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Technical Information 
 
No.    :    053  - 2016 
 

11 Maret 2016 

 
Kepada :  Semua pihak yang berkepentingan  
 
Perihal  : Laporan Singkat IMO Sub Committee Meeting on Pollution Prevention and 

Response sesi ke -3 (PPR 3) 
 
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 3 dari IMO Sub-Committee on 
Pollution Prevention and Response (PPR) yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 
dengan 19 Februari 2016, bertempat di Kantor Pusat IMO di London.  

Informasi 
Informasi yang disediakan dalam Informasi teknis ini adalah yang berkaitan 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. 
 
Berikut agenda yang didiskusikan selama pertemuan Sub Komite tersebut : 

Agenda 
Number 

Topic 

2. Decisions of other IMO bodies  

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

4. 
Review of MARPOL Annex II requirements that have an impact on cargo residues and 
tank washings of high viscosity and persistent floating products  

5. 
Code for the transport and handling of limited amounts of hazardous and noxious liquid 
substances in bulk on offshore support vessels  

6. Revised guidance on ballast water sampling and analysis  

7. Production of a manual entitled "Ballast Water Management – How to do it"  

8. 
Consideration of the impact on the Arctic of emissions of Black Carbon from international 
shipping  

9. 
Development of standards for shipboard gasification waste to energy systems and 
associated amendments to regulation 16 of MARPOL Annex VI  

10. 
Amendments to bunker delivery note to permit the supply of fuel oil not in compliance with 
regulation 14 of MARPOL Annex VI  

11. 
Guidelines for onboard sampling and verification of the sulphur content of the fuel oil used 
on board ships  

12. Guidelines for the discharge of exhaust gas recirculation bleed-off water  

13. Improved and new technologies approved for ballast water management systems and 
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reduction of atmospheric pollution  

14. Revised section II of the Manual on oil pollution contingency planning  

15. Guide on oil spill response in ice and snow conditions  

16. Updated IMO Dispersant Guidelines (Part IV)  

17. Updated OPRC Model training courses  

18. Unified interpretation to provisions of IMO environment-related Conventions  

 
Agenda diatas adalah beberapa isu teknis yang dibahas pada saat pertemuan. Lampiran singkat 
terkait isu teknis disampaikan pada dokumen terlampir. 
 
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.
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Informasi Singkat mengenai Hasil Sidang IMO Pollution Prevention and Response (PPR 

3) 

Safety and pollution hazards of chemicals and preparation of consequential amendments 

to the IBC Code (Agenda item 3) 

 Evaluasi Cleaning additives 

Dikarenakan tidak terdapat produk baru yang didaftarkan pada PPR 3, maka pembahasan 

kali ini terbatas hanya untuk cleaning additives. Dicatat bahwa terdapat 18 cleaning additives 

yang telah dipertimbangkan dan memenuhi kriteria pada regulasi 13.5.2. 

 Review of MEPC.2/Circular – provisional classification of liquid substances 

transported in bulk and other related matters “ 

Terdapat 30 produk yang akan habis masa berlaku perjanjian tripartitnya pada Desember 

2016, untuk kemudian dapat menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. 

 Draft MSC-MEPC Circular on Example of a certificate of protection for products 

requiring oxygen-dependent inhibitors by paragraph 15.13.3 dari IBC Code 

PPR 3 menyepakati untuk meneruskan circular ini kepada MSC 96 dan MEPC 70 untuk 

disetujui. 

 Revision of the IBC CODE – chapters 17, 18 and 21 

ESPH 21 telah mempertimbangkan draft revisi Chapter 21 yang bertujuan untuk 

mengharmonisasikan kriteria menentukan carriage requirements dari UN Globally 

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) dan edisi 2014 dari 

revisi GESAMP hazard evaluation procedure for chemical substances yang diangkut kapal. 

Segala deviasi yang dilakukan berdasarkan Chapter 21 harus dicatat dengan alasan sebagai 

pertimbangan yang pekerjaan yang akan datang. Referensi terkait temperature maksimum 

akan dibahas lebih lanjut untuk menentukan nilai besaran yang sesuai. Beberapa isu utama 

terkait material yang bersifat toxic akibat aplikasi draft revisi Chapter 21 adalah: 

1. Isu deteksi uap udara: apakah peralatan tambahan dibutuhkan? Apa yang diperlukan 

untuk mendeteksi komponen toxic? Terkait produk dengan low volatility, apakah tersedia 

intrumentasi untuk mendeteksi konsentrasi toxic vapour? 

2. Klasifikasi produk beracun: apakah tingkatannya terlalu rendah? Apakah kriteria perlu 

ditelaah / disesuaikan pada Chapter 21? 

3. Apakah persyaratan tambahan pada IBC Code yang dapat dipicu dan apakah kemudian 

masih  

valid? 

4. Dimana dan kapan produk tersebut perlu diidentifikasi? 
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Dalam rangka mendapatkan informasi tambahan, disepakati untuk mengundang para industri 

untuk memberikan informasi terkait komponen yang dapat memicu tingkat racun untuk produk 

tersebut pada saat ESPH 22. 

 Revision of the guidelines for the provisional assessment of Liquid substances 

transported in bulk (MEPC.1/Circ.512) 

Draft revisi Guidelines akan disirkulasikan intersesional dan disepakati untuk melakukan 

pertimbangan mendetail pada ESPH 22. 

 

 Development of minimum carriage requirements for Contaminated bulk liquids carried 

on OSVs  

Sehubunggan dengan tidak adanya dokumen yang dimasukkan untuk agenda ini, maka 

disepakati untuk mengundang kembali industri agar memberikan informasi teknis terkait 

komposisi contaminated backloads, pada ESPH 22. 

 

Disepakati bahwa apabila tidak terdapat data teknis hingga ESPH 22, maka akan diberikan 

persyaratan pengangkutan secara umum untuk backloads, berdasarkan known flammability 

dan toxicity concern, menggunakan pendekatan secara kehati-hatian. 

 

 Guidance/procedures for the assessing of products classified under Annex I or under 

Annex II of MARPOL 

MARPOL mendefinisikan bahwa cargo yang dapat diangkut sesuai Annex I adalah dari tipe 

oil sesuai dengan daftar yang dicantumkan pada daftar sesuai Appendix I, dan pengangkutan 

muatan dari Annex II adalah untuk cargo yang sesuai dengan Chapter 17, 18, 19 dari IBC 

Code dan Circular lainnya yang terkait. Saat ini sudah mulai berkembang bahan bakar yang 

bersifat bio-fuel sehingga membuat batasan antara pengangkutan sesuai Annex I dan Annex 

II menjadi perdebatan dikarenakan sifat senyawanya. Terdapat dua isu utama yang dapat 

dibahas antara lain: 

 

1. Prosedur assessment itu sendiri, misal : tipe apa yang diperlukan dan bagaimana produk 

tersebut didefinisikan (misal: IBC Code, MEPC.2/Circular, dll), serta 

2. Bagaimana secara spesifik menentukan generasi kedua bio-fuels, yang diberikan pada 

dokumen MEPC yang sangat mirip dengan komposisi produk MARPOL Annex I. 

 

Selanjutnya, Industri diminta memberi bahan masukan sebelum sidang ESPH 22. 

 

 

Review of MARPOL Annex II requirements that have an impact on Cargo residues and 

tank washings of high viscosity and Persistent floating products (Agenda item 4) 

ESPH 19 telah menyimpulkan bahwa diperlukannya suatu tindakan terhadap high viscosity and 

Persistent floating products 

 

Dengan mempertimbangkan komentar pada sidang plenary, dan proposal yang tertuang dalam 

salah satu dokumen agenda, diidentifikasi beberapa pertimbangan utama sebagai berikut: 
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1. Penetapan persyaratan pre-wash 

2. Penetapan special area 

3. Pertimbangan mengenai exemption sesuai regulasi 4.1.3 dari MARPOL Annex II masih 

diperlukan atau dibenarkan 

4. Pertimbangan ketersediaan reception facilities 

5. Pertimbangan mengenai jumlah produk dan volume kargo yang akan terkena aturan ini 

6. Kebutuhan untuk melakukan assessment dari implikasi implementasi amandemen MARPOL 

Annex II untuk meluruskan permasalahan ini 

 

Setelah melalui perdebatan berbagai opsi yang mungkin diambil, disimpulkan bahwa langkah 

kedepan terbaik yang dapat diambil adalah: 

1. Mengamandemen definisi bagi high-viscosity and solidifying substances dalam MARPOL 

Annex II,; dan 

2. Mengikuti persyaratan pre-wash, sesuai MARPOL Annex II, appendix VI part B 

 

Akan ada sekitar 160 – 180 produk yang akan terkena dampak amandemen tersebut, yang dapat 

menimbulkan persyaratan pre wash, sehingga dipertimbangkan juga kemungkinan pengadaan 

area yang sifatnya tidak berlaku secara lokal namun global. Ketersediaan reception facilities 

untuk keseluruhan produk ini pun perlu dikaji secara mendalam. Kajian terkait hal – hal tersebut 

akan dibahas pada pertemuan ESPH 22. 

Code for transport and handling of limited amounts of hazardous and noxious liquid 

substances in bulk on offshore support vessels (Agenda item 5) 

PPR telah ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran resolusi A.673 (16) untuk mempertimbangkan 

pengangkutan muatan berbahaya dalam jumlah besar pada offshore support vessel. Dikarenakan 

terdapat hal yang harus diklarifikasikan kembali, maka PPR 3 meneruskan pekerjaan kepada ESPH 22 

terkait dengan klarifikasi definisi “oil-based mud containing mixtures of products”. 

Batasan nilai muatan telah dihilangkan, sehingga memudahkan perhitungan damage stability criteria 

sesuai dengan A.673 (16) (as amended by resolution MSC.335(90)) dan persyaratan IBC Code (Ship 

type 1). Hal – hal yang terkait dengan stability instrument mengenai agenda ini masih menunggu hasil 

grup korespondensi sub komite SDC. 

Ballast Water Management issues (Agenda item 7) 

Beberapa hal yang masih menjadi tindak lanjut diskusi terkait agenda ini pada saat PPR 3 antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Merevisi isi konten manual yang berhubungan dengan ISM Code, untuk menghilangkan 

ambiguitas, dalam konteks approval ballast water management plan. 

2. Kebutuhan yang sama juga diidentifikasi untuk merevisi persyaratan retensi B/W record 

book di atas kapal. 

3. Terdapat bab yang harus ditelaah kembali terkait dengan topik diskusi mengenai yurisdiksi, 

kewajiban stakeholders. 

4. Pendelegasian terhadap RO agar cukup direferensikan terhadap Instrumen IMO Lainnya. 

5. Manual agar mencakup mengenai hal-hal tanggap darurat, sesuai dengan keputusan 

MEPC 68 untuk mengembangkan petunjuk dalam topik ini. 
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6. Perhatian khusus diberikan terkait aspek non-compliance dan aksi selanjutnya terkait hal 

tersebut, terutama mengenai kriminalisasi pelaut. 

7. Teks final manual harus dijaga konsistensinya dengan persyaratan konvensi BWM. 

8. Referensi terhadap IMO Instrumen dalam manual harus diberi tanda yang jelas dan teks 

yang disadur harus di highlight. 

Adapun draft dokumen ini akan kembali dimasukkan dalam PPR 4. 

Development of standards for shipboard gasification waste to energy systems and 

associated amendments to regulation 16 of MARPOL Annex VI (Agenda item 9) 

Beberapa pandangan dan diskusi terkait agenda di atas antara lain: 

1. Teknologi yang dicakup oleh usulan amandemen terhadap regulasi 16 dan standar lain 

yang terkait agar direferensikan sebagai proses gasifikasi; 

2. Pertimbangan lanjutan diperlukan terkait bagaimana istilah gasifikasi terkait dengan judul 

regulasi 16 pada “Shipboard Incineration” dan penggunaannya dalam regulasi dan istilah 

incineration dan incinerator; 

3. General exclusion persyaratan regulasi 16.2 akan berlaku secara sama terhadap sistem 

yang akan disetujui sesuai dengan standard yang diusulkan; 

4. Detail review dari standard yang diusulkan akan dilengkapi dengan deskripsi sistem dan 

diagram layout. 

5. Mempertimbangkan standards usulan yang dibuat sesuai “2014 Standard specification for 

shipboard incinerators (MEPC.244(66))” dan washwater bleed-off pada wash water 

element dari 2015 Guidelines for exhaust gas cleaning systems (MEPC.259(68)), maka 

usulan standar agar mempertimbangkan instrumen yang telah tersedia. 

6. Assessment lanjutan diperlukan untuk menjamin standar yang diusulkan sama ketatnya 

dengan regulasi MARPOL Annex VI. 

 

Amendments to bunker delivery note to permit the supply of fuel oil not in compliance 

with regulation 14 of MARPOL Annex VI (Agenda item 10) 

PPR 3 menyepakati untuk penambahan kotak pilihan sebagai  informasi tambahan pada bunker delivery 

note untuk memudahkan pengisian data dan mengakomodasi kapal – kapal yang menggunakan bahan 

bakar dengan sulphur content lebih tinggi dari regulasi 14 namun telah memiliki instrumen pengamanan 

khusus, misalnya scrubber. Selanjutnya, diperlukan pula referensi exemption untuk kapal yang 

melakukan uji coba pengurangan emisi Sox dan penelitian teknologi pengendali emisi. 

Guidelines for onboard sampling and verification of the sulphur content used on board 

ships (Agenda item 11) 

Beberapa catatan yang dapat diambil dari agenda ini adalah sebagai berikut: 

1. PPR 3 sepakat untuk meneruskan Guidelines ini ke sidang MEPC 70. 

2. Judul guidelines agar dirubah menjadi “Guidelines for onboard sampling for the verification of 

the Sulphur content of the fuel oil used on board ships." Hal ini dikarenakan judul sebelumnya 

mensyaratkan terlalu spesifik dan bertentangan dengan konten guidelines. 
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3. Prakata dokumen diharapkan juga mencantumkan masa mulai diberlakukannya guidelines 

tersebut, petunjuk bahwa aturan ini juga berlaku baik untuk inspeksi flag state maupun port 

state, serta diharapkan bahwa pemeriksaan ini hanya dilakukan apabila terdapat clear 

grounds untuk melakukannya. 

4. Terkait lokasi pengambilan sampel agar memperhatikan lokasi yang tidak menimbulkan 

bahaya kebakaran dan ledakan, dan keputusan untuk mengambil sampel langsung pada 

service tank tidak disetujui pada PPR 3 ini. 

Guidelines for the discharge of exhaust gas recirculation bleed-off water (Agenda item 12) 

EGR dapat digunakan tidak hanya sebagai NOx Tier III compliant strategy namun juga sebagai Tier II 

compliant strategy. Kemudian Tier II compliance option ditambahkan pada draft guidelines. Disepakati 

bahwa EGR bleed-off water harus dipertimbangkan bergantung dengan penggunaan bahan bakar sesuai 

atau tidak sesuai dengan nilai Sulphur limit pada regulasi 14.4 dari MARPOL Annex VI. 

Dalam diskusi selanjutnya, beberapa pandangan dikemukakan antara lain: 

1. Pertimbangan yang diperlukan untuk oily water discharge limit 15 ppm dan bahwa bleed-

off water dapat diatur sesuai Annex I dan Annex II MARPOL. 

2. Kandungan sulfur dari bahan bakar untuk dipertimbangkan lebih lanjut dikarenakan hal ini 

dapat memiliki efek tertentu pada kandungan wash water. 

3. Menggunakan ECA compliant fuel oil dari pH harusnya tidak menjadi sebuah 

permasalahan. 

4. Pertimbangan diperlukan untuk kasus bahwa kapal memiliki discharge line yang sama dari 

ECGS dan EGR bleed-off water. 

5. Reception facilities (baik dibawah Annex I dan Annex II) untuk EGR bleed-off water dapat 

bergantung dari kandungan bleed-off water. 

6. Dokumentasi yang relevan dari MARPOL Annex VI untuk dipertimbangkan; dan 

7. Pertimbangan diperlukan untuk memastikan bahwa EGR bleed-off water dapat 

dipertimbangkan sebagai metode ekuivalen sesuai regulasi MARPOL Annex VI. 

Unified interpretation to provisions of IMO environment-related Conventions (Agenda 

item 18) 

Sesuai instruksi Sub Komite, dipertimbangkan 20 UI yang diusulkan oleh IACS. Untuk beberapa 

UI, grup sepakat dengan IACS bahwa beberapa masih membutuhkan klarifikasi. Beberapa 

usulan UI diidentifikasi untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Working Grup di IMO telah 

menyiapkan tabel 1 yang mengkategorikan elemen UI yang kemudian dapat dikembangkan 

sebagai bagian dari output pekerjaan baru. 
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Dicatat bahwa dua usulan UI (Annexes 19 dan 20 dari dokumen PPR 3 / 18) dari NOx Technical 

Code 2008 terkait dengan approval SCR system dan beberapa pertimbangan, yang disepakati 

diteruskan kepada MEPC 70 untuk disetujui. 

 

Disepakati untuk tidak melanjutkan pertimbangan terhadap usulan UI yang disebut dalam MPC 

107, MPC 119, MPC 121 dan MPC 124 dokumen PPR 3 / 18 dikarenakan hal sebagai berikut : 

 

1. MPC 107 dan MPC 121 dapat berakibat menjadi beban tambahan dan selanjutnya akan 

membatasi kegunaan sertifikasi sesuai dengan Skema B. 

2. MPC 119 yang mengizinkan kealpaan bypass valve dalam skema pengujian dapat 

mempengaruhi distribusi urea dalam aliran exhaust gas dan performa SCR sistem dalam 

mendemonstrasikan pemenuhan pada test bed; dan 

3. MPC 124 dapat mengakibatkan interpretasi dari sebuah interpretasi dan kemudian tidak 

ada consensus yang dapat dicapai dari tujuan 5% allowance 

 
 


