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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi Poros Maritim 

Dunia karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Untuk menuju 

negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari 

aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi.
1
 

Dalam memperkuat jati diri sebagai negara maritim telah dilakukan 

pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta 

pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.
2
 Namun tidak hanya dilihat dari 

faktor-faktor tersebut, sektor pelayaran dalam dunia internasional juga sangat 

berpengaruh untuk menjadi negara Poros Maritim Dunia. Pelayaran internasional 

berperan besar terhadap 80% perdagangan internasional.
3
 Hingga saat ini, 

pelayaran merupakan metode transportasi barang secara internasional yang masih 

dianggap paling efisien dan efektif dari segi biaya. Pelayaran mempunyai peran 

penting dalam kemakmuran bangsa dan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Maka dari itu dibutuhkan suatu kerangka aturan yang dipatuhi 

                                                           
1
 Kominfo. Menuju Poros Maritim Dunia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-

poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata (diakses 2 Oktober 2019). 
2
 Ibid. 

3
 Roza, Rizki. “Arti Penting Keanggotaan Indonesia di Dewan IMO”. Majalah Info Singkat 

Hubungan Internasional, Vol. IX, no. 24 (2017): 6. 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
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semua pihak untuk kepentingan bersama demi kelancaran pelayaran internasional 

yang sangat bergantung pada keselamatan, keamanan, dan efisiensi industri 

pelayaran internasional. 

Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan 

International Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO), yang 

sekarang lebih dikenal dengan International Maritime Organization (IMO), yang 

merupakan badan khusus PBB yang mempunyai tanggung jawab dalam 

keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh 

kapal.
4
 Ketentuan-ketentuan internasional terkait dengan keselamatan, keamanan 

pelayaran dan pencegahan polusi laut yang dihasilkan IMO menjadi pedoman 

untuk seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia. 

Pelayaran internasional merupakan hal yang penting. Namun hal tersebut 

harus diimbangi dengan adanya kewajiban untuk melestarikan laut agar kegiatan 

tersebut tidak mencemari atau merusak ekosistem laut. Tidak hanya mencegah 

dalam aspek pemanasan global, polusi plastik, penangkapan ikan berlebihan, 

pariwisata, pengeboran dan pencairan minyak dan gas bumi yang tersimpan di 

dasar laut, perburuan paus, namun juga harus dilihat dari aspek perjalanan 

ekspedisi laut.
5
 

Dalam aspek perjalanan ekspedisi laut, kapal komersial digunakan untuk 

perdagangan internasional dan tanpa disadari sering menimbulkan sejumlah 

                                                           
4
 Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Kerajaan Inggirs. International Maritime 

Organization. 

https://kemlu.go.id/london/id/pages/international_maritime_organization__imo__/2964/etc-menu 

(diakses 15 Oktober 2019). 
5
 National Geograpic Indonesia, “9 Ancaman Terbesar yang Dihadapi Laut dan Isinya Akibat 

Ulah Manusia”, https://nationalgeographic.grid.id/read/131656602/9-ancaman-terbesar-yang-

dihadapi-laut-dan-isinya-akibat-ulah-manusia?page=all (diakses 1 Oktober 2019). 

https://kemlu.go.id/london/id/pages/international_maritime_organization__imo__/2964/etc-menu
https://nationalgeographic.grid.id/read/131656602/9-ancaman-terbesar-yang-dihadapi-laut-dan-isinya-akibat-ulah-manusia?page=all
https://nationalgeographic.grid.id/read/131656602/9-ancaman-terbesar-yang-dihadapi-laut-dan-isinya-akibat-ulah-manusia?page=all
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ancaman terhadap ekosistem laut. Kapal-kapal tersebut sering mengalami 

kebocoran bahan bakar yang pada akhirnya limbahnya dibuang ke laut dan 

mengakibatkan udara tercemar melalui emisi sulfur dioksida, nitrogen oksida dan 

karbon dioksida.
6
 Selain itu, kapal-kapal tersebut juga mempunyai potensi untuk 

membawa virus-virus atau bakteri-bakteri yang dapat merusak ekosistem laut dari 

satu daerah ke daerah lain lewat air ballas di kapal. Air ballas adalah komponen 

penting untuk memastikan stabilitas kapal, keselamatan navigasi, dan integritas 

struktural, karena air ballas memungkinkan kapal untuk menyesuaikan perubahan 

bobot kapal di pelabuhan.
7
 Sehingga perlu adanya peraturan yang dapat mencegah 

pencemaran ekosistem laut ini. Maka dari itu IMO keluar dengan peraturan 

tersebut. 

Salah satu konvensi yang dikeluarkan oleh IMO adalah Konvensi 

Manajemen Air Ballas dan Sedimen/Ballast Water Management and Sediments 

Convention (BWMC). IMO membuat BWMC ini pada tahun 2004 untuk 

manajemen air ballas kapal dan sedimen. Kemudian BWMC ini mulai berlaku 

secara global pada tanggal 8 September 2017. Kebijakan IMO tersebut 

dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup laut dari penyebaran spesies 

perairan yang berpotensi invasif dan dengan diberlakukannya konvensi 

internasional ini, semua kapal diwajibkan untuk mengolah limbah air ballas 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Sheppard, Charles. World Seas: An Environmental Evaluation. Edisi ke-2. United Kingdom: 

Academic Press, 2019, hlm. 505. 
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hingga memenuhi standar tertentu, bebas dari organisme berbahaya dan bersifat 

patogen, sebelum dibuang ke laut.
8
 

Patogen merupakan mikroba penyebab penyakit kecil, termasuk bakteri, 

virus, jamur dan beberapa parasit.
9
 Satu liter air laut dapat membawa hingga 1 

miliar bakteri dan 10 miliar virus.
10

 Patogen yang berbahaya bagi manusia 

biasanya memasuki lautan karena praktik sanitasi yang buruk, kotoran hewan, dan 

pembuangan dari kapal. Terdapat banyak jenis patogen yang menyebabkan 

penyakit pada manusia. Namun yang paling sering adalah virus dan bakteri; virus 

menyebabkan penyakit mulai dari AIDS dan cacar hingga flu biasa; bakteri dapat 

menyebabkan epidemic dysentery (diare berdarah), keracunan makanan pada 

manusia yang juga dapat menginfeksi vertebrata lain, dan mampu menyebabkan 

penyakit pada tumbuhan maupun hewan.
11

 

Maka dari itu organisme yang bersifat patogen sangatlah berbahaya jika 

terbawa oleh air ballas dari satu perairan ke perairan lain karena tidak ada batas 

dalam polusi laut maupun udara. Polusi laut dan udara merupakan polusi yang 

dapat melintasi garis suatu negara yang disebut dengan transboundary pollution 

(polusi lintas batas). Polusi lintas batas adalah polusi yang berasal dari satu negara 

tetapi dapat menyebabkan kerusakan di lingkungan negara lain, dengan melintasi 

                                                           
8
 Redaksi. Konvensi BWM Berlaku Efektif BKI Lakukan Survey. 

https://www.portonews.com/2017/pernik-bisnis/transportasi/konvensi-bwm-berlaku-efektif-bki-

lakukan-survey/ (diakses 24 September 2019). 
9
 Ocean Health Index. Pathogens. 

http://www.oceanhealthindex.org/methodology/components/pathogens (diakses 2 Oktober 2019) 
10

 Ibid. 
11

 Alberts, Bruce, et al. Molecular Biology of the Cell. Edisi ke-4. New York: Garland Science, 

2002, hlm. 57. 

https://www.portonews.com/2017/pernik-bisnis/transportasi/konvensi-bwm-berlaku-efektif-bki-lakukan-survey/
https://www.portonews.com/2017/pernik-bisnis/transportasi/konvensi-bwm-berlaku-efektif-bki-lakukan-survey/
http://www.oceanhealthindex.org/methodology/components/pathogens
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perbatasan melalui jalur seperti air atau udara.
12

 Interpretasi paling umum dari 

polusi lintas batas adalah bahwa polusi tersebut tidak terkandung hanya dari satu 

negara, melainkan bergerak melintasi batas-batas negara dengan laju yang 

bervariasi.
13

 

Hingga saat ini sudah ada 81 negara yang telah meratifikasi BWMC.
14

 

Indonesia pun telah meratifikasi BWMC tersebut yang dituangkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan The International 

Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and 

Sediments, 2004 (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air 

Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004) dan piagam notifikasinya telah diserahkan 

kepada Sekretaris Jenderal IMO pada 24 November 2015. Kementerian 

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga sudah mengeluarkan 

Surat Edaran tentang Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan 

Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004 (BWM Convention, 2004) 

bagi kapal-kapal berbendera Indonesia. 

Indonesia sebenarnya juga telah memiliki peraturan yang mengatur 

mengenai perlindungan lingkungan laut. Salah satu konsep perlindungan 

lingkungan laut yang diatur adalah mengenai air ballas. Bahkan peraturan 

mengenai air ballas sudah diatur sebelum BWMC diratifikasi oleh Indonesia. 

                                                           
12

 Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67, United Nations, New 

York, 1997. 
13

 Plater, S. J. B., R. H. Abrams, dan W. Goldfarb. Environmental Law and Policy: Nature, Law, 

and Society. St. Paul: West Publishing Co, 1992, hlm. 81. 
14

 International Maritime Organization. Status of Conventions. Ratifications by State. 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx (diakses 24 

September 2019) 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx
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Berikut merupakan beberapa peraturan dan keterangannya yang telah diatur oleh 

Indonesia mengenai air ballas: 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan 

Lingkungan Maritim 

3. Peraturan Menteri Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Maritim 

4. Surat Edaran Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor 

UM.003/8/6/DK-17 tentang Penerapan Konvensi Internasional 

untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari 

Kapal, 2004 (BWM Convention, 2004), dikeluarkan 25 April 2017 

5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 

UM.003/73/9/DJPL-17 tentang Perubahan Jadwal Implementasi 

Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air 

Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004 bagi Kapal Berbendera 

Indonesia, dikeluarkan 26 September 2017 

6.  Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 20 

tahun 2019 tentang Penerapan Penggunaan Ballast Water 

Treatment Metode D-2 Bagi Kapal-Kapal Berbendera Indonesia 

yang Melakukan Pelayaran Internasional 

Dapat dilihat dari peraturan domestik Indonesia diatas, bahwa peraturan di 

Indonesia belum secara rinci mengatur mengenai penanganan dan daur ulang 

ballast water management (BWM). Walaupun Indonesia sudah meratifikasi 
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BWMC, belum ada seperangkat peraturan pelaksana yang memastikan bahwa 

Indonesia menjalankan kewajiban internasionalnya dalam penanganan dan daur 

ulang air ballas sehingga ada masalah dalam implementasinya. Saat ini Indonesia 

baru bersiap-siap untuk berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan 

BWMC.
15

 Pada kenyataannya, hingga saat ini pihak perusahaan pelayaran masih 

melakukan kegiatan ballast water exchange yang memperbolehkan kapal tanpa 

ballast water treatment di kapalnya untuk melakukan proses de-ballasting sejauh 

200 mil laut dari daratan dan minimal kedalaman lautnya adalah 200 meter.
16

 

Kegiatan seperti ini seharusnya sudah tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai 

dengan peraturan yang ada. Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan 

beberapa peraturan pelaksana, namun peraturan tersebut belum diterapkan secara 

efektif. 

Melihat adanya kekurangan diatas, ada baiknya melihat negara tetangga 

Indonesia yaitu, Singapura sebagai patokan dalam penanganan dan daur ulang air 

ballas yang baik. Berdasarkan indikator geografis, Singapura merupakan negara 

yang paling tepat untuk dijadikan patokan bagi negara Indonesia. Singapura dan 

Indonesia berada di satu perairan yang sama, sama-sama merupakan negara Asia, 

dan memiliki kerjasama yang banyak termasuk dalam bidang perhubungan laut. 

Salah satu contoh dari kerjasama tersebut adalah manajemen Selat Malaka dan 

Singapura (Straits of Malacca and Singapore/SoMS). SoMS membentang di 

                                                           
15

 Biro Perencanaan dan Informasi. Indonesia Siap Hadapi Isu Ballast Water. 

https://maritim.go.id/indonesia-siap-hadapi-isu-ballast-water/ (diakses 24 September 2019). 
16

 Arumsari, Karina Nur. “Analisis Implementasi Kebijakan Penerapan Ballast Water Treatment 

Pada Industri Pelayaran: Studi Kasus Pelayaran Tanker”. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 

2017, hlm. 52. 

https://maritim.go.id/indonesia-siap-hadapi-isu-ballast-water/
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antara pulau Sumatera sebelah barat, semenanjung (barat) Malaysia, dan 

Singapura terletak di ujung selatan selat.
17

 SoMS berada di dalam wilayah 

perairan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menurut Konvensi PBB tentang 

Hukum Laut, yang mulai berlaku pada tahun 1994, tentang administrasi 

keselamatan selat, termasuk pemeliharaan alat bantu navigasi, SoMS tersebut 

merupakan tanggung jawab ketiga negara ini.
18

 

Jika dibandingkan dengan Singapura, dapat dikatakan Indonesia sangat 

tertinggal dalam menghadapi BWMC ini. Bahkan sebelum BWMC berlaku secara 

internasional pada 8 September 2017, Singapura telah mengeluarkan serentetan 

resolusi untuk mengaplikasikan BWM. Maritime and Port Authority of Singapore 

(MPA) telah memberikan panduan kepada semua pemangku kepentingan, pada 

tanggal 23 Maret 2017, untuk membantu dalam persiapan mereka menghadapi 

berlakunya BWMC tersebut dalam Shipping Circular No. 08 of 2017 “Ballast 

Water Management Convention (BWMC),2004”.
19

 Singapura merupakan 

pelabuhan interconnection (HAP/Pelabuhan Utama) yang bisa menampung 

barang-barang dari negara-negara pengekspor untuk kemudian dikirim ke negara 

importir.
20

 Port of Singapore, yang menjadi pelabuhan terbesar kedua di dunia 

setelah Port of Shanghai yang menempati posisi pertama, memang menjalankan 

                                                           
17

 Encyclopedia Britannica. Strait of Malacca. https://www.britannica.com/place/Strait-of-Malacca 

(diakses 17 Oktober 2019). 
18

 The Nippon Foundation. Safety in the Straits of Malacca and Singapore. https://www.nippon-

foundation.or.jp/en/what/projects/safe_passage (diakses 17 Oktober 2019). 
19

 Safety4Sea. Singapore provides guidance on BWMC compliance. 

https://safety4sea.com/singapore-provides-guidance-on-bwmc-compliance/ (diakses 24 September 

2019) 
20

 Muzwardi, Ady. “Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kwasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam”. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 9, Nomor 1 

(2016): 35. 

https://www.britannica.com/place/Strait-of-Malacca
https://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/projects/safe_passage
https://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/projects/safe_passage
https://safety4sea.com/singapore-provides-guidance-on-bwmc-compliance/
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fungsi pengendalian perdagangan maritim yang menghubungkan banyak negara 

melalui jalur transportasi air. 

Selain meratifikasi BWMC tersebut, MPA juga mengeluarkan peraturan 

sendiri mengenai konvensi tersebut. Perbedaan yang sangat signifikan antara 

Indonesia dan Singapura dalam menghadapi BWMC ini adalah, Singapura terus 

memperbarui peraturan mereka mengenai BWM. Berikut merupakan beberapa 

resolusi yang diatur oleh sesi 70
th

 dan 71
st
 Maritime Environment Protection 

Committee (MEPC 70 dan MEPC 71) dari IMO yang diadopsi oleh Singapura 

terkait dengan BWMC:
21

 

1. Resolution MEPC.279 (70) diadopsi pada tanggal 28 Oktober 

2016: “2016 Guidelines for Approval of Ballast Water 

Management Systems); 

2. Resolution MEPC.287 (71) diadopsi pada tanggal 7 Juli 2017: 

“Implementation of the BWM Convention”; 

3. Resolution MEPC.288 (71) diadopsi pada tanggal 7 Juli 2017: 

“2017 Guidelines for Ballast Water Exchange”; 

4. Resolution MEPC.289 (71) diadopsi pada tanggal 7 Juli 2017: 

“2017 Guidelines for Risk Assessment Under Regulation A-4 of 

the BWM Convention); 

5. Resolution MEPC.290 (71) diadopsi pada tanggal 7 Juli 2017: 

“The Experience-Building Phase Associated with the BWM 

Convention). 

                                                           
21

 Maritime and Port Authority of Singapore Shipping Circular No. 3 of 2018. 
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Berikut merupakan beberapa peraturan lain yang diatur oleh MPA dalam 

menghadapi BWMC:
22

 

1. MPA Port Marine Notice No. 120 of 2017 (07 Sept 2017) “Update 

on the Implementation of the Ballast Water Management 

Convention (BWMC), 2004” 

2. MPA Port Marine Circular No. 19 of 2017 (26 Oct 2017) 

“Revision to the Pre-Arrival Notification (PAN)” 

3. MPA Shipping Circular No. 8 of 2019 (7 May 2019) “Resolutions 

adopted by the 72
nd

 and 73
rd

 session of the Maritime Environment 

Protection Committee (MEPC 72 and MEPC 73) of the IMO” 

4. MPA Shipping Circular No. 10 of 2019 (01
st
 July 2019) 

“Incorporation of Contingency Measures into Ballast Water 

Management Plan” 

5. MPA Shipping Circular No. 09 of 2019 (01
st
 July 2019) 

“Commissioning Testing of Ballast Water Management Systems” 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 80% wilayah laut dan 20% 

wilayah darat
23

 yang menguatkan Indonesia untuk menjadi negara maritim. 

Namun dalam menghadapi BWMC pun Indonesia baru bersiap-siap.
24

 Jika 

dibandingkan dengan kesiapan Singapura, Indonesia sangat tertinggal jauh. 

Berkenaan dengan masalah ini, Penulis mempunyai ketertarikan serta 

                                                           
22

 Maritime and Port Authority of Singapore. 

https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/search?q=ballast+water (diakses 25 September 2019) 
23

 Muhammad Yamin. Poros Maritim Indonesia Sebagai Upaya Membangun Kembali Kejayaan 

Nusantara. Journal of International Relations, No. 2 (Novermber 2015): 2. 
24

 Biro Perencanaan dan Informasi. Indonesia Siap Hadapi Isu Ballast Water, loc. cit. 

https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/search?q=ballast+water
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kekhawatiran dalam bidang perkapalan. Masalah maritim bukan hanya bagaimana 

memajukan perdagangan, tetapi di sisi lain bagaimana kita juga melindungi 

ekosistem laut di Indonesia. 

Melihat dari fakta bahwa Indonesia telah memiliki komitmen internasional 

untuk menciptakan lingkungan maritim yang maju, berkembang, menjadi contoh 

di Asia dan juga berdasarkan ketertarikan pribadi Penulis terhadap kelautan, maka 

Penulis memutuskan untuk menulis Skripsi ini yang akan membahas penanganan 

dan daur ulang air ballas dalam hukumnya di Indonesia dan melihat Singapura 

sebagai patokan dimana Indonesia dapat belajar banyak dari negara tetangganya. 

Dengan demikian membuktikan bahwa kejelasan hukum merupakan hal yang 

signifikan dalam memajukan sektor perkapalan dan sektor maritim di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, berikut merupakan rumusan 

masalah untuk Skripsi ini: 

1. Bagaimana Ballast Water Management Convention (BWMC) 

mengatur tentang penanganan dan daur ulang air ballas? 

2. Bagaimana hukum di Indonesia dan Singapura mengatur tentang 

penanganan dan daur ulang air ballas? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah yang sudah terurai 

diatas, Penulis memilih judul untuk Skripsi ini: “Analisis Hukum Komparatif 

antara Indonesia dan Singapura sehubungan dengan implementasi International 

Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and 

Sediments” dengan tujuan penelitian, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peraturan yang diatur dalam 

BWMC yang telah berlaku secara internasional dari tahun 2017. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perkembangan hukum 

domestik di Indonesia dan Singapura terkait dengan penanganan 

dan daur ulang air ballas yang diatur dalam BWMC. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam bab ini, Penulis ingin menguraikan manfaat dari Skripsi ini. Penulis 

meyakini bahwa Skripsi ini bermanfaat dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Merupakan harapan Penulis bahwa Skripsi ini dapat menjadi bahan 

masukan atau kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. 

Khususnya pada perluasan pengetahuan terhadap penerapan BWMC yang 

sudah diratifikasi di Indonesia. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, merupakan harapan Penulis bahwa 

penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak terkait dalam 

menentukan kebijakan pelaksanaan manajemen air ballas. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi untuk analisis 

lebih lanjut tentang peraturan yang diperlukan terkait dengan manajemen air 

ballas. Dengan penjelasan yang tersktruktur dan jelas tentang pengaturan 

manajemen air ballas ini, semoga bisa menjadi salah satu pertimbangan 

penting untuk pembangunan kelautan di Indonesia. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab pertama akan membahas tentang pengenalan dan sarana 

penelitian untuk tulisan ini. Bab ini mencakup latar belakang, konsepsi 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua akan terdiri dari tinjauan teoritis atas diskusi utama 

penelitian ini. Bab ini akan mencakup pengantar topik penelitian tertentu. 

Bab kedua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan 

dalam Bab I menggunakan penjelasan yang disempurnakan dari topik 

tertentu. Bab ini akan terdiri dari berbagai teori dan konsep yang 
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ditemukan di berbagai sumber; buku, jurnal, situs web, tesis, peraturan 

hukum, dll. 

 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ketiga dari penelitian ini akan mencakup metode penelitian 

dan literatur untuk penelitian ini yang akan berfungsi sebagai pedoman 

pendekatan penulis untuk mengumpulkan bahan penelitiannya. Bab ini 

akan mencakup pemahaman dasar tentang berbagai jenis metode 

penelitian, jenis data, teknik analisis data, dan pendekatan penelitian. Di 

setiap bagian, Penulis akan menyebutkan metode apa yang akan 

digunakannya dalam merumuskan penelitian. 

 

BAB IV:  PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab keempat menganalisis: pertama, apa saja yang diatur dalam 

BWMC yang telah berlaku secara global mulai dari tahun 2017. Kedua, 

peraturan apa saja yang telah diterapkan dan sejauh mana peraturan 

tentang air ballas diberlakukan oleh Indonesia dan mengkomparasinya 

dengan Singapura. 

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima adalah bab terakhir dan penutup. Bab ini terdiri dari 

dua bagian; kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ditujukan untuk 

masalah yang yang telah dibahas dan dianalisis dengan cermat. Saran 
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yang akan diberikan dirancang oleh Penulis untuk menyelesaikan 

masalah yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


