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Semua pihak yang berkepentingan

Penerapan Program Vesse/ Speed Reduction (VSR) dan Penetapan SOx

Emission ControlArea (ECA)- Republik Korea

Ringkasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ministry of Oceans and Fisheries /^lOF) Republik Korea

memperkenalkan Keputusan Khusus terkait Peningkatan Kualitas Udara di Pelabuhan yang

akan memberlakukan pembatasan kecepatan kapal secara sukarela dan daerah kontrol emisi.

Dibawah Keputusan ini, kapal akan mendapatkan penurunan biaya fasilitas pelabuhan saat

kapal memasuki pelabuhan dengan kecepatan tertentu di 5 (lima) pelabuhan besar. Terdapat
juga Penunjukan SOx Emlssion ControlArea (ECA) yang telah diumumkan akan diberlakukan
pada 6 (enam) pelabuhan di Republik Korea.

lnformasi

Sebagai upaya untuk mengendalikan emisi dari aktifitas kapal, Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Ministry of Oceans and Fisheries /frrlOF) Republik Korea memperkenalkan

Keputusan Khusus terkait Peningkatan Kualitas Udara di Pelabuhan yang akan memberlakukan

pembatasan kecepatan kapal secara sukarela dan daerah kontrol emisi.

1. Program Vessel SpeedReduction (VSR)

Tahap pertama program Vesse/ Speed Reduction (VSR) akan mulai berlaku pada Desember

2019 dan telah diumumkan untuk diterapkan di 5 (lima) pelabuhan besar; Busan Port, Ulsan

Port, Yeosu Port, Gwangyang Port, and lncheon Port.

Kapal yang memenuhi syarat untuk Program ini berbeda di setiap pelabuhan: Adapun jenis

kapal, harus berada diantara 3 jenis kapal dengan emisi debu halus; untuk ukuran kapal, harus

kapal yang berlayar di laut yang tidak lebih kecil dari 3,000 tons (lihat tabel dibawah). Namun,

kapal yang masuk ke pelabuhan berikut tidak termasuk dalam program :

Kapal berhenti sementara data berlayar di daerah tersebut

Ketika kecepatan rata-rata 5 menit di dalam daerah tersebut melebihi 150% dari

kecepatan yang disarankan untuk 2 kali dan lebih banyak

Secara sengaja menyatakan waktu kedatangan terlambat, dll.
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Perusahaan - perusahaan kapal yang berpartisipasi pada Desember 2019 menyerahkan form

aplikasi dan dokumen bukti pada masing masing otoritas pelabuhan pada dan sebelum 31

Januari 2020.Data bukti meliputi lokasidan waktu kapal, dan didapatkan pada GICOMS atau

ECDIS. Mulai Januari2020, form aplikasi dan dokumen bukti dapat diserahkan melalui Port-ttlis

/ Poft Management lnformation Sysfem.

Jenis-Jenis Kapal yang Berhak dan Kecepatan yang Direkomendasikan (Knot)

Kecepatan yan g Direkomendasikan

Busan

Port

Ulsan

Port

Yeosu &

Gwangyang

Port

lncheon

Port

Container Ship (a1) 12 12 12 12

General Cargo Ship (21, 39) 10 10 10

Car Carrier (27) 12

Crude Oil Carrier (51) 10

Chemical Carrier (53) 10

LNG carrier (56) 10 10

2. Penetapan Daerah KontrolEmisiSOx (ECA)

Aturan pembatasan Sulfur akan mempersyaratkan kapal untuk beralih meggunakan bahan

bakar 0.1% Sulfur atau menggunakan cara alternatif lain untuk dapat mengurangi kandungan

Sulfur pada gas buang menjadi0.l% saat berlayar pada 6 (enam) pelabuhan yang ditetapkan

sebagai Daerah Kontrol Emisi SOx (ECA)di Republik Korea.

Pelabuhan tersebut termasuk :

Busan Port,

lncheon Port,

Ulsan port,

Yeosu Port,

Gwangyang Port (lncluding Hadong port),

Pyeongtaek-Dangjin Port

Ketentuan yang disebutkan diatas akan berlaku pada :

1 September 2020 hingga 31 Desember 2021

It/ulai 1 jam setelah selesainya lego jangkar atau tambat hingga 1 jam sebelum

penyempurnaan angkat jangkar atau selesai berlabuh;

Pada atau setelah 1 Januari2022

Mulai masuk hingga keluar daerah Kontrol Emisi Sox
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lnformasi lebih lanjut
Pertanyaan sehubungan dengan lnformasi Teknik ini dapat ditujukan ke

BKI Statutory Division

Yos Sudarso 38-40

Jakarta,14320

lndonesia

Phone :+6221 436 1899,436 1901,436 1903,436 1904

Fax :+6221 4390 1974

Email :sta@bki.co id

lnformasi
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
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