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Informasi Teknik 
 
No.    :    171    -  2019 
 

11 Maret 2019 

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

ke 6 (SSE 6) 
 
 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 6 dari IMO Sub-Committee on 
Ship Systems and Equipment  (SSE 6) yang diselenggarakan dari tanggal 4 sampai dengan 8 
Maret 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  

Number 
Topic 

3 Safety objectives and functional requirements of the Guidelines on alternative 
design and arrangements for SOLAS chapters II-1 and III 

4 Develop new requirements for ventilation of survival craft 

6 
Review SOLAS chapter II-2 and associated codes to minimize the incidence 
and consequences of fires on ro-ro spaces and special category spaces of 
new and existing ro-ro passenger ships 

7 Amendments to MSC.1/Circ.1315 

9 Requirements for onboard lifting appliances and anchor handling winches 

11 Development of guidelines for cold ironing of ships and consideration of 
amendments to SOLAS chapters II-1 and II-2 

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

13 Amendments to paragraph 4.4.7.6.17 of the LSA Code concerning single fall 
and hook systems with on-load release capability 

14 Revision of the Standardized Life-Saving Appliance Evaluation and Test 
Report Forms 
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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 SIDANG IMO SUB KOMITE SHIP SYSTEMS AND EQUIPMENT SESI KE - 6 
(SSE 6) 

 

A.  SAFETY OBJECTIVES AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS OF THE GUIDELINES ON 
ALTERNATIVE DESIGN AND ARRANGEMENT FOR SOLAS CHAPTER II-1 AND III (AGENDA 
ITEM 3) 

Setelah mempertimbangkan laporan Corespondence Group dan, secara umum telah menyetujuinya, 
Sub-Komite mencatat bahwa Grup telah membuat kemajuan dalam pengembangan draft functional 
requirements dan expected performance criteria pada SOLAS chapter III dan draf MSC Circular untuk 
amandemen MSC.1 /Circ.1212. 

Untuk menyelesaikan daftar persyaratan fungsional dan kriteria kinerja yang diharapkan serta 
rancangan amandemen terhadap Pedoman tentang alternatif desain dan pengaturan pada SOLAS 
chapter II-1 dan III (MSC.1 / Circ.1212), maka Sub Komite membentuk Working Group on Life-Saving 
Appliances (LSA). 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari Working Group, Sub Komite menyetujui rancangan 
amandemen Pedoman tentang alternatif desain dan pengaturan pada SOLAS chapter II-1 dan III 
(MSC.1 / Circ.1212) dan circular MSC terkait, untuk diserahkan kepada MSC 101 untuk mendapatkan 
persetujuan. 

Tugas Sub Komite untuk mengembangkan persyaratan fungsional untuk SOLAS chapter III telah 
selesa dlakukan. Sementara, pekerjaan untuk SOLAS chapter II-1 akan dilanjutkan pada SSE 7. 

 

B. DEVELOP NEW REQUIREMENTS FOR VENTILATION OF SURVIVAL CRAFT (AGENDA ITEM 4)  

Sub Komite mencatat bahwa MSC 97 menginstruksikannya untuk mengembangkan persyaratan terkait 
dengan ventilasi pada totally enclosed lifeboats sebagai prioritas tinggi dan, setelah itu, 
mempertimbangkan persyaratan untuk survival craft lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan 
amandemen LSA Code  dan merevisi rekomendasi pengujian life-saving appliances (resolusi MSC.81 
(70)). 

Sub-komite juga mengingat bahwa, SSE 5 telah mencatat bahwa: 

a) Konsentrasi CO2 tidak boleh lebih dari 5.000 ppm, mensyaratkan tingkat ventilasi minimal 5 m3/h 
per orang; dan 

b) persyaratan ventilasi baru harus berlaku untuk semua new-built totally enclosed lifeboats yang 
dipasang di atas kapal setelah tanggal berlakunya amandemen. 

Berkaitan dengan hal tersebut, SSE 5 menyetujui bahwa rancangan amandemen terhadap LSA Code 
dapat diteruskan kepada Komite untuk persetujuan setelah amandemen terkait dengan LSA Code 
mengenai ventilasi pada survival craft selain totally enclosed lifeboats telah diselesaikan. 
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Pada sesi ini, untuk menyelesaikan draf amandemen terhadap LSA Code, Sub-Komite membentuk 
Working Group on Life-Saving Appliances (LSA). 

Namun, Working Group tidak dapat mempertimbangkan rancangan amandemen terhadap LSA Code 
karena Grup tidak dapat mencapai konsensus tentang perlunya monitor CO2 dan kesepakatan terkait 
usulan untuk melakukan amandemen terhadap kriteria tingkat ventilasi. 

Oleh karena itu, Sub-Komite sepakat untuk membentuk Correspondence Group untuk lebih lanjut 
membahas masalah ini, agar draf tersebut dapat difinalisasi di SSE 7. 

 

 

C. REVIEW SOLAS CHAPTER II-2 AND ASSOCIATED CODES TO MINIMIZE THE INCIDENCE AND 

THE CONSEQUENCES OF FIRES ON RO-RO SPACES AND SPECIAL CATEGORY SPACES OF 

NEW AND EXISTING RO-RO PASSENGER SHIPS (AGENDA ITEM 6) 

Sub-Komite mecatat bahwa MSC 98 telah menyetujui ruang lingkup pekerjaan, dan rencana kerja, 

terkait tinjauan terhadap SOLAS chapter II-2 dan Code yang relevan untuk ro-ro space dan special 

category space pada kapal penumpang, kapal ro-ro penumpang bangunan baru dan bangunan lama 

(existing). 

Untuk mengembangkan lebih lanjut draf interim Guidelines for minimizing the incidence and 

consequences of fires on ro-ro spaces and special category spaces of new and existing ro-ro 

passenger ships), berdasarkan laporan dari Correspondence Group, dokumen yang diserahkan pada 

sesi ini dan komentar yang dibuat dalam pleno, maka Sub-Komite membentuk Working Group on Fire 

Protection. 

Berdasarkan laporan Working Group, Sub-Komite menyetujui draf interim Guidelines for minimizing the 

incidence and consequences of fires on ro-ro spaces and special category spaces of new and existing 

ro-ro passenger ships), dan draf MSC Circular terkait, dan dimaksudkan untuk mendapat persetujuan 

pada MSC 101. 

Secara umum, isi interim Guidelines adalah hal-hal yang berkaitan dengan : 

1) Prevention/ignition  
2) Detection and decision  
3) Extinguishment  
4) Containment 
5) Integrity of life-saving appliances and evacuation  

Berkenaan dengan draf interim Guidelines tersebut, Sub-Komite sepakat untuk meminta HTW 7 untuk 
mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan dan latihan untuk pelaut, dan 
memberikan masukannya pada MSC jika perlu. 
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Working Group juga diinstruksikan untuk mempertimbangkan semua draf amandemen SOLAS 
Convention dan menyarankan amandemen berdasarkan laporan korban dan ringkasan dari studi 
FIRESAFE II, namun; karena kurangnya waktu, Grup tidak dapat memberikan pertimbangannya. Oleh 
karena itu, Sub Komite sepakat untuk memberikan pertimbangan lebih lanjut atas laporan FIRESAFE II 
pada SSE 7. 

 

D. AMENDMENTS TO MSC.1/CIRC.1315 (AGENDA ITEM 7) 

Sub Komite mengingatkan bahwa SSE 5, dalam mempertimbangkan rancangan amandemen 
Pedoman untuk persetujuan fixed dry chemical powder fire-extinguishing systems untuk perlindungan 
kapal-kapal yang membawa gas cair dalam jumlah besar (MSC.1 / Circ.1315), telah menyetujui 
bahwa:  
1. sodium bicarbonate harus dikecualikan sebagai bubuk kimia kering yang dapat diterima pada 

kapal yang membawa gas cair dalam jumlah besar; 
2. bubuk kimia kering selain sodium bicarbonate harus disetujui oleh Administrasi sesuai dengan 

standar internasional yang diakui; dan 
3. Specific fire-extinguishing capability test mungkin diperlukan ada dalam Pedoman 

Setelah mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh SSE 5, Sub-Komite sepakat bahwa sodium 
bicarbonate dilarang sebagai komponen utama senyawa kimia kering, tetapi tidak mencapai 
konsensus tentang larangan total. Selain itu, Sub-Komite sepakat bahwa alternative agent yang 
disetujui sesuai dengan semua kriteria kinerja yang diuraikan dalam konsep pedoman yang direvisi 
harus diterima sebagai senyawa kimia kering baik itu berbasis potasssium atau tidak.  

Oleh karena itu, Sub Komite membentuk kembali Correspondence Group on Fire Protection untuk 
melanjutkan diskusi dan memberikan laporan kepada SSE 7. 

 

E. REQUIREMENTS FOR ONBOARD LIFTING APPLIANCES AND ANCHOR HANDLING WINCHES 
(AGENDA ITEM 9) 

Sub-Komite mencatat bahwa SSE 5 telah mempertimbangkan peraturan SOLAS berbasis tujuan dan 
fungsi mengenai onboard lifting appliances and anchor handling winches (OLAW), dengan penekanan 
khusus pada jenis peralatan, beban kerja yang aman (SWL), ruang lingkup aplikasi, inspeksi dan 
pengujian, pelatihan dan kualifikasi kru kapal dan personel berbasis darat, peralatan lepas yang 
dibawa dari shore-side, dan rancangan pedoman yang mendukung tujuan dan persyaratan fungsional. 

Dengan demikian, Sub-komite membentuk Kelompok Kerja tentang OLAW untuk: 
1. mempertimbangkan lifting appliances dan winches yang harus ditunjukkan dalam amandemen 

rancangan; 
2. mengembangkan lebih lanjut rancangan peraturan SOLAS untuk OLAW, dengan tujuan finalisasi; 
3. menyiapkan lembar pemeriksaan / pemantauan dan format rekaman, sebagaimana tercantum 

dalam lampiran 2 dan 3 pada Panduan tentang penyusunan amandemen Konvensi SOLAS 1974 
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dan instrumen-instrumen wajib terkait (MSC.1 / Circ.1500 / Rev.1), untuk rancangan amandemen 
Konvensi SOLAS 1974; 

4. mengembangkan lebih lanjut draf Guidelines for the safety of onboard lifting appliances and a 
separate set of draft guidelines for anchor handling winches, dengan draft MSC Circular terkait, 
untuk  finalisasi. 

Mempertimbangkan laporan Working Group, maka Sub-Komite : 

1. Mencatat diskusi Goup tentang draf peraturan baru SOLAS II-1 / 3-13, khususnya :  
a. tentang penyertaan nilai ambang 10000 kg sebagai bagian dari ketentuan pengecualian; 
b. bahwa Group setuju untuk menahan diri dalam menetapkan nilai ambang SWL untuk anchor 

handling winches;  
c. bahwa tidak ada referensi langsung yang dibuat untuk MODU Code pada draf peraturan 

SOLAS; 
d. bahwa offshore construction ships telah dikecualikan dari penerapan draf peraturan; 
e. masalah pemeriksaaan menyeluruh dan persyaratan pengujian yang dimanatkan oleh ILO 

C152 dan dibawah peraturan SOLAS chapter I; dan 
f. keadaan dan kondisi yang membuat kapal tidak layak mengoperasikan OLAW.  

2. mencatat bahwa Grup telah menyelesaikan draft peraturan SOLAS II-1 / 3-13; 
3. pada prinsipnya menyetujui rancangan peraturan SOLAS II-1 / 3-13, dengan maksud untuk 

diserahkan kepada Komite sehubungan dengan Pedoman terkait, setelah difinalisasi; 
4. mencatat bahwa, karena keterbatasan waktu, Grup tidak dapat mengembangkan lebih lanjut draft 

pedoman untuk keselamatan onboard lifting appliances dan anchor handling winches, tetapi telah 
memasukkan tugas ini dalam kerangka acuan yang diusulkan dari Correspondence Group; 

5. mencatat bahwa, karena keterbatasan waktu, Grup tidak dapat menyiapkan lembar pemeriksaan / 
pemantauan dan format catatan untuk draft amandemen 1974 SOLAS Convention, tetapi telah 
memasukkan tugas ini dalam kerangka acuan yang diusulkan dari Correspondence Group; dan 

6. setuju untuk membentuk kembali Correspondence Group pada Onboard Lifting Appliances and 
Anchor Handling Winches (OLAW) 

 

F. DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR COLD IRONING OF SHIPS AND OF AMENDMENTS TO 
SOLAS CHAPTERS II-1 AND II-2 (AGENDA ITEM 11) 

Sub-Komite mencatat bahwa SSE 5, yang telah mempertimbangkan pengembangan Guidelines for 
cold ironing of ships and of amendments to SOLAS chapters II-1 and II-2, telah mencatat bahwa draft 
pedoman harus dikembangkan dengan memfokuskan, sebagai langkah pertama, pada aspek 
keselamatan operasional. 

Sub Komite juga mempertimbangkan laporan Correspondence Group yang didirikan oleh SSE 5 dan, 
setelah menyetujuinya secara umum, mencatat bahwa Grup telah membuat kemajuan dalam 
pengembangan draf pedoman tentang operasi yang aman dari layanan pasokan listrik darat di 
pelabuhan untuk kapal-kapal yang beroperasi international voyages dan telah mengidentifikasi 
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beberapa masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk kerangka pedoman dan membuat 
referensi ke standar internasional.  

Pada sesi ini, Sub Komite membentuk Drafting Group tentang Pedoman Pengoperasian Catu Daya 
Darat yang aman untuk menyiapkan kerangka acuan bagi Correspondence Group antarpusat yang 
hanya berfokus pada masalah-masalah operasional untuk dipertimbangkan oleh Sub Komite. 

Berkenaan dengan jangka waktu referensi untuk Correspondence Group, Sub Komite sepakat untuk 
fokus hanya pada pengembangan draf pedoman operasional pada tahap ini, dengan pemahaman 
bahwa draf amandemen SOLAS dapat didiskusikan kemudian, jika perlu. Oleh karena itu, item ini 
tidak dimasukkan dalam konsep kerangka acuan Correspondence Group.  

 

G. UNIFIED INTERPRETATION OF PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT 
RELATED CONVENTIONS (AGENDA ITEM 12) 

Sub Komite mempertimbangkan dan menyetujui UI berikut: 

1.    Requirements for two-way portable radiotelephone apparatus for fire-fighter's 
communication. Ini untuk mengklarifikasi tentang istilah "explosion-proof type or intrinsically 
safe", yang dimaksudkan untuk menentukan sertifikasi tipe aman dan keterangan penting yang 
didefinisikan dalam Standar Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) 

2.    Draft unified interpretation of the footnote to SOLAS regulation II-2/9.7.5. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengklarifikasi bahwa footnote peraturan ini tidak melarang penggunaan 
sistem pemadam kebakaran CO2 tetap yang belum dirancang atau diuji untuk ISO 15371, dan 
jumlah minimum yang diperlukan untuk melindungi saluran pembuangan gas. 

3.   Application of the design temperature for piping, fittings and related components. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan kejelasan apakah area geladak cuaca di atas "F.O tank" 
dianggap sebagai bagian dari "cargo area" dan apakah pipa, perlengkapan, dan komponen 
terkait dari sistem semprotan air di area seperti itu harus dirancang untuk tahan terhadap suhu 
925 ° C. 

4.   Fire integrity of the bulkheads and decks between engine rooms and spaces in which urea 
or sodium hydroxide solution tanks are installed. Hal ini untuk memberikan konsep UI dari 
peraturan SOLAS II-2 / 3.30, II-2 / 9.2.2.3.2.2, II-2 / 9.2.2.4.2.2, II-2 / 9.2.3.3.2.2 dan II-2 
/9.2.4.2.2.2 untuk mengklarifikasi fire integrity yang diperlukan dari sekat antara ruang dan kamar 
mesin, di mana urea or sodium hydroxide solution tanks dipasang. 

5.   Draft unified interpretation regarding the onboard discharge test of a dry chemical powder 
fire-extinguishing system. Hal ini untuk memberikan UI mengenai onboard discharge test dari 
dry chemical powder fire-extinguishing system, sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 11.4.8 
dari IGC Code (resolusi MSC.370 (93)), yang dimaksudkan untuk memperjelas istilah "sufficient 
amounts of dry chemical powder". 

6.   Unified interpretation on lifebuoy arrangements for means of embarkation/disembarkation. 
Ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi bahwa lifebuoy yang dilengkapi dengan lampu dan tali 
penyelamat sesuai MSC.1 / Circ.1331 untuk pemenuhan peraturan SOLAS II-1 / 3-9 tidak boleh 
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diperhitungkan ketika mempertimbangkan jumlah minimum dan distribusi lifebuoys, sebagaimana 
disyaratkan oleh SOLAS regulation III / 22.1.1 atau III / 32.1.1, sebagaimana berlaku. 

7.   Unified interpretation on provisions relating to emergency source of electrical power on 
gas carriers and chemical tankers. Ini untuk memberikan klarifikasi tentang persyaratan yang 
berlaku untuk sumber tenaga listrik darurat pada gas carriers dan chemical tankers. 

8.   Draft unified interpretation relating to SOLAS regulation III/20.11. Dimaksudkan untuk 
mengklarifikasi bahwa pemeriksaan, perombakan dan tes operasional yang dilakukan pada 
interval setidaknya sekali setiap lima tahun harus dilakukan di hadapan surveyor untuk 
memverifikasi bahwa peralatan yang relevan telah dipelihara dan diuji secara memuaskan. 

9.   Requirement to launch free-fall lifeboats with the ship making headway at speeds up to 5 
knots in calm water. Ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi tentang masalah penerapan 
persyaratan untuk meluncurkan free-fall lifeboats pada saat kapal melaju dengan kecepatan 
hingga 5 knot di air yang tenang. 

 

H. AMENDMENTS TO PARAGRAPH 4.4.7.6.17 OF THE LSA CODE CONCERNING SINGLE FALL 
AND HOOK SYSTEMS WITH ON-LOAD RELEASE CAPABILITY (AGENDA ITEM 13) 

Sub-komite ingat bahwa MSC 99 telah setuju untuk memasukkan agenda sementara untuk SSE 6 
tentang " Amendments to paragraph 4.4.7.6.17 of the LSA Code concerning single fall and hook 
systems with on-load release capability ". Output ini bertujuan untuk membawa tingkat standar yang 
seragam untuk single fall and hook systems yang akan digunakan ketika meluncurkan dan 
memulihkan sekoci dan rescue boats. 

Sub-komite mempertimbangkan dokumen yang diserahkan pada sesi ini, mengingat diskusi yang 
telah terjadi di MSC 99 mengenai amandemen pada paragraf 4.4.7.6.17 dari LSA Code untuk 
memastikan standar keselamatan yang memadai untuk sekoci dan rescue boats yang dilengkapi 
dengan single fall and hook systems with on-load release capability. 

Dalam mempertimbangkan dokumen di atas, Sub Komite, sementara mengakui bahwa beberapa 
delegasi mendukung substansi proposal untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Working Group LSA, 
mencatat keprihatinan terkait dengan penerapan pengecualian ini ketika sekoci atau rescue boats 
sepenuhnya dijatuhkan ke air. 

Akibatnya, Sub Komite sepakat bahwa pertimbangan lebih lanjut tentang masalah ini diperlukan dan, 
oleh karena itu, mengundang co-sponsor dokumen di atas untuk mengajukan proposal yang direvisi 
ke sesi berikutnya. 
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I. REVISION OF THE STANDARDIZED LIFE-SAVING APPLIANCE EVALUATION AND TEST 
REPORT FORMS (MSC/CIRC.980 AND ADDENDA) (AGENDA ITEM 14) 

Sub Komite mengingatkan bahwa MSC 99 telah setuju untuk memasukkan agenda sementara untuk 
SSE 6 tentang " Revision of the Standardized life-saving appliance evaluation and test report forms 
(MSC/Circ.980 and addenda)". Output ini dimaksudkan untuk memperbarui formulir untuk masukan 
amandemen terhadapLSA Code dan rekomendasi yang direvisi untuk pengujian life-saving appliances 
(MSC.81 (70)), sebagaimana telah diubah sejak evaluasi life-saving appliances yang terstandarisasi 
dan formulir laporan pengujian (MSC / Circ.980) dan kedua tambahantersebut telah disetujui oleh 
MSC 73 (delapan amandemen sampai saat ini) 

Sub Komite mempertimbangkan dokumen yang diserahkan pada sesi ini, mengusulkan amandemen 
ke MSC / Circ.980 dengan memasukkan amandemen pada LSA Code  dan rekomendasi yang direvisi 
untuk pengujian life-saving appliances sejak MSC / Circ.980 dan dua tambahannya telah disetujui di 
MSC 73, dan mencatat bahwa, karena ukuran dokumen yang signifikan, tidak semua lampiran telah 
diterjemahkan. 

Sub Komite juga mencatat bahwa kerangka kerja yang lebih efisien dapat dikembangkan dengan 
membuat circular MSC terpisah untuk setiap bagian MSC / Circ.980 sehingga, di masa depan, 
pembaruan akan lebih terfokus tanpa harus menerbitkan kembali seluruh teks dari MSC / Circ.980 
ketika hanya satu bagian direvisi. 

Oleh karena itu, Sub Komite sepakat bahwa rancangan amandemen yang diusulkan perlu 
diterjemahkan ke dalam semua bahasa yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini di SSE 7. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


