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Informasi Teknik 
 
No.    :  262 - 2022 

 
14 April 2022 

To : Semua pengguna jasa BKI 
 
Subject : Laporan Singkat IMO Meeting Sub-Committee on Pollution Prevention and 

Response Pertemuan 9 (PPR 9) 
 
Summary 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke-9 dari IMO Marine Sub-
Committee on Pollution Prevention and Response (PPR 9) yang diselenggarakan secara 
virtual jarak jauh dari tanggal 04 sd 08 April 2022. 

Information 
Informasi yang disediakan dalam Informasi Teknik ini adalah yang berkaitan erat dengan 
pekerjaan BKI. 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 data yang disampaikan. 
 
Beberapa agenda yang didiskusikan selama pertemuan tersebut antara lain: 
 

Agenda 
Number 

Topic 

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

4 
Development of an operational guide on the response to spills of Hazardous and 
Noxious Substances (HNS) 

5 Revised guidance on methodologies that may be used for enumerating viable 
organisms 

6 Revision of guidelines associated with the AFS Convention as a consequence of the 
introduction of controls on cybutryne 

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 Standards for shipboard gasification of waste systems and associated amendments 
to Regulation 16 of MARPOL Annex VI 

10 
Evaluation and harmonization of rules and guidance on the discharge of discharge 
water from Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS) into the aquatic environment, 
including conditions and areas 

11 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 

12 Development of measures to reduce risks of use and carriage of heavy fuel oil as 
fuel by ships in Arctic waters 

13 
Development of necessary amendments to MARPOL Annexes I, II, IV, V and VI to 
allow states with ports in the arctic region to enter into regional arrangements for Port 
Reception Facilities (PRFS) 

14 Revision of MARPOL Annex IV and associated guidelines to introduce provisions for 
record-keeping and measures to confirm the lifetime performance of sewage 
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treatment plants 

15 Follow-up work emanating from the action plan to address marine plastic litter from 
ships 

16 Unified Interpretation to provisions of IMO environment-related conventions 

 

Agenda diatas adalah beberapa isu teknis yang dibahas pada saat pertemuan. Lampiran 
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 

   Operation Director 
 
 
              -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. 

-signed-

mailto:sta@bki.co
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BRIEF INFORMATION ON IMO MEETING OF THE SUB-COMMITTEE ON POLLUTION PREVENTION 
AND RESPONSE (PPR) 9TH SESSION (PPR 9) 

 

A. SAFETY AND POLLUTION HAZARDS OF CHEMICALS AND PREPARATION OF 

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO THE IBC CODE (AGENDA ITEM 3) 

PPR 9 meninjau laporan dua puluh tujuh dari Kelompok Teknis tentang Evaluasi Bahaya Keselamatan 

dan Polusi Bahan Kimia (ESPH 27) dan: 

- Mencatat hasil GESAMP/EHS 58, khususnya seputar pengembangan Profil Bahaya untuk 13 zat 

baru, termasuk “Minyak limbah pabrik kelapa sawit”, “minyak limbah cair kelapa sawit yang 

dimurnikan” dan “Sulingan asam lemak limbah pabrik kelapa sawit”. 

- Menyetujui evaluasi “Palm oil mill effluent oil” sebagai pengganti entri generik untuk “Palm oil mill 

effluent (POME) technical oil”, dan pencantumannya masing-masing dalam daftar MEPC.2/Circ.27, 

dengan validitas untuk semua negara dan tanpa tanggal kedaluwarsa. 

- Mencatat prosedur penilaian untuk campuran terhadap kriteria persyaratan pembuangan dalam 

peraturan 13.7.1.4 MARPOL Annex II. 

- Dicatat bahwa saat ini tidak ada mekanisme untuk memindahkan zat lampiran II yang telah dinilai 

kembali sebagai zat Lampiran I ke Lampiran I. Ada beberapa opsi yang mungkin termasuk 

Lampiran tambahan pada MEPS.2/Circ.27, atau daftar zat tersebut harus diposting dan dipelihara 

di situs web IMO. Diskusi tentang ini akan terus berlanjut. 

- Setuju dengan evaluasi bahan tambahan pembersih dan perhatikan penyertaannya dalam 

Lampiran 10 MEPC.2/Circ.27. 

ESPH 28 untuk sementara dijadwalkan berlangsung 10 – 14 Oktober 2022. 

 

B. DEVELOPMENT OF AN OPERATIONAL GUIDE ON THE RESPONSE TO SPILLS OF HAZARDOUS 

AND NOXIOUS SUBSTANCES (HNS) (AGENDA ITEM 4) 

Tujuan utama dari Marine HNS Response Manual – dikembangkan berdasarkan Multi-Regional Bonn 

Agreement, Helsinki Commission (HELCOM) dan Regional Maritime Pollution Emergency Response 

Center for the Mediterranean Sea (REMPEC) – adalah untuk memberikan panduan operasional 

kepada responden pertama dan pengambil keputusan pada insiden laut yang melibatkan HNS. 

Manual diatur sebagai berikut: 

- Konsep yang mendorong strategi respons HNS. 

- Lembar fakta operasional dan diagram alur pengambilan keputusan. 

- Persyaratan regional khusus, termasuk informasi tentang transportasi laut, sumber daya sensitif, 

dll. untuk Laut Baltik, Laut Utara Besar dan pendekatannya, serta Laut Mediterania. 
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Ada banyak dukungan untuk menggunakan The Marine HNS Response Manual sebagai dokumen 

dasar untuk menghasilkan panduan operasional untuk respons terhadap tumpahan NHS. Untuk itu 

disepakati bahwa delegasi akan diundang untuk bekerja secara intersessional untuk menyerahkan 

draft manual ke PPR 10, dengan target penyelesaian tahun 2023. 

 

C. REVISED GUIDANCE ON METHODOLOGIES THAT MAY BE USED FOR ENUMERATING VIABLE 

ORGANISMS (AGENDA ITEM 5) 

Karena tidak ada informasi lebih lanjut atau proposal tentang metode analisis baru untuk sesi ini. Draf 

Guidance on methodologies that may be used for enumerating viable organisms for type approval of 

ballast water management systems telah disepakati dengan tujuan untuk dilakukan persetujuan pada 

MEPC 78 dan diseminasi melalui BWM.2/Circ.61/Rev.1. 

 

D. REVISION OF GUIDELINES ASSOCIATED WITH THE AFS CONVENTION AS A CONSEQUENCE 

OF THE INTRODUCTION OF CONTROLS ON CYBUTRYNE (AGENDA ITEM 6) 

Amandemen Konvensi AFS, terkait pengendalian terhadap cybutryne yang diadopsi melalui 

MEPC.331(76), yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Dalam pertemuan ini, PPR 9 

membahas amandemen konsekuensial terhadap peraturan dan pedoman terkait melalui pembentukan 

kelompok kerja (WG) Marine Biosafety untuk merevisi Guidelines for brief sampling, survey and 

certification, and inspection of anti-fouling systems on ships. Guidelines for brief sampling, survey and 

certification, and inspection of anti-fouling systems on ships yang direvisi telah disetujui dan akan 

diteruskan ke MEPC 78 untuk disetujui. Dalam tinjauan Guidelines for inspection of anti-fouling 

systems on ships ditambahkan lampiran baru ke Procedures for port State control dalam versi yang 

terbaru, PPR 9 akan mengundang MEPC untuk menginstruksikan Sub Komite III untuk meninjau 

Pedoman. 

PPR 9 juga mempertimbangkan perlunya pembaruan untuk dimasukkan pada daftar item dalam 

Inventarisasi Bahan Berbahaya di bawah Hong Kong Convention, tetapi disimpulkan bahwa tidak perlu 

mengubah lampiran ini karena teksnya cukup umum. Di sisi lain, PPR 9 mencatat bahwa mungkin ada 

kebutuhan untuk mengubah 2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous 

Materials (resolution MEPC.269(68)), yang berisi panduan yang lebih spesifik yang saat ini terbatas 

pada senyawa organotin. 

 

E. 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) 

Pada sesi ini, PPR 9 membentuk kembali Correspondence Group on Review of the Biofouling 

Guidelines dengan kerangka acuan pada paragraf 19 sampai 41 dan 48 sampai 49 dokumen PPR 9/7, 
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dengan mempertimbangkan informasi dan komentar dalam dokumen PPR 9 /7/1, PPR 9/7/2, PPR 

9/7/3, PPR 9/7/4, PPR 9/INF.4, PPR 9/INF.6, PPR 9/INF.12, PPR 9/ INF.19, PPR 9/INF.24 dan MEPC 

76/13/2, sebagaimana mestinya, dan dengan mempertimbangkan juga komentar yang dibuat di PPR 9. 

PPR 9 juga mendorong Negara Anggota dan organisasi internasional yang berminat untuk 

berpartisipasi dan berkontribusi pada Grup Korespondensi. 

 

F. STANDARDS FOR SHIPBOARD GASIFICATION OF WASTE SYSTEMS AND ASSOCIATED 

AMENDMENTS TO REGULATION 16 OF MARPOL ANNEX VI (AGENDA ITEM 9) 

Pada sidang PPR 8 sebelumnya, stadar untuk Shipboard Gasification of Waste Systems telah 

dikembangkan oleh correspondence group. Selanjutnya, dalam sesi PPR 9 ini Sub Komite mencatat 

beberapa rekomendasi agar hasil dapat menjadi pendekatan berbasis tujuan yang kuat, netral 

teknologi, yang dapat diterapkan ke Thermal Waste Treatment Device (TWTD) dengan menggunakan 

gasifikasi, pirolisis, plasma atau termal lainnya sebagai sarana untuk pembuangan sampah dan limbah 

kapal lainnya yang dihasilkan selama pelayanan normal kapal. 

Sub-Komite setuju untuk merujuk dokumen dibawah agenda 9 ke Working Group on Prevention of Air 

Pollution from Ships, karena keterbatasan waktu. Working Group meninjau proposal dan kerangka 

acuan yang disusun untuk memasukkan topik ini ke dalam correspondence group on prevention of air 

pollution from ships dengan tujuan untuk mengembangkan rancangan spesifikasi/ guidelines standar 

untuk perangkat pengolahan limbah termal. Output dari diskusi ini akan dipresentasikan ke PPR 10 

selama April 2023. 

 

G. EVALUATION AND HARMONIZATION OF RULES AND GUIDANCE ON THE DISCHARGE OF 

DISCHARGE WATER FROM EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS (EGCS) INTO THE AQUATIC 

ENVIRONMENT, INCLUDING CONDITIONS AND AREAS (AGENDA ITEM 10) 

Sub Komite menyetujui draft MEPC Circular tahun 2022; Guidelines for risk and impact assessments of 

the discharge water from exhaust gas cleaning systems dan MEPC Circular tahun 2022; Guidance 

regarding the delivery of EGCS residues and stored discharge water to port reception facilities untuk 

disetujui oleh MEPC 78. Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan oleh Administrasi bendera yang 

bertujuan untuk melakukan penilaian risiko pembuangan air buangan EGCS. 

Di bawah Working Group on Prevention of Air Pollution from Ships, digarisbawahi pentingnya 

Organisasi untuk mengembangkan database yang berisi pembatasan lokal dan regional dan/atau 

kondisi pada air buangan dari EGCS untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan bagi kapal dan 

operator. Untuk memastikan konsistensi dalam pelaporan, ada pandangan bahwa database semacam 

itu dapat diintegrasikan ke dalam modul pelaporan MARPOL Annex VI yang ada di GISIS, yang sudah 

mengakomodasi pelaporan metode setara yang disetujui serta item pelaporan lainnya, seperti tidak 

tersedianya bahan bakar minyak yang sesuai dengan IMO 2020. 
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Selain itu, Sub Komite memfinalisasi draf guidelines tentang permintaan penilaian risiko Administrasi 

untuk menyampaikan pemberitahuan tentang hasil penilaian risiko dan peraturan lokal apa pun kepada 

IMO GISIS, dan diharapkan untuk dipertimbangkan dan disetujui pada MEPC 78. 

 

H. 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 ITEM 11) 

Di bawah agenda ini, Sub-Komite menginstruksikan Working Group on Prevention of Air Pollution from 

Ships untuk membahas: 

 memperjelas apakah beberapa profil operasional mesin diperbolehkan; dan oleh karena itu, 

menyiapkan kerangka acuan untuk Correspondence Group on Prevention of Air Pollution from 

Ships untuk mengidentifikasi kontrol peraturan dan/atau amandemen terhadap MARPOL 

Annex VI dan NOx Technical Code 2008 yang mungkin diperlukan; dan 

 pertimbangkan untuk memperluas ruang lingkup diskusi untuk juga membahas siklus 

pengujian dan amandemen terkait Kode Teknis NOx 2008, dengan mempertimbangkan 

dokumen dokumen yang relevan pada MEPC 77 dan menyarankan Sub-Komite yang sesuai. 

Setelah menyelesaikan diskusi teknis, WG menyelesaikan kerangka acuan untuk correspondence 

group dan setuju untuk membahas lebih lanjut perluasan ruang lingkup yang juga mencakup siklus uji 

mesin di grup korespondensi. 

PPR 9 memasukkan diskusi ini ke dalam correspondence group Prevention of Air Pollution from Ships, 

dengan hasil diskusi untuk dilaporkan ke PPR 10 selama April 2023. 

 

I. DEVELOPMENT OF MEASURES TO REDUCE RISKS OF USE AND CARRIAGE OF HEAVY FUEL 

OIL AS FUEL BY SHIPS IN ARCTIC WATERS (AGENDA ITEM 12) 

PPR 8 telah meminta Sub-Komite NCSR dan Sub-Komite HTW untuk meninjau draft pedoman tentang 

langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko penggunaan dan pengangkutan untuk penggunaan 

HFO sebagai bahan bakar oleh kapal-kapal di perairan Arktik (PPR 8/6) dan kedua Sub-Komite belum 

sempat melakukannya, Sub-Komite setuju untuk menunda agenda ini sampai sesi berikutnya. Oleh 

karena itu, Sub Komite mengundang Komite untuk memperpanjang target penyelesaian hingga tahun 

2023. 
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J. DEVELOPMENT OF NECESSARY AMENDMENTS TO MARPOL ANNEXES I, II, IV, V AND VI TO 

ALLOW STATES WITH PORTS IN THE ARCTIC REGION TO ENTER INTO REGIONAL 

ARRANGEMENTS FOR PORT RECEPTION FACILITIES (PRFS) (AGENDA ITEM 13) 

Regional Arrangements antara pelabuhan di perairan Arktik dianggap mungkin tidak mampu 

menyelesaikan permasalahan karena berbagai keterbatasan lingkungan, geografis, dan infrastruktur 

yang sama serta kebutuhan dan pola pengiriman. Serta juga diakui bahwa, tidak seperti Negara 

berkembang pulau kecil (SIDS), Negara Arktik mungkin memiliki banyak garis pantai, tidak semuanya 

berbatasan dengan perairan Arktik. Jika suatu Negara memiliki pelabuhan di perairan Arktik, bukan 

berarti dapat menerapkan konsep Regional Arrangements pada salah satu pelabuhannya di luar 

perairan Arktik. Regional Arrangements seharusnya hanya mendukung kebutuhan pelabuhan di 

perairan Arktik. Untuk memastikan bahwa Regional Arrangements tidak dikembangkan di luar keadaan 

unik tersebut, muncul proposal untuk mengubah MARPOL untuk membuat referensi khusus pada 

ruang lingkup Regional Arrangements, yang seharusnya hanya mencakup pelabuhan di perairan 

Arktik. 

Berdasarkan isu-isu tersebut, PPR 9 telah menyelesaikan draft amandemen MARPOL Annexes I, II, 

IV, V, dan VI dengan tujuan untuk disetujui oleh MEPC 78 dan selanjutnya diadopsi oleh MEPC 79. 

Sub-Komite juga menyetujui draft amandemen 2012 Guidelines for the development of a regional 

reception facility plan (resolusi MEPC.221(63)) dan draf resolusi MEPC terkait, dengan maksud untuk 

diadopsi oleh MEPC 79, yang terkait dengan adopsi draf amandemen MARPOL Annexes I yang 

disebutkan di atas, II, IV, V, dan VI. 

 

K. REVISION OF MARPOL ANNEX IV AND ASSOCIATED GUIDELINES (AGENDA ITEM 14) 

Sebuah kelompok kerja pada Instalasi Pengolahan Limbah dan Sampah Plastik Laut dari Kapal 

dibentuk selama PPR 9 yang memiliki hasil sebagai berikut sehubungan dengan MARPOL Annex IV 

dan pedoman terkaitnya: 

- Disepakati bahwa judul keluaran ini akan diubah menjadi “Revisi MARPOL Annex IV dan pedoman 

terkait untuk memperkenalkan ketentuan untuk pencatatan dan langkah-langkah untuk 

mengkonfirmasi kinerja seumur hidup dari rencana pengolahan limbah; dan selanjutnya, di kapal 

baru, larangan memasang sistem komunikasi dan desinfektan (CDS).” 

- Ada pertimbangan pelarangan CDS di kapal yang ada, tetapi sebelum itu perlu dilakukan tinjauan 

kasus lebih lanjut. 

- Kerangka Acuan untuk kelompok korespondensi (CG) pada revisi MARPOL Annex IV dan 

pedoman terkait dikembangkan dan disetujui oleh PPR 9. Pertimbangan akan diberikan berikut ini 

pada kapal yang ada oleh CG: pengujian kinerja operasional limbah pabrik pengolahan; 

pemeliharaan rencana pengolahan limbah dan pencatatan untuk meningkatkan dan 

mendokumentasikan operasi pemeliharaan dan pengolahan; dan batas limbah untuk kapal yang 
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ada diperlukan untuk mendapatkan peningkatan kinerja limbah dari pabrik pengolahan limbah 

yang ada. 

- Pertimbangan itu harus diberikan pada ambang batas berdasarkan jumlah orang di atas kapal 

dalam Kerangka Acuan yang akan ditetapkan pada PPR 10 karena pekerjaan yang sedang 

berlangsung terkait dengan rancangan Kode Keamanan Internasional untuk Kapal Pengangkut 

Personil Industri (IP Code ) dan pekerjaan mendatang yang diantisipasi di MEPC mengenai usulan 

amandemen definisi orang dalam peraturan 1.8 MARPOL Annex IV. 

 

L. FOLLOW-UP WORK EMANATING FROM THE ACTION PLAN TO ADDRESS MARINE PLASTIC 

LITTER FROM SHIPS (AGENDA ITEM 15) 

PPR 9 melalui WG on Sewage Treatment Plants dan Marine Plastic Litter dari kapal mengusulkan 

rancangan amandemen MARPOL Annex V, Peraturan 10 yang akan menurunkan ukuran kapal 

dimana persyaratan untuk membawa dan memelihara buku catatan sampah untuk kapal 100GT dan 

lebih . PPR 10 akan membahas amandemen konsekuensial terhadap pedoman lain sebagai akibat dari 

perubahan tersebut. 

Disepakati bahwa Grup Korespondensi tentang Sampah Plastik Laut dari Kapal dibentuk untuk 

mengurangi risiko lingkungan yang terkait dengan pengangkutan pelet plastik melalui laut. Juga 

dipertimbangkan mekanisme pelaporan, modalitas dan informasi yang akan dilaporkan kepada 

Administrasi dan IMO untuk memfasilitasi dan meningkatkan pelaporan kehilangan atau pelepasan alat 

tangkap. 

  

M. UNIFIED INTERPRETATION TO PROVISIONS OF IMO ENVIRONMENT-RELATED CONVENTIONS 

(AGENDA ITEM 16) 

Unified interpretations of provisions of MARPOL Annex VI and the NOx Technical Code 2008 

Mengenai interpretasi terpadu dari ketentuan MARPOL Annex VI dan NOx Technical Code 2008, Sub 

Komite merujuk semua dokumen terkait ke Working Group on Prevention of Air Pollution from Ships 

untuk pertimbangan rinci. Pembahasan dalam kelompok kerja ini meliputi: 

 Amandemen editorial untuk Draft Revision of Annex of MEPC.1/Circ.895 in relation to 

Application of the Engine Family/ Engine Group Concept, Chapter 4 of NOx Technical Code 

2008, dengan pandangan untuk persetujuan pada MEPC 78. 

 Review draf interpretasi pada regulasi 14.8 and 14.10 of MARPOL Annex VI (In-use and 

onboard fuel sampling and testing, sampling points), review ini belum mencapai kesepakatan.  

 Review Draft unified interpretation of regulation 16.9 of MARPOL Annex VI 
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Unified interpretations of provisions of the BWM Convention 

Terkait unified interpretations dari International Ballast Water Management Certificate (IBWMC) dan 

regulasi B-3.10 BWM Convention, Sub Komite merujuk semua dokumen terkait ke Working Group on 

Marine Biosafety untuk pertimbangan rinci dan setelah mencatat bahwa semua proposal sangat teknis. 

Pembahasan dalam kelompok kerja ini meliputi:  

 Usulan unified interpretation Regulasi B-3.10 BWM Convention 

Proposal ini ditujukan untuk kapal yang dibangun sebelum 8 September 2017 yang 

menerapkan peraturan B-3.2 atau B-3.4 dan yang memiliki Survei IOPP awal yang 

diselesaikan setelah 8 September 2019, di mana survei pembaruan dapat diselesaikan setelah 

8 September 2024. Proposal ini diajukan dipertimbangkan tetapi tidak menerima dukungan 

yang cukup untuk disetujui, meskipun dianggap benar secara literal. 

 Usulan unified interpretation appendix I BWM Convention 

Proposal ini mencakup interpretasi terpadu dari Appendix I “Form of International Ballast Water 

Management Certificate” (IBWMC) dengan maksud untuk memperjelas persyaratan untuk 

kapal dalam hal seperti ketika tongkang diangkut dengan kapal semi-submersible untuk 

pelayaran internasional, atau semi- kapal selam itu sendiri ketika terlibat dalam pelayaran 

internasional sesekali dan diberikan pengecualian untuk menerapkan D-1 sebagai pengganti 

standar D-2 telah disetujui dan akan diteruskan ke MEPC 78 untuk persetujuan dan 

dimasukkan dalam BWM.2/Circ.66/Rev. 3. 


