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Informasi Teknik 
 
No.    :   201  -  2020 
 

12 Maret 2020 

 
Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal  :  Laporan Singkat IMO Sub-Committee on Ship Systems and Equipment sesi 

ke - 7 (SSE 7) 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 7 dari IMO Sub-Committee on 
Ship Systems and Equipment (SSE 7) yang diselenggarakan dari tanggal 02 sampai dengan 06 
Maret 2020, 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 ship carrying liquefied gases in bulk 

9 Requirements for onboard lifting appliances and anchor handling winches 

12 Amendments to paragraph 4.4.7.6.17 of the LSA Code concerning single fall 
and hook systems with on-load release capability 

13 Revision of the Standardized Life-Saving Appliance Evaluation and Test 
Report Forms 

15 
Amendments to SOLAS chapter III, LSA Code and resolution MSC.81(70) to 
remove the applicability of the requirements to launch free-fall lifeboats with 
the ship making headway at speeds up to 5 knots in calm water 

16 Unified interpretation of provisions of IMO safety, security, and environment-
related conventions 
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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


Lampiran Informasi Teknis No:     201    - 2020 Halaman 3 dari 10 
 

INFORMASI SINGKAT TERKAIT HASIL SIDANG IMO SUB COMMITTEE ON SHIP SYSTEMS AND 

EQUIPMENT SESI KE-7  (SSE 7) 

 

A. NEW REQUIREMENTS FOR VENTILATION OF SURVIVAL CRAFT (AGENDA 3) 

Pada pertemuan SSE sebelumnya, Sub Komite telah menyetujui bahwa untuk lifeboat tertutup penuh agar 

memiliki kadar konsentrasi CO2 tidak lebih dari 5000 ppm dan ventilation rate sebesar 5m3/jam/orang. Kaitannya 

dengan ini, persyaratan untuk lifeboat yang tertutup sebagian dan untuk liferaft masih perlu untuk dibahas lebih 

lanjut dan ditentukan apakah dapat menggunakan persyaratan yang sama dengan lifeboat tertutup penuh atau 

tidak. 

Dengan mengacu pada laporan hasil Korespondensi Group yang dibentuk oleh SSE 6, Sub Komite membahas 

rancangan amandemen International Life-saving Appliances (LSA) Code dan revised recommendation terkait 

kinerja ventilasi pada lifeboat yang tertutup penuh, lifeboat yang tertutup sebagian dan untuk liferaft. 

 

Ventilation requirements in the LSA Code for totally enclosed lifeboats 

Terdapat dua pilihan yang diusulkan untuk pertimbangan pada pengujian kinerja ventilasi untuk lifeboat yang 

tertutup penuh yaitu diukur pada kondisi penambatan atau kondisi yang terkontrol. 

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam, untuk persyaratan pengujian tambahan pada lifeboat yang 

tertutup penuh, Sub Komite sepakat bahwa pengujian kinerja ventilasi dilakukan pada kondisi penambatan dengan 

hanya dilengkapi dengan personal yang diperlukan untuk melakukan pengujian sesuai yang ditentukan dalam 

guidelines. 

 

Ventilation requirements in the LSA Code for partially enclosed lifeboats 

Dalam mempertimbangkan amandemen pada paragraph 4.5.2.6 dari LSA Code mengenai persyaratan ventilasi 

di dalam lifeboat yang tertutup sebagian, Sub Komite sepakat untuk tetap mempertahankan ketentuan "prevention 

of exposure to a long term 5,000 ppm requirement" untuk finalisasi. 

 

Ventilation requirements in the LSA Code for liferafts 

Terdapat tiga pilihan yang diusulkan untuk amandemen dari persyaratan umum untuk liferaft antara lain: 

• Opsi 1 memberikan persyaratan untuk dapat mencegah paparan dalam jangka panjang konsentrasi CO2 

tidak lebih 5000 ppm dengan kondisi semua bukaan tertutup. 

• Opsi 2 memberikan persyaratan untuk bukaan ventilasi dengan cross section 4 % area lantai pada liferaft. 

• Opsi 3 memberikan persyaratan untuk kadar konsentrasi CO2 tidak lebih dari 5000 ppm untuk kondisi 

bukaan tertutup dan ventilation rate 5 m3/jam/orang selama 24 jam. 
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Setelah pembahasan yang mendalam, Sub Komite sepakat untuk mempertimbangkan “opsi 2” dan “opsi 3” 

sebagai dasar kalimat yaitu . "ventilation opening with the cross section of 4% floor area of the liferaft" dan "long-

term CO2 concentration of not more than 5,000 ppm" dan membawanya ke Kelompok Kerja untuk mendapatkan 

pembahasan lebih lanjut. 

 

Berdasarkan diskusi dalam plenary dan kelompok kerja disepakati bahwa: 

1. Pengujian kinerja ventilasi untuk lifeboat yang tertutup penuh harus dilengkapi dengan cara untuk mencapai 

ventilation rate pada sekurangnya 5m3/jam/orang untuk jumlah orang yang diijinkan di dalam lifeboat selama 

kurun waktu tidak kurang 24 jam. 

2. Pengujian kinerja ventilasi untuk lifeboat yang tertutup sebagian agar kadar konsentrasi CO2 dalam jangka 

panjang tidak lebih dari 5000 ppm untuk jumlah orang yang diijinkan di dalam lifeboat, bahkan dalam kondisi 

bukaan tertutup. 

3. Pengujian kinerja ventilasi untuk liferaft agar kadar konsentrasi CO2 dalam jangka panjang tidak lebih dari 

5000 ppm dan ketentuan bahwa liferaft disediakan dengan cara mencapai ventilation rate sekurangnya 5 

m3/jam/orang selama 24 jam untuk memenuhi kadar konsentrasi jangka panjang dapat dipertimbangkan 

selanjutnya (Opsi 3). 

 

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

Sub Komite mengingat pada pertemuan sebelumnya, IMO telah menyetujui pekerjaan untuk merevisi SOLAS 

Chapter III dan LSA Code untuk menghilangkan kekurangan, ketidakkonsistenan dan keambiguaan berdasarkan 

functional requirement dan kinerja yang diharapkan SOLAS Chapter III dan mendukung program kerja pada revisi 

SOLAS Chapter III dan LSA Code. Namun, pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan hingga pekerjaan mengenai 

functional requirement dan standar kinerja yang diharapkan untuk SOLAS Chpater III telah selesai dan rancangan 

interim guidelines untuk pengembangan dan penerapan IMO goal based standard safety level approach telah 

diselesaikan. 

Oleh karena itu, pada sesi ini, pekerjaan untuk merevisi SOLAS Chapter III dan LSA Code ditunda oleh Sub 

Komite hingga safety objectives, functional requirements dan kriteria kinerja yang diharapkan telah dikembangkan. 

Mengalir pada pembahasan diatas, melalui Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Sub Komite, SSE 7 

mengembangkan rencana aksi terkait revisi SOLAS Chapter III dan LSA Code dan menyiapkan rancangan tugas 

untuk Korespondensi Grup. 
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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 6) 

Sub Komite membentuk dan menginstruksikan Kelompok Kerja Fire Protection (FP) untuk: 

1. Mengembangkan draf amandemen terhadap instrument IMO yang relevan terkait fire safety pada 

kapal penumpang ro-ro dengan mempertimbangkan interim guidelines untuk meminimalisir 

kecelakaan dan konsekuensi kebakaran dalam ruang ro-ro dan ruang kategori khusus dan kapal 

penumpang ro-ro lama (MSC.1/Circ.1615) dan dokumen yang dimasukan pada sesi ini;  

2. Menyiapkan draf amandemen terhadap Revised guidelines for the design and approval of fixed 

water-based fire-fighting systems for ro-ro spaces and special category spaces 

(MSC.1/Circ.1430/Rev.1) mengenai klarifikasi klausul "free height" dan minimum water discharge 

density; dan 

3. Mempetimbangkan apakah draf amandemen yang dikembangkan akan memerlukan konsekuensi 

amandemen terhadap interim guidelines dan apabila demikian, menyiapkan draf amandemen 

tersebut. 

Namun, mengingat kompleksitas tugas dari beberapa item (opsi kendali resiko) tergantung pada hasil 

dari tindakan lain, Kelompok kerja fokus pada item tertentu yang dianggap sesuai untuk kapal 

penumpang baru yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 2024. Item tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Batasan atau larangan terhadap bukaan; 

2. Deteksi panas dan asap yang terkombinasi; 

3. Keputusan terkait RCO; 

4. Monitor kebakaran (fire monitors) diatas geladak cuaca; 

5. Jarak aman antara LSA dengan bukaan; 

6. CCTV dalam ruang ro-ro; 

7. System pendeteksi kebakaran untuk geladak cuaca; dan 

8. containment. 

Dalam rangka untuk melanjutkan pekerjaan pengembangan draf amandemen terhadap instrument IMO 

terkait lainnya mengenai keselamatan kebakaran pada kapal penumpang ro-ro dengan 
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mempertimbangkan item tersebut diatas, Sub Komite membentuk dan menginstruksikan Korespondensi 

grup memberikan laporanya ke SSE 8. 

Selanjutnya, Sub Komite sepakat untuk draf amandemen Revised guidelines for the design and approval 

of fixed water-based fire-fighting systems for ro-ro spaces and special category spaces 

(MSC.1/Circ.1430/Rev.1), dan circular MSC yang berkaitan lainnya untuk disetujui oleh MSC 103. 

D. AMENDMENTS TO GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF FIXED DRY CHEMICAL POWDER FIRE-

EXTINGUISHING SYSTEMS FOR THE PROTECTION OF SHIP CARRYING LIQUEFIED GASES IN BULK 

(MSC.1/CIRC.1315) (AGENDA 7) 

Memperhatikan hasil laporan dari Korespondensi Grup yang dibentuk dalam SSE 6, Sub Komite 

mempertimbangkan masalah berikut yaitu terkait:  

• Pengembangan atau kebutuhan untuk pengujian jet fire.  

• Rancangan amandemen untuk persetujuan system pemadam kebakarn, termasuk persyaratann untuk 

sertifikat persetujuan tipe.  

• Identifikasi potensi masalah terkait dengan pemeliharaan dan pemeriksaan system pemadam kebakaran dry 

chemical dalam Revised Guidelines for the maintenance and inspection of fire protection systems and 

appliances (MSC.1/Circ.1432) 

• Pemberlakuan Circular MSC hanya untuk instalasi baru. 

Setelah pembahasan yang cukup mendalam, Sub Komite mencatat progress yang dibuat pada draf guidelines 

revisi serta pembahasan grup terkait pool dan jet fire tests dan pemberlakuan ketentuannya dan sepakat bahwa: 

1. Persyaratan untuk thermogravimetric analysis harus dihapus. 

2. Pengembangan prosedur pengujian baru diperlukan pertimbangan teknis yang lebih. 

3. Memperluas ruang lingkup dari output dalam rangka untuk menangani potensi isu terkait pemeliharaan dan 

pemeriksaan sistem pemadam kebakaran dry chemical di dalam revisi guidelines (MSC.1/Circ.1432). 

Evaluation of standard ISO 7202 testing and criteria 

Setelah berdiskusi, Sub Komite mencatat pandangan bahwa pendekatan berbasis kinerja akan lebih disukai 

daripada pendekatan preskriptif, tidak sepakat terhadap usulan penghapusan dalam paragraph 3.5 dari Revised 

guidelines regarding the prohibition of sodium bicarbonate as a main component in dry powder agents, serta 

pengembangan pengkondisian sampel yang tepat untuk pengujian dalam rangka untuk mereplikasi penyimpanan 

berkepanjangan dalam lingkungan laut.  
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Establishment of the Working Group 

Sub Komite sepakat untuk membentuk kembali Kelompok Kerja dengan tugas untuk : 

1. Menfinalisasi draf amandemen 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), dan draf circular 

MSC yang terkait lainnya.  

2. Mempertimbangkan apakah perlu untuk membentuk kembali korespondensi grup untuk melanjutkan 

pembahasan dan apabila demikian, menyiapkan draf kerangka kerja untuk pertimbangan oleh Sub Komite.  

Setelah diskusi yang mendalam, Grup mencatat beberapa masalah berikut  

1. Perlunya untuk mengembangkan prosedur pengujian realistic tambahan, seperti pool fire test yang 

menggunakan gas cair yang mudah terbakar dan jet fire test. 

2. Penggunaan standar ISO yang tersedia untuk melakukan pengujian kebakaran dry chemical powder. 

3. Pengembangan ketentuan khusus dalam Konvensi SOLAS untuk system pemadam kebakaran tetap dry 

chemical powder untuk kapal yang menggunakan gas sebagai bahan bakar kedepannya. 

4. Persetujuan untuk laboratorium pengujian api dengan mengacu pada standar ISO 17025 atau standar 

lainnya yang diakui oleh Administrasi. 

 

Dikarenakan keterbatasan waktu, draf revisi guidelines tidak dapat diselesaikan pada sesi ini, oleh karena itu, 

pembahasan akan dilanjutkan pada SSE 8.  

E. REQUIREMENTS FOR ONBOARD LIFTING APPLIANCES AND ANCHOR HANDLING WINCHES 

 (AGENDA ITEM 9) 

Terkait pengembangan persyaratan wajib baru untuk lifting appliances dan anchor handling winches, 

Sub Komite menyelesaikan draf amandemen terhadap SOLAS Chapter II-1. 

Amandemen tersebut meliputi: 

1. Definisi Lifting appliance, Anchor handling dan Loose gear; 

2. Tanggal pemberlakuan; dan 

3. Persyaratan terkait: 

a) Desain, Konstruksi dan Pemasangan; 

b) Pemeliharaan, pengoperasian, pemerikasaan dan pengujian; 

c) lifting appliances dan anchor handling winches yang tidak bisa beroperasi. 
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Selanjutnya, Sub Komite mengingat bahwa pada SSE 6 telah menyepakati untuk memisahkan ketentuan 

dalam guidance kedalam 2 guidelines yang terpisah yaitu Guidelines for Lifting Appliances dan 

Guidelines for Anchor Handling Winches. 

Pada sesi ini, Sub Komite menyelesaikan draf Guidelines for Lifting Appliances yang berisi daftar definisi; 

desain, konstruksi dan instalasi; pemeriksaan menyeluruh dan pengujian beban; demonstration of 

compliance; desain, manufaktur dan pemeriksaan menyeluruh terhadap loose gear; dan lifting 

appliances dan loose gear yang tidak dapat beroperasi 

Namun, karena waktu yang tidak mencukupi dalam pembahasan ini, Sub Komite tidak dapat 

menyelesaikan draf Guidelines for Anchor Handling Winches. Dengan demikian, Korespondensi grup 

dibentuk untuk melanjutkan pekerjaan draf guidelines dan memberikan hasil laporannya kepada SSE 8. 

 

F. AMENDMENTS TO PARAGRAPH 4.4.7.6.17 OF THE LSA CODE CONCERNING SINGLE FALL AND HOOK 

SYSTEMS WITH ON-LOAD RELEASE CAPABILITY (AGENDA ITEM 12) 

Sub-Komite mencatat bahwa SSE 6 mengundang masukan terkait  sistem single fall dan hook setelah 

memperhatikan adanya kekhawatiran terhadap aplikasi dari Paragraf 4.4.7.6.17 yang mengatur masalah 

pembebasan/Exemption dari sistem single fall dan hook. 

Untuk memastikan terpenuhi standart keselamatan untuk lifeboat dan rescue boat dengan sistem single 

fall dan hook dengan kemampuan on-load release, Sub-Komite membentuk dan menginstruksikan 

Working Group on Life-Saving Appliances (LSA) untuk memfinalisasi draf amandemen dari Paragraf 

4.4.7.6.17. 

Setelah mempertimbangkan laporan dari Working Group, Sub-Komite menyetujui draf amandemen dari 

LSA Code pada Paragraf 4.4.7.6.17 sebagai berikut (teks baru, teks yang dihapus): 

"17 where a single fall and hook system is used for launching a lifeboat or rescue boat in combination 

with a suitable painter, the requirements of paragraphs 4.4.7.6.7, 4.4.7.6.8 and 4.4.7.6.15 need not be 

applicable, provided that the single fall and hook system does not have the capability to release the 

lifeboat or rescue boat with a load on the hook when it is not fully waterborne." 
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Akan tetapi, Sub-Komite setuju untuk memasukkan amandemen ini ke Komite Keselamatan Maritim 

(Maritime Safety Committee (MSC)) untuk persetujuan bersamaan dengan amandemen terkait ventilasi 

dari survival craft. 

G. REVISION OF THE STANDARDIZED LIFE-SAVING APPLIANCE EVALUATION AND TEST REPORT 

FORMS (MSC/CIRC.980 AND ADDENDA) (AGENDA ITEM 13) 

Mencatat bahwa pertimbangan terkait perlu amandemen dari Standardized life-saving appliance evaluation and 

test report forms (MSC/Circ.980) karena adanya amandemen terhadap LSA Code dan memperhatikan bahwa 

MSC/Circ.980 dan 2 adendum belum direvisi sejak diadopsi pada Februari 2001, maka Sub-Komite membentuk 

dan menginstruksikan Working Group on Life-Saving Appliances (LSA) untuk memfinalisasi draf amandemen dari 

MSC/Circ.980 dengan memperhatikan usulan yang dimasukkan pada sesi ini. 

Dari hasil laporan Working Group, Sub-Komite menyetujui draf MSC Circular yang berisi a mandemen terhadap 

the Standardized life-saving appliance evaluation and test report forms (MSC/Circ.980) and addenda. Draf Circular 

ini akan dimasukkan ke MSC 103 untuk persetujuan. 

 

H. AMENDMENTS TO SOLAS CHAPTER III, LSA CODE AND RESOLUTION MSC.81(70) TO REMOVE 

THE APPLICABILITY OF THE REQUIREMENTS TO LAUNCH FREE-FALL LIFEBOATS WITH THE 

SHIP MAKING HEADWAY AT SPEEDS UP TO 5 KNOTS IN CALM WATER (AGENDA ITEM 15) 

Pada SSE 6, terdapat usulan untuk mendiskusikan implementasi dari SOLAS regulation III/33.2 and paragraph 

5.4 of part 2 of the Revised recommendation on testing of life-saving appliances (resolution MSC.81(70)), as 

amended dan meminta klarifikasi terkait aplikasi dari persyaratan untuk peluncuran free-fall lifeboats saat kapal 

berlayar dengan kecepatan sampai dengan 5 knots di perairan tenang. Untuk dapat membahas masalah ini lebih 

mendalam, SSE mengusulkan kepada MSC 101 untuk membuat agenda pembahasan baru. 

MSC 101 telah mempertimbangkan usulan dari SSE 6 untuk mengembangkan amandemen yang sesuai dengan 

aturan dari SOLAS chapter III, the LSA Code dan the Revised recommendation (resolution MSC.81(70)) on the 

application of the requirement to launch free-fall lifeboats with the ship making headway at speeds of up to 5 knots 

in calm water; dan menyetujui untuk memasukkan pembahasan tersebut dalam agenda baru "Amendments to 

SOLAS chapter III, LSA Code and resolution MSC.81(70) to remove the applicability of the requirements to launch 

free-fall lifeboats with the ship making headway at speeds up to 5 knots in calm water". 
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Di bawah Agenda ini, Sub-Komite memfinalisasi draf amandemen terhadap SOLAS Regulasi III/33, draf 

amandemen LSA Code Paragraf 4.4.1.3 dan draf amandemen terhadap the Revised recommendation on testing 

of life-saving appliances (resolution MSC.81(70)) untuk dimasukkan ke MSC 103 untuk persetujuan dan adopsi. 

Sebagai tambahan, Sub-Komite, setelah menyetujui usulan untuk mendorong penerapan awal amandemen 

tersebut secara sukarela, meminta kepada MSC 104 untuk menyetujui draf MSC Circular yang berisi Voluntary 

implementation of the draft amendments to SOLAS chapter III, the LSA Code and the Revised recommendation 

(resolution MSC.81(70)). 

Selanjutnya, Sub-Komite juga mempertimbangkan pandangan terkait keuntungan dari menginvestigasi potensi 

pengaruh dari gaya kecepatan pada lifeboat dan mengundang Negara Anggota dan Organisasi Internasional yang 

tertarik untuk memasukkan usulan kepada Komite Keselamatan Maritim. 

 

I. UNIFIED INTERPRETATION OF PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT-

RELATED CONVENTIONS (AGENDA ITEM 16) 

Sub-Komite mempertimbangkan dokumen yang dimasukkan pada sesi ini yang berisi draf Unified Interpretation 

of SOLAS regulation II-2/9.2.2.3.2.2(9) yang berlaku untuk ruangan pantry, dan mencatat pendapat bahwa Unified 

Interpretation tersebut diperlukan dan dapat disetujui, dengan catatan pada istilah "only accessible from 

accommodation spaces" dimodifikasi menjadi "only accessible from accommodation spaces and/or open deck" 

untuk memastikan kejelasan dalam draf Unified Interpretation. 

Selanjutnya, Sub-Komite setuju menyetujui draf MSC Circular yang berisi unified interpretation of SOLAS 

regulation II-2/9.2.2.3.2.2(9) applicable to pantry spaces untuk dimasukkan ke MSC 103 untuk persetujuan. 

 




