guidelines ini adalah untuk memastikan penerapan yang konsisten terhadap pembatasan 
kandungan sulfur 0.50% sesuai yang diatur pada MARPOL Annex VI. Guidelines ini ditujukan untuk 
digunakan oleh Pemerintah, Negara Pelabuhan, Pemilik kapal, Galangan kapal dan Penyedia bahan 
bakar. 

Guidelines ini berisi, antara lain: 

1. Ship implementation planning for 2020; 
2. Impact on fuel and machinery systems; 
3. Verification issues and control mechanism and actions;  
4. Fuel oil non-availability; and  
5. Possible safety implications relating to fuel oils meeting the 0.50% m/m sulphur limit. 

Draf resolusi MEPC ini akan dimasukkan ke MEPC 74 untuk diadopsi. 

Draft Guidance for Port State Control on Contingency Measures for Addressing Non-Compliant 
Fuel Oil 

Pada kasus terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan penggunaan bahan bakar yang 
dipersyaratkan, maka komunikasi antara kapal dan Negara Pelabuhan harus dilakukan dengan 
mempertimbangkan langkah-langkah yang diatur pada Guidance ini. 

Draft MEPC Circular 2019 Guidelines for Onboard Sampling for the Verification of the Sulphur 
Content of the Fuel Oil Used on Board Ships 

2019 Guidelines for onboard sampling for the verification of the sulphur content of the fuel oil used on 
board ships berisi metode sampling yang disetujui untuk memastikan kontrol dan penerapan yang 
efektif dari penggunaan bakar bakar minyak di atas kapal yang telah diatur pada MARPOL Annex VI. 

Negara Anggota diminta untuk mengedarkan Guidelines ini kepada Pemerintah, industry, organisasi 
perkapalan yang relevan, perusahaan pelayaran dan pemangku kepentingan lainnya. 
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Circular ini akan dimasukkan ke MEPC 75 untuk persetujuan dan akan menggantikan 
MEPC.1/Circ.864.  

Draft Joint MSC-MEPC Circular Addressing the Delivery of Compliant Fuel Oil by Suppliers 

Draf ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan SOLAS dan MARPOL (secara 
keselamatan dan lingkungan) dalam hal penyediaan bahan bakar minyak yang dipersyarakan untuk 
kapal. 

Dimana keselamatan dan kualitas dari bahan bakar minyak diatur pada SOLAS Chapter II-2 dan 
MARPOL Annex VI Regulasi 14 dan 18. Selanjutnya, Negara peratifikasi MARPOL harus melakukan 
tindakan yang sesuai dalam apabila Penyedia bahan bakar minyak diketahui telah menyediakan bahan 
bakar minyak yang tidak sesuai dengan yang tercantuk pada Bunker Delivery Note. 

Draf ini akan dimasukkan ke MEPC 74 dan MSC 101 untuk persetujuan. 

 

MEPC Circular Unified interpretations to MARPOL Annex VI 

Circular ini berisi interpretasi terhadap Regulasi 14.2 terkait penerapan pembatasan sulfur terhadap 
alat-alat keselamatan di atas kapal. Hal ini berarti bahwa pelarangan penggunaan bahan bakar yang 
tidak sesuai juga berlaku untuk alat-alat keselamatan di atas kapal. 

Circular ini akan menggantikan MEPC.1/Circ.795/Rev.3, yang selanjutnya akan dimasukkan ke MEPC 
74 untuk persetujuan.  

Draft 2019 Guidelines for port State control under MARPOL Annex VI  

Guidelines ini bertujuan untuk memberikan dasar panduan untuk melakukan inspeksi Port State 
Control untuk pemenuhan terhadap ketentuan MARPOL Annex BI dan memastikan konsistensi 
inspeksi, defisiensi yang ditemukan dan penerapan prosedur pengendalian. 

Draf ini akan dimasukkan ke MEPC 74 untuk adopsi.  

 

E. REVIEW OF THE 2015 GUIDELINES FOR EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS (RESOLUTION 
MEPC.259(68)) (AGENDA ITEM 11) 

Sub-Komite menyetujui revisi dari 2015 EGCS Guidelines yang akan disiapkan dalam bentuk 
Guidelines baru (yang disebut sebagai 2020 EGCS Guidelines) yang akan berlaku untuk pemasangan 
baru setelah tanggal tertentu yang ditetapkan, dan EGCS yang lama yang telah disetujui dengan 
menggunakan 2015 EGCS Guidelines tidak perlu mendapat persetujuan ulang. 
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Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi, Sub-Komite menyadari perlunya studi lebih lanjut terkait efek 
dari pembuangan washwater dari EGCS terhadap lingkungan. Studi ini akan dijadikan bahan 
pertimbangan untuk pengembangan draf amandemen 2015 EGCS Guidelines.  

Setelah mencatat kemajuan yang dihasilkan oleh Correspondence Group dan dokumen lainnya, Sub-
Komite meminta kepada MEPC 74 untuk memperpanjang target tahun penyelesaian review terhadap 
2015 EGCS Guidelines ke tahun 2020, agar dapat difinalisasi oleh PPR 7. 

 

F. UNIFIED INTERPRETATION TO PROVISIONS OF IMO ENVIRONMENT-RELATED CONVENTIONS 
(AGENDA ITEM 16) 

Pada sesi ini, Sub-Komite setuju terhadap Unified Interpretation berikut dan akan dimasukkan ke 
MEPC 74 untuk persetujuan; 

a) Unified Interpretations to facilitate the implementation of regulation 16.9 of MARPOL Annex VI. 
Interpretasi ini berisi klarifikasi tekait ketidakkonsistenan aturan dalam Regulasi 16.9 MARPOL 
Annex VI. 

b) Unified Interpretations to facilitate the implementation of regulation 13.5.3 of MARPOL Annex VI. 
Interpretasi ini berisi klarisifikasi terkait penerapan aturan mengenai Recording Equiment pada 
Regulasi 13.5.3 MARPOL Annex VI untuk penggantian mesin (Tier II) yang terkena ketentuan 
2013 Guidelines as required by regulation 13.2.2 of MARPOL Annex VI dengan mesin yang tidak 
sama yang tidak harus memenuhi ketentuan Tier III (resolution MEPC.230(65)).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


