
PETUNJUK UNTUK MENGGUNAKAN FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Membayangkan tugas di tangan dan mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan melaksanakan tugas. Bahaya-bahaya 
ini harus didaftar dan ditangani secara individual dalam formulir penilaian risiko. 

2. Setelah bahaya teridentifikasi, berdasarkan kombinasi dari kemungkinan dan tingkat keparahan/konsekuensi dari 
bahaya, nilai evaluasi risiko akan diberikan menggunakan matriks evaluasi risiko pada halaman terakhir. Misalnya, bahaya 
yang memiliki kemungkinan “tidak mungkin” dan tingkat keparahan/konsekuensi “berbahaya”, nilai evaluasi risiko akan 
(risiko sedang). 

3. Penentuan nilai evaluasi risiko, dengan menggunakan tabel tanggapan yang direkomendasikan pada halaman terakhir, 
tindakan yang tepat harus direncanakan dan diimplementasikan.

4. Dengan menggunakan contoh di atas dari nilai evaluasi risiko 4 (risiko sedang), kontrol yang sesuai harus diterapkan 
pada risiko dan ini harus didaftar sesuai dalam formulir bersama dengan orang yang bertanggung jawab untuk 
menerapkan kontrol dan tanggal penyelesaian.

5. Setelah kontrol diterapkan, risiko harus dinilai kembali secara keseluruhan dengan mempertimbangkan kontrol yang 
diterapkan dan sekali lagi menggunakan matriks evaluasi risiko pada halaman terakhir, nilai residu harus diperoleh.

6. Jika risiko residual pada penilaian ulang adalah ‘Trivial’ atau ‘Ditoleransi’ (nilai 1 dan 2), maka tidak ada kontrol tambahan 
yang diperlukan dan hanya pemantauan yang efektif dari tugas untuk memastikan kepatuhan dengan prosedur 
diperlukan.

7. Namun, jika penilaian ulang dari risiko adalah ‘Moderat’, ‘Substansial’ atau ‘Tidak dapat ditoleransi’ dan menghasilkan nilai 
yang lebih tinggi dari 2, ini menyiratkan bahwa kontrol yang diterapkan tidak cukup untuk mengatasi bahaya terkait dan 
karena itu tidak membawa risiko ke tingkat yang aman. Ini akan membutuhkan kontrol tambahan untuk diterapkan dan 
langkah 4 dan 5 untuk diikuti sekali lagi.

8. Proses ini akan berlanjut sampai risiko residual akhirnya diturunkan ke tingkat yang dapat diterima (nilai 1 atau 2). 

9. Pengawasan yang efektif dari tugas yang akan dilakukan diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada pengalihan 
yang tidak sah dan tidak aman yang secara efektif dapat mengubah seluruh penilaian risiko sehingga membuatnya tidak 
pantas untuk tugas saat ini. 

Formulir ini hanya bertujuan sebagai panduan dan tidak menggantikan prosedur perusahaan atau peraturan perundangan yang 
berlaku.
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NAMA KAPAL : AKTIVITAS : Operasional Peti Kemas PETUGAS TERKAIT DALAM TUGAS: 

Nahkoda, seluruh perwira dan awak kapal personil darat

KATEGORI 
BAHAYA

POTENSIAL BAHAYA 
TERIDENTIFIKASI

NILAI PENILAIAN 
RISIKO

(lihat hal. 9)

PPENANGANAN YANG MUNGKIN DIPERLUKAN
(termasuk yang telah atau akan dilakukan)

TINDAKAN RISIKO RESIDUAL
(lihat hal. 9)PENANGGUNG 

JAWAB
TGL SELESAI

Peti kemas rusak karena 
penanganan Peti kemas yang 
tidak tepat:
 � Selama bongkar-muat

 � Oleh pekerja bongkar-muat

 �  Karena pergeseran kargo di 
dalam container

Kerusakan pada struktur kapal.

Kerusakan pada  properti pihak 
ketiga seperti mesin derek 
dermaga, tongkang, truk trailer 
dll.

Mungkin (3) x
Berbahaya (2) = 6
Substansial
(hanya contoh)

 �  Semua perwira dan awak kapal harus terbiasa 
dengan rencana urutan muatan dan penyimpanan 
muatan kargo (container stowage plan) termasuk 
kekhasan yang terkait dengan pengangkutan Peti 
kemas Out Of Gauge (OOG), jika ada. 

 �  Penambatan kapal & tali tambat  agar di periksa  
secara teratur untuk memastikan kapal tidak 
bergeser dan menyebabkan kesulitan untuk 
operator mesin derek.

 �  Pekerja bongkar-muat harus diawasi dengan benar 
dan perwira dek/awak kapal tidak perlu ragu untuk 
memberi tahu/menegur  dengan benar.

 �  Tali pengangkat/grab untuk menstabilkan/
membatasi pergerakan Peti kemas yang akan 
digunakan.

 �  Operator derek harus kompeten dan diberikan 
instruksi khusus untuk tidak mengoperasikan 
derek dengan cara yang tidak sesuai atau tidak di 
benarkan. Dalam kasus di mana derek kapal 
digunakan, operator derek harus mengetahui 
batas kemampuan derek.

 �  Inspeksi/Pemeliharaan peralatan pengangkat 
termasuk saklar batas (limit switch)  yang harus 
dilakukan secara tuntas.

 �  Kait pengunci (twist lock)  harus dilepas dari 
bagian atas Peti kemas saat memuat untuk 
menghindari peti kemas mendarat pada bagian 
atas, yang dapat menyebabkan lubang karena 
menusuk masuk ke dalam unit.

Nahkoda, seluruh 
perwira dan awak 
kapal.

Tidak Mungkin (2) x
Sedikit Berbahaya (1)
= 2 Dapat Ditoleransi
(hanya contoh)
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Peti kemas tidak disimpan sesuai 
dengan rencana penyimpanan 
yang menghasilkan:

 �  Stabilitas yang buruk.

 � Kesulitan dalam pengeluaran 
sesuai rotasi dermaga.

 �  Tekanan yang tidak 
semestinya pada struktur 
kapal dan peralatan terkait.

 �  Pemisahan/penempatan 
kargo yang tidak tepat/ tidak 
memadai termasuk kargo 
berbahaya (IMDG).

 �  Pencurian kargo dari Peti 
kemas selama pelayaran.

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)

 �  Meskipun perencanaan penyimpanan muatan 
biasanya dilakukan oleh perencana kargo dari pihak 
darat, hal yang sama harus diverifikasi oleh staf kapal 
dan tidak diterima boleh sepenuhnya oleh pihak 
kapal tanpa verifikasi lebih lanjut

 �  Perencanaan pemuatan/pembongkaran container 
dari pihak darat tidak mengurangi tanggung jawab 
Nahkoda untuk keselamatan kapal.

 �  Stabilitas akan dihitung untuk setiap tahap operasi 
bongkar/muat, termasuk hilangnya stabilitas saat 
mengangkat Peti kemas yang berat dengan derek 
sendiri.

 �  Peti kemas yang lebih berat disimpan di bagian 
bawah dan yang lebih ringan serta kosong disimpan 
di bagian atas untuk stabilitas yang lebih baik.

 �  Berat tumpukan maksimum yang diizinkan untuk 
Peti kemas tidak boleh melampaui batas.

 �  Pergantian/perputaran dermaga Peti kemas sesuai 
dengan rencana penyimpanan juga harus tersedia 
bagi semua petugas dan awak kapal terlebih dahulu.

 �  Verified Gross Mass (VGM) Peti kemas agar tersedia 
di kapal.

 �  Isi Peti kemas dan persyaratan khusus agar tersedia 
diatas dek kapal sebelum dimulainya operasi 
pemuatan misalnya di penyimpanan di bawah dek 
atau unit reefer.

 �  Kargo berbahaya agar diidentifikasi dan staf kapal 
harus memastikan peti kemas  tersebut dipisahkan 
dan disimpan / berlabel sesuai dengan kode IMDG.

 �  Untuk mencegah pencurian, jika memungkinkan, 
peti kemas harus disimpan dengan posisi pintu yang 
berhadapan sehingga tidak ada cukup ruang bagi 
mereka untuk dibuka.

 �  Peti kemas yang  bagian atasnya dapat terbuka, 
(open top container) hanya boleh digunakan untuk 
kargo yang besar dan berat di mana pemuatan pintu 
depan tidak memungkinkan untuk mencegah 
pencurian.

Nahkoda, seluruh 
perwira dan awak 
kapal.

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)
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(untuk dinilai dan 
diselesaikan)

 �  Peti kemas tanpa segel atau kunci yang harus 
diperiksa, disegel dan dicatat dengan benar.

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)

Peti kemas bergeser dan merusak 
Peti kemas lain dan/atau struktur 
kapal dan peralatan terkait.

Kesalahan dalam menggunkan kait 
pengunci dan/atau perbedaan cara 
dalam menggunakan rangkaian 
kait pengunci dan tanpa kode 
warna.

Kerusakan kargo / tumpahan di 
dalam Peti kemas dan / atau juga 
mencemari kargo di Peti kemas lain 
karena perpindahan tumpahan.

Peti kemas hilang ke laut.

Peti kemas yang telah hilang ke laut 
menimbulkan bahaya navigasi ke 
kapal dan pelabuhan lain.

Peti kemas hilang kelaut, dan 
menyebabkan pencemaran.

Peti kemas yang hilang di laut 
menyebabkan hilangnya stabilitas.

Buruknya kondisi ikatan kargo di 
atas kapal.

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)

 �  Peti kemas harus diikat secara aman  sesuai 
dengan Panduan pengikatan (pelashingan)  Peti 
kemas (CSM) yang disetujui.

 �  Awak kapal harus mengetahui  persyaratan 
pengikatan spesifik kapal sesuai CSM.

 �  Inventarisasi terperinci termasuk sertifikat uji, jika 
berlaku, dari semua alat pengikat (pelashingan)  
harus dipertahankan di atas kapal.

 �  Pemeriksaan kondisi berkala pada alat  pengikat 
(pelashingan)  seperti yang direkomendasikan 
dalam CSM yang harus ditaati; setiap  alat  pengikat 
(pelashingan)  yang tidak memenuhi persyaratan 
untuk diganti dan dilepas segera. Semua  alat  
pengikat (pelashingan)  yang rusak harus  
ditempatkan secara terpisah agar tidak keliru saat 
di gunakan.

 �  Gunakan hanya kait pengunci (twist lock)  satu 
arah yang direkomendasikan di atas kapal. Dalam 
hal  kait pengunci (twist lock) dengan arah kanan 
dan kiri yang digunakan, hal tersebut agar diberi 
kode warna yang sesuai untuk menghindari 
penggunaan yang salah.

 �  Pengikatan/pelashingan pada Peti kemas harus 
diperiksa secara khusus setiap hari dan 
pemeriksaan lanjutan dilakukan sesuai kebutuhan, 
terutama sebelum dan sesudah mengalami cuaca 
buruk. Hal tersebut agar dicatat dengan baik.

Nahkoda, seluruh 
perwira dan awak 
kapal

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)
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Kerusakan basah pada kargo 
dalam Peti kemas karena Peti 
kemas yang berlubang / rusak.

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)

 �  Pemeriksaan kondisi yang harus dilakukan 
pada Peti kemas kosong di halaman 
sebelumnya isian, jika memungkinkan 
termasuk memeriksa Plat Persetujuan 
keamanan Peti kemas yang valid.

 �  Periksa kondisi untuk memasukkan 
pengecekan lubang, penyegelan pintu, 
pengaturan penguncian dan engsel pada 
pintu, penghilangan tanda/plakat yang tidak 
relevan yang berkaitan dengan muatan 
sebelumnya, busur atap dalam hal Peti 
kemas atas terbuka dan kondisi miring 
(terpal) dalam Peti kemas dengan 
kemiringan atap yang bisa dilepas.

 �  Selama pemuatan, staf kapal harus 
memberi perhatian khusus pada kondisi 
Peti kemas yang diterima di atas kapal. 
Setiap ketidaksesuaian harus dilaporkan 
dan didokumentasikan (laporan kerusakan 
Peti kemas) sesuai; laporan yang sama harus 
ditandatangani oleh mandor pemuatan. Hal 
yang sama berlaku untuk Peti kemas yang 
rusak selama proses pembongkaran.

 �  Jika Peti kemas berlubang terdeteksi di atas 
kapal setelah berlayar, perbaikan sementara 
dapat dilakukan. Kerusakan ini harus 
tercatat dalam laporan kerusakan Peti 
kemas, yang kemudian dikirim ke pemilik/ 
penyewa.

 �  Nahkoda harus menyadari karena ia dapat 
menolak sebuah Peti kemas jika ditemukan 
tidak layak untuk diangkut. 

 �  Penutup palka (hatch cover) harus diperiksa 
agar tahan cuaca untuk mencegah 
masuknya air hujan ke dalam palka.

Anggota personel darat

Nahkoda, seluruh perwira 
dan awak kapal

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)
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Karena membanjiri ruang kargo 
yang menerobos integritas 
antara ruang kargo dan tangki 
balas.

Karena membanjiri ruang kargo 
terus melalui jalur balas/sistem 
pemompaan bilge.

Karena membanjiri ruang kargo 
akibat air hujan.

Kerusakan basah pada kargo 
dalam kontainer terjadi di darat 
sebelum pemuatan di atas kapal 
atau setelah pembongkaran.

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)

 �  Pemantauan kondisi palka secara berkala 
dan ruang terkait seperti tangki balas harus 
dilakukan. Perbaikan yang tepat harus 
dilakukan untuk menjaga keutuhan/kualitas 
tangki. Pemeriksaan tersebut juga termasuk 
memeriksa kondisi lubang untuk keluar 
masuk orang dari dalam tangki serta kondisi 
dari pipa sounding/pipa udara .

 �   Untuk mempertimbangkan tekanan tangki 
balas selama pelayaran balas sebelum 
pemuatan untuk memverifikasi 
kelengkapan tutup tangki.

 �    Penghisap got/bilge didalam palka, bila 
memungkinkan dilengkapi dengan katup 
satu arah untuk mencegah aliran balik air 
ke dalam palka kargo.

 �  Bilge/got di dalam palka harus diperiksa 
secara teratur setidaknya setiap hari.

 �  Penutup palka (hatch cover) harus tahan 
terhadap cuaca untuk mencegah masuknya 
air hujan ke dalam palka.

 �  Saat proses muat, peti kemas  harus 
diperiksa apabila ada tanda-tanda 
kerusakan karena basah seperti 
kelembaban/air yang menetes atau noda air 
yang terendam pada wadah dinding 
samping eksternal. Dalam kasus di mana 
kontainer masih berada di bawah tanggung 
jawab Anggota di tempat penyimpanan, 
sejauh. mungkin tempat penyimpanan yang 
terlindung dan kering harus diatur dan 
pemeriksaan berkala dilakukan.

Anggota personel darat
Nahkoda, seluruh perwira 
dan awak kapal

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)

Formulir ini hanya bertujuan sebagai panduan dan tidak 
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Kerusakan kargo karena 
kerusakan unit pendingin.

Kerusakan kargo karena 
penanganan/penyimpanan/
bagian mesin yang tidak tepat di 
atas kapal.

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)

Pemuatan sebelumnya

 �  Surat muatan kargo berpendingin menunjukkan 
angka, status posisi, komoditas, suhu dan status 
ventilasi harus tersedia di kapal.

 �  Posisi penyimpanan yang diajukan harus diperiksa 
terhadap lokasi titik kapal berpendingin dan kabel 
ekstensi yang memadai untuk menyediakan daya 
harus tersedia jika diperlukan.

 �  Harus diputuskan terlebih dahulu apakah staf kapal 
atau pekerja pelabuhan akan melakukan 
pemasangan/pemutusan  pendingin.

 �  Kabel pemantauan jarak jauh kontainer berpendingin 
harus sesuai dengan kontainer berpendingin 
tersebut. 

 �  Kontainer dipasang ke daya pada waktu dan suhu 
paling awal harus dicatat. Pengaturan suhu/ventilasi 
diperiksa sesuai daftar muatan.

 �  Pintu kotak kontrol tertutup rapat untuk mencegah 
masuknya air dan mengontrol kerusakan.

 �  Kontainer diperiksa untuk semua bunyi yang tidak 
normal, alarm, suhu yang salah saat memuat. Jika ada 
keganjilan dicatatan, agen setempat/pemesanan 
lokal harus diinformasikan. Setiap kontainer 
berpendingin yang rusak harus dimatikan bila 
perbaikan yang memuaskan tidak mungkin dilakukan 
selama masa berada di pelabuhan.

 �  Kontainer berpendingin ( reefer container ) yang baru 
ditemptatkan dapat diterima dengan surat jaminan.

Saat berlayar

 �  Kontainer berpendingin (reefer container) diperiksa 
secara fisik setidaknya dua kali sehari dan dicatat 
dalam buku catatan pendingin. Pemeriksaan harian 
termasuk catu daya, suplai air pendingin jika berlaku, 
suhu yang benar dicatat di grafik dan tampilan digital, 
gangguan daya apa pun seperti log grafik, 
penyegelan kotak kontrol dan bunyi atau getaran 
tidak normal dari unit pendingin.

Nahkoda, seluruh 
perwira dan awak 
kapal

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)
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 �  Suku cadang dan panduan untuk kontainer 
berpendingin harus dipelihara di atas kapal 
untuk perbaikan mendesak jika diperlukan 
selama pelayaran. Inventarisasi suku cadang 
yang sama dipelihara di atas kapal dan 
ditambah lagi sebagaimana diperlukan.

 �  Pelatihan yang tepat dalam pemeliharaan 
unit pendingin diberikan kepada staf utama.

Selama pembongkaran

 �  Kontaier tidak dilepaskan dari sumber listrik 
sampai pembongkaran sebelumnya. Hanya 
pendingin yang dilepaskan untuk dicabut 
dan dengan secara tidak sengaja seluruh 
ruang.

 �  Kabel daya dan kabel pemantauan harus 
diamankan dengan rapi untuk menghindari 
kerusakan selama operasi kargo.

 �  Jika kontainer berpendingin disimpan ulang 
di atas kapal, semua pemeriksaan muatan 
harus dilakukan dengan teliti.

(untuk dinilai dan 
diselesaikan)
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Sedikit Berbahaya
(1)

Berbahaya
(2)

Sangat Berbahaya
(3)

Sangat tidak 
 Mungkin

(1)

Risiko Ringan
(Skor 1)

Risiko yang Dapat 
Diterima 
(Skor 2)

Risiko Sedang
(Skor 3)

Tidak Mungkin
(2)

Risiko yang Dapat 
Diterima 
(Skor 2)

Risiko Sedang
(Skor 4)

Risiko Substansial
(Skor 6)

Mungkin 
(3)

Risiko Sedang
(Skor 3)

Risiko Substansial
(Skor 6)

Risiko tak Dapat 
Diterima
(Skor 9)

Ringan Tidak ada tindakan yang diperlukan.
Dapat Diterima Tidak ada kendali tambahan yang diperlukan.

Pemantauan diperlukan untuk memastikan kendali tetap terjaga. 

Sedang Diperlukan upaya untuk mengurangi risiko.
Kendali harus dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan 

Substansial Pekerjaan baru tidak dimulai sampai risiko berkurang.
Jika pekerjaan sedang berlangsung, tindakan mendesak harus diambil.
Sumber daya yang besar mungkin diperlukan.

Tak Dapat Diterima Pekerjaan tidak boleh dimulai atau dilanjutkan sampai risiko telah berkurang.
Jika pengurangan risiko tidak dimungkinkan, aktivitas harus dihentikan.

TABEL DI BAWAH INI MENUNJUKKAN RESPON YANG DIREKOMENDASIKAN DI SETIAP KASUS.

MATRIKS EVALUASI RISIKO UNTUK MENDAPATKAN SKOR           

Tingkat Keparahan/Konsekuensi
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