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Ringkasan 
 
Mulai tahun 2015, semua kapal yang beroperasi di daerah ECA harus menggunakan bahan 
bakar yang mempunyai kadar sulfur tidak lebih dari 0.10 % m/m (MARPOL Annex VI). 
Ketatnya peraturan tersebut menyebabkan pemakaian HFO pada kapal tidak memenuhi 
persyaratan dan membutuhkan penggunaan bahan bakar berkadar sulfur yang lebih rendah. 
 
Informasi 
 
Semakin meningkatnya peraturan mengenai batasan kadar sulfur pada daerah ECA berimbas 
kepada jenis bahan bakar yang dapat di gunakan diatas kapal. Pada dasarnya, terdapat 
beberapa metode untuk memenuhi persyaratan ECA  antara lain: 
 

1. Penggunaan metode penggantian bahan bakar berkadar sulfur rendah sebelum 
memasuki daerah ECA / fuel switching 

2. Penggunaan dual fuel pada kapal (bahan bakar gas dan fosil) 
3. Penggunaan bahan bakar gas, dan lain lain. 

 
Untuk saat ini, metode yang paling mungkin untuk diterapkan dalam jangka waktu dekat adalah 
dengan mengaplikasikan penggantian bahan bakar (fuel switching). Metode ini akan 
meningkatkan konsumsi penggunaan bahan bakar berkadar sulfur rendah seperti Marine Gas 
Oil (MGO) atau Marine Diesel Oil (MDO) diatas kapal yang diaplikasikan sebelum memasuki 
daerah ECA. Jika meninjau bahwasanya peraturan tersebut akan semakin meningkat di masa 
mendatang, maka penggunaan MGO akan menjadi opsi yang paling memungkinkan. 
 



 
Penggunaan MGO sebagai bahan bakar pengganti HFO saat akan memasuki daerah ECA 
akan menimbukan beberapa masalah pada sistem dikarenakan kedua bahan bahar tersebut 
mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut antara lain: 
 

 Kekentalan dan Daya pelumas 
Bahan bakar berkadar sulfur rendah seperti MGO mempunyai kekentalan yang lebih 
rendah daripada HFO. Hal ini dikarenakan HFO mempunyai rantai molekul yang lebih 
panjang dalam senyawanya. Perbedaan kekentalan tersebut akan menimpulkan 
masalah pada pelumasan pompa dan dapat menyebabkan kebocoran pada pompa 
 

 Temperatur kerja 
Terdapat perbedaan temperatur yang signifikan antara HFO dan MGO. HFO 

beroperasi pada temperatur 135C sedangkan MGO pada 35C. Perbedaan 
temperatur tersebut menyebabkan panas kejut pada komponen injeksi dan dapat 
menyebabkan ketukan mesin, berhentinya pompa plunger dan katup bahan bakar. 
 

 Titik nyala 
Bahan bakar berkadar sulfur rendah pada umumnya mempunyai titik nyala yang lebih 
rendah dari HFO. Titik nyala yang rendah tentunya akan meningkatkan kemungkinan 
terjadinya bahaya kebakaran atau ledakan. Sehubungan dengan hal tersebut IMO 

melarang penggunaan bahan bakar dengan titik nyala dibawah 60C (SOLAS 
Regulasi II-1). 
 

 Keasaman 
Pelumas silinder digunakan untuk melindungi silinder mesin dari korosi dengan 
menetralisir sifat alkalin yang ditimbulkan oleh keasaman kadar sulfur dalam bahan 
bakar. Saat bahan bakar diganti dengan kadar sulfur yang lebih rendah maka asam 
yang diproduksi akan lebih rendah dan menyebabkan kandungan alkalin berlebih pada 
pelumas silinder. Kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya pembentukan 
deposit dan selanjutnya akan menyebabkan keausan liner pada silinder. 
 

Selain permasalahan teknis diatas, permasalahan lain yang akan timbul adalah masalah 
operasional seperti modifikasi sistem bahan bakar seperti modifikasi tangki storage dan tangki 
servis. Dikarenakan sistem bahan bakar yang kompleks dan membutuhkan modifikasi, maka 
pemilik kapal dan operator sebaiknya mendokumentasikan prosedur pengoperasian 
penggantian bahan bakar. Prosedur tersebut sebaiknya berupa manual yang berisi prosedur 
pengoperasian, serta prosedur inspeksi dan perawatan. 
 
 
Rekomendasi 
 
Berikut rekomendasi BKI kepada pemilik kapal dan operator agar sistem fuel switching yang 
diaplikasikan dapat memenuhi peraturan yang berlaku dan dapat beroperasi dengan aman:  
 

1. Evaluasi dan Analisa resiko pada sistem bahan bakar 

Untuk mengidentifikasi kegagalan dan bahaya yang mungkin akan terjadi, maka 
evaluasi terhadap modifikasi sistem harus dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan 
pabrikan mesin. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi asesmen terhadap sistem yag 
sudah ada dan rencana modifikasi yang akan dilakukan, seperti: 

o Sistem pergantian bahan bakar untuk menghindari panas kejut 

o Sistem pemrosesan bahan bakar 

o Perencanaan penempatan bahan bakar atau penempatan tangki 



o Kesesuaian bahan bakar yang dipilih 

o Starting mesin 

o dan lain lain 

Perlu dicatat bahwa semua modifikasi atau desain harus sesuai dengan rekomendasi 
dan aturan dari pabrikan mesin. 
 

2. Mempertimbangkan pemilihan jenis bahan bakar berkadar sulfur rendah yang 

akan digunakan 

Pemilik kapal dan operator sebaiknya berkonsultasi dengan pabrikan mesin dan 
suplier bahan bakar agar mendapatkan jenis bahan bakar yang sesuai. 
 

3. Mengembangkan prosedur penggantian bahan bakar dan melaksanakan 

pelatihan untuk kru 

Manual yang berisi prosedur operasional termasuk inspeksi dan rencana perawatan 
harus didokumentasikan dibawah konsultasi dengan pabrikan mesin. Perencanaan 
inspeksi dan perawatan meliputi sistem sistem berikut: 

o Sistem sealing, gasket, flens, dan fiting lainnya 

o Sistem penyaringan  

o Sistem kontrol seperti alarm, transmiter, dan indikator 

o Pelumasan silinder 

o Dan lain lain 

Dokumentasi tersebut juga termasuk pelatihan kru. Dokumen harus tersedia diatas 
kapal untuk menjaga keamanan operasional. 
 
BKI menyarankan kepada pemilik kapal dan operator yang mengaplikasikan sistem 
penggantian bahan bakar untuk mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan 
menginformasikan kepada badan klasifikasi, terkait dengan modifikasi fuel switching 
yang dilakukan. 

 
 



 
 
 
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 Klasifikasi 
 
 
                  -Ttd - 
 
 
Capt. Iman Satria Utama, MM    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 data yang disampaikan. 


