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Informasi Teknik 
 
No.    :     158  -  2018 
 

10 Desember 2018 

 
Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal  :  Laporan Singkat IMO  Maritime Safety Committee sesi ke 100 (MSC 100) 
  
 
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 100 dari IMO Maritime Safety 
Committee (MSC 100) yang diselenggarakan dari tanggal 03 sampai dengan 07 Desember 
2018, 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 

3 Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments 

5 
Regulatory scoping exercise for the use of Maritime Autonomous Surfaces 
Ships (MASS) 

6 Goal-based new ship construction standards 

8 Pollution Prevention and Response (report of the fifth session of the Sub-
Committee) 

9 Ship systems and equipment (report of the fourth session of the Sub-
Committee) 

11 Carriage of cargoes and containers (report of the fourth session of the Sub-
Committee) 

17 Work programme 

19 Any Other Business 
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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 Operasi 
 
 
            TTD 
 
 
 MOHAMAD CHOLIL  
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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 HASIL SIDANG IMO MARITIME SAFETY COMMITTE SESI (MSC) KE 100  
 

A. CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS (Agenda 
item 3) 

 
Amendments to the 2011 ESP Code  
 
Komite mengingat kembali bahwa pada MSC 99 telah menyetujui draf amandemen 2011 ESP Code 
yang telah diedarkan sesuai dengan SOLAS artikel VIII dengan maksud untuk diadopsi pada pertemuan 
ini. Namun, terdapat usulan dari IACS yang menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam draf 
amandemen tidak sesuai dengan nomenklatur IMO seperti “is to/are to“ menggantikan “shall” yang dapat 
merugikan pengembangan regulasi IMO kedepannya karena dapat menimbulkan ambiguitas dan 
ketidakkonsistenan. 
 
Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Komite sepakat untuk menunda adopsi draf amandemen 
2011 ESP Code dan mengundang IACS untuk dapat bekerjasama dengan Sekretariat dalam 
menyiapkan seperangkat revisi draf amandemen 2011 ESP Code dengan menggunakan “shall/should” 
menggantikan “is to/are to” untuk di adopsi pada MSC 101. 
 
Akibatnya, Komite menginstruksikan kepada SDC 6 untuk mempertimbangkan komentar dan keputusan 
yang dibuat ketika menyiapkan versi konsolidasi dari ESP Code pada pertemuan ini. 

 
Amendments to the SPS Code  
 
Komite mengingat kembali bahwa MSC 99 telah mengadopsi amandemen SOLAS Chapter IV dan 
Appendix (Sertifikat) oleh resolution MSC.436(99) dan amandemen terkait dari 2008 SPS Code oleh 
resolution MSC.445(99). Dalam hal ini, MSC 99 telah meminta Sekretariat untuk menyiapkan draf MSC 
resolution terkait amendments to the SPS Code (resolution A.534(13)), termasuk amandemen yang di 
adopsi oleh MSC/Circ.739 dan resolution MSC.183(79), dan draf amandemen yang diusulkan dalam 
annex di dokumen MSC 99/3/2/Add.1 untuk dipertimbangkan pada pertemuan ini. 
 
Sebagai dampak dari pemberlakuan resolution MSC.436(99), Komite menyetujui bahwa konsekuensi 
dari draf amandemen untuk the Record of Equipment harus juga mulai berlaku pada 1 Januari 2020. 

 
Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, Komite memutuskan untuk membentuk Drafting Group 
(DG) terkait Amendments to Mandatory Instruments dan menginstuksikan untuk mempertimbangkan 
komentar dan keputusan yang dibuat pada saat pleno dalam menyiapkan draf sebagai pertimbangan 
Komite untuk diadopsi. 
 
Mempertimbangkan laporan hasil Drafting Group, Komite mengadopsi draf MSC resolution terkait 
amandemen SPS Code dan diharapkan dapat mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020. 
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B. MARITIME AUTONOMOUS SURFACES SHIPS (MASS) (Agenda item 5) 

  
Komite mengingat kembali bahwa MSC 99 telah menyetujui untuk mengembangkan kerangka kerja 
untuk regulatory scoping exercise untuk penggunaan Maritime Autonomous Surface ships (MASS) dan 
selanjutnya pengujian awal kerangka kerja telah dibahas dalam Correspondence Group.  
 
Mempertimbangkan hasil laporan Correspondence Group, Komite mencatat bahwa kerangka kerja dan 
metodologi untuk scoping exercise yang pada dasarnya telah sesuai dengan tujuannya dan tambahan 
pekerjaan terkait kerangka kerja masih diperlukan khususnya mengenai level detail dan analisa yang 
mendalam.  
 
Degrees of autonomy 
 
Komite telah membahas lebih lanjut mengenai degree no 1 dan 4 dan apakah harus menjadi bagian dari 
scoping exercise. Dalam hal ini, Komite sepakat bahwa semua degree harus tetap dipertahankan 
sebagai bagian dari kerangka kerja tetapi prioritas harus diberikan kepada degree no.2 dan 3 selama 
scoping exercise. 
 
Instruments and level of detail of their analysis 
 
Mempertimbangkan komentar yang dibuat selama pleno, Komite sepakat agar analisa regulasi/rule 
selama scoping exercise harus menjadi high level seperti level rule/regulasi dan pengkajian instrumen 
yang bersifat wajib harus menjadi prioritas. 
 
Methodology 

 
Terkait usulan untuk mengamandemen metodologi, usulan tersebut tidak didukung oleh Komite 
dikarenakan akan dapat menyulitkan proses dan analisa untuk menentukan cara yang tepat dalam 
menangani pengoperasian MASS (misalnya langkah kedua metodologi) agar dipertahankan dan agar 
dilakukan setelah penyelesaian dalam mengidentifikasi ketentuan dalam IMO instrument dan apakah 
mereka berlaku atau tidak terhadap pengoperasian MASS (langkah pertama). 
 
Method and plan of work 
 
Selama diskusi berlangsung, beberapa delegasi mendukung untuk mengembangkan web platform untuk 
menfasilitasi scoping exercise dan metode kerja yang diusulkan dan beberapa delegasi lainnya 
mengungkapkan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh beberapa anggota untuk berpartisipasi dalam 
proses pengkajian instrumen yang dilakukan pada saat yang bersamaan oleh negara anggota sukarela 
dan kebutuhan untuk rencana alternatif untuk menghindari ketergantungan terhadap platform elektronik, 
Komite sepakat untuk meneruskan masalah tersebut kepada Working Group untuk pertimbangan lebih 
lanjut. 
 
Establishment of a working group 

 
Memperhatikan komentar yang dibuat dalam pleno, Komite sepakat untuk membentuk kembali Working 
Group on MASS dengan tugas: 
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1. Menyelesaikan kerangka kerja untuk regulatory scoping exercise termasuk template dan rencana 

dan metode kerja dengan mempertimbangkan dokumen MSC 100/5, MSC 100/5/4 and MSC 
100/5/8; dan 

2.  Apabila waktu memungkinkan, mempertimbangkan prinsip untuk pengembangan interim guidelines 
for MASS trials dan saran terhadap Komite. 

 
Setelah diskusi mendalam, secara umum, hasil diskusi pada saat Working Group meliputi antara lain: 
 
1. Group telah menyelesaikan kerangka kerja untuk regulatory scoping exercise termasuk template, 

daftar instrument dan rencana kerja dan prosedur untuk persetujuan Komite; 
2. Meminta Secretariat untuk mengembangkan web platform untuk regulatory scoping exercise; 
3. Untuk pengembangan guidelines on MASS trials, Group menyetujui bahwa guideline agar 

dikembangkan sebagai dokumen tersendiri (terkait administrasi, industri dan stakeholder terkait 
lainnya) tidak terlalu teknik, goal based standar, sejalan dengan mandatory instruments, dll. 

 
Mempertimbangkan laporan diatas, Komite menyetujui kerangka kerja untuk regulatory scoping exercise 
dan : 
 
1. Mengundang negara anggota yang bersedia untuk menjadi sukarelawan untuk memimpin atau 

mendukung pengujian awal terhadap instrumen khusus untuk menginformasikan kepada secretariat 
paling lambat 31 Desember 2018; dan 

2. Mendorong Negara Anggota dan Organisasi Internasional untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
scoping exercise. 

 
Terkait pengembangan web platform, Komite meminta Secretariat untuk mengembangkannya dengan 
mempertimbangkan kerangka kerja yang disetujui. Selanjutnya, Komite juga meminta pihak yang tertarilk 
untuk memasukan usulan terkait dengan draf guidelines on MASS trials pada sesi selanjutnya. 

  

C. GOAL-BASED NEW SHIP CONSTRUCTION STANDARDS (Agenda item 6) 

 
Working Group (WG) untuk pembahasan GBS dibentuk pada sesi ini, WG kemudian diinstruksikan untuk 
melakukan hal berikut: 
1. Memfinalisasi draf amandemen GBS Verification Guidelines (resolusi MSC.296 (87)); 
2. Membahas masalah berikut: 

a. mempertimbangkan penyusunan ketentuan untuk menangani kasus di mana aturan konstruksi 
kapal dari Organisasi yang diakui (Recognized Organization:RO) dan Pemerintah yang 
memasukkan Rules dari pihak ketiga yang tersedia untuk umum dan yang telah disetujui 
kesesuaiannya dengan GBS oleh MSC; dan 

b. mempertimbangkan hasil observasi dari Tim Audit 
3. Mempertimbangkan lebih jauh implikasi keuangan dari pelaksanaan audit untuk mempertahankan 

kesesuaian terhadap GBS dan audit perbaikan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian dan 
memberikan masukan kepada  MSC terkait biaya tersebut 

4. Memperbarui jadwal kegiatan (timetable) yang telah direvisi untuk pelaksanaan skema verifikasi GBS 
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Penggunaan Rules dari pihak ketiga (third-party rules) oleh Submitter 

Mempertimbangkan penggunaan Rules pihak ketiga oleh Submitter ("mirrored submissions"), MSC 
setuju: 

1. untuk memasukkan definisi istilah "third party" ke dalam paragraf 5.15 dari draf Revised Guidelines; 
2. terhadap teks baru di paragraf 10.8 dari draf Revised Guidelines, yang mengharuskan RO atau 

Pemerintah, ketika menggunakan Rules pihak ketiga, untuk memastikan bahwa prosedur sudah ada 
sebagai bagian dari sistem manajemen mutu internal untuk peninjauan rutin dan peningkatan 
berkelanjutan dari paket yang dimasukkan; 

3. bahwa deklarasi baru tentang penggunaan informasi hak milik bukan merupakan persyaratan bagi   
bagi auditor atau Sekretariat untuk memverifikasi bahwa materi tersebut telah digunakan oleh 
Submitter tanpa otorisasi, karena hal ini dianggap berada di luar tanggung jawab IMO. 

Finalisasi draf Revised GBS Guidelines  

Setelah menanggapi semua komentar selama sesi ini dan mempertimbangkan pengamatan yang 
dilakukan oleh Tim audit, Komite setuju untuk mengadopsi draf Revised GBS guidelines yang akan mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 

Pada sesi ini, Komite tidak menganggap belum perlu untuk memodifikasi lebih lanjut atau mengubah 
jadwal (timetable) untuk pelaksanaan skema Verifikasi GBS. 

Biaya Pelaksanaan Audit untuk GBS Maintenance/Rectification of Non-Conformities  

Komite setuju untuk secara formal mensyaratkan bahwa, dalam kasus di mana satu set Rules dari 
Submitter telah dikonfirmasi untuk memenuhi Standar, Audit untuk perbaikan dari semua 
ketidaksesuaian (Rectification of Non-Conformities Audit) harus didasarkan pada permintaan dari 
Submitter. Setiap RO akan bertanggung jawab untuk membayar verifikasi ketidaksesuaian individu, 
kecuali untuk pengiriman Rules bersama (Common Rules) oleh RO, maka biaya akan dibagi rata antara 
semua RO yang mengirimkan Rules tersebut/ perubahannya. 

Komite setuju bahwa jadwal Maintenance of Verification Audit harus dilakukan pada waktu yang 
bersamaan untuk semua RO yang telah berhasil menyelesaikan verifikasi awal dan itu, sebagaimana 
tercantum dalam draf Revised GBS Guidelines, ini akan dilakukan setiap tiga tahun, sesuai siklus yang 
ditetapkan untuk 12 anggota IACS RO. 

 
Interim Guidelines for development and application of IMO goal-based standards safety level 
approach (GBS-SLA Guidelines) 
 
Memperhatikan keputusan yang dibuat oleh MSC 99, Komite menyetujui MSC.1 / Circ. tentang Interim 
Guidelines for development and application of the IMO goal-based standards safety level approach. 

Guidelines ini merangkum IMO risk-based Formal Safety Assessment yang bertujuan untuk menerapkan 
metode berbasis risiko untuk mengembangkan persyaratan fungsional dan memverifikasi/ memjustifikasi 
pemenuhan regulasi dan rules terhadap tujuan keselamatan dan persyaratan fungsional. 
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D. POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE (Agenda Item 8) 

Komite menerima laporan pelaksaaan sidang Sub-Committee on Pollution Prevention and Response 
(PPR) yang kelima yang diadakan pada 5 – 9 Februari 2018. 

Amandemen terhadap IBC dan BCH Code  

Setelah mencatat bahwa MEPC 73 telah menyetujui draf amandemen terhadap IBC dan BCH Code yang 
kemudian akan diadopsi di MEPC 74, Komite secara bersamaan menyetujui draf amandemen tersebut. 

Implikasi keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar minya rendah sulfur 

Komite mempertimbangkan hasil dari Intersessional Meeting on Consistent implementation of regulation 
14.1.3 of MARPOL Annex VI (ISWG-AP 1) mengenai implikasi keselamatan yang terkait dengan 
penggunaan bahan bakar rendah sulfur, bersama dengan dokumen MSC 100/8/1 (Liberia,dkk) yang 
berisi proposal untuk membantu Komite untuk mengatasi masalah keselamatan yang diidentifikasi oleh 
ISWG-AP 1 dan untuk meningkatkan keselamatan, khususnya menekankan adanya kekhawatiran terkait 
keselamatan dalam penggunaan bahan bakar, dan menunjukkan bahwa kekhawatiran ini akan semakin 
kuat ketika amandemen MARPOL Annex VI Regulasi 14 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 
Berkaitan dengan hal tersebut Komite mengambil tindakan, sebagai berikut: 

a. Mendiskusikan mekanisme untuk menangani masalah keselamatan bahan bakar minyak akan dan 
Komite mengundang Negara Anggota yang tertarik dan organisasi internasional untuk mengajukan 
proposal konkret ke MSC 101 di bawah Agenda Item baru; 

b. Mencatat bahwa usulan terkait skema perijinan Bunker Supplier harus ditangani oleh MEPC; 
c. Komite mendukung peningkatan GISIS untuk memberikan fasilitas dalam laporan keselamatan 

terkait penggunaan bahan bakar dan mengundang MEPC 74 untuk memberi saran kepada MSC 101 
tentang peningkatan GISIS dalam hal ini, misalnya. pembaruan modul GISIS yang ada atau 
pembuatan modul baru; 

d. Komite sangat mendukung pengembangan draf Circular yang merekomendasikan bahwa semua 
Negara Anggota mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa pemasok bahan bakar 
(Bunker Supplier) di bawah yurisdiksi mereka menyediakan bahan bakar yang sesuai. Dalam 
konteks ini, Komite menginstruksikan PPR 6 untuk mengembangkan Circular gabungan MSC-MEPC 
bersama yang menangani penyediaan bahan bakar yang sesuai oleh pemasok, untuk disetujui oleh 
MEPC 74 dan MSC 101. 

E. SHIP SYSTEM AND EQUIPMENT (Agenda Item 9) 

Berdasarkan hasil dari sidang Sub-Committee on Ship Systems and Equipment (SSE) yang kelima, 
Komite mengambil keputusan sebagai berikut: 

a. noted the outcome on matters related to the safety objectives and functional requirements for the 
Guidelines on alternative design and arrangements for SOLAS chapters II-1 and III 
(MSC.1/Circ.1212); 
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b. mencatat hasil yang berkaitan dengan tujuan keselamatan dan persyaratan fungsional untuk 
Guidelines on alternative design and arrangements for SOLAS chapters II-1 and III (MSC.1 / 
Circ.1212); 

c. menyetujui draf amandemen LSA Code pada sesi ini, dan diharapkan untuk diadopsi di MSC 101; 
d. mencatat kemajuan yang dicapai untuk pekerjaan terkait Polar Code; 
e. menyetujui perubahan tanggal penerapan dari draft Revised guidelines menjadi "1 Januari 2021" dan 

menyetujui MSC.1/Circ.1430/Rev.1 tentang Revised guidelines for the design and approval of fixed 
water- based fire-fighting systems for ro-ro spaces and special category spaces; 

f. menyetujui bahwa pendekatan "list of inclusions with some exclusions" harus diambil ketika 
menyusun amandemen SOLAS terkait dengan OLAW, kapal-kapal konstruksi lepas pantai harus 
dikecualikan; dan menginstruksikan Sub-Komite SSE untuk lebih lanjut mempertimbangkan alat 
pengangkat dan derek yang harus diindikasikan dalam draf amandemen; 

g. menyetujui draf amandemen FSS Code Chapter paragraf 2.2, yang bertujuan untuk memberikan 
pemahaman yang sama tentang pengaturan untuk saluran gas inert dan indikator dan alarm yang 
terkait untuk memantau tekanan gas inert utama; 

h. menyetujui MSC.1/Circ.1582/Rev.1 terkait Revised unified interpretations of chapter 15 of the FSS 
Code; 

i. menyetujui draf MSC Circular terkait Unified Interpretation of paragraph 4.4.8.1 of the LSA Code, 
yang bertujuan untuk memberikan pembebasan (exemption) terhadap sekoci penyelamat dengan 
dua sistem propulsi independen untuk memiliki alat bantu apung yang memadai dan peralatan terkait 
yang digunakan untuk dapat bergerak di air tenang;   

j. menyetujui draf amandemen terhadap LSA Code paragraf 4.4.8.1 untuk menyeleraskan dengan 
Unified Interpretation yang telah disetujui. Draf amandemen ini akan diterukan ke MSC 101 untuk 
dapat diadopsi;  

k. menyetujui usulan draf amandemen terhadap Records of Equipment, Forms C, E and P untuk 
mengklarifikasi ketidakkonsistensian interpretasi terhadap poin 8.1 "Rudder, propeller, thrust, pitch 
and operational mode indicator", dengan menambahkan catatan kaki (Footnote) 

F. CARRIAGE OF CARGOES AND CONTAINERS (Agenda Item 11) 

 
Komite mempertimbangkan laporan sidang CCC 5 dan membahas mengenai:  
  

Draft amendments to parts A and A-1 of the IGF Code  
 
Komite mengingat kembali bahwa MSC 99 telah menyetujui untuk menahan persetujuan draf 
amendments to parts A dan A-1 dari IGF Code dan menginstruksikan CCC 5 untuk menelaah usulan 
dalam pencantuman solusi alternatif untuk pelindungan terhadap kebocoran dan untuk 
mempertimbangkan kembali draf amandemen terhadap regulasi 9.5.6 dan laporan hasil sidang MSC 100 
sebagai masalah yang mendesak. 
 

Setelah melihat hasil diskusi, Komite menyetujui teks yang telah disiapkan oleh Sub Komite CCC, 
menyetujui amendments to parts A dan A-1 dari IGF Code, dan meminta Secretary-General untuk 
mensirkulasinya sesuai dengan SOLAS article VIII untuk dapat di adopsi pada MSC 101. 
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Draft Interim guidelines for the safety of ships using methyl/ethyl alcohol as fuel 
 
Komite mengesahkan bagian referensi dari draf interim guideline untuk keselamatan kapal yang 
menggunakan metil / etil alkohol sebagai bahan bakar pada saat PPR 6, SDC 6, SSE 6 dan HTW 6 
untuk mendapatkan pertimbangan dan saran pada CCC 6. 

 

Interim guidelines on the application of high manganese austenitic steel for cryogenic service 
 
Komite menyetujui MSC Circular on Interim guidelines on the application of high manganese austenitic 
steel for cryogenic service. Dalam hal ini, Komite sepakat untuk memasukan catatan kaki dalam IGC dan 
IGF Codes secara masing-masing yang berisi referensi terhadap Interim guidelines dan meminta 
Sekretariat untuk mengambil tindakan ketika menyiapkan publikasi selanjutnya dari  IGC dan IGF Codes. 

 
Interim guidance for conducting the refined MHB (CR) corrosivity test 
 
Komite menyetujui MSC Circular on Interim guidance for conducting the refined MHB (CR) corrosivity 
test. 

 

G. WORK PROGRAMME (Agenda Item 17) 

Proposal for a new output to amend SOLAS requirements for cargo hold high water level 
detection and alarms. 

Komite telah mempertimbangkan dokumen MSC 100/17/2 (United States), yang mengusulkan untuk 
memperluas penerapan aturan SOLAS Regulasi II-1/25 terkait detektor tinggi air di ruang muat dengan 
jalan mengembangkan regulasi SOLAS yang baru. Peraturan yang berlaku saat ini menetapkan bahwa 
SOLAS II-1/25 mempersyaratkan kapal kargo yang mempunyai ruang muat tunggal kurang dari 80 meter 
(100 meter jika kapal dibangun sebelum 1 Juli 1998) untuk memiliki alarm yang dapat mendeteksi tinggi 
air, dimana SOLAS XII/12 mempersyaratkan detektor tinggi air pada masing masing ruang muat pada 
kapal bulk carrier. Berkaitan dengan hal tersebut, MSC 100 menyetujui usulan untuk mengembangkan 
sebuah ketentuan baru  (SOLAS II-1/25-1) yang akan mewajibkan pemasangan detektor tinggi air pada 
semua kapal kargo bangunan baru yang mempunyai lebih dari satu ruang muat dan tidak termasuk kapal 
bulk carrier. Usulan tersebut akan diteruskan ke Sub Komite SDC. 

Proposal for a new output on the assessment of the practicality of survival craft (specifically 
lifeboat) seating arrangements 

Pada pertemuan ini, Komite telah mempertimbangkan dokumen MSC 100/17/6 (Marshall Islands dan 
RINA), yang mengusulkan untuk mengkaji dan menilai penerapan pengaturan penyusunan tempat duduk 
pada sekoci penyelamat sebagaimana diatur oleh LSA Code dan untuk merekomendasikan amandemen 
yang sesuai pada Code tersebut, termasuk komentar pada dokumen MSC 100/17/13 (ILAMA). Hal 
tersebut selanjutnya akan dimasukkan pada Sub Komite SSE untuk mengamandemen SOLAS chapter III 
dan the LSA Code. 
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Proposal for a new output for revision of ECDIS – Guidance for good practice 
(MSC.1/Circ.1503/Rev.1) 

Dokumen MSC 100/17/5 (China), mengusulkan untuk merevisi “ECDIS – Guidance for good practice 
(MSC.1/Circ.1503/Rev.1” dengan pandangan untuk memperbaiki unified implementation untuk type 
approval ECDIS saat melakukan persetujuan untuk software ECDIS dan update lain yang relevan. 
Usulan tersebut meliputi type approval untuk ECDIS saat Administrasi atau RO dalam melakukan proses 
persetujuan untuk software ECDIS serta update lain yang relevan, dan usulan tersebut telah disetujui 
intuk diteruskan ke Sub Komite NCSR. 

H. ANY OTHER BUSINESS (Agenda Item 19) 

Proposal for the development of IMO requirements on design, construction and survey of 
seagoing vessels with Fibre Reinforced Plastic (FRP) hulls and/or FRP structures contributing to 
global strength 

Dokumen MSC 100/19/3 (Russian Federation), meminta pandangan terkait kemungkinan hasil baru (new 
output) untuk pengembangan persyaratan desain, konstruksi dan survey kapal seagoing (termasuk 
Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)) dengan lambung FRP dan atau struktur FRP, berdasarkan 
kemajuan perkembangan teknologi dan pengalaman yang telah diperoleh oleh Rusia dalam mendesain 
dan membangun kapal berukuran kecil dengan lambung FRP, yang mereka yakini akan memungkinkan 
untuk meningkatkan ukuran lambung kapal FRP. Serta adanya sebuah kekurangan ketentuan aturan 
IMO yang mengatur hal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, MSC 100 mencatat informasi yang 
disampaikan guna memulai studi terkait semua hal yang berhubungan dengan penggunaan material 
Fibre Reinforced Plastic (FRP) pada industri maritim dan pengembangan aturan IMO terkait dengan 
desain, konstruksi, dan survey untuk kapal sea going (termasuk Maritime Autonomous Surface Ships 
(MASS)) dengan lambung FRP dan atau struktur FRP yang berkontribusi pada kekuatan menyeluruh 
(global strength). Disarankan agar Negara anggota agar membawa usulan tersebut sebagai item 
pekerjaan baru dimasa mendatang.  

Considerations on domestic ferry safety 

Komite telah mencatat informasi terkait dengan tingginya angka kecelakaan pada kapal feri dan tercatat 
bahwa feri domestik di negara negara berkembang telah menyebabkan tingginya jumlah korban. 
Informasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat 802 orang yang ditemukan tewas atau hilang 
disebabkan oleh kecelakaan feri (semua kapal domestik), tujuh kecelakaan serius, masing-masing 
menyebabkan 30 atau lebih korban, selama bulan Januari hingga September 2018. 

Trial for an independent assessment of the IACS Quality System Certification Scheme (QSCS) 

Komite telah menyetujui untuk melaksanakan uji coba secara independen, terhadap badan peninjau 
kualitas internasional untuk IACS Quality System Certification Scheme (QSCS) dengan bekerjasama dan 
pengawasan oleh IMO.  Dinyatakan bahwa sekretariat IMO akan menyediakan Komite yang akan 
memberikan update rutin dan perkembangan dari uji coba tersebut.  
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INFORMASI SINGKAT HASIL SIDANG IMO MARITIME SAFETY COMMITTE SESI (MSC) KE 100  
 

A. CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS (Agenda 
item 3) 

 
Amendments to the 2011 ESP Code  
 
Komite mengingat kembali bahwa pada MSC 99 telah menyetujui draf amandemen 2011 ESP Code 
yang telah diedarkan sesuai dengan SOLAS artikel VIII dengan maksud untuk diadopsi pada pertemuan 
ini. Namun, terdapat usulan dari IACS yang menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam draf 
amandemen tidak sesuai dengan nomenklatur IMO seperti “is to/are to“ menggantikan “shall” yang dapat 
merugikan pengembangan regulasi IMO kedepannya karena dapat menimbulkan ambiguitas dan 
ketidakkonsistenan. 
 
Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Komite sepakat untuk menunda adopsi draf amandemen 
2011 ESP Code dan mengundang IACS untuk dapat bekerjasama dengan Sekretariat dalam 
menyiapkan seperangkat revisi draf amandemen 2011 ESP Code dengan menggunakan “shall/should” 
menggantikan “is to/are to” untuk di adopsi pada MSC 101. 
 
Akibatnya, Komite menginstruksikan kepada SDC 6 untuk mempertimbangkan komentar dan keputusan 
yang dibuat ketika menyiapkan versi konsolidasi dari ESP Code pada pertemuan ini. 

 
Amendments to the SPS Code  
 
Komite mengingat kembali bahwa MSC 99 telah mengadopsi amandemen SOLAS Chapter IV dan 
Appendix (Sertifikat) oleh resolution MSC.436(99) dan amandemen terkait dari 2008 SPS Code oleh 
resolution MSC.445(99). Dalam hal ini, MSC 99 telah meminta Sekretariat untuk menyiapkan draf MSC 
resolution terkait amendments to the SPS Code (resolution A.534(13)), termasuk amandemen yang di 
adopsi oleh MSC/Circ.739 dan resolution MSC.183(79), dan draf amandemen yang diusulkan dalam 
annex di dokumen MSC 99/3/2/Add.1 untuk dipertimbangkan pada pertemuan ini. 
 
Sebagai dampak dari pemberlakuan resolution MSC.436(99), Komite menyetujui bahwa konsekuensi 
dari draf amandemen untuk the Record of Equipment harus juga mulai berlaku pada 1 Januari 2020. 

 
Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, Komite memutuskan untuk membentuk Drafting Group 
(DG) terkait Amendments to Mandatory Instruments dan menginstuksikan untuk mempertimbangkan 
komentar dan keputusan yang dibuat pada saat pleno dalam menyiapkan draf sebagai pertimbangan 
Komite untuk diadopsi. 
 
Mempertimbangkan laporan hasil Drafting Group, Komite mengadopsi draf MSC resolution terkait 
amandemen SPS Code dan diharapkan dapat mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020. 
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B. MARITIME AUTONOMOUS SURFACES SHIPS (MASS) (Agenda item 5) 

  
Komite mengingat kembali bahwa MSC 99 telah menyetujui untuk mengembangkan kerangka kerja 
untuk regulatory scoping exercise untuk penggunaan Maritime Autonomous Surface ships (MASS) dan 
selanjutnya pengujian awal kerangka kerja telah dibahas dalam Correspondence Group.  
 
Mempertimbangkan hasil laporan Correspondence Group, Komite mencatat bahwa kerangka kerja dan 
metodologi untuk scoping exercise yang pada dasarnya telah sesuai dengan tujuannya dan tambahan 
pekerjaan terkait kerangka kerja masih diperlukan khususnya mengenai level detail dan analisa yang 
mendalam.  
 
Degrees of autonomy 
 
Komite telah membahas lebih lanjut mengenai degree no 1 dan 4 dan apakah harus menjadi bagian dari 
scoping exercise. Dalam hal ini, Komite sepakat bahwa semua degree harus tetap dipertahankan 
sebagai bagian dari kerangka kerja tetapi prioritas harus diberikan kepada degree no.2 dan 3 selama 
scoping exercise. 
 
Instruments and level of detail of their analysis 
 
Mempertimbangkan komentar yang dibuat selama pleno, Komite sepakat agar analisa regulasi/rule 
selama scoping exercise harus menjadi high level seperti level rule/regulasi dan pengkajian instrumen 
yang bersifat wajib harus menjadi prioritas. 
 
Methodology 

 
Terkait usulan untuk mengamandemen metodologi, usulan tersebut tidak didukung oleh Komite 
dikarenakan akan dapat menyulitkan proses dan analisa untuk menentukan cara yang tepat dalam 
menangani pengoperasian MASS (misalnya langkah kedua metodologi) agar dipertahankan dan agar 
dilakukan setelah penyelesaian dalam mengidentifikasi ketentuan dalam IMO instrument dan apakah 
mereka berlaku atau tidak terhadap pengoperasian MASS (langkah pertama). 
 
Method and plan of work 
 
Selama diskusi berlangsung, beberapa delegasi mendukung untuk mengembangkan web platform untuk 
menfasilitasi scoping exercise dan metode kerja yang diusulkan dan beberapa delegasi lainnya 
mengungkapkan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh beberapa anggota untuk berpartisipasi dalam 
proses pengkajian instrumen yang dilakukan pada saat yang bersamaan oleh negara anggota sukarela 
dan kebutuhan untuk rencana alternatif untuk menghindari ketergantungan terhadap platform elektronik, 
Komite sepakat untuk meneruskan masalah tersebut kepada Working Group untuk pertimbangan lebih 
lanjut. 
 
Establishment of a working group 

 
Memperhatikan komentar yang dibuat dalam pleno, Komite sepakat untuk membentuk kembali Working 
Group on MASS dengan tugas: 
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1. Menyelesaikan kerangka kerja untuk regulatory scoping exercise termasuk template dan rencana 

dan metode kerja dengan mempertimbangkan dokumen MSC 100/5, MSC 100/5/4 and MSC 
100/5/8; dan 

2.  Apabila waktu memungkinkan, mempertimbangkan prinsip untuk pengembangan interim guidelines 
for MASS trials dan saran terhadap Komite. 

 
Setelah diskusi mendalam, secara umum, hasil diskusi pada saat Working Group meliputi antara lain: 
 
1. Group telah menyelesaikan kerangka kerja untuk regulatory scoping exercise termasuk template, 

daftar instrument dan rencana kerja dan prosedur untuk persetujuan Komite; 
2. Meminta Secretariat untuk mengembangkan web platform untuk regulatory scoping exercise; 
3. Untuk pengembangan guidelines on MASS trials, Group menyetujui bahwa guideline agar 

dikembangkan sebagai dokumen tersendiri (terkait administrasi, industri dan stakeholder terkait 
lainnya) tidak terlalu teknik, goal based standar, sejalan dengan mandatory instruments, dll. 

 
Mempertimbangkan laporan diatas, Komite menyetujui kerangka kerja untuk regulatory scoping exercise 
dan : 
 
1. Mengundang negara anggota yang bersedia untuk menjadi sukarelawan untuk memimpin atau 

mendukung pengujian awal terhadap instrumen khusus untuk menginformasikan kepada secretariat 
paling lambat 31 Desember 2018; dan 

2. Mendorong Negara Anggota dan Organisasi Internasional untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
scoping exercise. 

 
Terkait pengembangan web platform, Komite meminta Secretariat untuk mengembangkannya dengan 
mempertimbangkan kerangka kerja yang disetujui. Selanjutnya, Komite juga meminta pihak yang tertarilk 
untuk memasukan usulan terkait dengan draf guidelines on MASS trials pada sesi selanjutnya. 

  

C. GOAL-BASED NEW SHIP CONSTRUCTION STANDARDS (Agenda item 6) 

 
Working Group (WG) untuk pembahasan GBS dibentuk pada sesi ini, WG kemudian diinstruksikan untuk 
melakukan hal berikut: 
1. Memfinalisasi draf amandemen GBS Verification Guidelines (resolusi MSC.296 (87)); 
2. Membahas masalah berikut: 

a. mempertimbangkan penyusunan ketentuan untuk menangani kasus di mana aturan konstruksi 
kapal dari Organisasi yang diakui (Recognized Organization:RO) dan Pemerintah yang 
memasukkan Rules dari pihak ketiga yang tersedia untuk umum dan yang telah disetujui 
kesesuaiannya dengan GBS oleh MSC; dan 

b. mempertimbangkan hasil observasi dari Tim Audit 
3. Mempertimbangkan lebih jauh implikasi keuangan dari pelaksanaan audit untuk mempertahankan 

kesesuaian terhadap GBS dan audit perbaikan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian dan 
memberikan masukan kepada  MSC terkait biaya tersebut 

4. Memperbarui jadwal kegiatan (timetable) yang telah direvisi untuk pelaksanaan skema verifikasi GBS 
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Penggunaan Rules dari pihak ketiga (third-party rules) oleh Submitter 

Mempertimbangkan penggunaan Rules pihak ketiga oleh Submitter ("mirrored submissions"), MSC 
setuju: 

1. untuk memasukkan definisi istilah "third party" ke dalam paragraf 5.15 dari draf Revised Guidelines; 
2. terhadap teks baru di paragraf 10.8 dari draf Revised Guidelines, yang mengharuskan RO atau 

Pemerintah, ketika menggunakan Rules pihak ketiga, untuk memastikan bahwa prosedur sudah ada 
sebagai bagian dari sistem manajemen mutu internal untuk peninjauan rutin dan peningkatan 
berkelanjutan dari paket yang dimasukkan; 

3. bahwa deklarasi baru tentang penggunaan informasi hak milik bukan merupakan persyaratan bagi   
bagi auditor atau Sekretariat untuk memverifikasi bahwa materi tersebut telah digunakan oleh 
Submitter tanpa otorisasi, karena hal ini dianggap berada di luar tanggung jawab IMO. 

Finalisasi draf Revised GBS Guidelines  

Setelah menanggapi semua komentar selama sesi ini dan mempertimbangkan pengamatan yang 
dilakukan oleh Tim audit, Komite setuju untuk mengadopsi draf Revised GBS guidelines yang akan mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 

Pada sesi ini, Komite tidak menganggap belum perlu untuk memodifikasi lebih lanjut atau mengubah 
jadwal (timetable) untuk pelaksanaan skema Verifikasi GBS. 

Biaya Pelaksanaan Audit untuk GBS Maintenance/Rectification of Non-Conformities  

Komite setuju untuk secara formal mensyaratkan bahwa, dalam kasus di mana satu set Rules dari 
Submitter telah dikonfirmasi untuk memenuhi Standar, Audit untuk perbaikan dari semua 
ketidaksesuaian (Rectification of Non-Conformities Audit) harus didasarkan pada permintaan dari 
Submitter. Setiap RO akan bertanggung jawab untuk membayar verifikasi ketidaksesuaian individu, 
kecuali untuk pengiriman Rules bersama (Common Rules) oleh RO, maka biaya akan dibagi rata antara 
semua RO yang mengirimkan Rules tersebut/ perubahannya. 

Komite setuju bahwa jadwal Maintenance of Verification Audit harus dilakukan pada waktu yang 
bersamaan untuk semua RO yang telah berhasil menyelesaikan verifikasi awal dan itu, sebagaimana 
tercantum dalam draf Revised GBS Guidelines, ini akan dilakukan setiap tiga tahun, sesuai siklus yang 
ditetapkan untuk 12 anggota IACS RO. 

 
Interim Guidelines for development and application of IMO goal-based standards safety level 
approach (GBS-SLA Guidelines) 
 
Memperhatikan keputusan yang dibuat oleh MSC 99, Komite menyetujui MSC.1 / Circ. tentang Interim 
Guidelines for development and application of the IMO goal-based standards safety level approach. 

Guidelines ini merangkum IMO risk-based Formal Safety Assessment yang bertujuan untuk menerapkan 
metode berbasis risiko untuk mengembangkan persyaratan fungsional dan memverifikasi/ memjustifikasi 
pemenuhan regulasi dan rules terhadap tujuan keselamatan dan persyaratan fungsional. 
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D. POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE (Agenda Item 8) 

Komite menerima laporan pelaksaaan sidang Sub-Committee on Pollution Prevention and Response 
(PPR) yang kelima yang diadakan pada 5 – 9 Februari 2018. 

Amandemen terhadap IBC dan BCH Code  

Setelah mencatat bahwa MEPC 73 telah menyetujui draf amandemen terhadap IBC dan BCH Code yang 
kemudian akan diadopsi di MEPC 74, Komite secara bersamaan menyetujui draf amandemen tersebut. 

Implikasi keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar minya rendah sulfur 

Komite mempertimbangkan hasil dari Intersessional Meeting on Consistent implementation of regulation 
14.1.3 of MARPOL Annex VI (ISWG-AP 1) mengenai implikasi keselamatan yang terkait dengan 
penggunaan bahan bakar rendah sulfur, bersama dengan dokumen MSC 100/8/1 (Liberia,dkk) yang 
berisi proposal untuk membantu Komite untuk mengatasi masalah keselamatan yang diidentifikasi oleh 
ISWG-AP 1 dan untuk meningkatkan keselamatan, khususnya menekankan adanya kekhawatiran terkait 
keselamatan dalam penggunaan bahan bakar, dan menunjukkan bahwa kekhawatiran ini akan semakin 
kuat ketika amandemen MARPOL Annex VI Regulasi 14 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 
Berkaitan dengan hal tersebut Komite mengambil tindakan, sebagai berikut: 

a. Mendiskusikan mekanisme untuk menangani masalah keselamatan bahan bakar minyak akan dan 
Komite mengundang Negara Anggota yang tertarik dan organisasi internasional untuk mengajukan 
proposal konkret ke MSC 101 di bawah Agenda Item baru; 

b. Mencatat bahwa usulan terkait skema perijinan Bunker Supplier harus ditangani oleh MEPC; 
c. Komite mendukung peningkatan GISIS untuk memberikan fasilitas dalam laporan keselamatan 

terkait penggunaan bahan bakar dan mengundang MEPC 74 untuk memberi saran kepada MSC 101 
tentang peningkatan GISIS dalam hal ini, misalnya. pembaruan modul GISIS yang ada atau 
pembuatan modul baru; 

d. Komite sangat mendukung pengembangan draf Circular yang merekomendasikan bahwa semua 
Negara Anggota mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa pemasok bahan bakar 
(Bunker Supplier) di bawah yurisdiksi mereka menyediakan bahan bakar yang sesuai. Dalam 
konteks ini, Komite menginstruksikan PPR 6 untuk mengembangkan Circular gabungan MSC-MEPC 
bersama yang menangani penyediaan bahan bakar yang sesuai oleh pemasok, untuk disetujui oleh 
MEPC 74 dan MSC 101. 

E. SHIP SYSTEM AND EQUIPMENT (Agenda Item 9) 

Berdasarkan hasil dari sidang Sub-Committee on Ship Systems and Equipment (SSE) yang kelima, 
Komite mengambil keputusan sebagai berikut: 

a. noted the outcome on matters related to the safety objectives and functional requirements for the 
Guidelines on alternative design and arrangements for SOLAS chapters II-1 and III 
(MSC.1/Circ.1212); 
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b. mencatat hasil yang berkaitan dengan tujuan keselamatan dan persyaratan fungsional untuk 
Guidelines on alternative design and arrangements for SOLAS chapters II-1 and III (MSC.1 / 
Circ.1212); 

c. menyetujui draf amandemen LSA Code pada sesi ini, dan diharapkan untuk diadopsi di MSC 101; 
d. mencatat kemajuan yang dicapai untuk pekerjaan terkait Polar Code; 
e. menyetujui perubahan tanggal penerapan dari draft Revised guidelines menjadi "1 Januari 2021" dan 

menyetujui MSC.1/Circ.1430/Rev.1 tentang Revised guidelines for the design and approval of fixed 
water- based fire-fighting systems for ro-ro spaces and special category spaces; 

f. menyetujui bahwa pendekatan "list of inclusions with some exclusions" harus diambil ketika 
menyusun amandemen SOLAS terkait dengan OLAW, kapal-kapal konstruksi lepas pantai harus 
dikecualikan; dan menginstruksikan Sub-Komite SSE untuk lebih lanjut mempertimbangkan alat 
pengangkat dan derek yang harus diindikasikan dalam draf amandemen; 

g. menyetujui draf amandemen FSS Code Chapter paragraf 2.2, yang bertujuan untuk memberikan 
pemahaman yang sama tentang pengaturan untuk saluran gas inert dan indikator dan alarm yang 
terkait untuk memantau tekanan gas inert utama; 

h. menyetujui MSC.1/Circ.1582/Rev.1 terkait Revised unified interpretations of chapter 15 of the FSS 
Code; 

i. menyetujui draf MSC Circular terkait Unified Interpretation of paragraph 4.4.8.1 of the LSA Code, 
yang bertujuan untuk memberikan pembebasan (exemption) terhadap sekoci penyelamat dengan 
dua sistem propulsi independen untuk memiliki alat bantu apung yang memadai dan peralatan terkait 
yang digunakan untuk dapat bergerak di air tenang;   

j. menyetujui draf amandemen terhadap LSA Code paragraf 4.4.8.1 untuk menyeleraskan dengan 
Unified Interpretation yang telah disetujui. Draf amandemen ini akan diterukan ke MSC 101 untuk 
dapat diadopsi;  

k. menyetujui usulan draf amandemen terhadap Records of Equipment, Forms C, E and P untuk 
mengklarifikasi ketidakkonsistensian interpretasi terhadap poin 8.1 "Rudder, propeller, thrust, pitch 
and operational mode indicator", dengan menambahkan catatan kaki (Footnote) 

F. CARRIAGE OF CARGOES AND CONTAINERS (Agenda Item 11) 

 
Komite mempertimbangkan laporan sidang CCC 5 dan membahas mengenai:  
  

Draft amendments to parts A and A-1 of the IGF Code  
 
Komite mengingat kembali bahwa MSC 99 telah menyetujui untuk menahan persetujuan draf 
amendments to parts A dan A-1 dari IGF Code dan menginstruksikan CCC 5 untuk menelaah usulan 
dalam pencantuman solusi alternatif untuk pelindungan terhadap kebocoran dan untuk 
mempertimbangkan kembali draf amandemen terhadap regulasi 9.5.6 dan laporan hasil sidang MSC 100 
sebagai masalah yang mendesak. 
 

Setelah melihat hasil diskusi, Komite menyetujui teks yang telah disiapkan oleh Sub Komite CCC, 
menyetujui amendments to parts A dan A-1 dari IGF Code, dan meminta Secretary-General untuk 
mensirkulasinya sesuai dengan SOLAS article VIII untuk dapat di adopsi pada MSC 101. 
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Draft Interim guidelines for the safety of ships using methyl/ethyl alcohol as fuel 
 
Komite mengesahkan bagian referensi dari draf interim guideline untuk keselamatan kapal yang 
menggunakan metil / etil alkohol sebagai bahan bakar pada saat PPR 6, SDC 6, SSE 6 dan HTW 6 
untuk mendapatkan pertimbangan dan saran pada CCC 6. 

 

Interim guidelines on the application of high manganese austenitic steel for cryogenic service 
 
Komite menyetujui MSC Circular on Interim guidelines on the application of high manganese austenitic 
steel for cryogenic service. Dalam hal ini, Komite sepakat untuk memasukan catatan kaki dalam IGC dan 
IGF Codes secara masing-masing yang berisi referensi terhadap Interim guidelines dan meminta 
Sekretariat untuk mengambil tindakan ketika menyiapkan publikasi selanjutnya dari  IGC dan IGF Codes. 

 
Interim guidance for conducting the refined MHB (CR) corrosivity test 
 
Komite menyetujui MSC Circular on Interim guidance for conducting the refined MHB (CR) corrosivity 
test. 

 

G. WORK PROGRAMME (Agenda Item 17) 

Proposal for a new output to amend SOLAS requirements for cargo hold high water level 
detection and alarms. 

Komite telah mempertimbangkan dokumen MSC 100/17/2 (United States), yang mengusulkan untuk 
memperluas penerapan aturan SOLAS Regulasi II-1/25 terkait detektor tinggi air di ruang muat dengan 
jalan mengembangkan regulasi SOLAS yang baru. Peraturan yang berlaku saat ini menetapkan bahwa 
SOLAS II-1/25 mempersyaratkan kapal kargo yang mempunyai ruang muat tunggal kurang dari 80 meter 
(100 meter jika kapal dibangun sebelum 1 Juli 1998) untuk memiliki alarm yang dapat mendeteksi tinggi 
air, dimana SOLAS XII/12 mempersyaratkan detektor tinggi air pada masing masing ruang muat pada 
kapal bulk carrier. Berkaitan dengan hal tersebut, MSC 100 menyetujui usulan untuk mengembangkan 
sebuah ketentuan baru  (SOLAS II-1/25-1) yang akan mewajibkan pemasangan detektor tinggi air pada 
semua kapal kargo bangunan baru yang mempunyai lebih dari satu ruang muat dan tidak termasuk kapal 
bulk carrier. Usulan tersebut akan diteruskan ke Sub Komite SDC. 

Proposal for a new output on the assessment of the practicality of survival craft (specifically 
lifeboat) seating arrangements 

Pada pertemuan ini, Komite telah mempertimbangkan dokumen MSC 100/17/6 (Marshall Islands dan 
RINA), yang mengusulkan untuk mengkaji dan menilai penerapan pengaturan penyusunan tempat duduk 
pada sekoci penyelamat sebagaimana diatur oleh LSA Code dan untuk merekomendasikan amandemen 
yang sesuai pada Code tersebut, termasuk komentar pada dokumen MSC 100/17/13 (ILAMA). Hal 
tersebut selanjutnya akan dimasukkan pada Sub Komite SSE untuk mengamandemen SOLAS chapter III 
dan the LSA Code. 
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Proposal for a new output for revision of ECDIS – Guidance for good practice 
(MSC.1/Circ.1503/Rev.1) 

Dokumen MSC 100/17/5 (China), mengusulkan untuk merevisi “ECDIS – Guidance for good practice 
(MSC.1/Circ.1503/Rev.1” dengan pandangan untuk memperbaiki unified implementation untuk type 
approval ECDIS saat melakukan persetujuan untuk software ECDIS dan update lain yang relevan. 
Usulan tersebut meliputi type approval untuk ECDIS saat Administrasi atau RO dalam melakukan proses 
persetujuan untuk software ECDIS serta update lain yang relevan, dan usulan tersebut telah disetujui 
intuk diteruskan ke Sub Komite NCSR. 

H. ANY OTHER BUSINESS (Agenda Item 19) 

Proposal for the development of IMO requirements on design, construction and survey of 
seagoing vessels with Fibre Reinforced Plastic (FRP) hulls and/or FRP structures contributing to 
global strength 

Dokumen MSC 100/19/3 (Russian Federation), meminta pandangan terkait kemungkinan hasil baru (new 
output) untuk pengembangan persyaratan desain, konstruksi dan survey kapal seagoing (termasuk 
Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)) dengan lambung FRP dan atau struktur FRP, berdasarkan 
kemajuan perkembangan teknologi dan pengalaman yang telah diperoleh oleh Rusia dalam mendesain 
dan membangun kapal berukuran kecil dengan lambung FRP, yang mereka yakini akan memungkinkan 
untuk meningkatkan ukuran lambung kapal FRP. Serta adanya sebuah kekurangan ketentuan aturan 
IMO yang mengatur hal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, MSC 100 mencatat informasi yang 
disampaikan guna memulai studi terkait semua hal yang berhubungan dengan penggunaan material 
Fibre Reinforced Plastic (FRP) pada industri maritim dan pengembangan aturan IMO terkait dengan 
desain, konstruksi, dan survey untuk kapal sea going (termasuk Maritime Autonomous Surface Ships 
(MASS)) dengan lambung FRP dan atau struktur FRP yang berkontribusi pada kekuatan menyeluruh 
(global strength). Disarankan agar Negara anggota agar membawa usulan tersebut sebagai item 
pekerjaan baru dimasa mendatang.  

Considerations on domestic ferry safety 

Komite telah mencatat informasi terkait dengan tingginya angka kecelakaan pada kapal feri dan tercatat 
bahwa feri domestik di negara negara berkembang telah menyebabkan tingginya jumlah korban. 
Informasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat 802 orang yang ditemukan tewas atau hilang 
disebabkan oleh kecelakaan feri (semua kapal domestik), tujuh kecelakaan serius, masing-masing 
menyebabkan 30 atau lebih korban, selama bulan Januari hingga September 2018. 

Trial for an independent assessment of the IACS Quality System Certification Scheme (QSCS) 

Komite telah menyetujui untuk melaksanakan uji coba secara independen, terhadap badan peninjau 
kualitas internasional untuk IACS Quality System Certification Scheme (QSCS) dengan bekerjasama dan 
pengawasan oleh IMO.  Dinyatakan bahwa sekretariat IMO akan menyediakan Komite yang akan 
memberikan update rutin dan perkembangan dari uji coba tersebut.  


