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Technical Information 
 
No.    :    102   – 2017 
 

22 September 2017 

 
Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal  : Regulasi Ballast Water Management (BWM) Convention terkait implementasi       

--Regulasi B-3 
 
  
Ringkasan : 

Informasi Teknik ini berisi informasi mengenai tanggal pemberlakuan Konvensi BWM terkait 

kewajiban pemasangan Ballast Water Management Treatment System (BWMTS) berdasarkan 

draf amandemen Resolusi MEPC untuk regulasi B-3 yang disepakati pada MEPC 71. 

Informasi : 

Konvensi BWM berlaku secara Internasional pada 08 September 2017. Setiap kapal yang 

berlayar ke perairan Internasional dan terkena aturan Konvensi BWM diwajibkan memiliki 

sertifikat International Ballast Water Management Convention. Kapal tersebut juga 

dipersyaratkan memiliki Ballast Water Management Plan dan melakukan pencatatan 

pertukaran air balas pada Ballast Water Record Book. 

Hingga dengan saat ini, kapal, berdasarkan tanggal peletakan lunas kapal tersebut, masih 

diperbolehkan menggunakan metode pertukaran air balas (D-1) hingga diwajibkan melakukan 

metode pengelolaan air balas sesuai performa standar (D-2) menggunakan BWMTS.  

Berdasarkan pertemuan Sidang IMO MEPC 71, disetujui draf amandemen aturan  

B-3 Konvensi BWM, terkait jadwal implementasi pemasangan BWMTS dengan rincian antara 

lain sebagai berikut : 

a) Kapal yang dibangun pada atau setelah 08 September 2017 harus melakukan pengelolaan 

air balas yang sekurang-kurangnya memenuhi standar Regulasi D-2. 

b) Persyaratan Regulasi B-3 ini tidak berlaku bagi kapal yang melakukan pembuangan air 

balas kepada fasilitas penerimaan yang di rancang dengan mempertimbangkan Guidelines 

yang telah dikembangkan oleh IMO untuk fasilitas tersebut. 

c) Adapun jadwal implementasi aturan tersebut, secara grafis dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Dengan adanya draf Resolusi ini, diharapkan akan menggantikan resolusi IMO A.1088(28) on 
Application of the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast 
Water and Sediments, 2004.  
 
Mempertimbangkan informasi yang diberikan di atas, maka diinformasikan kepada Pemilik 
Kapal yang terkena aturan pemasangan BWMTS agar senantiasa mengantisipasi jadwal 
pemberlakuan tersebut dan berkomunikasi dengan BKI. 
 
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 Utama 

 
 
 
 
 
        Rudiyanto 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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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