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Informasi Teknik 
 
No.    :   200  -  2020 
 

26 Februari 2020 

 
Kepada : Semua Pihak yang Berkepentingan 
 

Perihal : Laporan Singkat IMO  Sub-Committee on Pollution Prevention and Response 
sesi ke-7 (PPR 7) 

 
 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 7 dari IMO  Sub-Committee on 
Pollution Prevention and Response (PPR 7) yang diselenggarakan dari tanggal 17 sampai 
dengan 21 Februari 2020, 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 
Item 

Topic 

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

4 Revised guidance on ballast water sampling and analysis 

6 Amendment of annex 1 to the AFS Convention to include controls on 
cybutryne, and consequential revision of relevant guidelines  

7 
Review of the 2011 Guidelines for the control and management of ships' 
biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species (resolution 
MEPC.207(62)) 

9 Development of guidelines for onboard sampling of fuel oil not in use by 
the ship 

11 Review of the 2015 Guidelines for Exhaust Gas Cleaning Systems 
(resolution MEPC.259(68))  

13 
Development of amendments to MARPOL Annex VI and the NOX 
Technical Code on the use of multiple engine operational profiles for a 
marine diesel engine 

15 Review of the IBTS Guidelines and amendments to the IOPP Certificate 
and Oil Record Book 

17 Follow-up work emanating from the Action Plan to address marine 
plastic litter from ships 

18 Unified interpretation to provisions of IMO environment-related 
conventions 
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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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BRIEF INFORMATION ON IMO MEETING OF SUB COMMITTEE  ON POLLUTION PREVENTION AND 

RESPONSE 7TH SESSION  (PPR 7) 

A. SAFETY AND POLLUTION HAZARDS OF CHEMICALS AND PREPARATION OF CONSEQUENTIAL 
AMENDMENTS TO THE IBC CODE (AGENDA ITEM 3) 
 
Setelah adopsi amandemen terhadap IBC Code, MEPC 74 meminta ESPH 25 untuk mempertimbangkan 
revisi Circular MSC-MEPC.5 / Circ.7 tentang Guidance on the timing of replacement of existing 
certificates by revised certificates (Pedoman terkait waktu penggantian sertifikat yang ada dengan 
sertifikat yang direvisi) sebagai konsekuensi dari telah diterapkannya amandemen terhadap Chapter 17 
dan 18 dari IBC Code untuk memastikan implementasi dari amandemen yang konsisten. 
 
Menindaklanjuti hal tersebut, ESPH 25 menyiapkan dan menyerahkan rancangan revisi Circular MSC-
MEPC.5/Circ.7 kepada PPR 7. Setelah dilakukan pembahasan, Sub-komite menyetujui rancangan revisi 
Circular tersebut dan akan menyerahkannya kepada MEPC 75 dan MSC 102 untuk persetujuan 
selanjutnya 
 
Renamed entries for drilling brines in the revised chapter 17 of the IBC Code  
 
Sub-komite ingat bahwa PPR 5 telah setuju untuk mengganti nama dua entri yang ada untuk drilling 
brines yang terdaftar dalam Chapter 17 dari IBC Code. Secara khusus, dalam Chapter 17 yang direvisi 
,"Drilling brines, including: calcium bromide solution, calcium chloride solution and sodium chloride 
solution" diganti nama menjadi "Drilling brines (containing calcium bromide)"dan "Drilling brines 
(containing zinc salts)" diubah namanya menjadi "Drilling brines (containing zinc chloride)" untuk lebih 
mencerminkan sifat produk yang telah dinilai oleh GESAMP / EHS Working Group. 
 
Dalam konteks ini, Sub-komite mencatat bahwa: 

1. GESAMP Composite List (PPR.1/Circ.6, lampiran 6) tidak memiliki entri untuk sodium chloride, 
calcium chloride atau zinc salts selain zinc chloride; dan 

2. dua entri untuk drilling brines dalam amendemen pada IBC Code 2019 (resolusi MEPC.318(74) dan 
MSC.460 (101)) tidak lagi mencakup drilling brines yang mengandung sodium chloride, calcium 
chloride atau zinc salts selain zinc chloride. 

Oleh karena itu, Sub-Komite menegaskan kembali undangannya kepada industri dan pemangku 
kepentingan yang relevan untuk mengirimkan data ke GESAMP/EHS untuk drilling brines yang 
mengandung sodium chloride, calcium chloride atau zinc salts selain zinc chloride, jika perlu. 
 
 

B. REVISED GUIDANCE ON BALLAST WATER SAMPLING AND ANALYSIS (AGENDA ITEM 4) 
 
Technical Group Amendments to the AFS Convention dalam sesi ini juga diinstruksikan untuk 
menyiapkan naskah teks untuk revisi Guidance on ballast water sampling and analysis for trial use in 
accordance with the BWM Convention and Guidelines (G2) (BWM.2/Circ.42/Rev.1), menggunakan 
dokumen PPR 7/4 (Prancis), PPR 7/4/1 (Prancis) dan PPR 7/4/2 (Norwegia) sebagai dasar, dan dengan 
mempertimbangkan informasi dalam dokumen PPR 7/4/3 (Finlandia), PPR 7/INF.4 (Prancis) dan PPR 
7/INF.5 (Prancis). 
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Mempertimbangkan hasil pertemuan Technical Group, Sub-Komite menyetujui naskah teks untuk revisi 
Guidance on ballast water sampling and analysis for trial use in accordance with the BWM Convention 
and Guidelines (G2), untuk diserahkan kepada MEPC 76 untuk persetujuan dan diedarkan dalam bentuk 
BWM.2/Circ.42/Rev.2. 
 

C. AMENDMENT OF ANNEX 1 TO THE AFS CONVENTION TO INCLUDE CONTROLS ON CYBUTRYNE, 
AND CONSEQUENTIAL REVISION OF RELEVANT GUIDELINES (AGENDA ITEM 6) 
 
Dalam rangka membahas secara mendalam untuk menyelesaikan rancangan perubahan pada Annex 1 
pada AFS Convention, menggunakan annex 1 hingga annex 8 dari dokumen PPR 6/20/Add.1 sebagai 
dasar dan dengan mempertimbangkan dokumen PPR 7/6 ( IPPIC), PPR 7/6/1 (Sekretariat), PPR 7/6/2 
(IACS), PPR 7/6/3 (Austria dll), PPR 7/6/4 (Jepang) dan PPR 7/6/5 (Brazil dll), Sub-Komite membentuk 
Technical Group on the Amendments to the AFS Convention. 
 
Mempertimbangkan hasil pertemuan Technical Group, Sub-Komite menyetujui untuk: 
 
1. draf amandemen Annex 1 (Controls on anti-fouling systems) pada AFS Convention untuk 

memasukkan pengendalian pada cybutryne, bahwa kapal tidak boleh menggunakan atau 
menggunakan kembali sistem anti-teritip yang mengandung cybutryne mulai 1 Juli 2022 dan dengan 
pengecualian untuk platform tetap dan mengambang, FSU, dan FPSO yang dibangun sebelum 1 
Juli 2022 dan tidak melakukan pelimbungan pada atau setelah tanggal tersebut tidak perlu 
memenuhi persyaratan untuk menghilangkan atau melapisi sistem anti-teritip yang mengandung 
cybutryne, harus menghilangkan atau melapisi system anti-teritip sebelum 1 Juli 2027 atau tidak 
lebih dari 60 bulan setelah penggunaan cybutryne terakhir dari sistem anti-teritip sebelum 1 Juli 
2022, untuk dipertimbangkan oleh MEPC 75, dengan tujuan untuk menyelesaikan tanggal efektif 
dari dua pilihan tanggal efektif dan persetujuan;  

2. draf paragraf operatif yang berkaitan dengan penerbitan International Anti-fouling System Certificate 
(IAFSC) yang baru, dengan pandangan untuk dimasukkan ke dalam rancangan resolusi yang 
diperlukan untuk mengadopsi perubahan AFS Convention; 

3. rancangan perubahan pada Annex 4 (Surveys and certification requirements for anti-fouling 
systems) untuk AFS Convention, termasuk bentuk model International Anti-fouling System 
Certificate, untuk dipertimbangkan oleh MEPC 75, dengan maksud untuk persetujuan; 

4. mengundang Komite untuk mendorong Negara-Negara anggota untuk melakukan studi dasar 
sebelum berlakunya pengendalian cybutryne, untuk memungkinkan efektifitas pengendalian 
selanjutnya; 

5. mengundang Komite untuk meminta badan pengatur London Convention dan Protocol, pada 
pertemuan mereka berikutnya, untuk mempertimbangkan Revised guidance on best management 
practices for removal of anti-fouling coatings from ships, termasuk TBT hull paints (LC-
LP.1/Circ.31/Rev.1), sehubungan dengan pengenalan pengendalian cybutryne pada AFS 
Convention; 

6. mengundang Komite untuk mencatat perlunya mempertimbangkan pemutahiran pada daftar item 
yang akan dicantumkan dalam Inventory of Hazardous Materials berdasarkan Hong Kong 
Convention untuk memasukkan cybutryne ketika pengendalian cybutryne mulai berlaku; 
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7. mengedarkan laporan kepada Para Pihak, Anggota Organisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
Agen Khususnya, organisasi antar pemerintah yang memiliki perjanjian dengan IMO dan organisasi 
non-pemerintah dalam status konsultatif dengan IMO, sebelum dipertimbangkan oleh Komite; 

8. merekomendasikan kepada Komite bahwa tahun penyelesaian target dari output "Amendment of 
Annex 1 to the AFS Convention to include controls on cybutryne, and consequential revision of 
relevant guidelines" diperpanjang hingga 2022 dan output diubah namanya menjadi "Revision of 
guidelines associated with the AFS Convention as a consequence of the introduction of controls on 
cybutryne" 

9. mengundang usulan ke PPR 8 tentang perubahan pada Guidelines for brief sampling, survey and 
certification, and inspection of anti-fouling systems on ships (resolutions MEPC.104(49), 
MEPC.195(61) dan MEPC.208(62), masing-masing), dengan mempertimbangkan permasalahan 
yang diangkat pada sesi ini; dan 

10. mengundang delegasi yang tertarik untuk mengajukan usulan ke PPR 8 tentang pembentukan 
correspondence group tentang revisi guidelines yang terkait dengan AFS Convention. 
 

D. REVIEW OF THE 2011 GUIDELINES FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' 
BIOFOULING TO MINIMIZE THE TRANSFER OF INVASIVE AQUATIC SPECIES (RESOLUTION 
MEPC.207(62)) (AGENDA ITEM 7) 
 
Technical Group on Amendments to the AFS Convention dalam sesi ini juga diinstruksikan untuk 
mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari Biofouling Guidelines yang memerlukan perhatian dan diskusi 
lebih lanjut, dan mempertimbangkan bidang-bidang terkait untuk potensi revisi Guidelines, dengan 
mempertimbangkan dokumen PPR 7/7 (ICES ), PPR 7/7/1 (BIMCO), PPR 7/7/2 (Australia dll), PPR 7/7/3 
(Selandia Baru), PPR 7/7/4 (Australia dll), PPR 7/INF.2 (ICES), PPR 7/INF.3 (Australia dll) PPR 7/INF.7 
(Australia dll), MEPC 73/18/1 (Republik Islam Iran) dan MEPC 73 /INF.12 (Republik Islam Iran) dan 
menyiapkan rancangan kerangka acuan untuk correspondence group on the review of the Biofouling 
Guidelines, menggunakan paragraf 12 pada dokumen PPR 7/7/4 sebagai dasar. 
 
Mempertimbangkan hasil pertemuan Technical Group, Sub-Komite sepakat untuk: 
 
1. menyetujui elemen-elemen kunci yang diidentifikasi dari Biofouling Guidelines yang memerlukan 

perhatian dan diskusi lebih lanjut, dan bidang-bidang terkait untuk potensi revisi Guidelines; 
2. membentuk correspondence group on the review of the Biofouling Guidelines dengan rancangan 

kerangka acuan; 
3. mendorong Negara-Negara anggota yang berminat dan organisasi Internasional untuk 

menghubungi Koordinator correspondence group, dengan maksud untuk berpartisipasi dan 
berkontribusi pada pekerjaan kelompok tersebut, termasuk penyediaan informasi tentang praktik 
terbaik. 

 
E. DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR ONBOARD SAMPLING OF FUEL OIL NOT IN USE BY THE 

SHIP (AGENDA ITEM 9) 
 
Sub-komite ingat bahwa MEPC 74 telah mencatat rekomendasi dari PPR 6 bahwa, sebagai konsekuensi 
dari rancangan amandemen terhadap Regulasi 14.8 dari MARPOL Annex VI yang memasukkan 
persyaratan pengambilan sampel bahan bakar minyak  di atas kapal yang tidak digunakan oleh kapal, 
pedoman untuk mendukung efektif dan aman implementasi perlu dikembangkan sebelum berlakunya 
persyaratan baru tersebut. 
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Dalam hal ini, Sub-komite membentuk Working Group on Prevention of Air Pollution from Ships untuk 
menyelesaikan rancangan 2020 Guidelines for Sampling of Fuel Oil Intended to be Used or Carried for 
Use on Board A Ship. Guidelines ini berisi prosedur pengambilan sampel untuk mendapatkan sampel 
bahan bakar minyak dari tangki yang bersangkutan dan bagaimana menangani sampel yang diambil. 
 
Sub-komite menyetujui rancangan Guidelines yang telah disiapkan oleh Working Group dan akan 
menyerahkannya ke MEPC 75 untuk disetujui. 

 
F. REVIEW OF THE 2015 GUIDELINES FOR EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS (RESOLUTION 

MEPC.259 (68)) (AGENDA 11) 
 
Pada agenda ini, Sub Komite menginstruksikan kepada Working Group on Prevention of Air Pollution 
from Ships agar mempertimbangkan komentar dan keputusan yang telah dibentuk di Plenari untuk 
memfinalisasi draf amandemen 2015 EGCS Guidelines, berdasarkan dokumen terkait yang telah 
disubmit. Terkait hal gtersebut, Group telah membahas beberapa hal sebagai berikut: 
 
Aplikasi 
Disetujui bahwa 2020 EGCS Guidelines akan menggantikan 2015 EGCS Guidelines, dan bahwa tanggal 
berlakunya 2020 EGCS Guidelines, setelah diadopsi, dapat ditentukan dalam teks resolusi. Guidelines 
ini diaplikasikan hanya untuk instalasi baru, tanpa perlu untuk melakukan persetujuan ulang bagi instalasi 
yang telah disetujui sesuai dengan  2015 EGCS guidelines. 
 
Suku cadang yang direkomendasikan 
Disetujui untuk tidak memasukkan referensi suku cadang ke dalam konsep Guidelines. 
 
Nitrat 
Telah disepakati untuk menjaga kriteria pelepasan nitrat dengan menyadari pentingnya hal tersebut 
dalam membatasi kemungkinan eutrofikasi lingkungan laut. 
 
Pemantauan turbiditas 
Disetujui untuk menghapus referensi ke US EPA Standard 180.1, dan tetap menggunakan referensi ISO 
7027. 
 
Onboard Monitoring Manual (OMM) 
Perlu dicatat bahwa sampai suplemen untuk Sertifikat IAPP dikeluarkan untuk mengkonfirmasi 
kesetaraan EGCS, kapal harus mematuhi batas kandungan sulfur yang diatur dalam MARPOL Annex VI, 
kecuali jika Pemerintah mengizinkan pengecualian berdasarkan regulasi 3 dari MARPOL Annex VI., 
disetujui untuk tidak memasukkan dalam draf Guidelines bahwa bahan bakar yang memenuhi syarat 
sulfur harus digunakan selama survei di bawah Skema B. 
 
Finalization of the review of the 2015 EGCS Guidelines 
Telah disetujui bahwa draf 2020 EGCS Guidelines maupun revisi MEPC.1/Circ.883/Rev.1 akan diadopsi 
dan disetujui oleh MEPC 75. 
 
 



Lampiran Informasi Teknik No:   200    - 2020 Halaman 7 dari 8 
 

G. DEVELOPMENT OF AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX VI AND THE NOX TECHNICAL CODE ON 
THE USE OF MULTIPLE ENGINE OPERATIONAL PROFILES FOR A MARINE DIESEL ENGINE 
(AGENDA 13) 
 
Pada agenda ini, Sub Komite telah memperhitungkan pembahasan terkait multiple engine operational 
profiles maupun Not to Exceed (NTE) Zones untuk dibahas dibawah agenda 13. Sub Komite meneruskan 
semua dokumen yang membahas issu ini pada Working Group ‘Prevention of Air Pollution’. Namun, pada 
akhir WG, Sub Komite telah mencatat bahwa dengan adanya keterbatasan waktu, maka  semua 
dokumen pada Agenda 13 yang terkait dengan multiple engine operational profiles tidak dapat dibahas, 
dan menyetujui agar meneruskan kesemua dokumen tersebut ke PPR 8 untuk dibahas lebih lanjut. 
 

H. REVIEW OF THE IBTS GUIDELINES AND AMENDMENTS TO THE IOPP CERTIFICATE AND OIL 
RECORD BOOK (AGENDA 15) 
 
Sub-komite mencatat komentar tentang perlunya amandemen terhadap Form Sertifikat dan Suplemen 
IOPP, Form Oil Record Book, dan ORB Guidance, agar sepenuhnya konsisten dengan persyaratan 
dalam MARPOL Annex I. Dalam hal ini, amandemen terkait dengan pencatatan pemindahan dari sumur 
bilga ke tangki penampung bilga ketika melalui unit pemisah bilga (bilge separation unit)  atau 
amandemen mengenai daftar cara alternatif untuk membuang air bilga yang mengandung minyak, seperti 
penguapan, perlu untuk digaris bawahi dan memerlukan diskusi tambahan. 
 
Sebagai tambahan, telah disetujui bahwa draf amandemen MARPOL Annex I terkait dengan “prohibition 
on the use and carriage for use as fuel of heavy fuel oil by ships in Arctic waters” akan disumbit ke MEPC 
76 dengan pandangan utuk di setujui dan disirkulasikan. 
 

I. FOLLOW-UP WORK EMANATING FROM THE ACTION PLAN TO ADDRESS MARINE PLASTIC 
LITTER FROM SHIPS (AGENDA 17) 
 
Sub Komite telah menyetujui hal hal berikut untuk dipertimbangkan: 
 
1. Amandemen regulasi 10.6 MARPOL Annex V 
2. Memasukkan ketentuan terkait Party untuk memberikan notifikasi pada IMO sehubungan dengan 

fishing gear yang hilang atau lepas pada MARPOL Annex VI 
3. Pengembangan Resolusi MEPC baru yang mengklarifikasi penerapan kewajiban pelaporan fishing 

gear yang hilang atau lepas, berdasarkan section 2.2 dari ‘2017 Guidelines for the implementation 
of MARPOL Annex V’ yang telah direvisi. 

 
Hal hal tersebut membutuhkan pembahasan lebih lanjut pada working group. Namun dikarenakan 
working group tambahan untuk membahas hal tersebut tidak dapat dibentuk pada sesi ini, maka Sub 
Komite menyetujui secara prinsip agar isu terkait marine litter pada kapal akan dibahas pada sebuah 
working group pada PPR 8. 
 
Dalam agenda ini, Sub Komite meng-endorse pengembangan interim guidance untuk surveyor, termasuk 
sample form untuk memfasilitasi endorsement operasi kargo di electronic Cargo Record Book, III7 
diundang untuk dapat mengembangkan interim guidance dan mempertimbangkan apakah terdapat 
kebutuhan untuk melakukan amandemen pada prosedur PSC. 
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PPR 7 menyetujui draf circular MEPC berikut dengan pandangan untuk dapat disetujui oleh MEPC 76: 
 
1. Ketentuan terkait dengan fasilitas yang memadai di pelabuhan dan terminal untuk reception sampah 

plastic dari kapal 
2. Sharing hasil penelitian terkait marine litter dan mendorong pembelajaran untuk memudahkan 

pemahaman terkait dengan sampah plastic mikro dari kapal. 
 
J. UNIFIED INTERPRETATION TO PROVISIONS OF IMO ENVIRONMENT-RELATED CONVENTIONS 

(AGENDA 18) 
 
Sub Komite menyetujui draf final berikut untuk dapat di setujui oleh MEPC : 
 
1. UI untuk paragraph 2.2.4.1 of the NOx Technical Code 2008 (IACS UI MPC33 (Rev.2)) 
2. UI untuk paragraph 5.10.1 of the NOx Technical Code 2008 (IACS UI MPC74).  
3. UI untuk paragraph 2.2.5.1 of the NOx Technical Code 2008 (IACS UI MPC 130). 
 
Di sisi lain, Sub-komite mencatat bahwa IACS UI MPC130 dan IACS UI MPC51 tidak didukung untuk 
menjadi interpretasi terpadu IMO, tetapi akan diimplementasikan secara seragam oleh klas anggota IACS 
mulai 1 Juli 2020, kecuali mereka diberikan instruksi tertulis untuk menerapkan penafsiran berbeda oleh 
Administrasi atas nama siapa mereka berwenang untuk bertindak sebagai organisasi yang diakui. 


