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INFORMASI SINGKAT DARI IMO MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE SESI KE TUJUH 
PULUH SATU  (MEPC 71) 

A. CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS 
(AGENDA ITEM 3) 
Menindaklanjuti persetujuan dari Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection 
Committee) sesi ke 70 (MEPC 70) terhadap draf amandemen MARPOL Annex VI, MEPC 71 
mengadopsi resolusi MEPC.286(71), yang mencakup perubahan berikut: 

Amandemen terhadap Regulasi 13 (Nitrogen Oxides (NOx)) 

Amandemen ini terkait dengan penetapan Baltic Sea dan North Sea sebagai area pengendalian emisi 
(Emission Control Area (ECA)) untuk penerapan NOX Tier III. Amandemen ini mempersyaratkan kapal 
baru, yang dibangun pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 dan beroperasi di area pengendalian 
emisi tersebut, untuk memasang mesin sesuai ketentuan Tier III di atas kapal. 
Pembebasan (Exemption) dapat diberikan untuk kapal-kapal yang memiliki mesin Tier II untuk berlayar 
di ECA, dengan syarat bahwa kapal tersebut berlayar langsung ke atau dari galangan kapal atau fasilitas 
perbaikan lainnya, tidak memuat atau menurunkan muatan selama masa pembebasan diberikan, dan 
mengikuti persyaratan routing spesifik yang ditentukan oleh Negara Pelabuhan tempat galangan kapal 
atau fasilitas perbaikan lainnya berada, jika ada. 

Amandemen terhadap Appendix V (the information to be included in the bunker delivery note) 

Amandemen ini mencakup format deklarasi (kotak centang) yang baru yang mempersyaratkan 
perwakilan supplier bahan bakar minyak untuk mencentang kotak terkait untuk menyatakan kandungan 
sulfur dari bahan bakar yang dipasok. 
Amandemen dari MARPOL Annex VI akan berlaku pada 1 Januari 2019. 

B. HARMFUL AQUATIC ORGANISMS IN BALLAST WATER (AGENDA ITEM 4) 
Konvensi BWM akan berlaku secara Internasional pada 08 September 2017. Hingga dengan saat ini, 
terdapat 60 Negara penandatangan yang merepresentasikan 68,45% jumlah total tonase armada dunia. 

Persetujuan Ballast Water Management Systems (BWMS)  
Secara keseluruhan, saat ini terdapat 69 type approved BWMS. Selanjutnya, komite mencatat laporan 
GESEAMP-BWWG 34 (MEPC 71/4/3) dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan. 
Sistem yang telah mendapatkan persetujuan dan pertimbangan adalah sebagai berikut : 
- Final Approval dari ECS-HYBRIDTM System yang diusulkan oleh Republic of Korea 
- Basic Approval dari MICROFADE II Ballast Water Management system, yang diusulkan oleh 

Belanda dan Envirocleanse inTankTM BWTS, yang diusulkan oleh Norwegia. 
Komite juga menyepakati, bahwa ke depannya, aplikan persetujuan BWMTS harus menyebutkan aturan 
atau Guidelines yang digunakan dalam melakukan persetujuan BWMS System (G8), baik itu 
menggunakan MEPC 174(58), MEPC 279(70), atau Code for approval BWMS yang telah diserahkan 
untuk disepakati oleh Komite. 
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Tanggal pemberlakuan Regulasi D-1 dan D-2 dari BWM Convention 
Jadwal pemberlakuan implementasi Regulasi B-3 sesuai dengan Standard D-1 dan D-2 didiskusikan 
dan difinalisasi pada sesi ini sebelum Konvensi BWM berlaku secara Internasional. Untuk kapal 
bangunan baru yang peletakan lunasnya dilakukan pada atau setelah 08 September 2017, harus 
melakukan instalasi BWMS pada saat serah terima kapal. Tanggal penerapan bagi kapal existing dalam 
hal melakukan instalasi BWMS adalah pada saat sertifikasi IOPP : 
1. Survey pembaharuan pertama, setelah tanggal pemberlakuan Konvensi BWM, jika : 

a. Survey tersebut dilaksanakan pada/setelah 08 September 2019; atau  
b. Survey tersebut dilaksanakan pada/setelah 08 September 2014 namun sebelum  

08 September 2017 
2. Survey pembaharuan kedua, setelah tanggal pemberlakuan Konvensi BWM, jika  tanggal 

pembaharuan survey  pertama dilakukan sebelum 08 September 2019, dan turut memperhatikan 
bahwa kondisi sesuai poin 1 di atas tidak terpenuhi. 

Komite juga menyepakati bahwa kapal yang tidak masuk ke dalam pemberlakuan IOPP renewal survey 
tidak perlu melakukan BWM yang memenuhi standar regulasi D-2 tergantung tanggal yang ditentukan 
pemerintah, namun tidak lebih dari 08 September 2024. 
Dalam sesi ini juga, Komite menyetujui draft amandemen regulasi B-3 dari Konvensi BWM dan draf 
resolusi MEPC perihal tanggal penentuan regulasi B-3, sesuai Resolusi MEPC.297(71), dengan 
harapan diadopsi pada MEPC 72. 
Amandemen terhadap regulasi B-3, selanjutnya akan menggantikan resolusi A.1088(28) perihal aplikasi 
International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004, 
dan mengundang A 30 untuk mencatat hal tersebut. 

Koda persetujuan Ballast Water Management systems 
2016 Guidelines for approval of Ballast Water Management Systems (G8), Resolusi  
MEPC.279(70) telah diadopsi oleh MEPC 70 dan sepakati bahwa hal tersebut agar menjadi wajib dan 
dibentuk menjadi “koda persetujuan Ballast Water Management System”. Pada sesi ini, Petunjuk 
penskalaan BWMS juga menjadi pertimbangan dan disetujui oleh Komite untuk ditambahkan kedalam 
Koda persetujuan BWMS. 
MEPC 71 telah menyetujui draf BWMS Code, namun, amandemen – amandemen yang baru disepakati 
akan mendapatkan persetujuan akhir pada MEPC 72 sejalan dengan adopsi Koda nya. 

Ballast Water Management manual 
BW Review Group telah memfinalisasi dan menyetujui bab pada fase pengalaman pembangunan dan 
periode percobaan untuk analisa dan sampling, serta bab terkait respon dan langkah mitigasi dari 
manual BWM - How to do it. Komite telah memfinalisasi dan menyetujui publikasi manual tersebut. 

Petunjuk langkah Mitigasi dan aplikasi  
Beberapa negara anggota mengusulkan langkah mitigasi dan didiskusikan pada sesi ini oleh Review 
Group. Grup menyepakati bahwa langkah mitigasi harus memberikan petunjuk secara umum, dan tidak 
untuk kasus-kasus khusus. Fase pengalaman pembangunan, bersama dengan Guidelines for Ballast 
Water Management and development of Ballast Water Management plans (G4), harus dikaitkan dengan 
draf pendekatan langkah mitigasi. 
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Revisi Guidelines for implementation of the BWM Convention 
• Guidelines for ballast water exchange (G6) 

BW Review Group memfinalisasi revisi Guidelines untuk B/W Exchange (G6). Review Group 
kemudian melakukan pemutakhiran terhadap form pelaporan B/W – resolusi A.866(20), yang 
dianggap telah kadaluarsa. 

• Ballast water management bagi kapal yang beroperasi secara eksklusif pada suatu area  
Review Group telah memfinalisasi petunjuk terkait entry atau re-entry kapal kepada suatu area 
operasi eksklusif di bawah jurisdiksi satu anggota, dan telah menyetujui versi revisi dari petunjuk 
tersebut sebagai BWM.2/Circ.52/Rev 1, dimana ia dapat memberikan pembebasan untuk single 
voyage dari dry-dock atau perawatan. 

Guidance on determining viability of organisms 
PPR 4 telah menyepakati draft BWM circular on Guidance dari metodologi yang dapat digunakan untuk 
melakukan perhitungan organisme yang hidup terkait persetujuan BWMS, untuk disetujui pada sesi ini. 
Komite telah menyetujui draf metodologi yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan 
organisme hidup bagi type approval BWMS, dan akan disirkulasi sebagai BWM.2/Circ 63. Komite 
kemudian menyetujui lebih lanjut terkait dua buah proposal metologi baru perhitungan organisme hidup 
untuk diteruskan ke PPR 5 sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. 

C. AIR POLLUTION AND ENERGY EFFICIENCY (AGENDA ITEM 5) 
Beberapa hal yang dibahas pada agenda ini mencakup kontrol terhadap emisi NOx, SOx, kualitas bahan 
bakar serta efisiensi energi, dengan penjelasan singkat sebagai berikut: 

Kontrol emisi NOx 
Unified Interpretation (UI) mengenai penerapan test cycle yang digunakan untuk verifikasi batasan emisi 
NOx yang berlaku. Mesin yang digunakan untuk fungsi penggerak utama dan fungsi bantu baik secara 
bersamaan maupun tidak bersamaan, disertifikasi berdasarkan test cycle yang merepresentasikan 
fungsi utama dari mesin tersebut. Sebagai contoh, untuk mesin yang dugunakan dalam sistem electric-
propulsion, maka test cycle yang digunakan adalah E2 karena fungsi utamanya adalah penggerak 
utama. Setelah melalui pembahasan lebih lanjut, Komite setuju untuk meneruskan dokumen ini ke PPR 
5 untuk pertimbangan lebih lanjut. 

Kontrol emisi SOx dan kualitas bahan bakar  
Laporan mengenai kadar sulfur pada bahan bakar yang digunakan diatas kapal di dunia telah 
disampaikan dalam agenda ini, dengan rata-rata 2.58%. Dengan memperhatikan angka rata-rata 
tersebut, diusulkan adanya tindak lanjut untuk mengusulkan langkah-langkah yang dapat dilakukan 
untuk memastikan penerapan kadar sulfur 0.50% secara konsisten pada 2020. 
Selain itu, terdapat usulan amademen mengenai prosedur verifikasi terpadu untuk berbagai jenis bahan 
bakar. Amandemen tersebut mengusulkan adanya tambahan prosedur untuk memeriksa in-use fuel oil 
(bahan bakar yang sedang digunakan) jika diminta oleh otoritas yang berwenang, seperti PSC, untuk 
dianalisa. Komite memutuskan untuk meneruskan ke PPR 5 untuk pertimbangan lebih lanjut. 

 



Attachment	of	Technical	Information	No:			095		-	2017	 Page	6	of	9	
 

Efisiensi energi 

Terdapat usulan amandemen pada interim guidelines for determining minimum propulsion power to 
maintain the manoeuvrability of ships in adverse conditions. Guideline ini diadopsi untuk memberikan 
batas bawah dari daya yang di gunakan untuk penggerak pada kapal-kapal yang terkena penerapan 
EEDI. Perubahan tersebut mengusulkan dasar yang berbeda untuk penentuan thrust deduction factor 
dan wake fraction. Setelah didiskusikan lebih lanjut, Komite sepakat untuk melanjutkan diskusi ini di 
MEPC 72, serta mengundang pihak-pihak yang tertarik  untuk memberikan subsimi mengenai hal ini. 

Selain itu, hal lain yang juga dibahas adalah review mengenai status perkembangan teknologi pada 
regulasi EEDI. Review ini penting untuk melihat sejauh mana perkembangan teknologi yang ada untuk 
menunjang penerapan EEDI fase selanjutnya. Terkait dengan hal tersebut, Komite setuju untuk 
membentuk Correspondence Group on EEDI review beyond phase 2. 

D. FURTHER TECHNICAL AND OPERATIONAL MEASURES FOR ENHANCING THE ENERGY 
EFFICIENCY OF INTERNATIONAL SHIPPING (AGENDA ITEM 6) 
Pada agenda ini, Komite membahas hal-hal terkait langkah pertama dari three-step approach, yakni 
data collection system. Komite mempertimbangkan hasil dari intersessional Corespondence Group, 
seperti rancangan guidelines for Administration verification procedures dan rancangan guideline for the 
development and management of the IMO ship fuel consumption database. 
Setelah dibahas lebih lanjut pada Working Group, Komite setuju untuk mengadopsi 2017 Guidelines for 
Administration verification of ship fuel oil consumption data, juga mengadopsi 2017 Guidelines for the 
development and management of the IMO Ship Fuel Oil Consumption Database beserta rancangan 
resolusi MEPC terkait lainnya. 
Selain itu, Komite juga mengesahkan persetujuan Working Group mengenai pengembangan IMO Ship 
Fuel Oil Consumption Database, termasuk hal teknis terkait, seperti format pelaporan, validasi data, 
data cross-reference, granularity dan anonymity data, akses terhadap database, database yang tersedia 
untuk pengguna, data analisis serta contact person dari pemerintah. 

E. POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE (AGENDA ITEM 9) 

Guidelines for exhaust gas recirculation bleed-off water 
Pada agenda item ini, rancangan Guidelines for the discharge of exhaust gas recirculation (EGR) bleed-
off water dimasukkan dengan maksud untuk dapat diadopsi. Regulasi 13.5.1 dari MARPOL Annex VI 
mempersyaratkan mesin diesel pada kapal-kapal yang beroperasi di area NOx ECA untuk memenuhi 
level emisi NOx Tier III. EGR dapat digunakan sebagai salah satu pilihan untuk memenuhi level emisi 
tersebut. EGR merupakan proses pada internal mesin yang dapat menghasilkan berkurangnya NOx. 
Dalam operasionalnya, EGR menggunakan fluida yang disebut Bleed-off water, dimana harus 
diperlakukan berbeda sesuai dengan kandungan sulfur dari bahan bakar yang digunakan.  
Karena Komite tidak mencapai kesepakatan, guideline ini akan diteruskan ke PPR 5 untuk finalisasi, 
dengan maksud untuk dapat diadopsi pada MEPC 73, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat 
yang disampaikan dalam sesi ini. 
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Revision of the 2011 SCR Guidelines 
MEPC 71 sepakat untuk mengadopsi draf 2017 Selective Catalytic Reduction (SCR) system Guidelines. 
Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan penggunaan guideline ini dalam proses sertifikasi mesin 
yang dilengkap SCR, yakni salah satu perangkat yang dipandang dapat mengurangi emisi NOx sesuai 
NOx Technical Code. 

EGCS Guidelines 
Exhaust Gas Cleaning System (EGCS) atau scrubber telah dipertimbangkan setara dengan 
penggunaan bahan bakar sesuai ketentuan dalam regulasi 14 MARPOL Annex VI. Pada industri 
perkapalan, penggunaan perangkat ini menunjukkan peningkatan, sejalan dengan hal tersebut 
perkembangan teknologi dari EGCS ini juga semakin pesat. Maka dari itu, guideline ini membutuhkan 
klarifikasi teknis dan editorial lebih lanjut untuk memastikan kesamaan penerapannya. Setelah melalui 
pembahasan, Komite setuju untuk meneruskan usulan revisi ini kepada PPR 5 untuk direview. 

F. REPORTS OF OTHER SUB-COMMITTEES (AGENDA ITEM 10) 

Hasil Sidang CCC 3 

Komite Keselamatan Maritim pada sesi ke-97 (MSC 97), menyetujui draf amandemen IMSBC Code 
yang dikembangkan oleh CCC 3. Setelah persetujuan tersebut, MSC 98 mengadopsi amandemen 
tersebut melalui resolusi MSC.426 (98). 
Amandemen terhadap IMSBC Code mencakup klasifikasi dan deklarasi barang yang berbahaya bagi 
lingkungan laut (harmful to the marine environment (HME)), yang sesuai dengan amandemen MARPOL 
Annex V (resolusi MEPC.277 (70)). 
Dengan mempertimbangkan amandemen terhadap instrumen wajib tersebut, MEPC 71 mengadopsi 
resolusi MEPC.296(71) terkait  Guidelines for the Implementation of MARPOL Annex V tahun 2017, 
yang menggantikan terkait  Guidelines for the Implementation of MARPOL Annex V tahun 20122 
(resolusi MEPC.219 ( 63)). 
Guidelines ini berisi, antara lain: 
- Persyaratan baru untuk Pengirim (Shipper) untuk mengklasifikasikan dan mendeklarasikan muatan 

curah padat yang teridentifikasi sebagai HME 
- Kriteria klasifikasi HME 
- Kategori sampah baru, yaitu E-waste 
- Pembaruan terbaru terkait persyaratan yang relevan pada POLAR Code 

Hasil Sidang SDC 4 

Memperhatikan bahwa MSC 98 telah menyetujui MSC.1/Circ.1573 mengenai Unified interpretation dari 
regulasi SOLAS II-1/2.20 dan II-2/3.21, mengenai penggunaan data hidrostatik kapal pada kondisi even 
keel untuk penentuan bobot mati (deadweight) yang harus dimasukkan sertifikat statutoria terkait, 
makan MEPC 71 menyetujui Unified Interpretation untuk regulasi 1.23 dari MARPOL Annex I dan 
meminta Sekretariat untuk menyiapkan MEPC Circular. 
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G. WORK PROGRAMME (AGENDA ITEM 14) 
MEPC 71 mempertimbangkan beberapa usulan pekerjaan baru untuk Komite dan menyetujui usulan 
berikut: 
1. Proposal untuk amandemen terhadap Annex 1 dari International Convention on the Control of 

Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001.  
2. Revisi resolusi MEPC.227(64) - 2012 Guidelines on implementation of effluent standards and 

performance tests for sewage treatment plants.  
3. Pengembangan aturan untuk mengurangi resiko penggunaan dan pengangkutan HFO (heavy fuel 

oil) oleh kapal di perairan Arktik. 
4. Usalan amandemen terhadap Chapter 4 of MARPOL Annex VI untuk memberikan pembebasan 

(exemption) pada kapal yang tidak setiap saat berlayar secara Internasional, yang melakukan 
pelayaran internasional tunggal dalam kondisi khusus, dan pengembangan Exemption Certificate.  

5. Pekerjaan baru terkait "Consistent implementation of regulation 14.1.3 of MARPOL Annex VI” 

H. ANY OTHER BUSINESS (AGENDA ITEM 22) 
Terdapat beberapa isu yang dibahas dan dipertimbangkan pada agenda ini. Isu berikut dipilih karena 
dianggap terkait dengan pekerjaan berikut: 

Certificates of Fitness under the IBC, BCH, IGC, GC and EGC Codes  

MEPC 71 memperhatikan bahwa MEPC 70 meminta Sekretariat untuk menyiapkan draf MSC-MEPC 
bersama, membahas bagaimana Certificate of Fitness harus diselesaikan untuk kapal-kapal yang belum 
memenuhi amandemen yang mempersyaratkan pemasangan instrumen stabilitas yang disetujui, 
bersama dengan rekomendasi bagaimana resolusi yang relevan dapat dirujuk secara komprehensif 
dalam Certificate of Fitness. 
Setelah keputusan yang diambil oleh MSC 98, MEPC 71 secara bersamaan menyetujui MSC-
MEPC.5/Circ.14 terkait Guidance on completing the Certificate of Fitness under the IBC, BCH, IGC, GC 
and EGC Codes. 

Sehubungan dengan persetujuan di atas, MEPC 71 menyetujui sedikit modifikasi pada IBC dan BCH 
Code, dengan pandangan untuk apa diadopsi pada MEPC 72. 

I. DAFTAR RESOLUSI MEPC YANG DIADOPSI MEPC 71 
1. Resolution MEPC.286(71) – Amendments to MARPOL Annex VI (Designation Of The Baltic Sea 

and the North Sea Emission Control Areas for NOx Tier III Control And Information to be Included 
in the Bunker Delivery Note) 

2. Resolution MEPC.287(71) – Determination of the Date Referred to in Regulation B-3, as amended, 
of the BWM Convention 

3. Resolution MEPC.288(71) – Implementation of the BWM Convention 
4. Resolution MEPC.289(71) – 2017 Guidelines for Ballast Water Exchange (G6) 
5. Resolution MEPC.290(71) – 2017 Guidelines for Risk Assessment under Regulation A-4 of the 

BWM Convention (G7) 
6. Resolution MEPC.291(71) – the Experience-Building Phase associated with the BWM Convention 
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7. Resolution Mepc.292(71) – 2017 Guidelines Addressing Additional Aspects to the NOx Technical 
Code 2008 With regard to Particular Requirements related to Marine Diesel Engines Fitted with 
Selective Catalytic Reduction (SCR) Systems 

8. Resolution MEPC.293(71) – 2017 Guidelines for Administration Verification of Ship Fuel Oil 
Consumption Data 

9. Resolution MEPC.294(71) – 2017 Guidelines For The Development and Management of the IMO 
Ship Fuel Oil Consumption Database 

10. Resolution MEPC.295(71) – Designation of Tubbataha Reefs Natural Park as a Particularly 
Sensitive Sea Area 

11. Resolution MEPC.296(71) – 2017 Guidelines for the Implementation of MARPOL Annex V 

J. DAFTAR INSTRUMEN LAIN YANG DISETUJUI OLEH MEPC 71 
1. Manual On Ballast Water Management – How To Do It  
2. MSC.1/Circ.1582 on Unified interpretations of chapter 15 of the FSS Code 
3. Standard Format for Voluntary Submission of EEDI Information to be Included in the EEDI 

Database 
4. Unified Interpretations Of MARPOL Annex I 

K. DAFTAR DRAF INSTRUMEN PADA MEPC 71 
1. Draft Amendments to Regulation B-3 of the BWM Convention 
2. Draft MEPC Resolution on Code for Approval of Ballast Water Management Systems 
3. Draft Amendments to Regulations A-1, D-3, E-1 and E-5 of the BWM Convention 
4. Draft Unified Interpretation of the "Date Installed" in relation to "Method Of Ballast Water 

Management Used" in the Appendix to the International Ballast Water Management Certificate 
5. Draft Amendments to MARPOL Annex VI 
6. Draft Assembly Resolution on the Code for the Transport and Handling of Hazardous and Noxious 

Liquid Substances in Bulk On Offshore Support Vessels (OSV Chemical Code) 
7. Draft Amendments to the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 

Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) 
8. Draft Amendments to the Code For The Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (BCH Code) 


