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Technical Information 
 
No.    :   086  -  2017 
 

24 Maret 2017 

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

4 (SSE 4) 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 4 dari IMO Ship Systems and 
Equipment Sub-Committee (SSE 4) yang diselenggarakan dari tanggal 20 sampai dengan 24 
Maret 2017, 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 

2 Decisions of other IMO bodies 

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

4 Making the provisions of MSC.1/Circ.1206/Rev.1 mandatory 

5 Uniform implementation of paragraph 6.1.1.3 of the LSA Code 

6 Review the MODU Code, LSA Code and MSC.1/Circ.1206/Rev.1 

7 Amendments to the FSS Code for CO2 pipelines in under-deck passageways 

8 Requirements for onboard lifting appliances and winches 

9 
Amendments to the guidelines for vessels with dynamic positioning (DP) 
systems (MSC/Circ.645) 

10 
Revision or requirements for escape route signs and equipment location 
markings in SOLAS and related instruments 

11 
Revised SOLAS regulations II-1/13 and II-1/13-1 and other related regulations 
for new ships 

12 
Unified interpretation of provisions of IMO safety, security, and environment 
related conventions 
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14 Develop new requirements for ventilation of survival crafts  

18 Any other business 

 
 
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 Klasifikasi 
 
 
              
 
 
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 DARI IMO SHIP SYSTEMS AND EQUIPMENT SUB-COMMITTEE SESI 
KEEMPAT (SSE 4) 
 

A. DECISION OF OTHER IMO BODIES (AGENDA NOMOR 2) 

Memperhatikan keputusan dari MSC 97, Sub komite mencatat bahwa Komite menginstruksikan 
bagian-bagian di bawahnya dan sekretariat untuk senantiasa memperbaharui record pada GISIS 
selama persiapan rancangan amandemen SOLAS dan instrumen terkait, sehubungan dengan 
keputusan yang diambil baik pada level Komite maupun Sub-komite. Selain itu, MSC 97 juga telah 
menyetujui rancangan amandemen dari Commitee’s Guideline berkenaan dengan penggunaan gender 
neutral term sebagaimana juga telah disetujui oleh MEPC 70. 

 
B. SAFETY OBJECTIVES AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS OF THE GUIDELINES ON 

ALTERNATIVE DESIGN AND ARRANGEMENTS FOR SOLAS CHAPTERS II-1 AND III (AGENDA 
NOMOR 3) 

Mengacu pada instruksi dari MSC 95, SSE 3 telah mengembangkan functional requirements untuk 
SOLAS Chapter III dan telah membentuk correspondence group dengan tugas untuk memeriksa 
kelengkapan dari rancangan functional requirement tersebut, mengembangkan expected performance 
dari masing-masing functional requirement, dan membuat susunannya untuk SOLAS Chapter III. 

Untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, maka dibentuklah Working Group (WG) life-saving appliances 
(LSA) dengan tugas: 

1. Finalisasi kedua item tersebut untuk SOLAS Chapter III. 

2. Melaporkan pengalaman yang didapatkan dari penerapan MSC.1/Corc.1394/Rev.1 melalui proses 
ini kepada Sub-komite untuk dilaporkan kepada Komite. 

Setelah melalui diskusi pada Working Group, akhirnya disetujuilah rancangan functional requirements 
dan expected performance tersebut, dan akan diteruskan ke MSC 98 untuk dipertimbangkan. 

Sebagai gambaran, dalam final draft ini terdapat 13 functional requirements, yang meliputi antara lain, 
the state of readiness of all LSA, familiarization, provision of information depending on person’s 
assignment, internal and external communication during emergency, safe abandonment, survivability, 
access and means to survival systems for all persons. 

 
C. MAKING THE PROVISIONS OF MSC.1/CIRC.1206/REV.1 MANDATORY (AGENDA NOMOR 4) 

Usulan untuk mengubah definisi dari “Simulated launching” pada Guidelines for simulated launching of 
free-fall lifeboats (MSC.1/Circ.1206/Rev.1, annex 2, appendix) telah disampaikan pada MSC 97. Pada 
Guideline tersebut, disebutkan bahwa simulated launching juga termasuk aktivasi dari mekanisme 
pelepasan lifeboat saat lifeboat masih dalam posisi tertahan atau dekat dengan posisi penyimpanan. 
Maka dari itu, pada SSE 4 ini diusulkan bahwa mekanisme pelepasan lifeboat tidak ikut diaktifkan saat 
latihan. 
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Setelah melalui diskusi di plenary, Sub-komite pada prinsipnya setuju pada rancangan Guideline yang 
memisahkan antara simulasi peluncuran dengan tujuan pengujian alat peluncuran dan tujuan latihan. 
Untuk menyiapkan rancangan amendemen MSC.1/Circ.1206/Rev.1, Sub-komite meminta WG LSA 
untuk membahasnya. 

Setelah mendiskusikannya lebih jauh di WG LSA, Sub-komite menyetujui rancangan Guidelines on 
safety during abandon ship drills using lifeboats beserta MSC Circular terkait, dan memutuskan untuk 
meneruskan ke MSC 98 untuk persetujuan. 

 
D. UNIFORM IMPLEMENTATION OF PARAGRAPH 6.1.1.3 OF THE LSA CODE (AGENDA NOMOR 5) 

Paragraf 6.1.1.3 dari LSA Code menjelaskan bahwa peralatan peluncuran tidak boleh tergantung pada 
daya apapun selain gravitasi atau daya mekanis yang tersimpan yang independen dari daya yang 
disuplai kapal. Terkait dengan paragraf tersebut, dan melihat bahwa peralatan peluncuran pada 
beberapa kapal telah dirancang untuk dapat dioperasikan secara manual, maka rancangan perubahan 
yang diajukan adalah untuk mengakomodasi penggunaan sistem manual tersebut. Untuk itu, Sub-
komite menginstruksikan WG LSA untuk melakukan finalisasi terhadap rancangan perubahan tersebut. 

Setelah melalui pembahasan lebih jauh, WG menyetujui untuk memperbolehkan penerapan rancangan 
perubahan tersebut pada rescue boat dengan berat maksimum 700 kg. WG juga setuju untuk tidak 
mengubah paragra 6.1.2.2 dan hanya mempersiapkan rancangan perubahan terhadap paragraf 
6.1.1.3. 

Namun, pada pembahasan di plenary, beberapa delegasi menyampaikan perhatian mereka terkait 
keselataman awak kapal yang mengoperasikan peralatan tersebut secara manual. Rancangan 
amandemen tersebut akan diteruskan ke MSC 98 termasuk beberapa pertimbangan yang disampaikan 
pada sesi ini. 

 

E. REVIEW THE MODU CODE, LSA CODE AND MSC.1/CIRC.1206/REV.1 (AGENDA NOMOR 6) 

Review dari MODU Code ini dilakukan sehubungan dengan kejadian Deepwater Horizon di teluk 
Meksiko. Hal ini telah dibahas melalui WG dan correspondence group (CG) yang dibentuk Sub-komite 
sebelumnya. Pada SSE 2, dibentuklah CG untuk mempersiapkan rancangan amandemen MODU 
Code. Kemudian pada SSE 3, laporan dari CG dibahas kembali dengan membentuk dua WG yang 
khusus membahas hal-hal yang berkaitan dengan fire safety dan life-saving appliance. Hasil dari 
pembahasan kedua WG tersebut kemudian diteruskan ke SSE 4 untuk dipertimbangkan. 

Amandemen pada MODU Code tersebut antara lain: 

1. Chapter 1: Penambahan definisi dari “H” Class division yang memenuhi persyaratan yang sama 
dengan “A” Class division. 

2. Chapter 6: Persyaratan terkait shutdown logic system pada saat proses disconnection atau 
shutdown dari permesinan atau peralatan yang dibutuhkan untuk menjaga operasi dari dynamic 
positioning system. 
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3. Chapter 9: Persyaratan terkait structural fire protection, bahwa “space containing vital machinery 
equipment” tidak boleh ditempatkan dekat dengan daerah berbahaya, juga mengenai persyaratan 
terkait sarana untuk menyelamatkan diri. 

4. Chapter 10: Persyaratan terkait survival craft, bahwa lifeboat tidak lagi diterima sebagai rescue 
boat, dan hal-hal terkait penumpang lifeboat. 

5. Chapter 14: Mengenai person in charge (PIC) dari emergency procedures, latihan orang tercebur 
ke laut harus dilaksanakan sedikitnya setiap tiga bulan, persyaratan dan spesifikasi terkait davit-
launched liferaft. 

Mengikuti pembahasan di plenary, Sub-komite menyetujui rancangan perubahan tersebut, dan 
memutuskan untuk meneruskan ke MSC 98 dengan tujuan untuk diadopsi. 

 
F. AMENDMENTS TO THE FSS CODE FOR CO2 PIPELINES IN UNDER-DECK PASSAGEWAYS 

(AGENDA NOMOR 7) 

Usulan untuk mengubah FSS Code telah dipertimbangkan oleh MSC 96 untuk mengurangi risiko 
kebocoran pada pipa CO2. Karena sifat dari CO2 yang tidak terlihat, tidak berwarna dan tidak berbau, 
bocornya gas ini dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi awak kapal. Oleh karena itu, usulan 
terkait persyaratan tambahan untuk pipa CO2 pada under-deck passageway. Pada prinsipnya Sub-
komite menyetujui usulan tersebut dan menginstruksikan WG untuk membahas hal ini lebih lanjut. 

Pembahasan pada WG menitikberatkan pada potensi bahaya serta kekurangan dari jenis sambungan 
flens dan las pada instalasi pipa CO2 di under-deck passageway. WG juga mempertimbangkan 
persyaratan terkait pengujian pipa tersebut, pengalaman yang ada dan batasan dari perubahan yang 
diusulkan, khususnya pada kapal kontainer. Dengan memperhatikan pertimbangan yang telah 
disampaikan pada sesi plenary, juga pertimbangan bahwa tidak ada dokumen yang dimasukkan terkait 
insiden yang disebabkan bocornya pipa CO2 dan biaya yang ditimbulkan terkait sambungan 
pengelasan, maka WG menyarankan Sub-komite untuk tidak mengambil keputusan apapun pada sesi 
ini. 

Meskipun demikian, bagi pihak yang tertarik, dapat memasukkan informasi terkait hal diatas, baik 
mengenai insiden yang terjadi, pengalaman penggunaan pipa dengan sambungan las pada kapal 
besar dan cost analysis dari pipa dengan sambungan las untuk dipertimbangkan di SSE 5. 

 
G. REQUIREMENTS FOR ONBOARD LIFTING APPLIANCES AND WINCHES (AGENDA NOMOR 8) 

Dalam rangka untuk menanggapi naiknya jumlah insiden yang melibatkan alat angkat dan kegagalan 
pada pada fittingnya, IMO setuju bahwa diperlukan perubahan pada SOLAS dengan goal dan function 
based agar alat angkat dan winch di kapal dirancang, dibuat dan dipasang sesuai dengan persyaratan 
yang telah disetujui. Berkenaan dengan hal tersebut, WG diminta untuk: 

1. Mengembangkan lebih jauh serta finalisasi, jika mungkin, rancangan perubahan SOLAS untuk alat 
angkat dan winch diatas kapal, yang termasuk: 
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− Goals and functional requirements 

− Definisi yang dibutuhkan 

− Cakupan dari aplikasinya pada instalasi baru dan lama 

− Dampak mengenai validitas sertifikat SOLAS dari kapal 

2. Mengembangkan lebih jauh serta finalisasi, jika mungkin, rancangan Guidelines for the safety of 
onboard lifting appliances and winches  onboard, 

3. Mempertimbangkan apakah dibutuhkan untuk dibentuk CG untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. 

Setelah didiskusikan, WG setuju dengan poin-poin di bawah ini: 

- Kebutuhan untuk memperinci istilah "winch" untuk "anchor handling winch" pada judul dari 
rancangan amandemen SOLAS Reg.II-1/3-13, karena istilah "winch" (yang digunakan untuk alat 
angkat pada kapal) itu dianggap terlalu umum dan dianggap sebagai bagian dari alat angkat. 

- Definisi lifting appliances, anchor handling winch dan loose gear, 

- WG memutuskan untuk menggunakan istilah "Goal" untuk mengganti "Purpose", 

- Lingkup aplikasi, setuju untuk berdasarkan tanggal instalasi dan SWL, 

- Functional requirement 

Karena keterbatasan waktu, WG tidak dapat membahas draft guideline, dan sepakat bahwa akan 
diteruskan ke MSC 98 untuk mencatat pembahasan ini. 

 
H. AMENDMENTS TO THE GUIDELINES FOR VESSELS WITH DYNAMIC POSITIONING (DP) 

SYSTEMS (MSC/CIRC.645) (AGENDA NOMOR 9) 

Pengembangan guideline teknis dan operasional untuk kapal dengan DP systems telah dilakukan 
untuk mengganti MSC/Circ.645 untuk mengakomodasi kemajuan dari teknologi dan operasional dari 
DP system. Berkenaan dengan hal tersebut, laporan dari CG yang dibentuk pada SSE 3 telah 
diteruskan ke Sub-komite untuk dibahas. 

Setelah dilakukan pembahasan pada sesi plenary, Sub-komite menyetujui usulan ini. Guideline ini 
akan diterbitkan sebagai guideline baru, sementara versi sebelumnya (MSC/Circ.645) masih 
diterapkan untuk kapal lama. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Sub-komite menyetujui rancangan guideline tersebut untuk 
diserahkan ke MSC 98 untuk mendapatkan persetujuan. 

 
I. REVISED SOLAS REGULATIONS II-1/13 AND II-1/13-1 AND OTHER RELATED REGULATIONS 

FOR NEW SHIPS (AGENDA NOMOR 11) 
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Sebuah usulan telah disampaikan pada SSE 3, untuk memperkenalkan perlindungan terhadap 
manusia pada pengoperasian dari pintu kedap air dengan tetap mempertahankan persyaratan SOLAS 
yang ada bahwa pintu kedap air harus ditutup dengan rapat pada kondisi darurat. Namun, karena tidak 
ada bukti objektif terkait manfaat/penggunaan dari Anti-crushing protection (ACP) yang disajikan, maka 
Sub-komite memutuskan untuk membentuk CG ACP untuk pintu kedap air. 

Setelah pembahasan lebih lanjut di plenary, Sub-komite sepakat bahwa dibutuhkan informasi lebih 
lanjut. Setidaknya risk assessment harus dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat. 
Oleh karena itu, dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan masalah ini, negara anggota atau 
organisasi internasional yang tertarik diundang untuk menyerahkan, setidaknya hal-hal berikut, untuk 
SSE 5: 

- Data obyektif / informasi 

- Risk assessment 

- Usulan mengenai technical safety measures, dengan memperhitungkan bahwa seharusnya tidak ada 
efek negatif pada damage stability. 

 
J. UNIFIED INTERPRETATION OF PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT 

RELATED CONVENTIONS (AGENDA NOMOR 12) 

Unified interpretation berikut telah disetujui oleh Sub-komite, diteruskan ke MSC 98 untuk 
disetujui: 

o Unified interpretations of provisions relating to inert gas systems on tankers. 

o Unified interpretation on suitable means for the calibration of portable atmosphere testing 

instruments as  referred to in SOLAS regulation II-2/4.5.7.1. 

o Unified interpretation on the fire integrity of the bulkheads between the wheelhouse and the 

navigation  lockers inside the wheelhouse. 

o Draft unified interpretation on the application of SOLAS regulation II-2/9 to the spaces in the cargo 

area of  tankers (Endorsed only first paragraph). 

Koreksi pada MSC Circular: 

o Clarification on the application of SOLAS regulation II-2/20.6.2 and MSC.1/Circ.1275 regarding the 
arrangement of portable fire extinguishers for ro-ro spaces and vehicle spaces. 
MSC.1/Circ.1275/Corr.1 will be issued. 

Submisi lainnya beserta keputusan yang diambil oleh Sub-komite: 

o Mechanical, hydraulic and electrical independency of steering gear control systems. Waiting for 
detail investigation on this issue, waiting for proposal in SSE 5. 

o Testing of fire monitors and foam applicators with foam concentrate. Noted the intention of IACS, 
with view to submitting proposal for consideration in SSE 5.  
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o Unified interpretation on the minimum width of external escape routes on cargo ships. No action 
taken in this session, as the access through stairways and corridor is not a direct access based on 
SOLAS. 

o Installation of manually operated call points (MOCPs) on cargo ships. No unified interpretation 
could be developed based on understanding provided in this document. 

o Unified interpretations on the fire test requirements for damping materials for reducing noise and 

vibration  level. As majority were not agreed, no action taken in this stage. 

o Unified interpretation on single fall and hook system used for launching a lifeboat or rescue boat. 
Reconsideration needed in SSE 5. 

o Unified interpretation of arrangements for steering capability and function on ships fitted with 

propulsion and  steering systems other than traditional arrangements for a ship's directional 

control. Take no action on this issue, IACS will provide submission in SSE 5. 

o Unified interpretation of the LSA Code with regard to the specification of hardwood for steps of 

embarkation  ladders. No Action taken, due to document submitted by Japan in NCSR 4 regarding 

this issue, that no need UI for this item. 

 
K. DEVELOP NEW REQUIREMENTS FOR VENTILATION OF OF SURVIVAL CRAFTS (AGENDA 

NOMOR 14) 

Output mengenai hal ini telah disetujui pada MSC 97 dalam rangka untuk menyikapi kurangnya 
ventilasi pada totally enclosed lifeboat, dan telah meminta SSE 4 untuk mengembangkan 
persyaratannya. Dalam pembahasannya, walaupu cakupannya telah diperluas menjadi untuk semua 
survival craft, persyaratan untuk lifeboat tetap menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, sebuah usulan 
terkait persyaratan tentang power ventilation untuk totally enclosed lifeboat beserta usulan perubahan 
pada LSA Code telah dimasukkan dalam SSE 4. 

Mengikuti diskusi di plenary, Sub-komite meminta WG untuk: 

1. Mempertimbangkan metode yang cocok untuk memperbaiki microclimate dalam totally enclosed 
lifeboat. 

2. Mengikuti keputusan tentang metode yang disetujui pada poin pertama diatas, agar 
mempertimbangkan rancangan perubahan pada LSA serta resolusi MSC.81(70).   

Setelah dilakukan pembahasan oleh WG, disetujui untuk mempertimbangkan ventilasi pasif dengan 
catatan bahwa ventilasi tersebut akan memberikan kinerja yang dibutuhkan. Berkenaan dengan angka 
yang diusulkan dari volume ventilasi, pandangan tentang topik ini terbagi dan WG tidak bisa mencapai 
kesepakatan. Maka dari itu, WG setuju untuk membentuk CG ini guna membahas masalah ini lebih 
lanjut. 

 
L. ANY OTHER BUSSINESS (AGENDA ITEM 18) 

Dokumen yang dimasukkan pada SSE 4 yang tidak tercakup oleh agenda lainnya, antara lain: 
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o Usulan untuk merevisi draf amandemen paragraf 21 dari lampiran MSC.1/Circ.1392 “Guidelines for 
evaluation and replacement of lifeboat release and retrieval systems” untuk memasukkan metode 
penilaian untuk backing plates dan bolt untuk memastikan ada dalam keadaan baik. Mengikuti 
pembahasan yang ada, Sub-komite menyetujui usulan ini. Amandemen pada circular yang akan 
dikeluarkan oleh sekretariat. 

o Proposal untuk meninjau persyaratan liferaft dari SOLAS Chapter III bahwa setiap liferaft di kapal 
penumpang ro-ro harus menggunakan jenis automatically self-righting atau canopied reversible 
liferaft. Setelah melalui pembahasan pada plenary, SSE 4 sepakat bahwa sebuah output baru 
akan diusulkan ke MSC 98, dengan penambahan mengenai masalah training pada proposal ini. 

o Proposal untuk koreksi minor dalam Requirements for maintenance, thorough examination, 
operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and 
release gear (MSC.402 (96)). ketidakkonsistenan yang ditemukan pada footnote pada paragraf 
6.3.2, mengenai stabilitas dari lifeboat atau craft lainnya saat diilakukan pengujian. Setelah melalui 
pembahasan di plenary, Sub-komite pada dasarnya setuju, dan draf Corrigendum akan diserahkan 
ke MSC 98 untuk mengambil keputusan yang tepat. 

 

 


