
K

lnformasi Teknik

1964

Kepada

Perihal

No. :229 -2020

28 Desember 2020

Semua pihak yang berkepentingan

lmplikasi terhadap Amandemen dari MARPOLT3nS Annex ll dan IBC Code

yang berlaku pada 1 Januari2021

Rinqkasan

Tujuan dari informasi teknik ini adalah untuk menginformasikan kepada semua pihak yang

berkepentingan mengenai lmplikasi/dampak terhadap amandemen dari MARPOl73178 Annex

ll dan IBC Code yang akan berlaku pada 1 Januari 2021 ,

lnformasi

Sesuai dengan lnformasi Teknik yang diterbitkan oleh BKI N0.227-2020 yang menginformasikan

terdapat amandemen pada MARPOL73178 Annex ll dan IBC Code yang akan mulai berlaku

pada 1 Januari 2021 dimana untuk semua kapal yang membawa muatan kimia berbahaya

dan/atau zat cair berbahaya (NLS) dalam bentuk curah harus mengikuti pemenuhan terhadap

persyaratan terbaru dalam IMO Resolusi MSC.460(101), MEPC.315(74) dan MEPC.31B(74).

Perubahan ini akan berdampak terhadap persyaratan muatan pada hampir semua produk

muatan dalam Chapter 17 dan 18 dari ketentuan IBC Code. Akibatnya, untuk sertifikat fitness

atau sertifikat NLS yang saat ini ada diatas kapal perlu direvisi dalam rangka pemenuhan

terhadap perubahan tersebut.

Untuk menfasilitasi keefektifan dari pemberlakuan aturan tersebut, BKI telah merangkum poin

utama dari amandemen regulasi tersebut sebagai berikut:

o Revisiterhadap persyaratan muatan dalam Chapter 17 dan 18 (Sertifikat Fitness/NLS)

Hampir semua produk dalam chapter 17 dan chapter 18 telah direvisi sesuaidengan lMO

Resolusi MSC.460(101) dan MEPC,318(74). Beberapa produk muatan yang saat ini

dikategorikan sebagai muatan tidak beracun(nontoxic) akan menjadi muatan beracun

(toxic),
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Ketika produk dimuaUdiangkut sebelum 1 Januari 2021 dan dibongkar setelah tanggal

tersebut, ketentuan terkait IBC Code pada saat pemuatan berlaku sampai produk muatan

telah dibongkar.

Revisi terhadap standar format Manual P&A

Format standard manual P & A telah direvisi untuk memasukan prosedur dan instruksi

prewash terkait cara menangani pencucian tangka untuk produk muatan persisfenf floating

(mengacu pada MARPOLTSITB Annex ll Appendik lV sebagaimana yang diubah dalam

Res.MEPC.315(74))

Persyaratan Prewash untuk produk muatan persisfenf floating (MARPOL Annex !l)

Prosedur prewash diperlukan untuk produk muatan perslsfenf floating dengan viskositas

sama atau lebih besar dari 50 mPas pada suhu 20"C dan/atau dengan titik lebur OoC atau

lebih (zat yang diidentifikasi paragraph 16.2.7 dalam chapter 17 kolom "o" dari IBC Code).

Persyaratan ini hanya berlaku untuk daerah -daerah tertentu seperti perairan Nofth West

European. Campuran residu /air yang dihasilkan selama prewash akan dibuang ke fasilitas

penerimaan (receptionfacilrty) di Pelabuhan hingga tanki kosong,

Untuk menghindari adanya ketidaksesuai selama pemeriksaan PSC, disampaikan kepada

pelanggan BKI untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terkait hal tersebut dan menghubungi

BKI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

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

Sumber Daya

Infqrmasi
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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