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Informasi Teknik 
    No.    :  252 - 2022 

27 Januari 2022 

Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 

Perihal :  Laporan Singkat Sidang IMO Sub Komite Ship Design and Construction (SDC) 
sesi ke 8 

Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 8 dari Sidang IMO Sub Komite 
Ship Design and Construction (SDC) yang diselenggarakan secara jarak jauh dari tanggal 17 
sampai dengan 21 Januari 2022, 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:

Nomor 
Agenda 

Topik 

4 
Mandatory Instrument and/or Provisions Addressing Safety Standards for the 
Carriage of more than 12 Industrial Personnel on Board Vessels Engaged on 
International Voyages 

5 Development of Explanatory Notes to the Interim Guidelines on Second 
Generation Intact Stability Criteria 

6 Amendments to the 2011 ESP Code 

9 Safety Objectives and Functional Requirements of the Guidelines on 
Alternative Design and Arrangements for SOLAS Chapter II-1 and III 

11 
Revision of the 1979, 1989 and 2009 MODU Codes and associated MSC 
Circulars to prohibit the Use of Materials Containing Asbestos, including 
Control of Storage of Such Materials on Board 

12 
Development of Amendments to SOLAS Regulation II-1/3-4 to apply 
Requirements for Emergency Towing Equipment for Tankers to other Types of 
Ships 

13 
Revision of the Performance Standards for Water Level Detectors on Bulk 
Carriers and Single Hold Cargo Ships other than Bulk Carriers (Resolution 
MSC.188(79)) 
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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 MENGENAI HASIL SIDANG IMO SUB KOMITE SHIP DESIGN AND 

CONSTRUCTION (SDC)  SESI KE-8 
 

A. MANDATORY INSTRUMENT AND/OR PROVISIONS ADDRESSING SAFETY STANDARDS FOR 
THE CARRIAGE OF MORE THAN 12 INDUSTRIAL PERSONNEL ON BOARD VESSELS ENGAGED 
ON INTERNATIONAL VOYAGES (Agenda item 4) 
 

Draft SOLAS chapter XV and associated Draft International Code of Safety for Ships Carrying 
Industrial Personal (IP Code) 

Sub Komite menyetujui bahwa draf kalimat yang dikembangkan oleh Kelompok Kerja IP telah dapat 
menangani masalah yang ada dan tidak memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk hal tersebut.  

Mengenai batasan jumlah orang saat kapal membawa muatan berbahaya, Sub Komite menyepakati 
bahwa batasan sejumlah 60 orang untuk kapal yang membawa muatan berbahaya namun hal itu tidak 
termasuk untuk kapal tangka kimia dan pengangkut gas. Selanjutnya, Sub Komite juga menginstruksikan 
kepada Drafting Group untuk mengidentifikasi cara terbaik dalam menjelaskan batasan tersebut kedalam 
draf sertifikat keselamatan IP. 
 

Dalam agenda ini, Sub Komite menfinalisasi draf SOLAS chapter XV dan draft IP Code. Rancangan baru 
SOLAS chapter XV dan draft IP Code akan dimasukan pada MSC 105 untuk mendapatkan persetujuan 
dengan maksud diadopsi selanjutnya dan diharapkan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. 
Kemudian, akan mungkin berlaku Interim Recommendations on the Safe Carriage of more than 12 
Industrial Personnel on Board Vessels Engaged on International Voyages sebagaimana yang tercantum 
dalam resolution MSC.418 (97). 
 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan selama tahap kedua dari IP Code kedalam SDC 9 dibawah 
agenda baru dengan judul “Further development of the IP Code and associated guidance” adalah 
sebagai berikut: 

− Persyaratan pengangkutan untuk lifejackets anak dan bayi sesuai ketentuan IP Code 

− Memasakukan persyaratan tambahan HSC  

− Tempat tidur dan pertimbangan kapal penumpang yang membawa IP 
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− Explanatory Notes untuk mengklarifikasi beberapa ketidakjelasan dalam penerapan IP Code 
dan SPS Code. 

B. DEVELOPMENT OF EXPLANATORY NOTES TO THE INTERIM GUIDELINES ON SECOND 
GENERATION INTACT STABILITY CRITERIA (Agenda item 5) 

 

SDC 8 mempertimbangkan laporan dari Correspondence Group mengenai Intact Stability yang berisi 
draf Explanatory Notes untuk Interim guidelines on second generation intact stability criteria (Explanatory 
Notes). 
 

Selama diskusi belangsung, beberapa pandangan berikut diungkapkan  
1. Penilaian terhadap definisi dari “ship with an extended low weather deck (LWD)” memerlukan lebih 

banyak waktu dan data untuk pembahasan lebih dalam.  
2. Terminologi “freeboard" seharusnya digunakan dalam menentukan apakah “an extended weather 

deck is "low" dengan mempertimbangkan ketentuan dalam MSC.1/Circ.1627. 
3. Dikarenakan tidak semua geladak yang dapat berdampak oleh akumulasi air pada geladak akan 

menjadi geladak cuaca, maka terminology "weather deck" tidak boleh digunakan. 
4. Kriteria level 2 yang diterapkan pada contoh kapal membuat adanya kerentanan untuk parametric 

roll sementara model uji tidak menyatakan temuan tersebut.  
 

Mempertimbangkan pandangan diatas, Sub Komite sepakat bahwa untuk memutuskan apakah definsi 
dari ship with an extended LWD memerlukan data dan informasi lebih banyak lagi dan selanjutnya 
mengundang negara anggota yang berkepentingan untuk memasukan dokumen ke sesi selanjutnya. 
 

Terkait dengan masukan terhadap uji penggunaan dari Interim guidelines for ships with moon pools, Sub  
Komite mengundang kepada Negara anggota yang berkepentingan untuk melakukan studi terhadap 
penerapan Interim guidelines termasuk dampaknya terhadap moon pools dalam berbagai parameter, 
termasuk roll damping dan memasukan kapal yang lebih rentan terhadap parametric roll untuk 
disampaikan pada sesi selanjutnya.  
 
Drafting Group on Intact Stability  
SDC 8 membentuk drafting group mengenai Intact Stability untuk menfinalisasi draf Explanatory Notes 
to the Interim Guidelines on the second-generation intact stability criteria dan Circular MSC terkait. 
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Berdasarkan diskusi, SDC 8 menyetujui terhadap draf explanatory notes dan memasukan dokumen 
kepada MSC 105 untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.  

C. AMENDMENTS TO THE 2011 ESP CODE (Agenda item 6) 

Dalam agenda ini, pembahasan dilakukan dengan kesimpulan sebagai berikut:  

− Persyaratan survey untuk water ballast tanks (WBT) dan void spaces untuk Bulk Carriers akan 
ditingkatkan 

− Kriteria untuk mempersyaratkan pemeriksaan secara tahunan WBT diganti dari “if the coating is 
POOR”  menjadi “if the coating is less than GOOD”. 

− Persyaratan pemeriksaan tanki ballast dan void spaces yang membatasi ruang muat akan 
dipisahkan dikarenakan terdapat lebih banyak bukti tentang korosi diperlukan, sebelum 
memberlakukan pemeriksaan yang lebih ketat untuk ruang kosong dengan jenis pelapis yang 
berbeda. 

− Pengenalan terhadap persyaratan pemeriksaan untuk double-sided void spaces pada Bulk Carriers 
yang berumur 20 tahun atau lebih dan Panjang 150 meter harus diperiksa setiap tahunnya apabila 
coating ditemukan dalam kondisi “POOR”. 

− ESP Code tidak berlaku untuk kapal pengangkut minyak yang membawa minyak pada tanki 
independent yang bukan bagian dari lambung kapal telah diperjelas.  

 

Selain itu, Sub Komite juga mempertimbangkan usulan untuk mengijinkan pengujian tanki dari ruang 
ballast kapal bulk carrier yang dilakukan oleh kru kapal dibawah pengawasan kapten namun usulan 
tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Sub Komite. 
 

Selanjutnya, Sub Komite sepakat terhadap draft amendment to the 2011 ESP Code untuk dapat 
diteruskan ke MSC 105 untuk mendapatkan persetujuan dan diadopsi selanjutnya. 
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D. SAFETY OBJECTIVES AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS OF THE GUIDELINES ON 
ALTERNATIVE DESIGN AND ARRANGEMENTS FOR SOLAS CHAPTER II-1 AND III (Agenda item 
9) 

Menindaklanjuti laporan dari Grup Korespondesi, SDC 8 menyepakati untuk mempertimbangkan 
pengembangan functional requirements  untuk SOLAS chapter II-1 dengan pembahasan prioritas utama 
terhadap part D, yang kemudian diikuti oleh part C dan E.  
 

Dalam rangka menangani hal tersebut, Sub Komite membentuk expert group on safety objectives and 
functional requirements for SOLAS chapter II-1 dengan tugas utamanya untuk: 
1. Menyelesaikan goal, functional requirements dan expected performance untuk SOLAS chapter II-1, 

part D untuk dimasukan kedalam Revised Guideline (MSC.1/Circ.1212/Rev.1); 
2. Mempertimbangkan bagaimana untuk membuat kemajuan pada pengembangan goals dan 

functional requirements untuk SOLAS chapter II-1 part C dan part E; 
3. Memulai merancang goal, functional requirements dan expected performance untuk SOLAS chapter 

II-1 part C dan E; dan 
4. Mempertimbangkan apakah Grup Korespondensi perlu dibentuk Kembali untuk membuat kemajuan 

pembahasan dan menyiapkan draf referensi untuk pertimbangan oleh Sub Komite.  
 

Setelah melakukan pembahasan mendalam, Sub Komite menyetujui draf goal, functional requirements 
dan expected performance untuk SOLAS chapter II-1, terutama pada part D antara lain 
 

Goal/Tujuan  
Memastikan ketersedian yang mencukupi untuk sumber tenaga kelistrikan untuk pengoperasian kapal 
yang aman dan melindungi orang diatas kapal dari bahaya yang ditimbulkan akibat listrik baik dalam 
kondisi normal maupun darurat.  
 

Functional Requirements & Expected Performance 
FR 1: Menyediakan daya yang mencukupi untuk beban listrik dalam kondisi normal maupun darurat  
 EP 101: Memasok daya ke layanan penting dan menjaga kondisi yang layak.  
 EP 102: Memastikan tenaga listrik yang memadai untuk kondisi darurat. 
 EP 103: Pasokan tenaga untuk layanan penting harus tersedia terlepas dari kecepatan dan arah 

putaran mesin penggerak atau poros.  
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 EP 104: Menyediakan sarana untuk memantau ketersedian sumber daya darurat tenaga listrik dan 
system distribusinya.  

 EP 105: Memastikan pasokan tenaga untuk layanan darurat selama setidaknya durasi waktu yang 
dipersyaratkan dalam SOLAS chapter II-1 /Reg.42 atau 43. 

 

FR 2: Menjaga sumber tenaga listrik dalam kondisi normal dan darurat  
 EP 201: Untuk kapal penumpang, memastikan pasokan listrik yang stabil dan tidak terputus ke 

layanan darurat.   
 EP 202: Sumber tenaga puntuk pengoperasian normal dari system penggerak, kemudi, penerangan 

dan system penting lainnya untuk keselamatan keseluruhan dan kelayakan minimum tersedia 
meskipun terjadi malfungsi dari salah satu sumber tenaga atau transformator.   

 EP 203: Sumber tenaga yang memadai untuk memulihkan kapal dari kondisi mati dalam durasi tidak 
lebih dari 30 menit setelah blackout. 

 EP 204: Sumber tenaga yang memadai tersedia dalam kondisi operasional yang ditetapkan.  
 EP 205: Sumber tenaga untuk layanan darurat tersedia. 
 EP 206: Sumber tenaga untuk layanan darurat tidak tergangu akibat adanya kerusakan pada 

layanan lainnya.  
 EP 207: Kegagalan tunggal dalam sistem distribusi tidak boleh mengakibatkan hilangnya daya listrik 

yang tidak dapat diterima. 
 

FR 3: Memulihkan sumber tenaga listrik setelah adanya malfungsi 
 EP 301: Daya tersedia secara otomatis dalam waktu 45 detik untuk layanan darurat. 
 EP 302: Layanan darurat secara otomatis terhubung ke sumber daya listrik yang tersedia. 
 EP 303: Untuk layanan darurat yang tidak menerima ganguan pada sumber tenaga listriknya, agar 

tersedia sarana suplai tenaga listrik dengan kapasitas dan durasi mencukupi (min 30 menit)  
 EP 304: Pengaturan awal yang handal dan cepat untuk sumber daya listrik untuk layanan darurat. 
 EP 305: layanan darurat harus tersedia jika terjadi kegagalan tunggal apapun saat sumber tenaga 

listrik utama rusak. 
 

FR 4: Membatasi dampak insiden yang tidak berasal dari sistem kelistrikan 
 EP 401: Menjaga ketersedian sumber daya darurat jika terjadi kebocoran pada satu compartment  
 EP 402: Meminimalkan dampak panas, api dan kerusakan mekanis atau yang tidak disengaja.  
 EP 403: Kabel uatam dan kabel darurat harus dipisahkan.  
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 EP 404: memberikan sarana untuk mencegah ppenyebaran api melalui kabel dan cable entries. 
 EP 405: Menjaga ketersedian pasokan tenaga untuk layanan darurat jika terjadi kebakaran pada 

satu kompartmen yang terdapat sumber tenaga listrik utama.  
 EP 406: Meminimalisir resiko terjadinya malfungsi akibat dampak dari Electromagnetic Compatibility 

(EMC). 
 EP 407: Menyediakan perlindungan yang sesuai untuk ingress protection (IP Class). 

 

FR 5: Pencegahan terhadap shock, kebakaran dan bahaya lain yang bersumber dari kelistrikan. 
 EP 501: Perlindungan terhadap beban berlebih yang berkelanjutan. 
 EP 502: Perlindungan terhadap korsleting. 
 EP 503: Meneyediakan sarana untuk mencegah adanya korsleting. 
 EP 504: Menydiakan sarana untuk mendeteksi kondisi yang tidak normal dari layanan darurat 

sumber kelistrikan dan system distribusinya. 
 EP 505: Menyediakan sarana untuk melindungi dan mengisolasi sirkuit yang rusak.   
 EP 506: Pengaturan yang sesuai untuk pemasangan, penerapan, dan pemeliharaan perangkat 

penyimpanan energi yang aman. 
 EP 507: Menyediakan sarana untuk mencegah adanya kebocoran listrik dan ganguan pembumian. 
 EP 508: Menyediakan sarana untuk mendeteksi ganguan pembumian,  
 EP 509: Menyediakan sarana untuk mencegah penyalaan terhdap bahan yang mudah terbakar.  
 EP 510: Menyediakan sarana untuk mencegah ledakan. 
 EP 511: Menyediakan cara untuk mencegah orang untuk menyentuk sirkuit listrik  
 EP 512: Menyediakan petunjuk/tanda untuk keperluan peringatan.  

 

FR 6: Menyediakan dan menjaga penerangan yang cukup dalam kondisi normal dan darurat.  
Menyediakan penerangan untuk kondisi normal 
 EP 601: Penerangan dengan tingkat yang cukup (LUX) di semua area yang biasanya dapat diakses 

oleh penumpang dan personil kapal. 
 EP 602: Tingkat penerangan yang cukup (LUX) dengan redundansi di semua area penting yang 

biasanya dapat diakses oleh penumpang dan personil kapal. 
Menyediakan penerangan untuk kondisi darurat 
 EP 603: Memberikan penerangan yang cukup di semua lokasi penting di kapal untuk operasional 

darurat yang aman. 



Lampiran Informasi Teknik:    252     -2022 Halaman 9 dari 10 
 

 EP 604: Tingkat penerangan yang cukup (LUX) dengan redundansi. 
 EP 605: Untuk kapal penumpang, sediakan penerangan di kabin yang menunjukkan pintu keluar 

setidaknya selama 30 menit saat daya ke penerangan kabin normal padam. 
 EP 606: Menyediakan sarana untuk memeriksa kondisi semua system penerangan untuk keperluan 

darurat.  
 EP 607: Untuk kapal penumpang ro-ro, penerangan untuk melarikan diri penumpang dengan sumber 

tenaga independent sedikitnya selama 3 jam.  

E. REVISION OF THE 1979, 1989 AND 2009 MODU CODES AND ASSOCIATED MSC CIRCULARS TO 
PROHIBIT THE USE OF MATERIALS CONTAINING ASBESTOS, INCLUDING CONTROL OF 
STORAGE OF SUCH MATERIALS ON BOARD (Agenda item 11) 

 

Sub Komite mempertimbangkan usulan terhdap larangan penggunaan material yang mengandung 
asbestos kedalam draf amandemen  1979, 1989 dan 2009 Code. Lebih lanjut, terdapat juga usulan untuk 
memberikan masa tenggang dalam pemberlakuan larangan material yang mengandung asbestos 
sebelum diterapkan serta usulan untuk menambahkan daftar material yang mengandung asbestos 
kedalam draf unified interpretation. Setelah melakukan pembahasan, beberapa delegasi 
mengungkapkan tidak setuju terhadap usulan pemberian masa tenggang tersebut dikarenakan akan 
mengakibatkan pemberian exemption yang terlalu lama terhadap material yang mengandung asbestos 
sesuai yang disyaratkan dalam 1979 dan 1989 MODU Code.  

 

Selanjutnya, Sub Komite menyetujui untuk membentuk Grup Korespondensi dalam rangka 
menyelesaikan masalah tersebut untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.  
 

F. DEVELOPMENT OF AMENDMENTS TO SOLAS REGULATION II-1/3-4 TO APPLY 
REQUIREMENTS FOR EMERGENCY TOWING EQUIPMENT FOR TANKERS TO OTHER TYPES 
OF SHIPS (Agenda item 12) 

 

Regulasi IMO saat ini yang mengenai pemberlakuan emergency towing arrangements hanya 
dipersyaratkan untuk kapal tanki pengangkut minyak dengan ukuran diatas 20.000 DWT. Sehubungan 
dengan hal tersebut, berdasarkan hasil dari siding MSC 103, SDC 8 diminta untuk membahas usulan 
untuk merubah  SOLAS regulation II-1/3-4 terhadap pemberlakuan persyaratan untuk emergency towing 
untuk semua jenis kapal baru dengan batasan tonase tertentu. 
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Dikarenakan keterbatasan waktu dalam sesi ini dan memperhatikan juha bahwa usulan amandemen ini 
diharapkan dapat mulai diberlakukan pada 1 Januari 2028, Sub Komite memutuskan untuk menunda 
pembahasan terhdap isu ini ke SDC 9 untuk pertimbangan lebih lanjut.  
 

G. REVISION OF THE PERFORMANCE STANDARDS FOR WATER LEVEL DETECTORS ON BULK 
CARRIERS AND SINGLE HOLD CARGO SHIPS OTHER THAN BULK CARRIERS (RESOLUTION 
MSC.188(79)) (Agenda item 13) 

 

Regulasi baru dalam SOLAS regulation II-1/25-1 mengenai water level detector on multiple cargo ships 
other than bulk carriers and tanker telah diadopsi kedalam Res MSC.482(103) pada pertemuan 
sebelumnya di MSC 103. Selanjutnya, regulasi ini akan mulai berlaku 1 Januari 2024. Oleh karena itu, 
terdapat usulan untuk merevisi mengenai standar kinerja pada water level detectors yang tercantum 
dalam  resolution MSC.188(79) untuk mengakomodasi pemberlakuan regulasi baru tersebut.  
 

Mempertimbangkan isu diatas, SDC 8 membentuk Kelompok kerja mengenai revisi terhadap standar 
kinerja pada water level detectors dan menginstruksikan agar menyelesaiakan draft amandemen 
terhadap performance standards for water level detectors on bulk carriers and single hold cargo ship 
other than bulk carriers (resolution MSC.188(79)). 
 

Beberapa isu ini dibahas dalam SDC 8 dan kemudian disetujui antara lain  
1. Draf revised performance standards agar mulai berlaku untuk water level detectors yang dipasang 

pada atau setelah 1 Januari 2024 
2. Persyaratan tambahan mengenai penggunaan bilge alarm sebagai water level detector on multiple 

hold cargo ships untuk pemenuhan terhadap persyaratan baru SOLAS reg, II-1/25-1 dan pengujian 
periodic untuk water level detectors diatas kapal. 

3. Draf unified interpretation terkait amandemen stability/loading information dalam hubungannya 
dengan perubahan lightweight 

4. Draf revisi standar performance tersebut agar dimasukan ke MSC 105 untuk mendapatkan 
persetujuan.  
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