
Halaman 1 dari 12  
 

 

Technical Information 
 
No.    : 055 - 2016 
 

25 April 2016 
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Perihal  : Laporan Singkat IMO  Marine Environment Protection Committee sesi ke 69 

(MEPC 69) 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 69 dari IMO Marine 
Environment Protection Committee (MEPC 69) yang diselenggarakan dari tanggal 18 sampai 
dengan 22 April 2016, bertempat di Kantor Pusat IMO di London.  

Informasi 
Informasi yang disediakan dalam Informasi Teknik ini adalah yang berkaitan erat 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. 
 
Beberapa agenda yang didiskusikan selama pertemuan tersebut antara lain: 
 

Nomor 
Agenda  

Topik 

3 Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments 

4 Harmful aquatic organisms in ballast water 

5 Air pollution and energy efficiency 

6 Further technical and operational measures for enhancing the energy efficiency of 
international shipping 

7 Reduction of GHG emissions from ships 

8 Amendments to MARPOL Annex V, Form of Garbage Record Book 

9 Use of electronic record books 

11 Inadequacy of reception facilities 

13 Reports of other sub-committees 

14 Promotion of implementation and enforcement of MARPOL and related instruments 
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Agenda diatas adalah beberapa isu teknis yang dibahas pada saat pertemuan. Lampiran 
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 Klasifikasi 
 
 
             - TTD - 
 
 
Capt. Iman Satria Utama  
 

___________________________________________________________________________ 
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 PADA IMO MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTE SESI KE-69 
(MEPC 69) 
 
A. CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS 

(AGENDA ITEM 3) 

Amandemen berikut di bawah ini akan diberlakukan mulai 1 September 2017: 

MARPOL Annex II, appendix I 

Komite mengadopsi draft amandemen MARPOL Annex II, appendix I, Guidelines for the categorization 
of noxious liquid substances. Amandemen tersebut terkait dengan revisi revised GESAMP hazard 
evaluation procedure, berikut dengan resolusi MEPC terkait. Amandemen tersebut antara lain: 

- Kolom A & B Aquatic environment  

Penambahan kategori untuk Aquatic Toxicity dengan  B2 ≤0.001 mg/l ditambahkan pada rating 
keempat dan biodegradation dinamai dengan A2. 

- Kolom C & D Human Health (Toxic Effects to Mammals) 

Penambahan kriteria untuk Sensitising to skin (Ss) dan Sensitising to respiratory system (Sr) 

MARPOL Annex IV 

Berikut merupakan amandemen untuk ‘Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from 
Ships’ MARPOL Annex IV: 

- Tanggal pemberlakuan Baltic Sea Special Area yang telah diadospi dijelaskan sebagai berikut 

 Berlaku mulai 1 June 2019 untuk kapal bangunan baru passenger ships  

 Berlaku mulai 1 June 2021 untuk kapal bangunan lama passenger ships 
sebagaimana didefinisikan pada regulasi 

 Berlaku mulai 1 June 2023 untuk kapal bangunan lama yang mempunyai rute 
langsung dari atau ke pelabuhan yang berlokasi pada special area dan hanya dari 
atau ke pelabuhan yang berlokasi pada bujur 28°10’ E yang berada diantara 
special area. 

- Amandemen terkait dengan definisi untuk kapal penumpang. Dimana kapal penumpang 
didefinisikan sebagai kapal yang mengangkut lebih dari 12 (dua belas) penumpang. 

- kapal penumpang bangunan baru didefinisikan sebagai kapal dengan kontrak pembangunan atau 
keel laid pada atau setelah 1 Juni 2019; atau tanggal delivery nya pada atau setelah 1 Juni 2021. 

- Pelarangan discharge sewage untuk kapal penumpang diantara special area untuk kapal 
penumpang bangunan baru diberlakukan sesuai dengan tanggal yang di tentukan oleh organisasi 
yang diatur dalam MARPOL Annex IV, namun tidak boleh diberlakukan sebelum tanggal 1 Juni 
2019. Dan untuk kapal penumpang banguna lama tidak boleh diberlakukan sebelum 1 Juni 2021. 
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- Amandemen pada appendix MARPOL Annex IV terkait dengan perubahan minor dan perbaikan 
editorial pada form International Sewage Pollution Prevention (ISPP) Certificate, serta 
pengembangan for baru untuk of type approval for sewage treatment plants. 

MARPOL Annex VI  

Amandemen pada MARPOL Annex VI beserta dengan resolusi MEPC pada paragraph 6 dan 7 anex 2, 
terkait dengan penambahan ketentuan untuk mendokumentasian kapal yang keluar masuk daerah ECA 
(Emission Control Area). Ketentuan pendokumentasian tersebut diberlakukan untuk kapal yang 
disertifikasi dengan NOx Tier II dan Tier III atau Tier III saja. Pendokumentasian meliputi status 
pergantian (on/off) untuk marine diesel engine diatas kapal, selanjutnya pendokumentasian tersebut 
harus di catat pada logbook sebagaimana dipersyaratkan oleh admistration saat kapal memasuki dan 
keluar ECA. 

NOX Technical Code 2008 

Komite mengadopsi amandemen NOx Technical Code 2008 dan resolusi MEPC (paragraphs 8 to 10 
and annex 3) terkait dengan pengetesan untuk kapal berbahan bakar gas dan dual fuel.  Amandemen 
yang dutambahkan meliputi perubahan definisi untuk marine diesel engine, dimana marine diesel 
engine juga didefinisikan sebagai mesin berbahan gas maupun dual fuel. Sehubungan dengan 
amandemen pada definisi tersebut, maka persyaratan yang mengatur karakteristik mesin berbahan 
bakar gas dan dual fuel serta prosedur pengetesannya. Amandemen regulasi tersebut diberlakukan 
untuk kapal yang dibangun setelah 1 Maret 2016. 

 

B. HARMFUL AQUATIC ORGANISMS IN BALLAST WATER (AGENDA ITEM 4) 

BWM status of ratification and convention implementation 

Konvensi BWM (Ballast Water Management) mempersyaratkan untuk diratifikasi minimal 30 negara 
anggota dan mencakup minimal 35% dari total Gross Tonnage dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, 
IMO mengupdate status konvensi BWM dimana BWM telah diratifikasi oleh 49 negara anggota dan 
telah mencapai 34.79 % dari total Gross Tonnage dunia. Sehingga kekurangan Gross Tonnage adalah 
sebesar 0.21%.  

Ballast Water Management Systems (BWMS) Approvals 

Untuk saat ini terdapat 65 sistem BWM yang sudah tersertifikasi sebagai type approved. Berikut 
merupakan sistem BWM yang baru disetujui sebagai type approved sesuai dengan laporan GESAMP-
BWWG 32 (MEPC 68/2/10) : 

- AHEAD®-BWMS ballast water management system, diajukan oleh the China pada dokumen 

MEPC 69/INF.2 

- NiBallastTM Ballast Water Management System, diajukan oleh the China pada dokumen MEPC 

69/INF.3 
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- Seascape® Ballast Water Management System, diajukan oleh the China pada dokumen MEPC 

69/INF.4 

- YP-BWMS ballast water management system, diajukan oleh the China pada dokumen MEPC 

69/INF.5 MEPC 69/INF.5 

- SeaCURE BWMS SC-1500/1 (formerly named SiCURETM Ballast Water Management System) 

diajukan oleh Germany pada dokumen MEPC 69/INF.13 

- Van Oord Ballast Water Management System, diajukan oleh Netherland pada dokumen MEPC 

69/INF.15 

- EcoGuardian™ Ballast Water Management System, diajukan oleh Republic of Korea pada 

dokumen MEPC 69/INF.31 

- BlueZone™ Ballast Water Management System, diajukan oleh Republic of Korea pada dokumen 

MEPC 69/INF.32 

BWM Convention 

Draft amandemen terkait dengan Konvensi BWM berikut telah disetujui oleh Komite: 

- Draft amandemen untuk regulasi B-3 international convention for the control and management of 

ships' ballast water and sediments, 2004. 

Amandemen tersebut berupa perubahan patokan batasan tahun batasan regulasi menjadi 

berpatokan pada renewal survey. 

- Draft MEPC resolusi yang berkaitan dengan perubahan tanggal pada amandemen regulasi B-3 

diatas. Draft amandemen resolusi ini menjelaskan bahwa tanggal yang disebutkan pada regulasi 

B-3 diartikan sebagai tanggal renewal survey sesuai dengan setifikat Oil Pollution Prevention 

(IOPP) dan sesuai dengan the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 

1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL), Annex I, dan setelah tanggal pemberlakuan 

Konvensi BWM ditetapkan. 

Berikut beberapa isu terkait dengan dengan pengkajian terhadap Guidelines for approval of BWMS 

(G8) yang telah disetujui oleh Komite: 

 

a. Jika pengoperrasian system BWM dibatasi oleh terminologi kriteria inlet, maka hal 

tersebut harus disebutkan dalam sertifikat Type Approval. Type approval certificate harus 

mencantumkan deskripsi teks "Limiting Operational Conditions" beserta dengan batasan 

batasan parameter range nilai operasional dan batasan kondisi yang ada. 

b. Efek temperature saat pengetesan. Amandemen untuk Guidelines meliputi range 

temperature operasional kapal pada 0°C hingga 40°C. Jika sistem BWM mempunyai 

sertifikat type approval tanpa referensi temperature sebagaimana yang dibatasi untuk 

kondisi operasi, maka sistem BWM harus dapat dibuktikan dapat beroperasi pada range 

temperaturnya. Selain itu, sistem BWM harus dapat dibuktikan untuk dapat beroperasi 

pada range temperature pada land-based, shipboard atau pengetesan bench-scale. 
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c. Untuk pabrikan yang ingin mendaftarkan sistem BWM yang menggunakan Active 

Substances dapat mengusulkan 2 (dua) worst case untuk senyawa kimia yang digunakan 

terkait dengan pengkajian efeknya terhadap kesehatan manusia untuk air ballast yang 

diambil dari tanki dan pengkajia resiko / efek terhadap lingkungan untuk air ballast yang 

dibuang. 

d. Jika sistem ballas menggunakan air minum maka harus memenuhi procsedur G9. 

 

C. AIR POLLUTION AND ENERGY EFFICIENCY (AGENDA ITEM 5) 

Amendments to The 2010 Guidelines for Monitoring the Worldwide Average Sulphur Content of 
Fuel Oils Supplied for Use On Board Ships (Resolution MEPC.192(61)) 

Komite telah mengadopsi draft resolusi MEPC terkait dengan amendments to the 2010 Guidelines for 
monitoring the worldwide average sulphur content of fuel oils supplied for use on board ships (resolution 
MEPC.192(61)). Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwasanya pada saat ini terdapat 4 provider 
yang dikontrak oleh IMO untuk melakukan sampling dan pengetesan terkait dengan guidelines tersebut. 
Amandemen lainnya adalah ketentuan untuk menghitung rata rata kadar sulfur dimana semua jenis 
bahan bakar dengan kadar sulfur kurang dari 0.05% dihitung sebagai kadar 0.03%. 

Recommendation on the exemption from Regulations in Chapter 4 of MARPOL Annex VI 

Pada dasarnya, kapal domestik tidak wajib untuk memiliki SEEMP. Namun jika kapal tersebut harus 
beroperasi di perairan internasional, maka secara otomatis harus mengikuti regulasi tersebut meski 
hanya melakukan single voyage untuk repair atau penjualan. Dan setelah kapal tersebut kembali 
beroperasi di perairan domestik, maka kewajiban untuk mematuhi regulasi akan gugur. Sehubungan 
dengan hal tersebut, Komite telah menyetujui untuk memberlakukan pembebasan terhadap regulasi 
MARPOL Annex VI Chapter 4 untuk kapal yang dalam keadaan tertentu harus melakukan single 
voyage ke perairan internasional. Pembesasan tersebut dimuat dalam MEPC.1/Circ.863.  

Review of the status of the technological developments for improvement of energy efficiency on 
the EEDI Regulation 

Komite mencatat adanya beberapa isu terkait dengan factor koreksi untuk EEDI pada guidelins 
perhitungan EEDI. Terkait dengan hal tersebut maka pengkajian factor koreksi lebih mandalam untuk 
kapal ice class, ro-ro cargo ships dan ro-ro passenger ships. Namun, data yang ada untuk kapal ro-ro 
cargo ships dan ro-ro passenger ships masih sangat sedikit yang terkumpul. Sehingga, telah disetujui 
bahwa untuk memetakan serta merencanakan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi 
energy, diperlukan untuk melakukan studi kasus untuk jenis kapal tersebut pada reduction rate fase 2. 

Development of Calculation method for the EEDI for ships with dual fuel engines in 2014 
Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) 
for new ships 

Pada ‘’Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for 
new ships’’’edisi 2014 terdapat rumus perhitungan nilai EEDI untuk kapal dual fuel. Selajan dengan 
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perkembangan pembahasan terkait formulasi tersebut, terdapat wacana untuk merevisi guna dapat 
mengakomodir kondisi aktual sistem dual fuel pada kapal. Dalam pembahasan, dijelaskan bahwa 
perhitungan EEDI untuk mesin dual fuel harus menentukan terlebih dahulu apakah bahan bakar gas 
digunakan sebagai bahan bakar utama atau bukan. Kriteria yang digunakan ungtuk menentukan 
apakah gas digunakan sebagai bahan bakar utama adalah sebagai berikut: 

 Jika FDgas ≥ 50% maka gas digunakan sebagai bahan bakar utama 

 jika FDgas < 50% maka gas bukan merupakan bahan bakar utama. 

Wacana perubahan formulasi tersebut akan dibahas lebih lanjut pada siding berikutnya dan 
direncanaka untuk diamandemenkan pada MARPOL Annex VI. 

Global 0.50% sulphur cap date of implementation 

Komite menyetujui untuk sesegera mungkin menentukan tanggal pemberlakuan batasan kadar shulphur 
0.50% secara global pada MEPC 70. Tanggal pemberlakuan yang diusulkan adalah tanggal 1 Januari 
2020. Penentuan tanggal tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi stake holder 
seperti pemilik kapal, operator maupun penyedia bahan bakar untuk dapat mempersiapkan diri agar 
dapat memenuhi batasan sulfur tersebut. Persiapan bagi industry penyedia bahan bakar dianggap perlu 
untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang sesuai dengan regulasi tersebut. Bagi pemilik kapal, 
kepastian tanggal pemberlakuan tersebut sangat berguna untuk dapat mempersiapkan diri khususnya 
bagaimana memodifikasi atau menambahkan system baru di kapal seperti exhaust gas cleaning 
systems (scrubbers) atau konversi bahan bakar gas guna mencapai batasan sulfur tersebut. 

 

D. FURTHER TECHNICAL AND OPERATIONAL MEASURES FOR ENHANCING THE ENERGY 

EFFICIENCY OF INTERNATIONAL SHIPPING (AGENDA ITEM 6) 

Amandemen terhadap MARPOL Annex VI Chapter 4 terkait pengambilan dan pelaporan data 
konsumsi bahan bakar kapal 

Sejak sesi MEPC terakhir, Komite memahami pentingnya keberadaan sistem pengambilan data untuk 
menganalisa efisiensi energi, dan agar analisis ini bisa berjalan efektif maka data konsumsi bahan 
bakar dan transport work perlu dikumpulkan.  

Pada MEPC 68, Komite menyepakati pengembangan sistem pengambilan data di kapal mengikuti 
pendekatan tiga langkah: pengambilan data, analisis data, dan diikuti dengan pengambilan keputusan 
untuk langkah berikutnya, jika diperlukan.  

Oleh karena itu, pada  MEPC 69 ini disetujui draf amandemen terhadap MARPOL Annex VI Chapter 4, 
dengan rencana diadopsi (adoption) pada saat MEPC 70. 

Beberapa butir penting dalam amandemen MARPOL Annex VI Chapter 4 adalah sebagai berikut:  

- Penerapan pengambilan data ini berlaku wajib bagi semua kapal dengan tonase kotor 5.000 dan 
lebih 
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- Periode konsumsi bahan bakar yang dilaporkan adalah untuk satu tahun kalender, yaitu dari 1 
Januari sampai dengan 31 Desember 

- SEEMP yang ada saat ini perlu direvisi dengan memasukkan metodologi pengambilan data dan 
proses yang ditempuh untuk pelaporan, dengan bersumber pada ketentuan dalam Resolusi 
MEPC.213(63), 2012 Guidelines for the Development of a Ship Energy Efficiency Management 
Plan (SEEMP) yang masih dalam proses amandemen. Revisi tersebut harus sudah dilaksanakan 
sebelum pemberlakuan pengambilan data yang dipersyaratkan dalam MARPOL Annex VI regulasi 
22A. Apabila revisi SEEMP sudah dilakukan, maka kapal akan diberikan ‘confirmation of 
compliance’ 

- Himpunan data yang harus diambil adalah: Nomor IMO, tipe kapal, tonase kotor dan tonase bersih, 

bobot mati/deadweight, tenaga keluaran (rated power) dari mesin induk dan mesin bantu [Kw], 

EEDI dan ice class1, konsumsi total bahan bakar selama setahun per tipe bahan bakar [mT], 

metode yang digunakan untuk pengambilan data konsumsi bahan bakar, jarak tempuh dari 

dermaga ke dermaga/berth to berth, dan durasi waktu [jam] tidak berada di dermaga   

- Data harus dilaporkan oleh kapal, untuk kemudian diverifikasi oleh Pemerintah atau Organisasi 
yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah 

- Sebagai bukti bahwa kapal telah mengambil dan melaporkan konsumsi bahan bakarnya, maka 
Statement of Compliance akan diterbitkan oleh Pemerintah atau Organisasi yang diberikan 
kewenangan oleh Pemerintah  

- Statement of Compliance akan berlaku untuk tahun kalender saat ia diterbitkan dan lima bulan 
pertama dari tahun kalender berikutnya 

- Data harus diajukan oleh Pemerintah ke IMO, dengan mengikuti format standar pelaporan data 
yang disepakati 

Amandemen terhadap 2012 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency 
Management Plan (SEEMP)  

Mempertimbangkan keterbatasan waktu pada sesi ke-69 ini, MEPC menyepakati pembentukan 
intersessional correspondence group untuk pengembangan dari draf amandemen terhadap Resolusi 
MEPC.213(63), yaitu 2012 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency Management 
Plan (SEEMP). Amandemen tersebut bertujuan memberikan petunjuk metodologi yang akan 
dipergunakan dalam pelaporan data sesuai persyaratan MARPOL Annex VI regulasi 22A.1 dan 22A.3, 
dengan rencana finalisasi pada MEPC 70.  

Pekerjaan lanjutan terkait pengambilan dan pelaporan data konsumsi bahan bakar di kapal  

Komite memutuskan untuk membentuk intersessional correspondence group terkait sistem 
pengambilan data konsumsi bahan bakar di kapal. Selain pekerjaan grup tersebut dalam menyusun draf 
amandemen SEEMP Guideliness, jika waktu memungkinkan grup diminta untuk mengembangkan:  

- draf dari guidelines for Administration data verification procedures, sesuai dengan regulasi 22A.7 

- format pelaporan komunikasi elektronik dan data baku, sesuai dengan regulasi 22A.9   

                                                 
1
 Jika berlaku 
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- draf dari guidelines for the development and management of the IMO Ship Fuel Consumption 
Database, termasuk cara agar kapal tetap anonim dan untuk meyakinkan kelengkapan dari 
database, sesuai dengan regulasi 22A.9, 22A.11 dan 22A.12 

- draf dari guidelines to address non-party ships submitting data to the IMO Ship Fuel Consumption 
Database 

 

E. REDUCTION OF GHG EMISSIONS FROM SHIPS (AGENDA ITEM 7) 

Pada Paris Agreement yang diselenggarakan pada 12 Desember 2016 telah menyetujui beberapa hal 
penting terkait dengan upaya untuk menghadapi perubahan iklim dan langkah langkah nyata untuk 
memitigasi efek perubahan iklim tersebut. Negara anggota menyetujui adanya kebutuhan mendesak 
untuk mengurangi pemanasan global dibawah 2°C, dan dalam agreement tersebut juga disetujui bahwa 
terdapat keharusan berupa komitmen yang nyata untuk dapat mencapai tujuan penurunan efek gas 
rumah kaca dalam waktu sedekat mungkin.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite menyadari bahwa peranan IMO sangat signifikan dalam 
upaya untuk memitigasi efek gas rumah kaca dari aktivitas maritime. Dalam hal tersebut, Komite 
memprioritaskan system pengumpulan data untuk aktivitas kapal terkait efisiensi energy, termasuk 
penerapan 3 step approach yag sedang dikembangkan oleh IMO yang meliputi: (1) pengumpulan data, 
(2) analisis, dan (3) pengambilan keputusan.  Sehingga, pada MEPC sesi 69 ini Komite menyetujui 
untuk membentuk Working Group terkait hal tersebut pada MEPC ke 70. 
 

F. AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX V, FORM OF GARBAGE RECORD BOOK (AGENDA ITEM 8) 

Kolom tambahan pada Garbage Record Book 

Beberapa delegasi menyampaikan kepada Komite terkait adanya inkonsistensi antara regulasi dalam 
MARPOL Annex V dan format dari Buku Catatan Sampah. MARPOL Annex V regulasi 7 
memperbolehkan pembuangan sampah untuk alasan keselamatan dari kapal dan pembuangan sampah 
makanan ketika kapal sedang berjalan. Sebagai tambahan, persyaratan dalam MARPOL Annex V 
regulasi 4, 5, 6 dan paragraf 2.12 dari 2012 Guidelines for the Implementation of MARPOL Annex V 
(Resolusi MEPC.219(63)), mensyaratkan sampah makanan dan animal carcasses untuk dicacah atau 
dipecah-pecah sampai dengan ukuran tertentu sebelum dibuang ke wilayah yang diizinkan. Akan tetapi 
format dari Buku Catatan Sampah yang ada saat ini belum memiliki kolom pengisian untuk jenis 
pembuangan diatas. 

Proposal lainnya adalah membagi catatan menjadi dua bagian yaitu Bagian 1 untuk pencatatan semua 
sampah selain residu muatan dan Bagian 2 untuk pencatatan residu muatan. Proposal ini secara prinsip 
disetujui oleh Komite. 

Komite menyetujui draf amandemen dari MARPOL Annex V terkait klasifikasi dan deklarasi dari muatan 
curah padat yang berbahaya bagi lingkungan laut (harmful to the marine environment HME), dan draf 
amandemen Buku Catatan Sampah, dengan rencana adopsi pada MEPC 70. 

 
Penanganan sampah elektronik (electronic waste e-waste) 

Resolusi MEPC.219(63) 2012 Guidelines for the Implementation of MARPOL Annex V tidak 
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menyediakan panduan untuk penanganan sampah khusus seperti sampah elektronik yaitu instrument 
elektronik, perlengkapan, komputer, cartridge dari printer, kartu elektronik, gawai, layar monitor, 
terkecuali baterei.  

Komite secara prinsip menyetujui sampah elektronik klasifikasi baru. Akan tetapi terkait definisi dan 
batasan jumlah perlu disetujui lebih lanjut. Oleh karena itu, Komite mengundang delegasi yang berminat 
untuk mengajukan proposal terkait sampah elektronik pada MEPC 70. 

 

G. USE OF ELECTRONIC RECORD BOOKS (AGENDA ITEM 9) 

Memperhatikan keterbatasan waktu, MEPC 68 sepakat untuk meneruskan pembahasan buku catatan 
elektronik kepada MEPC 69. Pada sesi ini didiskusikan dokumen terkait buku catatan elektronik, yang 
didefinisikan sebagai peralatan atau sistem untuk mencatat secara elektronik pembuangan, 
pemindahan, dan operasi lain sesuai MARPOL. 

Terkait pembahasan pada MEPC 69, Komite sepakat untuk meneruskannya untuk dikembangkan 
secara menyeluruh pada PPR 4, yang berisi: 
- penerapan buku catatan elektronik yang terkait MARPOL 

- menyusun langkah agar format catatan yang ada dapat memenuhi persyaratan MARPOL  

- menyusun langkah bagaimana buku catatan elektronik dapat diatur dan diberlakukan  

 

H. INADEQUACY OF RECEPTION FACILITIES (AGENDA ITEM 11) 

Komite pada sesi ke-69 ini menyetujui revisi terhadap buku manual  “Port Reception Facilities – How to 
Do It” dan meminta IMO untuk dapat mempublikasikannya. Beberapa butir penting dalam amandemen 
manual tersebut adalah sebagai berikut: 

- Amendments to chapter 14 have been made to ensure consistency with the    

- Bahasa yang bernada wajib (mandatory) dirubah menjadi bahasa tidak wajib (non-mandatory), 

kecuali yang merupakan ketentuan dari regulasi 

- Referensi ke MARPOL Annex III telah dihapus karena tidak ada ketentuan terkait fasilitas 

penerima/reception facilities dalam MARPOL Annex III  

- Perubahan redaksional untuk menjamin konsistensi dengan bahasa lazim konvensi IMO  

- Semua limbah kotoran/waste sebagai hasil dari operasi kapal dan operasi muatan terkait 

MARPOL, BWM, dan AFS digolongkan sebagai ‘residu/limbah dari kapal’ / ‘ship-generated 

wastes/residues’ 

- Teks tambahan pada butir 7.2.1 untuk memberikan penjelasan terkait pra-pencucian (pre-wash) 

dan pencucian tambahan terkait pemuatan NLS pada MARPOL Annex II 

- Amandemen pada Chapter 14 untuk menjamin konsistensi dengan 2012 Guidelines for the 

development of a regional reception facilities plan (resolusi MEPC.221(63)) 
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I. REPORTS OF OTHER SUB-COMMITTEES (AGENDA ITEM 13) 

Pengecualian persyaratan survey dan sertifikasi MARPOL bagi kapal tongkang tanpa penggerak 
sendiri yang tidak berawak / unmanned non-self-propelled (UNSP) barges  

Komite mendiskusikan draf amandemen MARPOL terkait pembebasan tongkang UNSP dari 
persyaratan survey dan sertifikasi dan mendiskusikan draf Guidelines for exemption of unmanned non-
self-propelled (UNSP) barges from the survey and certification requirements under the MARPOL 
Convention. 

Komite menyetujui: 
- pembebasan yang diberikan dibatasi tidak lebih dari lima tahun 

- sertifikat pembebasan agar diberikan bagi setiap pembebasan tiap Annex dari MARPOL  

- terdapat persyaratan untuk pembebasan survey dan sertifikasi MARPOL Annex IV 

- referensi terhadap MARPOL Annex I regulasi 17.1 terkait buku catatan Oil Record Book agar tetap 

dipertahankan 

- draf guidelines tersebut, ketika sudah disetujui Komite, diterbitkansebagai MEPC circular  

Komite menginstruksikan III 3 untuk memfinalisasikan draf amandemen MARPOL terkait pembebasan 
survey dan sertifikasi MARPOL (Annex I, IV, VI) dan draf guidelines terkait, dengan memperhatikan 
keputusan Komite diatas, untuk diajukan pada MEPC 70. 

J. PROMOTION OF IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF MARPOL AND RELATED 

INSTRUMENTS (AGENDA ITEM 14) 

Interpretasi seragam (Unified Interpretation) untuk memfasilitasi penerapan yang seragam 
terhadap 2012 Guidelines on implementation of effluent standards and performance tests for 
sewage treatment plants  

IACS menginformasikan revisi dari IACS Unified Interpretation (UI) MPC 88 untuk memfasilitasi 
penerapan yang seragam terkait frase ‘dipasang pada atau sesudah 1 Januari 2016’ / ‘installed on or 
after 1 January 2016’ pada 2012 Guidelines on implementation of effluent standard and performance 
test for sewage treatment plants. 

Komite secara prinsip menyetujui peraturan terkait instalasi pengolah kotoran (sewage treatment plant) 
untuk wilayah khusus (special area) akan berlaku sejak tanggal diresmikannya wilayah khusus dalam 
MARPOL Annex IV seperti yang diinterpretasikan IACS UI MPC 88, dan menginstruksikan sekretariat 
IMO untuk mengembangkan amandemen yang terkait untuk mengikutsertakan klarifikasi seperti 
termuat pada IACS UI MPC 88, dan menyampaikannya ke MEPC 70. 

Interpretasi seragam (Unified Interpretation untuk memfasilitasi penerapan yang seragam 
terhadap Revised Guidelines and Specifications for pollution prevention equipment for 
machinery space bilges of ships 

IACS menginformasikan IACS Unified Interpretation (UI) MPC 127 untuk memfasilitasi penerapan yang 
seragam terkait kalibrasi dari alarm bilga 15 ppm, seperti dipersyaratkan dalam paragraf 4.2.11 dari 
Resolusi MEPC.107(49), the Revised Guidelines and Specifications for pollution prevention equipment 
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for machinery space bilges of ships. 

Komite secara prinsip menyetujui interpretasi dalam UI MPC 127 terkait akurasi dari alarm bilga 15 ppm 
dicek melalui kalibrasi dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik pembuat, atau orang yang diberikan 
wewenang oleh pabrik pembuat, pada interval tidak lebih dari lima tahun. Untuk itu Komite 
menginstruksikan Sekretariat IMO untuk mengembangkan draf amandemen untuk mengikutsertakan 
klarifikasi seperti termuat pada IACS UI MPC 127, dan menyampaikannya ke MEPC 70. 

Instrumen stabilitas yang disyaratkan oleh MARPOL Annex I regulasi 28.6 

Komite memperhatikan dokumen IACS yang bertujuan mendapatkan klarifikasi dari penerapan 
ketentuan instrument stabilitas dalam MARPOL Annex I regulasi 28.6 bagi kapal FPSO, FSU dan kapal 
tongkang tanpa penggerak sendiri yang tidak berawak UNSP. 

Sehubungan dengan opini yang bervariasi dari beberapa anggota delegasi, keputusan resmi tidak 
dapat diputuskan dan oleh karena itu, Komite mengundang delegasi dan organisasi internasional yang 
berminat untuk mengajukan proposal terkait pada sesi MEPC mendatang. 

 


