
PEDOMAN TEKNIS 

PENGURUS BESAR 
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA 

 

BIDANG KOMPETISI  
2021 

TIM PENYUSUN  
 

Joni Kurniawan  
Aris Widodo 
Endang Muttakin 
Ahmad Faiqi 
Madayun Laswardy 
Sofyan Saifuddin 



PENGURUS BESAR 
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Salam olah raga, 

Kepada seluruh masyarakat arung jeram di tanah air, kita doakan semoga 
kita semua senantiasa diberi perlindungan, kekuatan dan kesehatan oleh 
yang Maha Kuasa dan dapat melalui masa-masa sulit yang penuh cobaan 
dan tantangan ini. 

Masa pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia di awal tahun 
2020 ternyata belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir. 
Adalah karena rahmat dari yang Maha Kuasa, sampai saat ini  kita mampu 
terus bertahan dan terus beraktivitas sebagai tanggung jawab kita 
terhadap keluarga, organisasi dan bangsa ini. Pandemi telah memberikan 
dampak besar terhadap berbagai sendi kehidupan. Termasuk halnya di 
sektor pariwisata dimana arung jeram menjadi salah satu usaha yang 
mengalami keterpurukan sangat besar dengan dirumahkannya banyak 
para kerja di usaha ini termasuk tutupnya beberapa operator karena tidak 
mampu bertahan lagi menghadapi tantangan saat ini.  

Begitu juga pada aktivitas olah raga, berbagai even olahraga ditunda 
bahkan dibatalkan penyelenggaraannya akibat pandemi ini. Bahkan even 
sekelas olimpiade sekalipun harus mengalami pengunduran dan 
kemungkinan diselenggarakan tanpa penonton demi mencegah penularan 
Covid-19 yang terus bermutasi berkembang membentuk varian-varian 
baru. 

Bagi kita Federasi Arung Jeram Indonesia tentu juga memiliki semangat 
yang sama dalam mendukung semua program pemerintah dalam upacaya 
pencegahan penularan Covid-19 ini. Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Lomba Arung Jeram Masa Pandemi Covid-19 adalah upaya dari kita untuk 
tetap dapat eksis, bergerak, bangkit dan berprestasi dengan segala 
tantangan dan keterbatasan yang ada. Pedoman ini diharapkan dapat 
menjadi acuan bagi segenap penyelenggaraan lomba arung jeram di masa 
pandemi ini yang tentu saja tetap harus berkordinasi dan mengacu juga 
pada ketentuan dan peraturan lokal, daerah dan nasional yang berlaku. 

Karena sifatnya darurat dan terbatas, maka ketentuan yang berlaku pada 
Peraturan Penyelenggaraan Kompetisi Arung Jeram  Indonesia 2021 secara 
umum tetap berlaku dengan penyesuain penyelengaraan berdasarkan 
kondisi pandemi Covid-19 sebagai Pedoman ini. 
Terimakasih, atas perhatian, kebersamaan  kita kami ucapkan terimakasih.. 
 
Hormat  saya, 
Pengurus Besar 
Federasi Arung Jeram Indonesia 
 
 
Amalia Yunita 
Ketua Umum  
 

KATA  PENGANTAR 



DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR 
Ketua Umum FAJI 
DAFTAR ISI 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
BAGI SELURUH PIHAK YANG TERLIBAT 
• Atlet / Official 
• Technical Delegate, Wasit / Juri 
• Supplier / Vendor / Kontraktor / Mitra Kegiatan, Pekerja / 

Crew / Voluntir 
• Pihak terkait dan pihak lain yang beraktivitas di lokasi 

lomba 
MANAJEMEN & TATA KELOLA  
• Alur / Proses Penyelenggaraan Kompetisi Arung Jeram 
• Pra Kegiatan 
• Publikasi & Administrasi 
• Persiapan Kegiatan 
• Pelaksanaan Lomba  
• Kegiatan Pendukung 
• Pengendalian & Pengawasan 
• Tindakan Kedaruratan 
LAMPIRAN 
• FORM PERJANJIAN PESERTA / OFFICIAL  DAN 

PELEPASAN TUNTUTAN 
• KEDARURATAN MEDIK 
REFERENSI 
PENGERTIAN UMUM 
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN 



TENTANG PEDOMAN 

 

TUJUAN 
 

Terlaksananya kompetisi arung jeram nasional yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan kompetisi internasional dan nasional dengan senantiasa berpegang 

teguh pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19. 

LATAR BELAKANG 
 

1. Pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 
2. Perlunya menjaga imunitas tubuh seluruh pihak 

yang terlibat  

3. Terjaganya kelestarian lingkungan  di lokasi lomba 
4. Kompetisi yang sesuai standar FAJI & IRF 

 

PEMBERLAKUAN PEDOMAN 
 

1. Lomba hanya dapat dilaksanakan pada kawasan zona hijau 
dan kuning dan tidak diperbolehkan dilakukan pada zona 
orange,  merah dan hitam. 

2. Penyelenggaraan lomba hanya dapat dilakukan jika 
mendapatkan rekomendasi / ijin dari satgas Covid-19 dan 
atau kebijakan daerah yang bersangkutan yang 
membolehkan terlaksananya lomba. 

3. Dokumen ini memuat panduan yang tunduk kepada 
ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan yang 
berlaku  di daerah  yang dari waktu ke waktu dilakukan 
sinergi dan evaluasi terhadap rencana kegiatan serta 
kebijakan pihak berwenang yang menetapkan peraturan 
terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi nasional, 
daerah dan lokal. 
 



KELOMPOK  SASARAN 
KEPADA  SIAPA  PANDUAN  INI  BERLAKU 

PENYELENGGARA 
Dapat terdiri dari  :  

• Kepengurusan FAJI pada semua tingkatannya sesuai dengan Klasifikasi 

Kompetisi,  

• Instansi / Dinas dan atau Lembaga Pemerintahan, Sipil / TNI / POLRI, 

• Event Organizer, 

• Klub / Organisasi / Perkumpulan Arung Jeram, 

• Pihak lain yang bekerjasama dengan FAJI. 

SUPLIER, VENDOR ATAU MITRA KEGIATAN 
Pihak yang dilibatkan dalam menyediakan jasa atau barang yang dibutuhkan 

oleh penyelenggara. 

PEKERJA, CREW, VOLUNTIR 
Pihak yang dilibatkan untuk membantu mengerjakan tugas-tugas tertentu diluar 

kepanitiaan. 

OFFICIAL & ATLET 

Peserta lomba yang terdiri dari official dan atlet yang terdaftar sebagai peserta. 

PIHAK TERKAIT 

Para pihak yang terkait maupun yang  terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan yang dapat terdiri instansi 

pemerintah pengambil  kebijakan di tingkat nasional 

hingga daerah, instansi Keamanan, Medis/RS, Rescue,   

Pengelola lokasi, Para undangan acara,  sponsor, 

pendukung acara, media, dan lain-lain. 

TECHNICAL DELEGATE, JURI & WASIT 

Orang yang diberi mandat oleh Pengurus FAJI sesuai dengan level kompetisi. 



BAGI SELURUH PIHAK 
YANG TERLIBAT 

• Atlet & Official 
• Technical Delegate, Panitia, Juri & 

Wasit, Crew & Voluntir 
• Supplier / Vendor / Mitra Kegiatan / 

Pekerja  
• Pihak Terkait / Undangan / Media  

 



A. ATLET & OFFICIAL 

PANDUAN UMUM 
& 

KHUSUS 



• Jalankan pola hidup sehat  

• Pastikan dalam keadaan sehat dengan tidak sedang mengalami kondisi atau 
mengidap berbagai penyakit sebagaimana yang dipersyaratkan dan tidak 
dalam status terinfeksi Covid-19 maupun dengan gejala-gejala fisik  terinfeksi 
Covid-19. 

• Minimal telah mengikuti vaksinasi  Covid-19 tahap 1 (dosis 1)  dibuktikan 
dengan sertifikat vaksinasi. 

• Lakukan pemeriksaan PCR  / Swap test menjelang lomba (sebelum registrasi)  
dan minimal satu kali pengecekan ulang (PCR /Swap test)  pada saat 
berlangsungnya lomba. 

• Selalu menjalankan protokol kesehatan secara ketat saat beraktifitas, dengan 
memakai masker  sesuai standar kesehatan (kecuali saat berarung jeram), 
sering cuci tangan  pakai sabun, menjaga jarak dan hindari berkumpul 
dengan orang lain. 

• Sediakan perlengkapan sendiri selama mengikuti lomba (perlengkapan 
lomba, pakaian ganti, perlengkapan mandi  dan pakaian lomba, masker 
dan cadangannya, botol air minum, makanan ringan, kantung pengaman 
barang pribadi, perlengkapan ibadah bagi yang beragama Islam, hand 
sanitizer dan obat-obatan pribadi, dan vitamin). 

• Disiplin dan taat terhadap jadwal dan peraturan lomba dan selalu 
mengenakan tanda pengenal  (ID Card). 

• Ikuti pemeriksaaan suhu tubuh pada saat sebelum dimulainya lomba di 
masing-masing nomor lomba 

• Bersedia membuat pernyataan untuk menerima sanksi tidak berlomba 
maupun dirujuk ke fasiltias kesehatan setempat jika hasil test PCR / Swap test 
terindikasi terinfeksi Covid-19 (reaktif / positif). 

• Menjaga kebersihan lingkungan selama mengikuti lomba dengan membuang 
sampah pada  tempatnya dan ikut dalam memelihara kebersihan lingkungan. 

PANDUAN UMUM 

ATLET & OFFICIAL 



Alur Proses 

ATLET & OFFICIAL 

PANDUAN KHUSUS 



Atlet & Official 

Persiapkan kesehatan fisik dan mental serta  

patuhi protokol Kesehatan selama  latihan 

persiapan menjelang lomba 

Lakukan tes Covid-19  secara berkala sesuai prosedur 

bagi seluruh atlet dan official yang akan 

diberangkatkan. 

Ikuti Vaksinasi Covid-19  (min Tahap 1 / dosis 1),  jauh 

sebelum lomba dilaksanakan. 

Siapkan perlengkapan dan logistik sesuai kebutuhan  untuk  di  perjalanan 

pergi   dan kembali maupun selama mengikuti  kejuaraan di lokasi  lomba.  

• Pakaian, perlengkapan ibadah  dan perlengkapan pribadi lainnya sesuai 

lama kegiatan 

• Makanan, vitamin  dan obat-obatan 

• Perlengkapan lomba (pelampung, helmet, dayung dan lain-lain) dengan 

tanda / nomor khusus agar tidak tertukar dengan peserta lain. 

Meminta saran dan  dapatkan surat keterangan sehat dari Dokter  serta 

pastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat  sebelum keberangkatan dengan  

tidak  sedang mengalami kondisi atau mengidap berbagai penyakit  

sebagaimana yang dipersyaratkan sebelum mengikuti kegiatan  lomba 

seperti :  

• Lemah jantung, hipertensi, epilepsi, dislokasi sendi / patah tulang, astma 

/ sesak napas dan sedang hamil, 

• Gejala dan kondisi terindikasi terinfeksi virus Covid-19. 

1 

2 

3 

4 
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PANDUAN KHUSUS 

 
Pahami peraturan yang berlaku dalam kompetisi FAJI 

• Peraturan Kompetisi FAJI & Ketentuan Lomba Masa  Pandemi 

Covid-19 

• Peraturan umum terkait penyelenggaraan lomba 

• Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 

A.1. Persiapan Menjelang Lomba 



Atlet & Official 

A.2. Di Perjalanan 

Berkendaraan : 

• Gunakan kendaraan pribadi / kendaraan khusus kontingen jika 

menggunakan jalur perjalanan darat 

• Gunakan kendaraan carteran khusus untuk tim / kontingen dan 

tidak bergabung dengan orang lain / tim / kontingen lain dari 

Bandara menuju lokasi kegiatan dan kembali. 

 

-  

Ikuti Vaksinasi Covid-19  (min Tahap 1/dosis 1), dan test 

PCR / Swap test dengan hasil negatif  / non reaktif 

sebagai persyaratan perjalanan dan bawa ke lokasi lomba 

sertifikat  vaksin dan test PCR / swap test yang masih 

berlaku. 

Lakukan prosedur Desinfeksi : 

• Kendaraan sebelum digunakan 

• Perlengkapan dan tas perlengkapan sebelum 

dinaikkan ke dalam kendaraan. 
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Pahami peraturan yang berlaku dalam perjalanan pergi 

dan pulang ke lokasi lomba.  

• Peraturan penerbangan 

• Peraturan perjalanan darat 

Patuhi Prosedur Kesehatan Protokol Covid-19 selama dalam perjalanan : 

• Bawa hand sanitier dan kenakan masker selama perjalanan dan bawa 

cadangan sesuai kebutuhan selama kegiatan. 

• Singgah untuk makan / minum hanya pada rumah makan / restoran yang 

menerapkan protokol kesehatan Covid-19 atau melakukan pembelian 

makanan  secara take away. 

• Disiplin pada Protokol Kesehatan Covid-19 jika harus bermalam di 

penginapan pada perjalanan darat.  

 



ATLET / OFFICIAL 
KIT STARTER 

Masker 

Helmet 

Dayung 
Seragam TIm 

Pelampung 

Alas Kaki 

Alat Hiburan 

Hand 
Sanitizer 

Makanan 
& Perlengkapan 
Ibadah (Muslim) 

Botol Air mInum 

Tali  
Lempar 

Fliplines 

Dry bag 

Pisau  
Rescue 

Pluit 

First Aid 
Kit 



Atlet & Official 

A.3. Pendaftaran Dan Registrasi 
• Lakukan pendaftaran secara daring dengan informasi yang benar dan lengkap. 
• Hadir sesuai jadwal registrasi di lokasi lomba. 
• Bawa dan tunjukkan dokumen-dokumen asli yang dipersyaratkan  pada 

pendaftaran  saat melakukan registrasi ; 
(formulir, ID Card/ KTP/Surat Domisili, Surat  keterangan sehat, pas photo, surat 
rekomendasi, bukti asuransi  perlindungan diri, sertifikat  vaksin, dan bukti 
transfer). 

• Menandatangani surat pernyataan Pencegahan Covid-19. 
• Melampirkan Hasil test PCR  yang masih berlaku saat menjelang lomba (saat 

registrasi) atau mengikuti  rapid test  saat Registrasi dengan hasil non reaktif / 
negatif (swap test). 

• Ikuti proses pemeriksaaan kesehatan sesuai jadwal yang ditentukan panitia. 
 

A.4. Aktivitas Lomba  
• Pastikan seluruh kartu identitas atlet ,  perlengkapan lomba  dan perlengkapan 

pendukung dibawa dalam setiap hari lomba. 
• Menjalankan protokol kesehatan secara ketat  selama di area publik. 
• Hadir tepat waktu di lokasi yang telah ditentukan pada setiap nomor lomba. 
• Hanya memasuki area yang diijinkan bagi atlet dan official tim. 
• Gunakan fasilitas transportasi mandiri dan atau kendaraan yang tidak bergabung 

dengan peserta / tim / kontingen lain untuk kebutuhan mobilitas tim. 
• ikuti prosedur pemeriksaaan kesehatan dan atau pemeriksanaan suhu tubuh sebelum 

berlomba. 
• Hindari kerumunan dan kontak dengan orang lain, pada saat menunggu giliran start / 

lomba maupu  di area finish saat selesai berlomba,  dan berisitirahat pada lokasi yang 
telah ditentukan oleh panitia. 

• Gunakan perlengkapan sendiri untuk berlomba dan hindari bertukar perlengkapan 
dan meminjam perlengkapan dari orang / tim lain. 

• Tempatkan perlengkapan pribadi secara aman / terpisah dan terhindar tercampur 
dengan perlengkapan orang lain dan beri nomor / pengenal untuk membedakannya 
dengan milik orang lain. 

• Lakukan disinfeksi terhadap seluruh perlengkapan lomba tim sebelum dan setelah di 
gunakan serta pastikan perlengkapan lomba (perahu) telah dilakukan desinfeksi 
sebelum digunakan. 

• Membuka masker dan face shield saat berlomba / mengarungi sungai dan 
memakainya kembali segera setelah mencapai garis finish. 

• Lakukan pertolongan yang sesuai dengan standar keselamatan dan protokol 
kesehatan Covid-19 saat menghadapi situasi dan kondisi darurat. 

• Datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia jika mengalami sakit. 



A.5. Perkampungan Atlet / Fasilitas Akomodasi 

A.6. Kegiatan Pendukung 

        Captain Meeting 
• Hadir tepat waktu 
• Hanya diwakili oleh Kapten / Manajer Tim  
• Kenakan tanda pengenal (ID Card) saat mengikuti Captain meeting 
• Menjalankan protokol  Kesehatan secara ketat (memakai masker, menjaga jarak, 

tidak melakukan kontak, hindari kerumunan dan cuci tangan pakai sabun / gunakan 
hand sanitizer sebelum memasuki ruang / balai / area pertemuan). 

• Duduk di tempat yang telah ditentukan 
• Membawa perlengkapan tulis sendiri dan menyiapkan bahan peraturan dan 

ketentuan lomba lainnya dalam bentuk soft copy. 
 

            Informasi Lomba 
• Pastikan informasi tentang lomba dan hasil lomba selalu dapat  diakses melalui 

saluran informasi online resmi dari panitia. 
 

         Prosedur Protes 
• Patuhi jadwal dan prosedur protes  

 

         Upacara Pembukaan, Penyerahan hadiah  &   
           Penutupan 

• Ikuti acara sesuai arahan dan  jadwal  yang telah ditentukan. 
• Patuhi protokol kesehatan secara ketat sebagaimana ketentuan panitia bidang acara. 
• Tempati lokasi acara Sesui dengan lokasi yang telah ditentukan untuk setiap tim. 
• Hindari kerumunan dan kontak dengan orang lain.  

 

• Taati aturan yang berlaku di area perkampungan atlet / fasilitas 

penginapan. 

• Wajib mengenakan tanda pengelan (ID Card) saat berada di area 

perkampungan atlet/fasiltias penginapan. 

• Tidak memasuki area yang terlarang bagi atlet dan official. 

• Menjalankan protokol kesehatan secara ketat  (pakai masker, jaga jarak, 

hindari kerumunan,  dan rajin cuci tangan / memakai hand sanitizer) 

selama di area perkampungan atlet dan area publik. 

• Tidak menerima tamu / peserta lain / orang lain di luar anggota tim. 

• Tidak berkunjung atau memasuki kamar / pemondokan peserta lain 

selama kegiatan lomba. 

• Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di area perkampungan 

atlet / fasilitas penginapan. 

Atlet & Official 
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A.7. Pengendalian & Pengawasan Protokol 
Kesehatan Covid-19 

• Patuhi Peraturan Kompetisi FAJI & Ketentuan Lomba Masa  

Pandemi Covid-19 

• Patuhi peraturan umum terkait penyelenggaraan lomba 

• Patuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 secara ketat 

selama berada di area kegiatan 

• Ikuti pemeriksaan PCR /Swap test sesuai jadwal yang ditentukan 

panitia, dan apabila terindikasi / terkonfirmasi terpapar Covid-19, 

atlet tidak diperkenankan mengikuti lomba dan bersedia di rujuk 

pada fasilitas isolasi / kesehatan yang telah di tentukan untuk 

tindakan lebih lanjut. 

• Ikuti pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan panitia  

• Atlet  wajib mengikuti pemeriksaan suhu tubuh sebelum memulai 

lomba di area start pada setiap hari lomba, Apabila ditemukan 

suhu       ≥ 37,3ºC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),  atlet 

tidak diperkenankan mengikuti lomba. 

A.8. Tindakan Kedaruratan 

• Laporkan diri dan lakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan  / 

fasilitas kesehatan yang disediakan jika mengalami   gejala antau tanda-

tanda Covid-19 yang umum yaitu suhu ≥ 37,3ºC serta   gejala gangguan 

kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak 

napas). 

• Hubungi petugas kesehatan dan atau hubungi nomor kontak 

kedaruratan jika mengalami situasi dan kondisi darurat yang 

membutuhkan pertolongan segera. 

Atlet & Official 



B. TECHNICAL DELEGATE, 
PANITIA, JURI & WASIT, 

CREW & VOLUNTIR  

PANDUAN UMUM 
& 

KHUSUS 



• Jalankan pola hidup sehat  

• Pastikan dalam keadaan sehat dengan tidak sedang mengalami kondisi 

atau mengidap berbagai penyakit sebagaimana yang dipersyaratkan 

dan tidak dalam status terinfeksi Covid-19 maupun dengan gejala-

gejala fisik  terinfeksi Covid-19. 

• Minimal telah mengikuti vaksinasi  Covid-19 tahap 1 dibuktikan dengan 

sertifikat vaksinasi. 

• Lakukan pemeriksaan PCR  / Swap test menjelang lomba (sebelum 

registrasi)  dan minimal satu kali pengecekan ulang (PCR /Swap test)  

pada saat berlangsungnya lomba (apabila test menunjukkan hasil 

terindikasi / terkonfirmasi terpapar Covid-19 (positif / reaktif), Juri / 

Wasit / Crew / Voluntir, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan dan 

bersedia di rujuk pada fasilitas isolasi / kesehatan yang telah di tentukan 

untuk tindakan lebih lanjut). 

• Disiplin dan taat terhadap jadwal kegiatan dan selalu mengenakan 

tanda pengenal  (ID Card). 

• Ikuti pemeriksaaan suhu tubuh pada setiap sebelum dimulainya 

rangkaian kegiatan di masing-masing nomor / Disiplin lomba 

• Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan sebelum 

lomba dimulai sesuai dengan ruang lingkup tanggang jawabnya. 

• Memastikan area tempat berkumpul atlet, area penjurian, fasilitas 

pelayanan kegiatan dan seluruh perlengkapan yang akan digunakan 

telah dilakukan desinfeksi sebelum digunakan. 

• Menjaga kebersihan lingkungan selama mengikuti lomba dengan 

membuang sampah pada tempatnya dan ikut dalam memelihara 

kebersihan lingkungan. 

PANDUAN UMUM 

TECHNICAL DELEGATE, PANITIA,  
JURI & WASIT, CREW & VOLUNTIR 



PANDUAN KHUSUS 

Technical Delegate, Panitia, 
Juri & Wasit, Crew & Voluntir 

• Lakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran dengan benar 

dan lengkap secara daring 

• Lampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ( ID Card/ KTP/Surat 

Domisili, Surat  keterangan sehat, pas photo, bukti perlindungan asuransi 

diri, surat tugas / surat mandat dan  dokumen pendukung lainnya yang 

dipersyaratkan oleh panitia). 

• Mengisi form asesmen mandiri pencegahan Covid-19. 

• Melampirkan Hasil test PCR  yang masih berlaku saat menjelang lomba 

(saat registrasi) atau mengikuti  rapid test  saat Registrasi dengan hasil 

non reaktif / negatif (swap test). 

• Wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 (minimal tahap 1/dosis 

1)  bagi Technical Delegate, Juri dan Wasit. 

• Menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat  

• Mengikuti proses pemeriksaaan kesehatan di lokasi kegiatan. 

B.2. Pendaftaran Dan Registrasi 

B.1. Pahami dan Ikuti Peraturan yang Berlaku  
        Dalam Penyelenggaraan Kompetisi 

• Peraturan Kompetisi FAJI & Ketentuan Lomba masa Pandemi Covid-19 

• Peraturan umum terkait penyelenggaraan lomba 

• Kewajiban dan hak sebagai Technical Delegate, Juri & Wasit 

• Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 



B.4. Patuhi dan Jalankan Protokol  
       Kesehatan Pencegahan Covid-19 Secara  Ketat 

• Selalu menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, dengan memakai 

masker  sesuai standar kesehatan (kecuali saat bertugas di sungai / berarung jeram), 

sering cuci tangan  pakai sabun / hand sanitizer, menjaga jarak dan hindari kontak 

dengan orang lain, hindari kerumunan / berkumpul dengan orang lain ; 

 Saat berangkat ke lokasi lomba dan kembali  

 Saat berada di lokasi lomba dan di area publik 

 Saat bertugas  

 Di area pemondokan / fasilitas akomodasi 

 Saat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pendukung lomba 

 Saat harus melakukan tindakan kedaruratan jika diperlukan 

• Bagi panitia pelayanan administrasi, & informasi gunakan masker dan face shield dan 

masker saat harus berkomunikasi dengan orang lain. 

• Membatasi mobilitas di luar kebutuhan lomba. 

• Gunakan semaksimal mungkin saluran komunikasi daring / on line untuk berbagai 

kebutuhan penyebaran informasi bagi Tim teknis, Peserta dan pihak lain yang 

terlibat. 

• Gunakan kendaraan khusus Tim Teknis / Technical Delegate, Juri dan Wasit  dan 

panitia lain dalam satu group kendaraan berdasarkan bidang masing-masing yang 

tidak bergabung dengan orang lain. 

•  Pastikan kendaraan, area  kerja dan perlengkapan kerja telah dilakukan prosedur 

desinfeksi sebelum, saat aktiftas maupun setelah digunakan. 

 

 

B.3.  Sediakan perlengkapan Sendiri 

• Bawa perbekalan yang cukup dan sediakan perlengkapan sendiri selama mengikuti 

kegiatan (pakaian lapangan, perlengkapan mandi, masker dan cadangannya, botol 

air minum, makanan ringan, kantung pengaman barang pribadi, perlengkapan 

ibadah bagi yang beragama Islam, hand sanitizer dan obat-obatan pribadi, vitamin 

dan perlengkapan lapangan lainnya). 

• Membawa sendiri perlengkapan keselamatan seperti, pelampung dan helmet dan 

peralatan pendukung lainnya. 

• Membawa perlengkapan tulis dan kelengkapan penjurian lainnya bagi voluntir wasit. 

• Hindari pemakaian perlengkapan/peralatan secara bergantian dengan orang lain. 

 

Technical Delegate, Panitia, 
Juri & Wasit, Crew & Voluntir 



B.5. Kesehatan, Keselamatan dan  
        Kebersihan Lingkungan Selama Mengikuti  
        Kegiatan 

• Patuhi SOP keamanan dan keselamatan berkegiatan di sungai / berarung 

jeram 

• Jaga kondisi kesehatan dan kondisi fisik selama berkegiatan 

• Jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan 

ikut dalam memelihara kebersihan lingkungan. 

• Laporkan diri dan lakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan  / fasilitas 

kesehatan yang disediakan jika mengalami   gejala antau tanda-tanda Covid-

19 yang umum yaitu suhu ≥ 37,3ºC serta   gejala gangguan kesehatan 

(demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas). 

• Hubungi petugas kesehatan dan atau hubungi nomor kontak kedaruratan jika 

mengalami situasi dan kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan 

segera. 
 

B.6.  Di Area Pemondokan / Fasilitas Akomodasi 

• Tatati aturan yang berlaku di area  Pemondokan / fasilitas penginapan. 

• Wajib mengenakan tanda pengelan (ID Card) saat berada di area  

pemondokan penginapan. 

• Menjalankan protokol kesehatan secara ketat  (pakai masker, jaga jarak, 

hindari kerumunan,  dan rajin cuci tangan / memakai hand sanitizer) 

selama di area pemondokan / fasiitas  akomodasi dan dan area publik. 

• Tidak menerima tamu / peserta lain / orang lain di fasilitas pemondokan. 

• Tidak berkunjung atau memasuki kamar / pemondokan peserta / atlet / 

panitia lain dan orang lain selama kegiatan lomba. 

• Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di area perkampungan 

atlet / fasilitas penginapan. 

Technical Delegate, Panitia, 
Juri & Wasit, Crew & Voluntir 



C. SUPPLIER / VENDOR / 
MITRA KEGIATAN / 

PEKERJA  
(Jasa Konsumsi, Akomodasi, Transportasi, Penyedia Fasilitas 

Pendukung Acara,  Tim Dokumentasi, Pekerja Advertising dll) 
 

 

PANDUAN UMUM 
& 

KHUSUS 



• Jalankan pola hidup sehat  

• Pastikan orang yang ditugaskan untuk mendukung 

kegiatan dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi 

status terinfeksi Covid-19 maupun dengan gejala-gejala 

fisik  terinfeksi Covid-19. 

• Menunjukkan surat tugas dari instansi / organisasi / 

organizer setiap memasuki area kegiatan. 

• Mengikuti pemeriksaan Swap test saat registrasi   dan 

minimal satu kali pengecekan ulang (PCR /Swap test)  pada 

saat berlangsungnya kegiatan. 

• Disiplin dan taat terhadap jadwal kegiatan dan selalu 

mengenakan tanda pengenal  (ID Card). 

• Ikuti pemeriksaaan suhu tubuh pada setiap kedatangan ke 

lokasi kegiatan dan atau memasuki area kegiatan lomba. 

• Mempersiapkan dan menyediakan sendiri peralatan dan 

perlengkapan yang dibutuhkan di lapangan. 

• Menjalankan tugas sesuai dengan job describtion yang 

telah ditentukan  dan mematuhi peraturan yang berlaku di 

area kegiatan dengan penerapan Protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19 secara ketat. 

• Menjaga kebersihan lingkungan selama mengikuti lomba 

dengan membuang sampah pada tempatnya dan ikut 

dalam memelihara kebersihan lingkungan. 

PANDUAN UMUM 

SUPPLIER / VENDOR / MITRA 
KEGIATAN / PEKERJA 



• Lakukan pendaftaran petugas yang akan bekerja di lokasi kegiatan 

dengan mengisi formulir pendaftaran dengan benar dan lengkap secara 

daring 

• Lampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ( ID Card/ KTP/Surat 

Domisili, Surat  keterangan sehat, pas photo, bukti perlindungan asuransi 

diri, surat tugas  dan  dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan 

oleh panitia). 

• Mengisi formulir asesmen mandiri pencegahan Covid-19. 

• Bagi petugas yang bertugas selama jangka waktu kegiatan dan menatap 

untuk sementara waktu di area lomba harus melampirkan Hasil test PCR  

yang masih berlaku saat menjelang lomba (saat registrasi) atau mengikuti  

swap test  saat Registrasi dengan hasil non reaktif / negatif (swap test). 

• Mengikuti proses pemeriksaaan kesehatan saat registrasi di lokasi 

kegiatan. 

C.2. Pendaftaran Dan Registrasi 

C.1. Pahami dan Ikuti Peraturan yang Berlaku  
        Dalam Penyelenggaraan Kompetisi 

• Peraturan Umum  Bagi Supplier / Vendor/ Mitra Kegiatan / Pekerja 

• Peraturan umum dan tata tertib terkait penyelenggaraan lomba 

• SOP dan MoU yang di sepakati dalam perjanjian kerjasama  

• Kewajiban dan hak sebagai vendor, supplier dan mitra kerjasama 

• Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 

 

Supplier / Vendor / Mitra 
Kegiatan / Pekerja 

PANDUAN KHUSUS 



C.3. Patuhi dan Jalankan Protokol  
       Kesehatan Pencegahan Covid-19 Secara  Ketat 

• Selalu menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, dengan memakai 

masker  sesuai standar kesehatan (kecuali saat bertugas di sungai / berarung jeram), 

sering cuci tangan  pakai sabun / hand sanitizer, menjaga jarak dan hindari kontak 

dengan orang lain, hindari kerumunan / berkumpul dengan orang lain ; 

 Saat berangkat ke lokasi kegiatan dan kembali  

 Saat berada di lokasi  kegiatan dan di area publik 

 Saat bertugas / bekerja 

 Di area pemondokan / fasilitas akomodasi jika disediakan oleh panitia 

 Saat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pendukung lomba 

 Saat harus melakukan tindakan kedaruratan jika diperlukan 

• Membatasi mobilitas di luar kebutuhan lomba. 

• Gunakan kendaraan tersediri dengan penanda khusus “Supplier / Vendor / Mitra 

Kegiatan  dan lain-lain”. 

•  Pastikan kendaraan, area  kerja dan perlengkapan kerja telah dilakukan prosedur 

desinfeksi sebelum, saat aktiftas maupun setelah digunakan. 

• Tidak memasuki area yang dilarang untuk dimasuki di area lomba. 

B.3.  Sediakan perlengkapan Sendiri 

• Sediakan dan bawa perlengkapan sendiri dalam menjalankan kegiatan di 

lokasi kegiatan ((pakaian kerja, perlengkapan mandi, masker dan 

cadangannya, botol air minum, makanan ringan, kantung pengaman barang 

pribadi, perlengkapan ibadah bagi yang beragama Islam, hand sanitizer dan 

obat-obatan pribadi, vitamin dan perlengkapan lapangan lainnya). 

• Membawa dan amankan  sendiri perlengkapan keselamatan kerja  sesuai 

kebutuhan dan ruang lingkup pekerjaan. 

• Hindari pemakaian perlengkapan/peralatan secara bergantian dengan orang lain. 

 

Supplier / Vendor / Mitra 
Kegiatan / Pekerja 



Supplier / Vendor / Mitra 
Kegiatan / Pekerja 

C.4. Kesehatan, Keselamatan dan  
        Kebersihan Lingkungan Selama Mengikuti  
        Kegiatan 

• Patuhi SOP keamanan dan keselamatan selama melakukan kegiatan di lokasi 

lomba. 

• Jaga kondisi kesehatan dan kondisi fisik selama berada di lokasi lomba. 

• Tidak menimbulkan kegaduhan / menggangu kenyamanan para peserta 

lomba maupun mayarakat sekitar. 

• Jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan 

ikut dalam memelihara kebersihan lingkungan. 

• Laporkan diri dan lakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan  / fasilitas 

kesehatan yang disediakan jika mengalami   gejala antau tanda-tanda Covid-

19 yang umum yaitu suhu ≥ 37,3ºC serta   gejala gangguan kesehatan 

(demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas). 

• Hubungi petugas kesehatan dan atau hubungi nomor kontak kedaruratan jika 

mengalami situasi dan kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan 

segera. 
 

C.5.  Di Area Pemondokan / Fasilitas Akomodasi 

• Tatati aturan yang berlaku di area  Pemondokan / fasilitas penginapan 

jika bermalam di area perkampungan atlet & panitia. 

• Wajib mengenakan tanda pengelan (ID Card) saat berada di area  

pemondokan penginapan. 

• Menjalankan protokol kesehatan secara ketat  (pakai masker, jaga jarak, 

hindari kerumunan,  dan rajin cuci tangan / memakai hand sanitizer) 

selama di area pemondokan / fasiitas  akomodasi dan dan area publik. 

• Tidak menerima tamu / peserta lain / orang lain di fasilitas pemondokan. 

• Tidak berkunjung atau memasuki kamar / pemondokan peserta / atlet / 

panitia lain dan orang lain selama kegiatan lomba. 

• Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di area perkampungan 

atlet / fasilitas penginapan. 



D. PIHAK TERKAIT / MEDIA 
/ UNDANGAN  

(Personil dari Instansi,  Aparat Keamanan / Pengamanan, Tim Medis,  
Awak Media, Pengisi Acara / Ceremonial, dll) 

 

 

PANDUAN UMUM 
& 

KHUSUS 



• Pastikan anda dan atau orang yang ditunjuk untuk bertugas 

dan menghadiri kegiatan dalam keadaan sehat dan tidak 

dalam kondisi status terinfeksi Covid-19 maupun dengan 

gejala-gejala fisik  terinfeksi Covid-19. 

• Menunjukkan surat tugas dari instansi / organisasi / 

organizer setiap memasuki area kegiatan. 

• Melaporkan diri kepada petugas pelayanan kunjungan / 

registrasi dan mengikuti pemeriksaan pengukuran suhu 

tubuh setiap memasuki area kegiatan. 

• Memperhatikan jadwal kegiatan dan selalu mengenakan 

tanda pengenal  (ID Card) selama menjalankan tugas / 

menghadiri acara-acara resmi sesuai undangan.. 

• Tidak memasuki area yang terlarang bagi pengunjung 

umum dan atau yang tidak berkepentingan dengan area 

tersebut. 

• Pahami dan patuhi peraturan yang berlaku di area kegiatan 

yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, 

kesehatan dan kebersihan. 

• Jalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara 

ketat dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak, 

mencuci tangan dengan air mengalir memakai sabun / 

hand sanitizer, menghindri kontak dengan orang lain. 

• Menjaga kebersihan lingkungan selama mengikuti lomba 

dengan membuang sampah pada tempatnya dan ikut 

dalam memelihara kebersihan lingkungan. 

PANDUAN UMUM 

PIHAK TERKAIT / MEDIA / 
UNDANGAN  



D.1. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan  
        Kebersihan Lingkungan Selama Mengikuti  
        Kegiatan 

• Menjaga ketertiban lingkungan selama berada di area kegiatan.  

• Tidak menimbulkan kegaduhan / menggangu kenyamanan para peserta 

lomba maupun mayarakat sekitar. 

• Patuhi SOP keselamatan selama melakukan kegiatan di lokasi lomba dengan ; 

 Memakai perlengkapan keselamatan (pelampung & Helmet) jika 

melakukan aktifitas dekat dengan perairan sungai.. 

 Tidak berjalan atau pergi sendiri di lokasi-lokasi yang berisiko terjadinya 

kecelakaan. 

 Tidak masuki area / lokasi yang dilarang untuk dimasuki. 

 Tidak menyusuri sungai tanpa sepengetahuan dan ijin dari Race 

Director atau penanggung jawab keselamatan di sungai. 

 Hindari melakukan aktifitas yang dapat membahayakan diri sendiri dan 

orang lain. 

• Jaga kondisi kesehatan dan kondisi fisik selama berada di lokasi lomba 

dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan asupan vitamin untuk 

meningkatkan imunitas tubuh. 

• Hindari membawa air minum dalam botol kemasan yang dapat menimbulkan 

sampah dilokasi kegiatan dan selalu mempersiapkan diri dengan membawa 

air minum dalam botol sendiri (tumbler) 

• Persipkan diri dengan membawa bekal makanan secukupnya selama 

berkegiatan di lapangan. 

• Hindari meminjam perlengkapan dari orang lain dan sebaiknya persiapkan diri 

dengan membawa perlengkapan lapangan yang standar sesuai dengan situasi 

dan kondisi daerah dimana lomba dilaksanakan. 

• Jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan 

ikut dalam memelihara kebersihan lingkungan. 

PANDUAN KHUSUS 

Pihak Terkait /  Media  
/ Undangan 



D.2. Patuhi dan Jalankan Protokol  
       Kesehatan Pencegahan Covid-19 Secara  Ketat 

• Selalu menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, dengan memakai 

masker  sesuai standar kesehatan (kecuali jika harus menyuuri sungai / berarung 

jeram), sering cuci tangan  pakai sabun / hand sanitizer, menjaga jarak dan hindari 

kontak dengan orang lain, hindari kerumunan / berkumpul dengan orang lain ; 

 Saat berangkat ke lokasi kegiatan dan kembali  

 Saat berada di lokasi  kegiatan dan di area publik 

 Saat bertugas / bekerja 

 Di area pemondokan / fasilitas akomodasi jika disediakan oleh panitia 

 Saat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pendukung lomba 

 Saat harus melakukan tindakan kedaruratan jika diperlukan 

• Membatasi mobilitas di luar kebutuhan lomba. 

• Gunakan kendaraan tersediri dengan penanda khusus misalnya “Petugas Keamanan 

/ Undangan / Pohotgrafier / Media dan lain-lain” 

•  Pastikan kendaraan, area  kerja dan perlengkapan kerja telah dilakukan prosedur 

desinfeksi sebelum, saat aktiftas maupun setelah digunakan. 

• Tidak berkumpul dan melakukan kontak dengan atlet / official dan panitia  teknis 

lainnya selama di lokasi kegiatan. 

Pihak Terkait /  Media  
/ Undangan 

D.3. Tindakan Kedaruratan 

• Laporkan diri dan lakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan  / 

fasilitas kesehatan yang disediakan jika mengalami   gejala antau tanda-

tanda Covid-19 yang umum yaitu suhu ≥ 37,3ºC serta   gejala gangguan 

kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas). 

• Hubungi petugas kesehatan dan atau hubungi nomor kontak kedaruratan 

jika mengalami situasi dan kondisi darurat yang membutuhkan 

pertolongan segera. 



MANAJEMEN  
& TATA KELOLA  

• Alur / Proses Penyelenggaraan 
Kompetisi Arung Jeram 

• Pedoman Umum Manajemen & Tata 
Kelola 

• Pedoman Khusus 
 Pra Kegiatan 
 Publikasi & Administrasi 
 Persiapan Kegiatan 
 Pelaksanaan Lomba  
 Kegiatan Pendukung 

• Pengendalian & Pengawasan 
• Tindakan Kedaruratan 



Alur Proses 

MANAJEMEN & TATA KELOLA 



IKON PROTOKOL KESEHATAN Covid-19  
PADA LOMBA ARUNG JERAM 



PANDUAN UMUM 

MANAJEMEN & TATA KELOLA 

• Pastikan seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan dalam kondisi 
sehat dengan ; 

• Melengkapi diri dengan surat keterangan sehat dokter bagi 
atlet, official dan Tim Teknis (Technical Delegate) serta Juri & 
Wasit. 

• Melengkapi diri dengan sertifikat vaksinasi Covid-19 (minimal 
Dosis 1) 

• Mengikuti PCR / Swap test Covid-19 sesuai dengan ketentuan 
syarat perjalanan, saat registrasi dan pada saat lomba sesuai 
rencana jadwal panitia. 

• Mendorong setiap orang yang terlibat dalam kegiatan menjalankan 
pola hidup sehat dan berprilaku sadar protokol Kesehatan. 
 

• Mempersiapkan dan menjalankan prosedur pemeriksanaan suhu 
tubuh bagi seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan., pada saat 
kedatangan / area kegiatan dan memasuki area lomba. 

• Memastikan setiap orang mematuhi prokes dengan 
selalui memakai masker, mencucui tangan pakai sabun di 
air yang mengalir / hand sanitizer, menjaga jarak dan 
menghindari kerumunan. 

• Sediakan fasilitas sarana cuci tangan pakai sabun pada 
lokasi  publik  dan area lomba  dengan jumlah yang 
memadai. 

• Lakukan rekayasa teknis terhadap fasilitas  untuk 
menghindari kerumunan dan kontak antar  orang. 

• Lakukan penjadwalan setiap aktifitas dan pengaturan 
kedatangan / lomba untuk menghindari kerumunan. 
 
 



PANDUAN UMUM 

MANAJEMEN & TATA KELOLA 

• Lakukan desinfeksi terhadap seluruh fasilitas  minimal 3 
kali sehari selama kegiatan (sebelum digunakan, pada 
saat setelah digunakan dan saat kegiatans eleasi 
dilakukan). 

• Lakukan desifektsi terhadap alat dan perlengkapan lomba  
(milik peserta dan panitia) sesuai dengan prosedur 
desinfeksi  menggunakan bahan yang ramah lingkungan. 

• Pastikan seluruh peserta maupun panitia yang terlibat 
membawa perlengkapan sendiri dan hindari bertukar / 
saling meminjam perlengkapan dengan orang lain. 

• Jalankan ketentuan terhadap siapun yang melakukan 
kegiatan pengarungan di sungai tidak memakai masker 
dan face shield. 

• Pastikan peserta dan setiap bidang terkait menggunakan 
transportasi khusus selama kegiatan yang tidak 
bergabung dengan peserta / panitia bidang lain. 

• Sediakan fasiltias akomodasi yang khusus untuk setiap 
atlet & official, tim teknis, juri & wasit serta bidang-bidag 
lain dengan tidak digabungkan satu dengan yang lain dari 
kontingen/tim atau bidang lainnya 

• Lakukan kerjasama dengan supplier / vendor / mitra yang 
memahami dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19. 

• Lakukan briefing, simulasi, himbauan dan  
pengawasan pelaksanaan .Protokol Kesehatan 
Covid-19 untuk seluruh unsur yang terlibat dan dan 
masyarakat. 

• Sediakan rambu-rambu / papan informasi / papan 
himbauan tentang kepatuhan terhadap protokol 
kesehatan Covid-19 dan kebersihan dan kelestarian 
lingkungan. 

• Lakukan tindakan kedaruratan sesuai dengan 
prosedur kedaruratan protokol kesehatan Covid-19. 
 



PANDUAN KHUSUS 
 MANAJEMEN & TATA KELOLA 

A. Pra Kegiatan 

A.1. Lakukan asesmen sesuai dengan Panduan FAJI 
• Kelayakan sungai 

• Ketersediaan Sarana prasarana Pendukung (akomodasi,  medis, komunikasi, 

niaga, transportasi,  konsumsi, perlengkapan lomba)   

• Kesiapan dan ketersediaan SDM 

• Rencana Penanganan Risiko  

• Rencana prosedur dan pihak yang akan terlibat dalam pemeriksaaan  / test PCR 

/ Swap test bagi seluruh pihak yang ikut dan terlibat dalam kegiatan lomba. 

• Kebijakan nasional dan daerah yang terkait dengan Pemberlakukan 

Pembatasan  Kegiatan Masyarakat yang berlaku di lokasi kegiatan . 

• Survei kelayakan sungai sesuai dengan  standar klasifikasi lomba. 

• Briefing & Evaluasi dengan pemrakarsa kegiatan terkait dengan 

rencana teknis dan ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19 

• Susun dan Siapkan Rencana Teknis Kegiatan 

A.2. Lakukan survei  wilayah yang akan di 
jadikan lokasi lomba 

• Kepengurusan FAJI sesuai  dengan Klasifikasi Lomba  

• Instansi Pemerintah 

• Satgas Covid-19 di daerah  

• Aparat Keamanan  Daerah 

• Pengelola Lokal  

 

 

A.3.  Urus perijinan dan rekomendasi kegiatan 

• Pemrakarsa membentuk kepanitaan sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan lomba 

• Membentuk Satgas penanganan Covid-19 sebagai 

bagian tidak terpisahkan dari kepanitiaan yang 

dipimpin oleh personil yang berpengalaman 

A.4.  Bentuk kepanitiaan 

Kegiatan Pendahuluan Dalam Perencanaan Kompetisi  



B. Publikasi & Administrasi 

B.1. Lakukan Publikasi & Promosi Kegiatan  

• Lakukan Pemberitahuan dan undangan kegiatan melalui surat elektronik kepada calon 
peserta kegiatan 

• Lakukan promosi & Pemberitahuan kegiatan secara daring dengan  memanfaatkan 
berbagai flatform media . 

• Jika memungkinkan lakukan kerjasama promosi dengan media massa / elektronik. 
• Sediakan layanan  tanya jawab secara daring. 

• Lakukan pendaftaran secara daring untuk kebutuhan peserta, panitia dan pihak lain yang 
akan dilibatkan dalam kegiatan lomba. 

• Sediakan portal informasi lomba yang dapat dengan mudah diakses oleh peserta maupun 
panitia dan voluntir terkait dengan dengan persyaratan peserta / panitia / voluntir serta 
peraturan kompetisi dan ketentuan protokol pencegahan Covid-19. 

• Minta calon peserta / panitia / voluntir untuk mengisi formulir asesmen mandiri pencegahan 
Covid-19 dan memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak pernah terinfeksi Covid-19. 

• Lakukan pembayaran biaya pendaftaran (jika  dikenakan) secara non tunai. 

B.2. Kelola Kegiatan Pendaftaran Peserta &    
        Pihak lain yang terlibat 

• Siapkan  berbagai bahan informasi yang dibutuhkan oleh calon peserta termasuk 
kontak yang dapat dihubungi seperti :   Layanan akomodasi, layanan konsumsi, 
layanan transportasi, informasi peminjaman perlengkapan lomba, layanan 
asuransi dan prosedur PCR / Swap test di lokasi lomba.   

• Lakukan sosialisasi dan kordinasi melalui saluran komunikasi melalui Daring  
maupun saluran komunikasi yang disepakati  lainnya dengan :  
 Instansi terkait (aparat  sipil/polisi/militer dan medis), kelompok lokal,  

penyedia dana, sponsor, media partner. 
 TechinIcal Delegate / Tim Teknis FAJI 
 Voluntir dan calon juri / wasit 
 Vendor, supplier dan mitra kegiatan lainnya.  

• Lakukan sosialisasi tentang peraturan kompetisi yang berlaku dan kebijakan 
pelaksanaan  protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 

Proses Persiapan Kegiatan  Yang Bersifat  Administratif 

B.3.  Lakukan Sosialisasi dan Kordinasi  
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C. Persiapan Kegiatan 

C.1. Proses Registrasi dan pemeriksaan Kesehatan  

• Registrasi dilakukan untuk seluruh  atlet, official dan personil panitia maupun 

unsur-unsur lain yang terlibat dalam kegiatan lomba. 

• Siapkan berbagai perangkat pendukung yang dapat memperlancar proses 

registrasi & pemeriksaan  kesehatan . 

• Semaksimal mungkin proses registrasi  dilakukan secara online,  bagi atlet 

dan official menunjuk bukti fisik dokumen pendukung dalam satu berkas 

registrasi. 

 Formulir pendaftaran 

 Photo atlet dan official 

 ID Card / Kartu Tanpa  Penduduk 

 Surat Rekomendasi 

 Surat Ijin Orang Tua (jika dipersyaratkan) 

 Surat Keterangan Sehat dan Hasil Test PCR / Swap Test Covid-19 yang 

masih berlaku 

 Photo Copy  Bukti Perlindungan Asuransi Diri 

 Bukti Transfer biaya administrasi / pendaftaran (jika dipersyaratkan) 

• Registrasi  Tim dilakukan oleh perwakilan atlet dengan pengaturan jarak tatap 

muka maupun dengan rekayasa teknis. 

• Semaksimal mungkin proses registrasi di lapangan / di lokasi lomba 

dilakukan di areal terbuka (outdoor) dengan melakukan pembatasan 

kehadiran (pengaturan jadwal registrasi setiap kontingen untuk mencegah 

terjadinya kerumunan). 

• Petugas registrasi harus menggunakan pelindung diri berupa masker & face 

shield. 

• Hindari penggunaan alat tulis secara bergantian. 

• Siapkan tempat cuci tangan di lokasi registrasi dan sediakan hand sanitizer di 

meja registrasi. 

• Pada lomba multi event, ketentuan registrasi mengikuti prosedur panitia 

pelaksana. 

• Lakukan pemeriksaaan kesehatan pada tempat yang telah ditentukan sesuai  

dengan jadwal kehadiran masing-masing atlet / official,  dan panitia. 

• Lakukan pemeriksaan PCR / Swap Test bagi peserta yang tidak memiliki Bukti 

hasil test PCR /Swap Test Covid-19 yang masih berlaku sesuai prosedur  yang  

pemeriksaan kesehatan.. 

• Beri tanda pengenal khusus kepada .Atlet, official dan personil panitia 

maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam lomba.  

Proses Persiapan  Kegiatan Menjelang Hari  Pelaksanaan Lomba 
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C. Persiapan Kegiatan 

C.2. Persiapkan alat dan perlengkapan Lomba 

• Lakukan Manajemen Pengelolaan Alat dan Perlengkapan Lomba secara 

tertib, rapi, dan terpeliharan baik. 

• Distribusikan Setiap Peralatan dan Perlengkapan berdasarkan Tanggung 

Jawab Bidang Terkait. 

• Lakukan disinfeksi peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara 

reguler pada saat  sebelum digunakan, saat kegiatan dan setelah selesai 

digunakan. 

• Hindari peralatan  / perlengkapan lomba di pegang oleh banyak orang.  

• Tandai dengan memberi nomor pengenal setiap alat dan perlengkapan yang 

harus dibagi secara personal pada petugas lomba agar tidak tertukar dan 

digunakan / dipegang orang lain.  

• Lakukan dinfeksi perahu karet sebelum digunakan pada area start dan pada 

saat selesai digunakan di lokasi area kedatangan di titik finish. 

• Tempatkan perlengkapan lomba (perahu karet) pada area tertentu dan 

terpisah dari kerumunan. 

• Lakukan disinfeksi peralatan dan perlengkapan panitia / atlet pada saat 

memasuki area kegiatan / area lomba.  

• Pastikan setiap atlet menggunakan perlengkapan lomba sendiri (pelampung, 

helmet, dayung dan perlengkapan pendukung lainnya yang dipersyaratkan) 

dan tidak saling bertukar pemakaian dengan peserta atau kontingen lain.  

• Pastikan setiap atlet menggunakan / memakai perlengkapan yang standar 

dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kompetisi FAJI.  

Proses Persiapan Kegiatan Menjelang Hari Pelaksanaan Lomba 

ALAT DAN PERLENGKAPAN LOMBA MELIPUTI  : 
• PERLENGKAPAN / PERALATAN LOMBA 
• PERLENGKAPAN / PERALATAN PENJURIAN 
• PERLENGKAPAN / PERALATAN LINTASAN 
• PERALATAN LOMBA ATLET 
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C. Persiapan Kegiatan 

C.3. Persiapkan Sarana dan Prasana Kegiatan  

Proses Persiapan  Kegiatan Menjelang Hari  Pelaksanaan Lomba 

SARANA DAN PRASARA KEGIATAN MELIPUTI  : 
• AREA PARKIR ATLET / KONTINGEN 
• AREA REGISTRASI & SEKRETARIAT PANITIA 
• AREA START DAN FINISH 
• TITIK KUMPUL ATLET DI AREA KEDATANGAN  
• AREA HOTSPOT CENTER  
• TEMPAT IBADAH DI LOKASI LOMBA 
• POSKO WASIT  / JURI 
• AREA CAPTAIN MEETING 
• AREA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN 
• LOKASI PEMBAGIAN KONSUMSI / AREA MAKAN 
• POSKO LAPANGAN PANITIA 
• POSKO MEDIS 
• AREA KUNJUNGAN UMUM  
• SARANA TRANSPORTASI 
• SARANA AKOMODASI / FASILITAS PENGINAPAN 
• FASILITAS TOILET UMUM  
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• Lakukan desinfeksi secara reguler (sebelum digunakan, saat 

kegiatan dan setelah selesai kegiatan pada setiap fasilitas yang 

dipakai) 

• Lakukan pembatasan kapasitas daya dukung dengan rekayasa 

teknis, baik dalam bentuk pembatasan akses bagi  atlet, official, 

panitia dan pengunjung, pembatasan sarana tempat duduk 

maupun dengan penggunaan partisi transparan  pembatas tatap 

muka. 

• Tempatkan setiap kontingen pada satu fasilitas dengan tidak 

menggabungnya dengan kontingen yang lain (akomodasi, 

transportasi, rest area) 

• Hindari terjadinya pengumpulan atlet / panitia / penonton pada 

satu area dengan penempatan petugas pengawas 

• Tempat area start dan finish pada area yang relatif luas untuk 

memudahkan sirkulasi lintasan orang dan menghindari 

kerumunan. 

• Sediakan fasilitas sarana cuci tangan pakai sabun pada setiap area 

dengan jumlah yang cukup dan mudah diakses. 

• Sediakan rambu-rambu / papan petunjuk  & papan informasi yang 

mengingatkan peserta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 

Covid-19 (jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan dan hindari 

kerumunan) 

• Sediakan  fasilitas tempat pembuangan  sampah ber penutup dan 

tempat sampah khusus sampah medis serta lakukan pembersihan 

area sebelum dan setelah kegiatan selesai dilakukan. 

C.3. Persiapkan Sarana dan Prasana Kegiatan  



D. Pelaksanaan Lomba 

D.1. Peraturan Umum Lomba  

Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Lomba 

• Peraturan Lomba Mengacu pada Peraturan Kompetisi Arung Jeram Indonesai 

FAJI  kecuali disebutkan lain dalam peraturan ini yang disesuikan  dengan 

kondisi pandemi Covid-19. 

• Menjalankan protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 selama mengikuti 

kegiatan lomba.  

• Baik atlet maupun panitia tidak dibenarkan memakai masker dan atau face 

shield dalam aktifitas berarung jeram. 

• Untuk lomba yang tidak memperlombakan nomor Head to Head, Sedding 

tidak wajib dilakukan. 

• Latihan tidak resmi  / latihan mandiri  hanya dapat dilakukan sesuai jadwal 

yang ditentukan oleh panitia dan dibawah persetujuan race Director. 

• Demi keamanan, keselamatan dan kesehatan semua pihak,  pada kondisi 

yang tidak memungkinkan dilaksanakan  terkait dengan upaya pencengahan  

Covid-19 Panitia / Race Director dapat meniadakan latihan  mandiri / tidak 

resmi. 

• Latihan mandiri atlet harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan 

Covid-19 dan ketentuan lainnya yang persyaratkan oleh panitia / Race 

Director . 

• Setiap atlet wajib mengikuti prosedur test PCR / Swap test serta pemeriksaan 

suhu tubuh dan pengecekan kondisi fisik saat sebelum melakukan start pada 

setiap nomor lomba. (apabila test menunjukkan hasil terindikasi / terkonfirmasi  

positif / reaktif Covid-19, atlet yang bersangkutan  tidak diperkenankan mengikuti 

kegiatan lomba dan bersedia di rujuk pada fasilitas isolasi / kesehatan yang telah 

di tentukan untuk tindakan lebih lanjut). 

• Pemeriksaan fisik kesehatan dan suhu tubuh dijalankan bersamaan dengan 

pemeriksaan data atlet dan kelengkapan lomba. 

• Ketentuan perahu karet yang digunakan pada lomba mengacu pada 

Peraturan Kompetisi  Arung Jeram FAJI dan untuk Kelas R2 dapat digunakan 

perahu jenis inflatable Kayak dengan spesifikasi  kapasitas 2 awak. 
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D. Pelaksanaan Lomba 

D.2. Pelaksanaan Official Training Run 

Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Lomba 

• Pelaksanaan Official Training Run dilakukan sesuai dengan 

prosedur lomba pada Peraturan Pelaksanaan Kompetisi Arung 

Jeram Indonesia. 

• Official Training Run berupa pelatihan terjadwal sesuai dengan 

nomor lomba yang dilombakan yang di fasilitasi oleh panitia 

dibawah pengawasan Race Director. 

• Official Training Run pada peraturan kompetisi masa pandemi 

bersifat tidak wajib. 

 

D.3. Kelas, Kategori, Divisi dan Disiplin Lomba 

• Kelas Lomba yang dapat  dilaksanakan pada masa pandemi adalah :  

R2 dan R4  

• Kategori Lomba yang dapat dilaksanakan pada masa pandemi 

adalah : Putra,  Putri dan Campuran Putra Putri 

• Divisi Lomba yang dapat diakomodir pada masa pandemi ini adalah 

: Open, Master, Junior dan Youth.  

• Disiplin Lomba  yang dapat diperlombakan pada masa pandemi 

adalah: Sprint, Head to Head , Slalom dan Down River Race. 

• Kejuaraan yang bersifat Terbuka / Open tidak wajib 

memperlombakan seluruh disiplin lomba.  
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D. Pelaksanaan Lomba 

D.4. Format Lomba  

Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Lomba 

• Format Lomba   untuk seluruh  disiplin lomba mengacu pada peraturan 

Kompetisi Arung Jeram Indonesia  dengan ketentuan khusus sebagai berikut : 

 

 Sprint    
• Dilepas setelah tim sebelumnya mencapai garis finish /   menyelesaikan 

lombanya 

 

 Head To Head      :  
• Lintasan di rancang seadil mungkin 

• Tim Penentu posisi start  berhak memilih jalur lintasan dan atau nomor 

boyan yang pertama.  

• Tim lawan melintasi jalur lainnya dan atau nomor boyan yang 

berlawanan dari tim yang berhak memilih. 

• Boyan ke dua yang harus dilintasi masing-masing tim adalah posisi 

yang berlawanan dari posisi Boyan yang pertama. 

 

 Slalom    :  
• Jumlah gawang minimal 6 (enam) dan maksimal  8 (delapan). 

• Jumlah  gawang merah (up stream) maksimal 3 (tiga)  dan minimal 2 

(dua). 

• Tim dilepas dari titik start setelah tim sebelumnya mencapai garis finish 

/ menyelesaikan lombanya. 

 

 Downriver  Race     :  
• Jarak tempuh lintasan 5 - 10 menit 

• Pelepasan start dengan interval 1 – 2 menit dalam 1 group pelepasan 

• Interval pelepasan 3 – 5 menit  untuk antar group pelepasan. 
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D. Pelaksanaan Lomba 

D.5. Sistem Skoring 

Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Lomba 

• Sistem Skoring pada Kompetisi Single Event mengacu pada Peraturan 

Kompetisi Arung Jeram FAJI. 

• Juara umum ditentukan berdasarkan jumlah skor terbesar dari seluruh 

tim yang berlomba dalam satu divisi dan Kategori.  

• Jika terdapat jumlah skor yang sama maka tim pemenang adalah tim 

yang memiliki skor  tertinggi pada Disiplin lomba Down River Race . 

• Pada lomba single event yang tidak melombakan seluruh disiplin 

lomba,  jika terdapat  tim dengan total skor yang sama di akhir lomba 

maka  tim pemenang adalah tim yang memiliki skor  tertinggi di 

disiplin lomba terakhir.. 

D.6. Prosedur protes 

• Mengacu pada Peraturan Kompetisi Arung Jeram FAJI. 

• Menerapkan protokol Kesehatan Covid-19. 
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E. Kegiatan Pendukung 

E.1. Kegiatan Pendukung Lomba  

Rangkaian Kegiatan Yang Terkait Dengan Dukungan Acara  Lomba 

• Lakukan disinfeksi ruang / lokasi pertemuan / titik kumpul / area  acara 

secara reguler (sebelum, saat kegiatan dan setelah selesai kegiatan) 

• Optimalkan pemanfaatan area luar ruang dalam setiap kegiatan pertemuan / 

pengarahan / proses registrasi / pengumuman hasil lomba. 

• Upayakan pemanfaatan sistem daring / online terkait dengan pengumuman 

hasil lomba dengan mencantumkan  waktu saat hasil lomba diumumkan. 

• Lakukan pembatasan kapasitas daya dukung dengan rekayasa teknis, baik 

dalam bentuk pembatasan akses, pembatasan sarana tempat duduk maupun 

dengan penggunaan partisi. 

• Setiap aktivitas yang mengharuskan adanya komunikasi tatap muka dengan 

kontingen, lakukan dengan sistem perwakilan. 

• Ingatkan selalu peserta yang hadir untuk selalu memakai masker, cuci tangan 

pakai sabun / hand sanitizer dan jaga jarak selama pertemuan berlangsung. 

• Hindari penyediaan konsumsi dalam bentuk sajian prasmanan dan  wajibkan 

setiap peserta / panitia / pihak lainnya yang menjadi peserta pertemuan / 

rapat-rapat untuk membawa sendiri botol air minum. 

• Lakukan pengaturan waktu secara efisien dan upayakan sesingkat mungkin 

untuk setiap acara pertemuan / pengarahan / konferensi pers / protes hasil 

lomba. 

KEGIATAN PENDUKUNG LOMBA MELIPUTI  : 
 
• CAPTAIN MEETING 
• RAPAT, BRIEFING DAN PERTEMUAN  PANITIA 
• WORKSHOP WASIT  & JURI 
• ACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN 
• PENGUMUMAN HASIL LOMBA 
• PROSES PROTES HASIL LOMBA 
• POSKO / MEJA INFORMASI  
• KONPERENSI PERS 
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F. PENGENDALIAN DAN 
PENGAWASAN 
upaya penyiapan, pengendalian dan pengawasan  pelaksanaan 

kegiatan agar sesuai dengan standar peraturan kompetisi dan protokol 

kesehatan Covid-19 

F.1. Pemahanan Protokol Kesehatan Covid-19 

• Semua pihak harus dapat memahami secara detail ketentuan protokol  

kesehatan yang terkait  dengan Covid-19, Peraturan Kompetisi FAJI,   

prosedur keamanan  dan keselamatan  berarung jeram dan  protokol 

kesehatan  kegiatan wisata arung  jeram. 

• Briefing  dan pengarahan terkait teknis lomba dan protokol Covid-19 

harus dilakukan sejak assesmen, persiapan dan  pra kegiatan kepada 

seluruh unsur yang terkait dengan pelaksanaan lomba. 

• SOP disusun untuk seluruh bagian kepanitiaan dalam rangka 

menetapkan standar kinerja yang tinggi dalam penyelenggaraan 

kompetisi. 

• Simulasi dan uji coba dilakukan untuk seluruh bidang kepanitiaan dalam 

menjalankan SOP yang telah disusun agar semua pihak memahami dan 

dapat menjalankan prosedur keamanan, kesehatan dan kelestarian alam  

selama kegiatan berlangsung. 

• Simulasi dapat dilakukan di luar lokasi lomba maupun di lokasi lomba 

untuk mendapatkan bahan evaluasi untuk perbaikan SOP 

penyelenggaraan lomba. 



F.2. Pembentukan Tim Satuan Tugas  Pengendalian &    
        Pengawasan Protokol Kesehatan Covid-19 

• Bentuk tim satuan tugas di dalam kepanitian yang berfungsi 

sebagai bidang pengawasan dan kordinasi dalam  pelaksanaan 

protokol Covid-19  selama kompetisi berlangsung. 

• Lakukan kordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait (Fasilitas 

Kesehatan, Isntansi pemerintah dan Instansi Kesehatan).  

• Lakukan inventarisasi nomor kontak penting (fasilitas kesehatan, 

otorita kedaruratan / kebencanaan) dalam penanganan Covid-19. 

 

F.3. Rencana Kontijensi 

• Standar Penanganan Risiko dan kedaruratan disusun dan 

disimulasikan untuk mendapatkan kinerja yang tinggi jika terjadi 

situasi yang tidak diharapkan, seperti : 

 Seseorang  jatuh sakit  dengan  dugaan  COVID-19  

 Adanya  perubahan  peraturan  lokal terkait  dengan  

peraturan Pengendalian Pandemi Covid-19. 

 Terjadi situasi kedaruratan di badan sungai saat lomba 

berlangsung. 

• Simulasi dan pelatihan penanganan kedaruratan dilakukan untuk 

mempersiapkan SDM dan organisasi dalam sistem kerja yang 

terorganisir.  
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F.4. Tindakan Kedaruratan 

• Penyelenggarana wajib menyediakan fasilitas kesehatan lapangan 

termasuk dukungan kendaraan ambulance dan perlengkapan 

pendukungnya termasuk tandu dan oksigen serta tenaga medis dan 

paramedis yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan dan 

kemungkinan risiko yang mungkin di hadapi. 

• Pada kondisi tindakan  kedaruratan diperlukan  baik yang terjadi di  

area daratan maupun di sungai, lakukan  dengan terlebih dahulu 

memakai alat pelindung  diri berupa kaca mata, masker, dan sarung  

tangan serta minta bantuan kru lainnya  yang terlatih jika harus 

menjalakan prosedur  Bantuan Hidup Dasar, Resusitasi Jantung Paru. 

• Lakukan tindakan evakuasi  yang sesuai dengan standar pertolongan 

Covid-19 yang  dipersyaratkan jika tindakan evakuasi perlu dilakukan. 

• Pastikan ketersediaan fasilitas isolasi rujukan dan prosedur tindak 

lanjut bagi siapapun yang terlibat dalam lomba terindikasi terpapar 

Covid-19. 
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LAMPIRAN 

• Form Perjanjian Peserta / Official 
dan Pelepasan Tuntutan  

• Kedaruratan Medik 
 








