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Informasi Teknik 
 
No.    :   072   - 2016 
 

14 September 2016 
 

 

 

Kepada :  Semua pihak yang berkepentingan 

Perihal  :  Pemberlakuan Konvensi Manajemen Air Balas pada tanggal 08 September 

2017. 

  

Ringkasan 

Tujuan dari informasi teknik ini adalah untuk menginformasikan kepada pemilik kapal/semua 

pihak yang berkepentingan mengenai pemberlakuan konvensi air balas (Ballast Water 

Management Convention) yang akan diberlakukan pada tanggal 08 September 2017. 

 

Informasi 

Pada 08 September 2016, Finlandia secara resmi melakukan ratifikasi terhadap aturan Konvensi 

Internasional untuk Pencegahan dan Pengaturan Air dan Sedimen Balas Kapal (BWM 

Convention) yang melebihi batas tonase 35% dan memicu tanggal pemberlakuan pada 08 

September 2017. 

 
Dalam konvensi ini, seluruh kapal yang berlayar di jalur pelayaran internasional harus melakukan 

pengelolahan air balas dan sedimen sesuai dengan persyaratan dalam konvensi. Tujuannya 

adalah untuk mencegah penyebaran organisme air yang berbahaya dari satu daerah ke daerah 

lain, dengan menetapkan standar dan prosedur dalam pengelolahan dan pengendalian air  dan 

sedimen balas kapal. 

 
Kapal diperbolehkan melakukan pergantian air balas sesuai standar D-1 sebelum ketentuan 

ballast water treatment system yang sesuai dengan G8 mulai diberlakukan (lihat tabel). 

Pemasangan ballast water treatment system harus dilaksanakan pada survei pembaruan IOPP 

pertama setelah tanggal pemberlakuan konvensi yaitu pada 08 September 2017.  
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Kapasitas balas Peletakan lunas 

Sebelum 8 September 2017 Setelah 8 September 2017 

Semua kapasitas D-1 dapat diterima hingga 
pemenuhan D-2 pada survey 
pembaruan IOPP pertama setelah 
tanggal 8 September 2017 

Pemenuhan D-2 saat kapal 
delivery 

 
Tabel. Jangka waktu pemenuhan D-1 dan D-2, mengacu pada IMO Resolution A.1088(28) dan 

MEPC 69. 
 
 
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 Klasifikasi 
 
 
           -TTD- 
 
 
Capt. Iman Satria Utama  
 

___________________________________________________________________________ 
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 
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