IRF GTE Workshop
PB FAJI

SERTIFIKASI PEMANDU ARUNG JERAM
INTERNATIONAL RAFTING FEDERATION
SUNGAI KUANTAN
8 – 10 NOPEMBER 2019

FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA bekerjasama dengan INTERNATIONAL RAFTING
FEDERATION, akan menyeleggarakan Sertifikasi Pemandu Arung Jeram (Guide/ TripLeder /
Instruktur) di sungai Kuantan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat pada tanggal 8-10
Nopember 2019. Kami mengundang para pemandu arung jeram di tanah air untuk dapat
mengikuti sertifikasi maupun meningkatkan kualifikasinya sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan.
1.
2.
-

PERSYARATAN PESERTA SERTIFIKASI GUIDE / TRIP LEADER / INSTRUKTUR IRF
Berumur minimal 18 tahun.
Dapat berenang.
Surat keterangan dari operator tempat bekerja
Surat pengantar dari Pengurus Provinsi.
Curriculum Vitae
Foto digital format paspor
Photo Copy KTP / ID Card
Sertifikat First Aid yang masih berlaku sesuai dengan tingkatan sertifikasi yang
diambil.
River Guide Log book yang disahkan oleh operator di tempat bekerja.
PERSYARATAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT GUIDE & TRIP LEADER IRF
Memiliki sertifikasi pemandu IRF dan Telah berakhir masa berlakuknya (3 tahun)
River Guide Log book yang disahkan oleh operator di tempat bekerja.
Photo Copy KTP / ID Card
Sertifikat First Aid yang masih berlaku sesuai dengan tingkatan sertifikasi yang
diambil.
Membayar biaya perpanjangan sertifikat.

3. INSTRUKTUR / ASSESOR
- Pieter Bekkers (IRF Guide Assesor)
4. RENCANA JADWAL KEGIATAN (tidak diwajibkan bagi peserta perpanjangan
sertifikat)
Jumat, 8 Nopember 2019
o Registration

:

Sabtu : 9 Nopember 2019
:
o Running The River, swiming in whitewater/trowbags/flipping and re-flip /
mechanical advantages system 3 :1 and 4:1 / and safety talk.
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Minggu : 10 Nopember 2019 :
o Running the river, monitoring own skill of the guide and scenario training.
o Exam theory
o End program and certification
5. BIAYA :
o Biaya kepesertaan adalah biaya kegiatan ditambah biaya sertifikasi
sebagaimana ketentuan IRF.
(Biaya kepesertaan = Biaya Kegiatan + Biaya sertifikasi IRF)
Biaya Kegiatan tersebut sesuai dengan klasifikasi yang diambil:
- Pemandu
: Rp. 3.750.000,- Trip Leader
: Rp. 4.500.000,- Instruktur
: Rp. 5.250.000,Biaya sudah termasuk :
- Akomodasi selama kegiatan
- Konsumsi
- Perlengkapan (tidak termasuk personal gear)
- Transportasi lokal selama kegiatan
- Instruktur / Asessor
- Kartu Guide IRF jika dinyatakan lulus.
o Bagi pemandu / trip leader / instruktur IRF yang memperpanjang masa berlaku
sertifikat, dikenakan biaya: Rp.1.250.000.- sudah termasuk biaya sertifikat dan
denda keterlambatan (prosedur perpanjangan bersifat adminstrasi dan tanpa
harus mengikuti ujian sertifikasi kembali).

6. PROSEDUR PENDAFTARAN
o Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan
Mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran dan melakukan
pembayaran biaya sertifikasi melalui Transfer ke Rekening :
PB FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA
BANK MANDIRI
No Rekening : 124.000.54.1557.6
Pada aplikasi transfer pada kolom pengirim ditulis :
Nama peserta (Nama Lengkap)
Biaya pendaftaran Peserta SERTIFIKASI GUIDE IRF / PERPANJANGAN SERTIFIKAT*
Sungai Kuantan 2019 Level Guide / Trip Leader / Instruktur*
*tulis sesuai pilihan.
o Mengirim Copy bukti transfer dan berkas persyaratan administrasi lainnya ke
alamat email : pb_faji@faji.org dan cc ke kurniawan.joniexplore@gmail.com.

o Pendaftaran ditutup pada tanggal 20 Oktober 2019.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Joni Kurniawan : 08126417356
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7. PERSYARATAN PENGALAMAN CALON PESERTA
o Kandidat Guide
Memiliki pengalaman pengarungan sungai sesuai dengan tingkat kesulitan sungai
pada level uji sertifikat pemandu yang akan diikuti, dengan ketentuan minimum
jumlah trip sebagai berikut :
• Level 2. (10 pengarungan atau 20 jam pengalaman di sungai kelas II).
• Level 3. (30 pengarungan atau 60 jam pengalaman di sungai kelas III).
• Level 4. (50 pengarungan atau 100 jam pengalaman di sungai kelas IV).
Pengalaman dibuktikan dengan photo copy Log Book atau surat keterangan yang
bertanda tangan dan / berstempel dari trip leader / operator tempat bekerja.
o Kandidat Trip leader
Memiliki pengalaman pengarungan sungai sesuai dengan tingkat kesulitan sungai
pada level uji sertifikat pemandu yang akan diikuti, dengan ketentuan minimum
jumlah trip sebagai berikut :
• Level 2. (50 pengarungan atau 100 jam pengalaman di sungai kelas II).
• Level 3. (75 pengarungan atau 150 jam pengalaman di sungai kelas III).
• Level 4. (200 pengarungan atau 400 jam pengalaman di sungai kelas IV).
Pengalaman dibuktikan dengan photo copy Log Book atau surat keterangan yang
bertanda tangan dan / berstempel dari trip leader / operator tempat bekerja.
o Kandidat Instruktur
Memiliki pengalaman pengarungan sungai sesuai dengan tingkat kesulitan sungai
pada level uji sertifikat pemandu yang akan diikuti, dengan ketentuan minimum
jumlah trip sebagai berikut :
• Level 3. (100 pengarungan atau 200 jam pengalaman di sungai sebagai Trip
Leader atau di atasnya).
• Level 4. (100 pengarungan atau 200 jam pengalaman di sungai sebagai Trip
Leader atau di atasnya).

Pengurus Besar
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA
KOMISI PARIWISATA
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