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Informasi Teknik 
 
No.    : 266 – 2022 

 
14 Juni 2022 

 
Kepada :  Semua pengguna jasa BKI 
 
Perihal  : Laporan Singkat IMO Meeting Marine Environment Protection Committee 

(MEPC 78)  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke-78 dari IMO Marine Environment 
Protection Committee (MEPC 78) yang diselenggarakan secara virtual jarak jauh dari tanggal 
06 sd 10 Juni 2022.  

Informasi 
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 Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments 

4 Harmful aquatic organisms in ballast water 

5 Air pollution prevention 

6 Energy efficiency of ships 

7 Reduction of GHG emissions from ships 

8 Follow-up work emanating from the Action Plan to address marine plastic litter from 
ships 

9 Pollution prevention and response 

10 Reports of other sub-committees 

11 Identification and protection of Special Areas, ECAs and PSSAs 
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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         
 
 
 
     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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BRIEF INFORMATION ON IMO MEETING OF THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION 
COMMITTEE (MEPC) 78TH SESSION (MEPC 78) 

 

A. CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS 

(AGENDA ITEM 3) 

MEPC 78 mengadopsi amandemen berikut : 

1. MARPOL Annex I terkait watertight doors (Chapter 4, Part A, Regulasi untuk mengganti 

paragraf 3.1). Amandemen ini akan berlaku mulai 1 January 2024; 

2. MARPOL Annex II terkait revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure. Amandemen ini 

akan berlaku mulai 1 November 2023; dan 

3. IBC Code terkait watertight doors (Chapter 2 untuk mengganti paragraf 2.9.2.1). 

Amandemen ini akan berlaku mulai 1 July 2024. 

 

B. HARMFUL AQUATIC ORGANISMS IN BALLAST WATER (AGENDA ITEM 4) 

Sistem manajemen air balas 

MEPC 78 menyetujui revisi Pedoman metodologi yang dapat digunakan untuk menghitung 

organisme yang layak untuk persetujuan tipe sistem manajemen air balas, dan akan diedarkan 

melalui BWM.2/Circ.61/Rev.1. 

 

Fase pengembangan pengalaman yang terkait dengan Konvensi BWM 

MEPC 78 pada prinsipnya setuju untuk mengembangkan Rencana Tinjauan Konvensi BWM (BWM 

Convention Review Plan) dengan membentuk Kelompok Korespondensi tentang Tinjauan 

Konvensi BWM dengan kerangka acuan berikut dan diharapkan untuk menyerahkan laporan 

kepada MEPC 80: 

 hasil tahap pengumpulan dan analisis data dari fase pengembangan pengalaman di MEPC 

78. 

 paragraf operasi 3 resolusi MEPC.252(67) 

 tantangan kualitas air yang dimasukkan untuk BWMS 

 ruang untuk meningkatkan kinerja dan keandalan BWMS, termasuk pelatihan dan 

pemeliharaan untuk kru; 

 potensi untuk memverifikasi kinerja BWMS di luar kendali Negara pelabuhan; dan 

 hal-hal relevan lainnya yang mungkin diangkat dalam Kelompok Korespondensi. 
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Penerapan Konvensi BWM untuk kapal yang beroperasi di pelabuhan dengan kualitas air 

yang menantang 

Negara-negara Anggota yang tertarik dan organisasi internasional diundang untuk mengajukan 

proposal lebih lanjut tentang isu-isu mendasar mengenai identifikasi tantangan kualitas air, aspek 

pertukaran air balas ditambah manajemen/pengelolaan (ballast water exchange plus treatment) 

(BWE+BWT), dan isu-isu menyeluruh lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. 

 

Interpretasi terpadu dari Lampiran I Konvensi BWM 

MEPC 78 menyetujui interpretasi terpadu Lampiran I Konvensi BWM (Bentuk Sertifikat 

Internasional Manajemen Air Balas) dan akan diedarkan melalui BWM.2/Circ.66/Rev.3. 

 

Pedoman evaluasi ulang jika modifikasi dilakukan pada BWMS 

MEPC 78 menyetujui pedoman untuk evaluasi ulang dalam kasus di mana modifikasi dilakukan 

pada sistem manajemen air balas melalui menambahkan bab baru 12 dari Metodologi untuk 

pengumpulan informasi dan pelaksanaan kerja GESAMP-Ballast Water Working Group dan akan 

diedarkan melalui BWM.2/Circ.13/Rev.5. Pedoman akan berlaku untuk semua kasus di mana 

modifikasi dilakukan setelah MEPC 78 pada semua BWMS yang sudah disetujui. 

 

Penyimpanan sementara limbah yang diolah dan grey water di tangki balas 

Perhatian yang meningkat tentang penyimpanan sementara limbah yang diolah dan grey water di 

tangki balas karena persyaratan Negara pelabuhan untuk pembuangan limbah dan grey water, 

sehingga semakin banyak kapal yang beroperasi membutuhkan untuk menyimpan limbah yang 

diolah atau grey water di tangka balas. Beberapa kapal telah melakukan modifikasi atau konversi 

tangki balasnya untuk menyimpan sementara air limbah yang telah diolah dan grey water. Dalam 

Sesi ini, MEPC 78 mengesahkan pandangan bahwa ruang lingkup dan tujuan yang relevan untuk 

pertimbangan penyimpanan sementara air limbah yang telah diolah dan grey water di tangki balas 

harus memastikan bahwa pembuangan air balas dari tangki balas yang digunakan juga untuk 

tujuan lain harus sesuai dengan Konvensi BWM, sedangkan isu-isu lain yang terkait dengan hal ini 

harus ditangani dalam konteks MARPOL. MEPC 78 juga mengundang Negara-negara Anggota 

yang berminat dan organisasi-organisasi internasional untuk mengajukan proposal nyata tentang 

aspek-aspek tambahan untuk panduan tentang penyimpanan sementara air limbah yang diolah 

dan grey water dalam tangki balas di bawah ketentuan Konvensi BWM. 
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Bentuk Buku Catatan Air Balas 

Usulan amandemen Lampiran II Konvensi BWM (Bentuk Buku Catatan Air Balas) tidak dapat 

diselesaikan dalam sidang ini. Komite mengundang Negara-negara Anggota yang berminat dan 

organisasi-organisasi internasional untuk mengajukan proposal nyata kepada MEPC 79 dengan 

maksud untuk mendapatkan persetujuan pada sesi tersebut.. 

 

C. AIR POLLUTION PREVENTION (AGENDA ITEM 5) 

Global 0.50% sulphur limit 

Komite mencatat informasi terkait dengan penerapan pembatasan sulfur global 0.50% (IMO2020) 

and hasil monitoring sulphur untuk tahun2021. 

Komite menugaskan PPR 10 untuk mempertimbangkan usulan amandemen 2019 Guidelines for 

on board sampling for the verification of the sulphur content of the fuel oil used on board ships 

(MEPC.1/Circ.864/Rev.1). Amandemen ini dimaksudkan untuk memperjelas pengaturan titik 

sampel khusus untuk kapal yang beroperasi di lingkungan suhu yang lebih rendah dan 

menetapkan ketentuan untuk pengumpulan sampel. PPR 10 diharapkan diadakan pada April 2023 

 

Matters arising from PPR 9 

Di bawah agenda ini, MEPC 78 mencatat bahwa diskusi tentang pengembangan amandemen 

MARPOL Annex VI dan NOx Technical Code (NTC) terkait penggunaan beberapa profil mesin 

yang sedang berlangsung dalam grup korespondensi yang dibentuk di PPR. Selain itu, Komite 

mengundang proposal untuk keluaran baru / new output untuk merevisi pedoman SCR 2017. 

Komite menyetujui : 

 revisi unified interpretation paragraf 4.4.6.1 NOx Technical Code 2008, untuk dimasukkan 

dalam revisi  MEPC.1/Circ.895 (yaitu. MEPC.1/Circ.895/Rev.1); 

 unified interpretation untuk regulasi 18.3 MARPOL Annex VI, sehubungan dengan 

penggunaan biofuel sebagaimana pada MEPC.1/Circ.795/Rev. 

 

Biofuel blends 

Karena keterbatasan waktu, Komite setuju untuk menunda pertimbangan beberapa dokumen 

mengenai penggunaan biofuels dan campuran bahan bakar biofuels sebagai bahan bakar minyak 
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terutama terkait dengan proposal kejelasan verifikasi NOx untuk bahan bakar tersebut serta faktor 

emisinya, ke MEPC 79. 

 

Exhaust gas cleaning systems (EGCS)  

MEPC 78 menyetujui circular berikut: 

1. 2022 Guidelines for risk and impact assessments of the discharge water from exhaust gas 

cleaning systems; dan 

2.  2022 Guidance regarding the delivery of EGCS residues and stored discharge water to 

port reception facilities.  

Komite juga telah mempertimbangkan dua dokumen berikut: 

1. Proposal UI untuk faktor emisi dan representatif nilai emisi untuk penilaian risiko 

lingkungan dari air buangan dari EGCS dan mengusulkan untuk dimasukkan sebagai 

appendix 3 pada draf 2022 Guidelines for risk and impact assessments of the discharge 

water from exhaust gas cleaning systems; dan 

2. Usulan draf 2022 Guidelines for risk and impact assessments of the discharge water from 

exhaust gas cleaning systems. 

 

Reporting of flashpoint under MARPOL Annex VI 

Mengingat hasil MSC 105, Komite setuju bahwa informasi tentang titik nyala bahan bakar minyak 

harus dimasukkan dalam bunker delivery note (BDN) di bawah MARPOL Annex VI. Amandemen 

tersebut mencakup persyaratan baru BDN berikut: "Flashpoint (°C) atau pernyataan bahwa 

flashpoint telah diukur pada atau di atas 70°C". Pemberlakuan diharapkan pada tahun 2024. 

 

D. ENERGY EFFICIENCY OF SHIPS (AGENDA ITEM 6) 

Di bawah agenda ini, Komite mencatat Prosedur dan Pedoman Rekomendasi International Towing 

Tank Conference (ITTC) yang diperbarui mengenai penetapan dan verifikasi EEDI. Pembaruan 

mencakup; Uji Tahanan, Uji Propulsi/Bollard Pull, Metode Prediksi Performa Kapal Multipel 

Berbeban Tidak Sama, Persiapan dan Pelaksanaan Uji Kecepatan, serta Perhitungan Faktor 

Cuaca untuk Penurunan Kecepatan Kapal di Gelombang. 
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Karena keterbatasan waktu, Komite setuju untuk menunda pertimbangan beberapa dokumen 

mengenai Energy Efficiency Design Index (EEDI) ke MEPC 79. 

 

E. REDUCTION OF GHG EMISSIONS FROM SHIPS (AGENDA ITEM 7) 

Measurement of methane slip emissions from LNG dual fuel engines 

Isu ini telah diserahkan ke the correspondence group on marine fuel lifecycle GHG analysis untuk 

dapat dipertimbangan lebih lanjut. 

 

Proposals related to the revision of the Initial IMO GHG Strategy 

Dalam hal ini, ada beberapa usulan dan saran untuk merevisi IMO GHG Strategy dan disepakati 

bahwa draft akhir dari Strategi Revisi harus dipertimbangkan untuk diadopsi oleh MEPC 80 selama 

Musim Semi 2023. 

 

EEXI 

Komite mengadopsi: 

1. 2022 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Existing 

Ship Index (EEXI) 

MEPC 78 menyetujui penerapan 75% of MCRlim untuk kapal yang dilengkapi dengan 

generator poros 

2. 2022 Guidelines on survey and certification of the attained Energy Efficiency Existing Ship 

Index (EEXI) 

Komite juga menyetujui MEPC Circular untuk Guidance terkait metode, prosedur dan verifikasi 

pengukuran kinerja in-service. 

 

SEEMP  

Komite mengadopsi: 

1. 2022 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency Management Plan 

(SEEMP) 

2. Guidelines for the verification and company audits by the Administration of part III of the 

Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP). 
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Komite mencatat indikatif timeline SEEMP sebagaimana dinyatakan pada 2022 Guidelines for the 

development of a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) dan mengundang semua 

pemangku kepentingan terkait untuk memulai tinjauan SEEMP tanpa penundaan setelah adopsi 

untuk memastikan pembaruan yang diperlukan dari SEEMP akan dilakukan sebelum 31 Desember 

2022. 

Pemilik kapal dan manajer harus memperhatikan bahwa Confirmation of Compliance setelah 

verifikasi awal dari SEEMP yang direvisi harus sudah ada sebelum 31 Desember 2022. Oleh 

karena itu, urgensi untuk mengembangkan dan menyerahkan SEEMP yang diperbarui ke 

verifikator. 

 

DCS guidelines 

Komite mengadopsi: 

1. 2022 Guidelines for Administration verification of ship fuel oil consumption data and 

operational carbon intensity (amending resolution MEPC.292 (71)). 

2. 2022 Guidelines for the development and management of the IMO Ship Fuel Oil 

Consumption Database (amending resolution MEPC.293 (71)). 

Komite menyetujui MEPC.1/Circ.871/Rev.1 terkait Guidance for submission of data to the IMO data 

collection system of fuel oil consumption of ships from a State not Party ke MARPOL Annex VI. 

 

Correction factors and voyage adjustments for CII 

Komite mengadopsi: 

1. 2022 Guidelines on Operational Carbon Intensity Indicators and the Calculation Methods 

(CII Guidelines, G1) 

2. 2022 Guidelines on the Reference Lines for use with Operational Carbon Intensity 

Indicators (CII Reference Lines Guidelines, G2) 

3. 2022 Guidelines on the Operational Carbon Intensity Rating of Ships (CII Rating 

Guidelines, G4) 

4. 2022 Interim Guidelines on Correction Factors and Voyage Adjustments for CII 

Calculations (CII Guidelines, G5) 

Terkait implementasi CII, Komite mengundang Negara Anggota dan organisasi internasional yang 

tertarik untuk mengumpulkan data yang relevan pada tahun-tahun awal penerapan sistem 
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peringkat CII dan untuk melaporkan informasi yang relevan kepada Komite sebelum peninjauan 

peraturan dan pedoman CII selesai, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2026. 

 

Market-based measures – introduction of Zero Emissions Vessels (ZEVs) Incentive Scheme 

Mengenai MBM, terdapat usulan yang memperkenalkan Skema Insentif Zero Emission Vessels 

(ZEVs) untuk memberikan insentif bagi pemangku kepentingan di sektor maritim dan energi untuk 

mempromosikan investasi yang diperlukan untuk memungkinkan penyebaran bahan bakar nol-

emisi yang efektif dan dukungan yang diperlukan untuk Negara, khususnya SIDS dan LDC, untuk 

melakukan transisi yang adil ke penggunaan bahan bakar tanpa emisi untuk mengurangi emisi 

GHG dari pelayaran internasional. 

MEPC 78 mendengar pandangan tentang proposal tentang manfaat skema feebate sebagaimana 

diuraikan di atas, dan menyetujui ISWG-GHG 13 untuk mempertimbangkan lebih lanjut masalah 

ini. 

 

Revision of the IMO DCS 

Komite menyetujui draf amandemen Appendix IX MARPOL Annex VI untuk memasukkan lebih 

banyak informasi tentang kinerja intensitas karbon / carbon intensity kapal dalam IMO Ship Fuel Oil 

Consumption Data Collection System. 

 

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

PLASTIC LITTER FROM SHIPS (AGENDA ITEM 8) 

Penandaan alat tangkap 

Pandangan yang berbeda tentang pilihan potensi peraturan kewajiban terkait dengan penandaan 

alat tangkap dan kelayakan membuat penandaan alat penangkap ikan selama MEPC 78. MEPC 78 

menyetujui dan menginstruksikan Sub-Komite PPR untuk mengembangkan rancangan 

amandemen MARPOL Annex V dan pedoman terkait. Menyadari kebutuhan mendesak untuk 

mengatasi ketentuan pada Abandoned, Lost, or Otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG), 

Komite mendukung tindakan sukarela hanya pada tahap ini, termasuk pengembangan surat 

edaran MEPC untuk mempromosikan penerapan sistem penandaan alat tangkap dan pedoman 

Sukarela FAO untuk penandaan alat tangkap. 
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Buku Catatan Sampah – rancangan amandemen MARPOL Annex V 

MEPC 78 menyetujui rancangan amandemen MARPOL Annex V untuk membuat Buku Catatan 

Sampah wajib juga untuk kapal dengan 100 tonase kotor ke atas dan kurang dari 400 tonase kotor 

dengan maksud untuk diadopsi di MEPC 79. 

 

Mengurangi risiko lingkungan dari pelet plastik yang diangkut oleh kapal 

Akibat insiden MV X-Press Pearl di mana sekitar 11.000 ton pelet plastik tumpah di lepas pantai 

Colombo, Sri Lanka. Dimana telah menyebabkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang 

luar biasa di negara ini. MEPC 78 mengundang Negara Anggota dan organisasi internasional yang 

berminat untuk mengajukan dokumen dengan rancangan pedoman tentang praktik terbaik terkait 

dengan respon dan pembersihan tumpahan pelet plastik ke Sub-Komite PPR sesi yang akan 

datang. 

 

G. POLLUTION PREVENTION RESPONSE (AGENDA ITEM 9) 

Integrated bilge water treatment system (IBTS) – proposed amendments to MARPOL Annex I 

and the draft 2020 IBTS guidelines  

Dikatakan bahwa menentukan metode pembuangan air bilga yang diizinkan, dan amandemen 

yang dihasilkan pada Formulir Sertifikat IOPP dan Oil Record Book tidak sesuai dengan semangat 

MARPOL Annex I. Contoh kasus adalah pengelolaan air bilga oleh penguapan. Sedangkan 

pandangan sebaliknya menunjukkan bahwa ini menambah transparansi dan memberikan akurasi 

yang lebih dalam pencatatan tentang pengelolaan limbah berminyak di kapal dan bahwa 

penerimaan atau larangan metode pengelolaan air bilga harus diklarifikasi dalam MARPOL 

Convention. 

MEPC 78 memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini dan menginstruksikan PPR 10 

untuk mempertimbangkan, dengan tujuan untuk menyelesaikan 2020 Guidelines for systems for 

handling oily wastes in machinery spaces incorporating guidance notes for an integrated bilge 

water treatment system (2020 IBTS Guidelines), beserta draft amandemen konsekuensial untuk 

MARPOL Annex I: 

 Appendix II (Form of the IOPP Certificate and Supplements) 

 Appendix III (Form of Oil Record Book) 
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Shipboard anti-fouling systems 

MEPC 78 mengambil keputusan sebagai berikut : 

 2022 Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships. 

 2022 Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships. 

 2022 Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems. 

 

Perlu dicatat bahwa 2022 Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships akan ditinjau 

oleh sub-komite III dengan maksud untuk disetujui dan dimasukkan dalam revisi mendatang dari 

Procedures for port State control. 

Draft Amendments to MARPOL Annexes I, II, IV, V and VI for port reception facilities (PRFs) 

in the Arctic region 

Telah diakui bahwa Peraturan Regional hanya antara pelabuhan di perairan Arktik mungkin tidak 

layak mengingat berbagai keterbatasan lingkungan, geografis dan infrastruktur bersama yang 

ditawarkan di wilayah tersebut. Dianggap bahwa solusi yang lebih layak untuk Regional Ships 

Waste Reception Centres (RSWRC) dapat berupa pelabuhan industri yang lebih besar di garis 

pantai sekitarnya yang akan menyebabkan kapal mengambil rute yang berbeda semata-mata 

untuk mengakses fasilitas penerimaan pelabuhan. 

 

Dengan latar belakang ini, MEPC 78 menyetujui, dengan maksud untuk diadopsi, proposal berikut : 

 Amendmen untuk MARPOL Annexes I, II, IV, V and VI, terkait regional reception facilities 

di Arctic. 

 Menyetujui secara prinsip draf resolusi MEPC pada amandemen 2012 Guidelines for the 

development of a regional reception facility plan (resolution MEPC.221(63)). 

 

H. REPORTS OF OTHER SUB-COMMITTEES (AGENDA ITEM 10) 

Report of SDC 8 

Dicatat bahwa tinjauan Guidelines for the reduction of underwater noise from commercial shipping 

to address adverse impacts on marine life (MEPC.1/CIrc.833) sedang berlangsung. 
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Report of HTW 8 

Menyetujui draf daftar periksa yang direvisi untuk mengatasi masalah elemen manusia, yang akan 

diterbitkan sebagai MEC-MEPC.1/Circ.5.Rev.3, dengan catatan persetujuan bersamaan oleh MSC 

105. 

Report of III 7 

Disetujui, dengan memperhatikan persetujuan bersamaan oleh LEG 109, MSC 105 dan FAL 46, 

surat edaran pada Daftar sertifikat dan dokumen yang harus dibawa di atas kapal, 2022 untuk 

menggantikan FAL.2/Circ.131-MEPC.1/Circ.873 -MSC.1/Circ.1586-LEG.2/Circ.3. 

 

I. IDENTIFICATION AND PROTECTION OF SPECIAL AREAS, ECAS AND PSSAS (AGENDA 

ITEM 11) 

Laut Mediterania adalah wilayah penting untuk pelayaran internasional dan navigasi komersial 

yang tertutup di semua sisi oleh daratan dengan populasi pesisir yang signifikan. Laut Mediterania 

juga diidentifikasi sebagai ekosistem sensitif dan sebagai wilayah keanekaragaman hayati laut 

yang tinggi. Diakui bahwa aktivitas maritim yang signifikan di Mediterania menimbulkan risiko bagi 

lingkungan dan biota laut. Negara Anggota yang tertarik telah melakukan studi untuk mendukung 

proposal untuk menetapkan Laut Mediterania, secara keseluruhan, sebagai SOx Emission Control 

Area (ECA) dan particulate matter. Laut Mediterania disetujui sebagai SOx Emission Control Area 

(ECA) dan particulate matter atau "Med SOx ECA" sesuai dengan regulasi 14 dan Lampiran III 

MARPOL Annex VI dengan maksud untuk diadopsi di MEPC 79. MEPC 78 juga menyetujui 

amandemen MARPOL Annex VI untuk memastikan konsistensi dengan yang ditetapkan dalam 

Lampiran VII MARPOL Annex VI, dengan tujuan untuk diadopsi di MEPC 79. 


