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  Informasi Teknik 
    No.    :        258   -  2022 

09 Maret 2022 

Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 

Perihal :  Laporan Singkat Sidang IMO Sub Komite Ship Systems and Equipment (SSE) 
sesi ke 8 

Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 8 dari Sidang IMO Sub Komite 
Ship Systems and Equipment (SSE) yang diselenggarakan secara jarak jauh dari tanggal 28 
Feb sampai dengan 04 Maret 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 

3 New requirements for ventilation of survival craft 
5 Revision of SOLAS chapter III and the LSA Code 

6 
Review of SOLAS chapter II-2 and associated codes to minimize the incidence 
and consequences of fires on ro-ro spaces and special category spaces of 
new and existing ro-ro passenger ships  

7 
Amendments to Guidelines for the approval of fixed dry chemical powder fire-
extinguishing systems for the protection of ships carrying liquefied gases in 
bulk (MSC.1/Circ.1315)  

8 Development of amendments to the LSA Code and resolution MSC.81(70) to 
address the in-water performance of SOLAS lifejackets  

9 Requirements for onboard lifting appliances and anchor handling winches 

10 
Development of amendments to SOLAS chapter II-2 and the FSS Code 
concerning detection and control of fires in cargo holds and on the cargo deck 
of containerships 

11 Development of amendments to SOLAS chapter II-2 and MSC.1/Circ.1456 
addressing fire protection of control stations on cargo ships  

12 Development of provisions to prohibit the use of fire-fighting foams containing 
perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) for fire-fighting on board ships  
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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 
 
 
            
 
 
  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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Text Box
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INFORMASI SINGKAT MENGENAI HASIL SIDANG IMO SUB KOMITE SHIP SYSTEMS AND EQUIPMENT 

(SSE)  SESI KE-8 

A. NEW REQUIREMENTS FOR VENTILATION OF SURVIVAL CRAFT (Agenda item 4) 

SSE 8 mempertimbangkan draf amandemen LSA Code dan draf amandemen Revised recommendation 

on testing of live-saving appliances (resolution MSC.81(70)) pada persyaratan ventilasi. Dalam rangka 
menfasilitasi pembahasan mengenai masalah ini, Sub Komite membentuk Kelompok Kerja dan 
menginstruksikan untuk: 

1. Menyelesaikan draf amandemen Revised recommendation (resolution MSC.81(70)) pada 
persyaratan ventilasi baru pada partially enclosed lifeboats dan liferafts. 

2. Mempertimbangkan ketentuan pemberlakuan yang sesuai draf amandemen dari draf amandemen 
LSA Code mengenai persyaratan ventilasi baru. 

3. Menyiapkan draf resolusi MSC terkait.  
4. Menyiapkan draf amandemen konsekuensial yang diperlukan untuk formular uji pada survival craft 

Revised standardized lifesaving appliances evaluation dan form laporan uji (survival craft) 
(MSC.1/Circ.1630). 

Pemberlakuan Ketentuan Draf Amandemen LSA Code 

Dalam mempertimbangkan penerapan pemberlakukan dari ventilasi survival craft, Sub Komite 
menyetujui bahwa persyaratan ini hanya berlaku untuk liferafts, totally enclosed lifeboats, dan partially 

enclosed lifeboats pada atau setelah 1 Januari 2029. Selain itu, draf amandemen  LSA Code diharapkan 
untuk dapat diadopsi sebelum 1 Juli 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. 

 
Finalisasi Draf Amandemen Resolution MSC.81(70) 

Sub Komite sepakat untuk menghapus persyaratan untuk puncak konsentrasi CO2 dari persyaratan 
pengujian untuk partially enclosed lifeboats serta liferafts dalam draf resolusi. Sub Komite juga 
menyetujui terhadap klausa kecepatan “average wind” daripada “wind gust” untuk pengujian terhadap 
lingkungan.  

Terkait dengan persyaratan apakah perlu atau tidak untuk mempersyaratkan bukaan pada liferafts untuk 
tetap terbuka selama pengujian ventilasi, Sub Komite menyetujui bahwa bukaan seharusnya tetap 
tertutup untuk tujuan pengujian partially enclosed lifeboats dan liferafts. 
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Lebih lanjut, draf amandemen juga memberikan fleksibilitas bagi Administrasi untuk mengijinkan 
pengujian alternatif selain yang dicantumkan dalam draf resolusi MSC.81(70). 

B. REVISION OF SOLAS CHAPTER III AND THE LSA CODE (Agenda item 5) 

Sehubungan dengan isu yang masih berlanjut pada pertemuan sebelumnya, SSE 8 memertimbangkan 
metodologi bagaimana dokumen teknis ini harus ditangani, yang berisi draf amandemen SOLAS chapter 
III dan LSA Code yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan yang sedang berlangsung untuk 
menghilangkan gaps, ketidakonsistenan dan keambiguan berdasarkan safety objectives, functional 
requirements dan expected performance. Dalam hal ini, Sub Komite menginstruksikan kepada Kelompok 
Kerja LSA untuk mempertimbangkan metodologi tentang bagaimana submisi teknik telah dilakukan 
sejauh ini, yang mengusulkan amandemen SOLAS chapter III dan/atau LSA Code yang tidak secara 
langsung menyiapkan tujuan utama dari output harus ditangani.  
 
Karena keterbatasan waktu, pembahasan permasalahan ini tidak dapat diselesaikan pada sesi ini. Oleh 
karena, direkomendasikan untuk membentuk in-person intersessional Experts’ Group pada Revision of 

SOLAS chapter III dan LSA Code dalam rangka menangani isu ini. 

C. REVIEW OF SOLAS CHAPTER II-2 AND ASSOCIATED CODES TO MINIMIZE THE INCIDENCE AND 
CONSEQUENCES OF FIRES ON RO-RO SPACES AND SPECIAL CATEGORY SPACES OF NEW 
AND EXISTING RO-RO PASSENGER SHIPS (Agenda item 6) 

SSE 8 pada prinsipnya menyetujui draft amandemen SOLAS bab II – 2 dan kode terkait mengenai ruang 
ro-ro dan ruang kategori khusus kapal penumpang ro-ro baru dan yang sudah ada: Rancangan 
amandemen SOLAS untuk ro-ro baru dan yang sudah ada kapal penumpang termasuk namun tidak 
terbatas pada: 

• Sistem pendeteksi asap dan panas yang dapat diidentifikasi secara individual untuk ruang ro-ro 
kendaraan terbuka dan tertutup. 

• Persyaratan deteksi kebakaran untuk geladak cuaca. 
• Pemantauan video di ruang kendaraan, ruang ro-ro terbuka dan tertutup, dan ruang kategori khusus. 

 
Selain itu, untuk kapal penumpang ro-ro baru telah disepakati hal-hal sebagai berikut: 
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• Memperbaiki sistem pemadam kebakaran berbasis air untuk melindungi geladak cuaca terutama 
menggunakan pemantau air, dengan nozel yang dapat diterima untuk area yang tidak dapat dicakup 
oleh pemantau. Spesifikasi rinci untuk nozel juga disertakan serta kapasitas pasokan air. 

• Perubahan struktur proteksi kebakaran ro-ro dan ruang kategori khusus termasuk proteksi dari 
bukaan yang diperluas untuk mencakup akses ke stasiun embarkasi dan perakitan, serta intake 
untuk mesin. 

• Bukaan di ruang ro-ro yang dilengkapi dengan perangkat penutup seperti ramp baja kelas A dan 
pintu baja kelas A harus diizinkan di bawah ruang kapal penyelamat dan akomodasi (termasuk ruang 
servis dan stasiun kontrol). 
 

Rancangan amandemen untuk jarak aman antara geladak cuaca dan akomodasi dan perluasan ruang 
lingkup penerapan persyaratan untuk sistem pemadam tetap berbasis air untuk kapal yang ada akan 
dibahas lebih lanjut dalam kelompok korespondensi intersessional dan akan diselesaikan di SSE 9 
(Maret 2023). 

SSE 8 juga pada prinsipnya menyetujui draf amandemen untuk bab 7 dan 9 dari FSS Code. Perlu dicatat 
bahwa masalah persyaratan tambahan untuk sistem deteksi panas linier dalam FSS Code juga akan 
ditangani oleh grup korespondensi intersessional. 

Amandemen SOLAS Bab II-2 dan FSS Code diharapkan mulai berlaku 1 Januari 2026 dan akan berlaku 
untuk kapal penumpang ro-ro baru mulai 1 Januari 2026 dan kapal penumpang ro-ro yang ada mulai 1 
Januari 2028. 

Definisi dari istilah “free height” 

Draft MSC.1/Circ.1430/Rev.2 Revisi pedoman untuk desain dan persetujuan sistem pemadam 
kebakaran berbasis air tetap untuk ruang ro-ro dan ruang kategori khusus. 

Rancangan amandemen mendefinisikan istilah “free height”, sebagai: 

“2.9 Free height is the maximum height of the space to be protected (i.e. deck to deck). This should 

not exceed the tested enclosure height in the case of the performance based systems, and the 

maximum free heights described in the tables 4-1, 4-2 and 4-3 and paragraphs 4.3 and 4.4 in the 

case of the prescriptive based systems.” 
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Definisi istilah “free height” ini, yang akan diukur “geladak ke geladak”, secara umum disepakati di SSE 
8. Namun dengan memperhatikan beberapa kekhawatiran bahwa istilah “ketinggian bebas” juga dapat 
dipahami sebagai “geladak ke beam” dan kebutuhan untuk menyelaraskan kembali penggunaan istilah 
di seluruh pedoman yang direvisi, grup setuju untuk merujuk masalah ini ke grup korespondensi 
intersessional. 

Modifikasi yang diusulkan untuk SOLAS bab II-2 tentang keselamatan kebakaran pada lift trunks 

SSE 8 mempertimbangkan modifikasi yang diusulkan untuk SOLAS bab II-2 tentang keselamatan 
kebakaran pada lift trunks tetapi setuju bahwa itu di luar cakupan item agenda ini dan bahwa output baru 
yang disepakati akan diperlukan.  

D. AMENDMENTS TO GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF FIXED DRY CHEMICAL POWDER FIRE-
EXTINGUISHING SYSTEMS FOR THE PROTECTION OF SHIPS CARRYING LIQUEFIED GASES IN 
BULK (MSC.1/CIRC.1315) (Agenda item 7) 

Sub Komite mempertimbangkan usulan untuk memodifikasi draf revisi MSC.1/Circ.1315 dengan maksud 
untuk memperbaruhi informasi dan laporan teknikal akhir mengenai dry chemical powder agents, 
properties dan kesesuian pengujian standar ISO 7202. Berdasarkan diskusi, Sub Komite menyepakati 
untuk menghapus larangan sodium-bicarbonate sebagai komponen utama dalam dry powder agents 

pada draf revised guidelines dengan menghapus paragraph 2.9 dan 3.6.  
Setelah pembahasan mendalam, Sub Komite menginstruksikan Kelompok Kerja Fire Protection (FP) 
untuk menyelesaikan draf revisi dari guidelines (MSC.1/Circ.1315). 
Penerapan Guidelines  
Guidelines ini berlaku untuk system pemadam kebakaran tetap jenis dry chemical powder untuk 
perlindungan area muatan diatas geladak untuk kapal yang mengangkut gas cair curah sesuai ketentuan 
SOLAS regulasi II-2/1.6.2 dan chapter 11 dari International Code for the Construction and Equipment of 

Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code). 
 
Sub Komite sepakat dnegan draf MSC Circular yang disiapkan oleh Kelompok Kerja FP dan kemudian 
diterukan kepada MSC 106 dengan maksud persetujuan.  
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E. DEVELOPMENT OF AMENDMENTS TO THE LSA CODE AND RESOLUTION MSC.81(70) TO 
ADDRESS THE IN-WATER PERFORMANCE OF SOLAS LIFEJACKETS (Agenda item 8) 

Dalam agenda ini, Sub Komite mempertimbangkan usulan mengenai persyaratan penambahan marking 

untuk lifejackets. Usulan tersebut termasuk penandaan untuk tanggal kadaluarsa sesuai manufaktur dari 
lifejacket. Namun demikian, sejak terdapat keterbatasan tempat yang ada pada lifejacket, penambahan 
penandaaan ini dapat menyebabkan kebingungan pada kondisi emergensi. 
Mengenai persyaratan righting test untuk lifejackets, Sub Komite mencatat beberapa pandangan sebagai 
berikut:   
1. Pengujian dengan subjek menggunakan pakaian harus dimasukan kedalam LSA Code  
2. Prinsip dasar dalam righting test harus dipertimbangkan berhasil apabila kandidat (orang yang 

menggunakan lifejacket) menghadap keatas dan selanjutnya diluruskan dari posisi terbalik ke posisi 
terlungkup keatas.  

3. Pengenalan metode baru righting test memerlukan banyak pekerjaan pengujian dan verifikasi. 
4. Penghapusan referensi untuk clothing test dipertimbangkan dapat diterima. 
5. Metode pengujian tidak diperbolehkan untuk dirubah sebelum kesimpulan tentang pembahasan 

righting test dengan pakaian. 
 
Mengenai persyaratan spray hood, Sub Komite mencatat pandangan sebagai berikut 
1. Pencantuman perlindungan spray hood pada lifejackets akan bermanfaat dengan pengecualian dari 

lifejackets untuk kapal penumpang yang dirancang untuk dry-shore evacuation; 
2. Bahan untuk spray hood yang akan memperpendek umur lifejacket tidak boleh digunakan; dan 
3. Spray hoods yang diusulkan dengan bukti dan data yang cukup tentang kebutuhannya dan oleh 

karena itu, studi lebih lanjut harus dilakukan dan ISO 12402 tidak mewajibkan penggunaan spray 

hoods. 
 
Mempertimbangkan komentar yang dibuat dalam plenary, Sub Komite sepakat untuk menginstruksikan 
kepada Kelompok kerja LSA untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan ini.  
Dikarenakan waktu yang terbatas, Kelompok kerja LSA tidak dapat membahas agenda ini, dan 
merekomendasikan agar dibentuk kembali korespondensi group terkait Life-saving Appliances untuk 
menyelesaikan masalah ini.  
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F. REQUIREMENTS FOR ONBOARD LIFTING APPLIANCES AND ANCHOR HANDLING WINCHES 
(Agenda item 9) 

Agenda item ini membahas draft guidelines for lifting appliances and anchor handling winches terkait 
daftar definisi, desain, konstruksi dan pemasangan, pemeriksaan menyeluruh dan pengujian beban, 
serta guidance untuk lifting appliances dan loose gear yang tidak beroperasi. Selain itu, dikarenakan 
agenda ini sudah cukup lama dibahas, maka rancangan amandemen beserta instrumennya perlu untuk 
diselesaikan pada sesi ini. 

Latar belakang dan pembahasan 

Pada pertemuan sub-komite SSE sebelumnya, telah menghasilkan draft amandemen SOLAS Ch.II-1 
yang telah difinalisasi, dan selanjutnya, MSC 102 telah memberikan persetujuan secara prinsip. 
Pembahasan terkait hal tersebut kemudian dilanjutkan melalui Correspondence Group, untuk 
menyelesaikan guidelines for anchor handling winches. 

Selanjutnya, diskusi pada Sub-Komite dan Working Group telah membahas beberapa hal mengenai 
definisi, interval pengujian berkala, acceptance level terkait competent person, model form untuk 
Register of Ship’s Lifting Appliances and Cargo Handling Gear. 

Dampak dan penerapan 

Setelah diadopsi, peraturan baru ini akan berlaku untuk lifting appliances dan anchor handling winches 
di semua kapal, baik bangunan baru maupun existing, di mana semua peralatan atau perangkat yang 
termasuk dalam aturan tersebut harus disetujui sesuai standar klasifikasi, serta untuk dioperasikan 
mengacu pada guidelines terkait. Setelah diadopsi pada pertemuan IMO selanjutnya, aturan ini 
diperkirakan untuk mulai berlaku pada 1 Januari 2026. 

G. DEVELOPMENT OF AMENDMENTS TO SOLAS CHAPTER II-2 AND THE FSS CODE CONCERNING 
DETECTION AND CONTROL OF FIRES IN CARGO HOLDS AND ON THE CARGO DECK OF 
CONTAINERSHIPS (Agenda item 10) 

Sub Komite menyetujui peta jalan dengan maksud untuk mengembangkan draf amandemen yang 
relevan pada SOLAS dan FSS Code dalam menangani fire safety pada kapal container serta 
mengidentifikasi gap sebagai berikut: 

1. Identifikasi bahaya 
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2. Analisa resiko 
3. Opsi pengendalian resiko 
4. Penilaian terhadap biaya keuntungan  
5. Rekomendasi untuk pengambilan keputusan  

Mengenai system pemadam water mist, Sub Komite menyetujui untuk menunda pertimbangan terkait 
usulan pada draft guideline for the design, performance, testing and approval of water mist lance yang 
digunakan untuk perlindungan pada area diatas geladak muatan pada kapal yang dirancang dan 
dibangun untuk mengangkut container pada atau diatas geladak cuaca hingga studi lebih lanjut dapat 
dilakukan dan disimpulkan. 

H. DEVELOPMENT OF AMENDMENTS TO SOLAS CHAPTER II-2 AND MSC.1/CIRC.1456 
ADDRESSING FIRE PROTECTION OF CONTROL STATIONS ON CARGO SHIPS (Agenda item 11) 

Sub Komite mempertimbangkan usulan untuk mengenalkan persyaratan deteksi kebakaran dan system 
alarm pada stasiun kendali pada kapal barang termasuk kapal tanker dalam SOLAS chapter II-2. Selama 
pembahasan, Sub Komite mencatat pandangan sebagai berikut : 

1. Kebutuhan untuk ketentuan istem deteksi seharusnya ditentukan dengan dasar resiko kebakaran 
dan frekuensi personil kapal bukan hanya lokasi saja. 

2. Draf amandemen pada SOLAS regulation II-2/7.5.5 dianggap tidak konsisten dengan ketentuan 
dalam SOLAS regulation II-2/7.5.2 dan Oleh karena itu, untuk kebutuhan konsistensi maka harus 
merujuk kepada “carbon dioxide rooms” tanpa ada kata “fixed”. 

3. Fixed CO2 rooms tidak boleh dikecualikan dari persyaratan dan karena draf amandemen ditujukan 
untuk kapal baru, maka tambahan biaya akan lebih kecil. 

Mempertimbangkan pandangan diatas, maka Sub Komite meminta Kelompok Kerja FP untuk 
mendiskusikan lebih lanjut mengenai hal tersebut.  

Secara umum, Usulan untuk mempersyaratkan deteksi kebakaran pada ruang kendali dapat disetujui, 
namun dikecualikan untuk ruang CO2 atau ruangan sejenisnya.  
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I. DEVELOPMENT OF PROVISIONS TO PROHIBIT THE USE OF FIRE-FIGHTING FOAMS 
CONTAINING PERFLUOROOCTANE SULFONIC ACID (PFOS) FOR FIRE-FIGHTING ON BOARD 
SHIPS (Agenda item 12) 

Sub Komite mempertimbangkan isu terhadap larangan penggunaan pemadam kebakaran busa yang 
mengandung perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) dimana akan diterapkan pada kapal baru atau 
pemasangan baru pada kapal lama. Dalam hal ini, Sub Komite kemudian mempertimbangkan mengenai 
bagaimana isu tersebut dapat ditangani misal dengan memasukan section baru dalam Konvensi SOLAS 
dan HSC Codes atau merubah regulasi yang ada dalam Konvensi SOLAS serta apakah fasilitas 
penampungan PFOS harus diakomodir dalam draf amandemen.  

Stelah pembahasan yang dibuat dalam rapat pleno, Sub Komite menyetujui agar Kelompok Kerja FP 
dapat mempertimbangkan isu ini lebih lanjut.  
 
Pemberlakuan terhadap penggunaan perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) 
Persyaratan ini berlaku akan pada kapal baru yang dibangun atau setelah 1 Januari 2026. Namun 
demikian, untuk kapal lama yang dibangun sebelum 1 Januari 2026 harus memenuhi ketentuan ini paling 
lambat pada saat survey pertama setelah 1 Januari 2026.  
Persyaratan diatas akan dimasukan dalam draf amandemen SOLAS Chapter II-2 dan the 1994 and 2000 
HSC Code, untuk dimasukan kepada MSC 106 untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian adopsi. 

PFOS reception facilities 
Sub Komite sepakat dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kelompok Kerja FP mengenai 
pengumpulan informasi ketersedian fasilitas penampungan dan pembuangan PFOS dalam modul yang 
ada di GISIS.  
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