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Kata Pengantar

Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar pada 
perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja dalam 
jumlah yang signifikan. Kementerian Pariwisata memiliki target untuk 
mencapai tingkat kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 
20 juta pengunjung pada tahun 2019 ini. Untuk mencapai jumlah 
tersebut, tentunya diperlukan strategi pengembangan destinasi, 
dimana terdapat Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas (3A). 

Salah satu jenis atraksi wisata yang berkembang sangat pesat baik di 
dunia maupun di Indonesia adalah wisata petualangan. Wisata ini dapat 
berkembang didukung sumber daya alam Indonesia yang kaya dan 
indah serta aneka keanekaragaman hayati yang menarik wisatawan 
untuk datang. Namun, wisata petualangan masih memiliki berbagai 
tantangan diantaranya adalah berkaitan dengan pengetahuan dan 
standar mengenai Keselamatan yang berkaitan dengan keberlanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pariwisata berupaya 
untuk menerbitkan pedoman keselamatan mengenai penyelenggaraan 
wisata petualangan nusa, tirta dan dirga.

Kiranya kehadiran buku Pedoman Safety Code Wisata Petualangan 
Tirta ini dapat menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan 
dalam penyelenggaraan wisata petualangan tirta yang aman dan 
nyaman.

 
Jakarta, Agustus 2019

Ni Wayan Giri
Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan
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Pendahuluan

Keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama bagi wisatawan 
terlebih lagi yang mengikuti wisata petualangan, dimana didalamnya 
mengandung resiko saat melakukan kegiatan fisik dan berinteraksi 
dengan alam dan pertukaran budaya. Salah satu dimensi dari wisata 
petualangan adalah wisata petualangan tirta yang saat ini semakin 
berkembang pesat di Indonesia, baik jenis atraksi maupun destinasinya.

Memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dalam industri 
wisata petualangan, Pedoman Safety Code Wisata Petualangan 
Tirta disusun sebagai kelanjutan dari terbitnya Safety Code Wisata 
Petualangan Indonesia di tahun 2018. 

Tujuan dan sasaran dari diterbitkannya pedoman ini adalah:
1. Tercapainya penyelenggaraan wisata petualangan tirta yang aman, 

nyaman dan berdaya saing,
2. Terbitnya referensi untuk para pemangku kepentingan dalam 

industri wisata petualangan tirta mengenai keselamatan dan etika 
kegiatan wisata petualangan tirta,

3. Terdapatnya alat komunikasi dan pengawasan bagi para pihak 
dalam indutri wisata petualangan tirta yang berkaitan dengan 
keselamatan dan etika.

Adapun ruang lingkup pedoman ini mencakup pedoman 
penyelenggaraan kegiatan wisata tirta baik yang dilakukan secara 
mandiri maupun melalui operator komersil serta lampiran yang terdiri 
dari dokumen penunjang lainnya yang diperlukan.

Isi buku Pedoman Safety Code Wisata Petualangan ini disusun setelah 
melalui beberapa tahap yaitu penyusunan draft, Focus Group Discussion 
(FGD) yang diselenggarakan di beberapa lokasi yaitu Jakarta, Bandung, 
Sukabumi, Bogor, dengan peserta para pemangku kepentingan dalam 
industri wisata petualangan tirta, sehingga didapat masukan-masukan 
dari berbagai pihak sehingga tersusun Safety Code Wisata Petualangan 
Tirta yang terdiri dari 3 bagian yaitu:
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Bab1 Pendahuluan
  Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang disusunnya  

pedoman, tujuan dan sasara, serta ruang lingkup Safety Code Wisata 
Petualangan Tirta. Pada bagian akhir diuraikan dengan singkat 
sistematika isi buku pedoman ini.

Bab 2 Safety Code Wisata Petualangan TIrta
  Pada bab ini akan dijelaskan mengenai wisata petualangan tirta 

dan isi pedoman yang berasal dari kata “SELAMAT”, mencakup 
dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan wisata petualangan 
tirta dalam konteks keamanan, keselamatan dan respek terhadap 
lingkungan dan masyarakat. 

Bab 3 Penutup
  Pada bab ini akan dijelaskan harapan serta rekomendasi untuk 

pengembangan dari pedoman ini.

Pada bagian lampiran, dilengkapi dengan ketentuan yang berlaku, 
baik  secara nasional dan internasional yang terkait dengan pedoman. 
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Wisata Petualangan

Pariwisata adalah sektor ekonomi yang paling cepat pertumbuhannya 
dan wisata petualangan adalah salah satu segmen didalammnya yang 
paling cepat perkembangannya. Wisata petualangan telah tumbuh 
secara eksponensial di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir, 
karena para wisatawan tertarik untuk mengunjungi destinasi yang 
belum “ditemukan”. Selain itu, dengan peningkatan yang signifikan 
dari inisiatif pemerintah dalam bentuk kemitraan publik dan swasta 
untuk mempromosikan pariwisata telah memicu pertumbuhan pasar 
pariwisata petualangan global. Sebuah penelitian menyebutkan 
bahwa wisata petualangan bernilai USD 444.850 juta pada tahun 
2016 dan diperkirakan akan menyentuh angka USD 1.333.738 juta 
pada tahun 2023, dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 
17.4%. Pertumbuhan sektor pariwisata dunia turut mendongkrak 
pertumbuhan wisata petualangan. 

Pasar global wisata petualangan tersegmentasi berdasarkan jenis, 
aktivitas, jenis wisatawan, kelompok umur, saluran penjualan dan 
geografi. Dari jenisnya dibedakan menjadi wisata petualangan ringan 
(soft), menantang (hard) dan lain-lain. Bedasarkan aktivitasnya terbagi 
menjadi wisata petualangan darat, air dan udara, sedangkan dari tipe 
wisatawannya dikategorikan menjadi solo, kelompok, pasangan dan 
keluarga. Beberapa kegiatan petualangan adalah pendakian atau 
pemanjatan gunung, penelusuran goa, bersepeda, arung jeram dan 
lain-lain. Dari sisi umurnya dikelompokan menjadi umur di bawah 30 
tahun, 30-41 tahun, 42-49 tahun dan di atas 50 tahun. Dalam banyak 
penelitian wisatawan petualangan terbanyak berada pada usia 47 
tahun atas. Saluran penjualan wisata petualangan adalah melalui 
travel agen atau langsung kepada operator. Secara geografi Amerika 
dan Eropa merupakan 2 regional terbesar di pasar wisata ini.
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Wisata petualangan merupakan kegiatan eksplorasi atau bepergian 
dengan mengandung resiko di dalamnya. Resiko dan perubahan 
iklim yang tidak dapat diperkirakan menahan tumbuhnya wisata 
petualangan. Oleh karenanya, mengeliminir resiko serendah mungkin 
menjadi tantangan utama dalam mengembangkan wisata petualangan, 
termasuk di Indonesia.

Dalam melihat pasar global wisata petualangan, Indonesia termasuk 
dalam segmen geografi Asia Pasifik, yang menghasilkan pertumbuhan 
yang tertinggi dibandingkan regional lainnya.  Asia Pasifik dianggap 
memiliki keragaman yang tinggi untuk dieksplorasi seperti beragam 
cagar alam dan taman nasional, di Mt. Everest di Nepal, hutan tropis 
di Kalimantan, pengamatan paus, dan pengintai kiwi di Selandia Baru 
dll. Pertumbuhan ekonomi, meningkatnya persaingan, kelonggaran 
pembatasan ijin masuk suatu negara, dan strategi promosi yang agresif 
yang diadopsi oleh organisasi pariwisata setempat berkontribusi pada 
pertumbuhan wisata petualangan di wilayah Asia Pacific.

Wisata Petualangan Indonesia juga memiliki daya tarik yang luar 
biasa  untuk didatangi dan dijelajahi. Indonesia sebagai negara yang 
terletak di daerah tropis khatulistiwa memiliki aneka ragam potensi 
alam dan budaya sebagai destinasi wisata petualangan yang menarik 
mulai dari wisata petualangan nusa (berbasis aktivitas di daratan), 
wisata petualangan tirta (berbasis aktivitas di perairan) dan wisata 
petualangan dirga (berbasis aktivitas di udara).
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Wisata Petualangan Tir ta

Indonesia merupakan negara dengan belasan ribu pulau yang 
terpisahkan oleh lautan dan memiliki banyak gunung yang menjadi 
mata air dari aliran sungai. Bentang alam ini menjadi modal kekayaan 
alam yang luar biasa bagi wisata petualangan tirta. Bebagai jenis wisata 
petualangan tirta mulai dikembangkan di Indonesia dan menjadi 
incaran wisatawan dunia, mulai dari berlayar, cruise, diving,  snorkelling, 
surfing, mancing, stand up paddling, arung jeram, tubing, kayaking, river 
boarding, stand up paddling, dan lain-lain.

Salah satu wisata petualangan tirta yang berkembang sangat pesat 
adalah arung jeram. Kegiatan atraksi sungai berjeram dapat dilakukan 
dengan menggunakan berbagai wahana seperti perahu karet, kayak, 
kano, papan luncur, ban dan akan berkembang terus di masa yang 
akan datang. Wisata arung jeram mulai berkembang di Indonesia 
sejak paket wisata arung jeram mulai dikomersilkan di Sungai Alas, 
Aceh Tenggara di tahun 90an. 

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan wisata arung jeram, diperlukan 
suatu pedoman yang menyatukan persepsi mengenai penyelenggaraan 
atraksi wisata yang aman, nyaman dan berdaya saing. 
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Safety & Ethic  Code 
Wisata Petualangan Tir ta

S
E
L
A
M
A
T

Safety Code Wisata Petualangan Tirta merupakan pedoman untuk 
keamanan, keselamatan dan etika bagi wisata petualangan tirta, 
terutama dikhususkan untuk wisata arung jeram.

Safety Code ini terdiri dari 7 bagian yang merupakan singkatan dari 
kata “SELAMAT” yaitu Safety Code Wisata Petualangan, yaitu:

  SDM yang kompeten, memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap 
dan perilaku yang dibutuhkan untuk wisata petualangan

  Energi dan kekuatan fisik yang terjaga untuk melakukan wisata 
petualangan

  Lokasi wisata petualangan yang dipahami baik kondisi fisik 
maupun non fisik  termasuk  adanya perubahan akibat cuaca

  Alat, sarana dan pra sarana yang berkualitas dan memadai

  Manajemen wisata petualangan yang terencana dengan matang

   Alam yang dijaga dan dilestarikan

   Terapkan prosedur operasi standar yang berlaku lokal dan global.
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l  Pastikan terdapat pimpinan perjalanan dan atau pemandu yang 
kompeten dan memiliki keahlian sesuai dengan tugas dan tingkat 
kesulitan untuk melakukan kegiatan wisata petualangan tirta;

l  Pastikan pimpinan perjalanan dan atau pemandu tersebut 
mengenali potensi bahaya yang ada dan siap dan mampu untuk 
mengambil keputusan terbaik bagi keselamatan dan keamanan 
kegiatan wisata petualangan tirta;

l  Pimpinan perjalanan terdidik dan terlatih untuk memimpin 
kegiatan wisata petualangan tirta;

l  Untuk atraksi arung jeram, pemandu wisata arung jeram memiliki 
sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
Indonesia yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI) bidang  Pemandu Wisata Arung Jeram.

SDM yang kompeten, memiliki 
pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 
perilaku yang dibutuhkan untuk wisata 
petualangan
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l  Pastikan pimpinan perjalanan, pemandu dan seluruh peserta 
dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit serius seperti 
jantung dan epilepsi atau dalam keadaan hamil saat melakukan 
akivitas wisata petualangan tirta;

l  Pastikan pimpinan perjalanan, pemandu dan seluruh peserta tidak 
mengkonsumsi alkohol dan obat-obat terlarang   sebelum maupun 
saat mengikuti kegiatan wisata petualangan tirta;

l  Kenali kemampuan, pengalaman dan kondisi fisik seluruh peserta 
yang meliputi kemampuan berenang, pengalaman dalam aktivitas, 
serta kemampuan untuk melakukan penyelamatan diri sendiri dan 
orang lain.

Energi dan kekuatan fisik yang terjaga 
untuk melakukan wisata petualangan
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l  Kenali potensi bahaya di alam dengan mempelajari sejarah 
bentang alam, karakteristik, kualitas, kondisi dan suhu air;

l  Hindari setiap potensi bahaya yang mungkin akan dihadapi seperti 
banjir, suhu dingin, strainers, bendungan atau dam, weirs, ledges, 
reversals, holes, and hydraulics;

l  Senantiasa waspada terhadap cuaca dan perubahan cuaca yang 
mungkin terjadi dan kenali setiap perubahan yang berpotensi 
merubah kondisi alam dan menimbulkan resiko, baik di lokasi 
maupun di sekitar lokasi yang berdampak pada lokasi kegiatan;

l  Lakukan kegiatan wisata petualangan tirta hanya pada level air 
yang aman, cuaca yang mendukung serta sesuai dengan tingkat 
kemampuan pemandu dan peserta;

l  Pahami akses dan rute evakuasi serta sarana kesehatan terdekat, 
termasuk bagaimana mencapai lokasi tersebut dalam keadaan 
darurat.

Lokasi wisata petualangan yang 
dipahami baik kondisi fisik maupun non 
fisik  termasuk  adanya perubahan akibat 
cuaca
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l  Pastikan alat dan perlengkapan yang akan digunakan dalam 
kondisi laik, aman dan sesuai dengan standar keselamatan serta 
sesuai dengan kondisi sungai yang akan di arungi;

l  Lakukan uji coba terhadap kelayakan perlengkapan yang baru atau 
yang belum pernah digunakan untuk memastikan penggunaannya 
serta alat dan perlengkapan tersebut dapat berfungsi dan bekerja 
dengan baik;

l  Sediakan alat dan perlengkapan sesuai dengan jumlah peserta,  
kapasitasnya dan lama kegiatan termasuk dalam situasi darurat 
turut diperhitungkan;

l  Periksa kembali perlengkapan yang dipakai maupun perlengkapan 
pendukung lainnya apakah sudah terpakai, terpasang atau 
ditempatkan dengan benar dan tidak menjadi penyebab dari 
kecelakaan;

l  Untuk perjalanan lebih dari satu hari, siapkan tambahan peralatan 
dan perlengkapan pendukung termasuk peralatan cadangan di 
dalam daftar kebutuhan yang harus dibawa;

l  Sesuaikan rencana perjalanan dengan sarana dan pra sarana yang 
tersedia.

Alat, sarana dan pra sarana yang 
berkualitas dan memadai
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Persiapan
l  Pertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh seperti jumlah 

peserta, lama perjalanan, tingkat kemampuan dan latar belakang 
pengalaman peserta, tingkat kesulitan medan, kondisi alam dan 
cuaca, latar belakang sosial dan budaya setempat, keamanan 
lokasi, alat dan perlengkapan yang tersedia serta sumber daya 
manusia yang tersedia yang akan mengoperasikan kegiatan wisata 
petualangan tirta;

l  Informasikan kepada calon peserta tentang rencana kegiatan 
serta persiapan yang perlu dilakukan serta tanggung jawab pribadi 
dalam mengikuti kegiatan wisata tirta. Pemandu mempersiapkan 
diri dengan melakukan pelatihan secara rutin termasuk melakukan 
penyelamatan, kemampuan RJP, dan pertolongan pertama; 

l  Dapatkan ijin sesuai aturan yang berlaku. Koordinasikan kegiatan 
wisata dengan aparat setempat;

l  Atur pembagian tugas yang jelas kepada setiap personil yang 
terlibat dalam pengelolaan wisata petualangan tirta.

Manajemen wisata petualangan yang 
terencana dengan matang
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Pelaksanaan
l  Jangan memulai aktivitas tanpa seijin dan sepengetahuan 

Pimpinan Perjalanan dan Pemandu yang memastikan persiapan 
sudah terpenuhi;

l  Patuhi setiap instruksi dari Pimpinan Perjalanan dan Pemandu 
termasuk hal-hal yang diperkenankan atau dilarang terutama yang 
berkatian dengan keamanan dan keselamatan;

l  Dalam keadaan darurat, lakukan tindakan yang sesuai dengan 
rencana penanganan terhadap keadaan darurat; 

l  Sediakan fasilitas asuransi kesehatan dan keselamatan jiwa untuk 
para pekerja lapangan serta wisatawan petualangan tirta;

l  Lakukan evaluasi keamanan dan keselamatan diri dan group terus 
menerus. Secara individu setiap orang bertanggung jawab untuk 
keselamatan mereka sendiri, dan harus bertanggung jawab secara 
pribadi untuk memutuskan tetap terus ikut dalam pengarungan, 
memilih peralatan yang sesuai, melanjutkan pengarungan atau 
tidak berdasarkan keputusan terbaik.
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l  Hindari semaksimal mungkin gangguan terhadap alam dan 
lingkungan, dengan tidak merusak bentang alam,  vegetasi dan 
tanaman serta gangguan terhadap hewan liar;

l  Hanya membawa perlengkapan sesuai dengan kebutuhan, tidak 
membuang dan meninggalkan sampah selama berkegiatan;

l  Kemas barang bawaan dengan baik, masukkan ke dalam kantong 
setiap barang bawaan dan ikat dengan baik di wahana, agar tidak 
terlempar dan menjadi sampah di alam; 

l  Bawa kembali kemasan yang dibawa dan jika harus menanam 
sampah organik pastikan hal tersebut jauh dari sumber dan 
aliran air serta terhindar dari kemungkinan dimakan oleh satwa 
liar; 

l  Pilih lokasi istirahat di tepi sungai yang dapat menampung 
pengunjung sesuai dengan ukuran dan kapasitas group, jangan 
membuka vegetasi apalagi merusaknya.

Alam yang dijaga dan dilestarikan
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Respek terhadap komunitas

l  Tunjukkan rasa hormat terhadap masyarakat dan budaya setempat 
dimana kegiatan  dilakukan;

l  Beri informasi yang dapat menambah pengetahuan dan kepedulian 
pengunjung terhadap  pelestarian alam dan  lingkungan;

l  Tunjukkan rasa hormat terhadap peserta lain, termasuk kepada 
peserta dari dari operator yang berbeda. Mereka adalah orang 
terdekat yang akan memberikan bantuan dan pertolongan pada 
saat dibutuhkan;

l  Jaga etika dan sopan santun saat beraktivitas dengan tidak 
mengganggu peserta lain, kecuali untuk membangun keceriaan 
bersama;

l  Ambil waktu yang cukup untuk singgah di pusaran air atau 
beraktifitas di salah satu bagian sungai dan beri kesempatan group 
lain mendapatkan kesempatan yang sama;

l  Beri dukungan dan bantuan jika diperlukan kepada peserta lain 
termasuk dari operator yang berbeda;

l  Sampaikan apreasiasi yang tinggi kepada semua pihak dan kolega 
atas kerjasama yang diberikan hingga aktivitas selesai dengan baik 
dan aman.
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Persiapan

l  Tidak dibenarkan melakukan aktivitas sendiri atau hanya dengan 
satu set wahana;

l  Atur pembagian group jika peserta terdiri dari jumlah yang banyak 
dan cukup besar;

l  Sediakan regu penyapu jika jumlah group cukup besar dengan 
kemampuan yang berbeda, yang juga  berguna sebagai penolong 
untuk mendampingi, membantu dan menjaga keamanan saat 
beraktivitas. 

Terapkan prosedur operasi standar 
yang berlaku lokal dan global
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Safety Talk 

l  Sampaikan pengarahan keselamatan dan pembekalan teknik 
berativitas sebelum kegiatan dimulai;

l  Pengarahan keselamatan juga menjelaskan tentang lama waktu 
kegiatan dan kondisi alam yang akan dihadapi, potensi bahaya dan 
kemungkinan resiko yang akan di hadapi selama beraktivitas;

l  Berikan informasi yang cukup berkaitan dengan lokasi, kondisi 
sosial dan lingkungan setempat serta perilaku positif yang 
diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sungai;

l  Sampaikan instruksi-instruksi yang harus dipatuhi oleh peserta 
kegiatan selama mengikuti kegiatan termasuk bagaimana cara 
menolong diri sendiri jika terjadi insiden dan juga menolong yang 
lain;

l  Peragakan teknik-teknik mendayung atau berenang atau 
menghanyut maupun prosedur keselamatan yang akan dilakukan 
dalam wisata petualangan tirta dan pastikan  peserta memahaminya 
dan dapat melakukannya dengan benar; 

l  Periksa kembali peralatan keselamatan seluruh peserta dan 
perlengkapan pendukung yang dibawa sebelum melakukan 
kegiatan wisata,  pastikan semua telah terbawa, terpasang 
dan terpakai dengan benar dan tidak menjadi penyebab dari 
kecelakaan.
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Jalankan “River Running System”

l  Lakukan pengarungan dengan menerapkan prosedur river running 
system, yaitu prosedur pengarungan bersama dua wahana atau 
lebih yang saling mengamati dan mengamankan satu dengan yang 
lain;

l  Dampingi dan tempatkan peserta yang membutuhkan  dukungan 
dan pengawasan lebih, di tengah group;

l  Jaga kekompakan group, dengan senantiasa menjaga komunikasi 
dan jarak yang aman antar wahana;

l  Pastikan sampai group di depan telah lewat dan aman sebelum 
menyalip karena dapat membahayakan  keselamatan peserta;

l  Jaga jarak yang aman dan tidak melewati rombongan group lain 
yang di depan. Melewati group lain hanya dapat dilakukan pada 
arus yang aman dan berikan sinyal permintaan untuk melewati 
group tersebut;

l  Lakukan pengamatan (scouting) jika tidak tahu atau ragu dengan 
kondisi medan yang akan dilewati;

l  Lakukan prosedur linning maupun portaging  jika kemampuan dan 
kondisi arus tidak memungkinkan untuk dilintasi;

l  Senantiasa mengawasi dan memeriksa jumlah peserta kegiatan 
dalam setiap kesempatan. 
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Penyelamatan diri sendiri

l  Evakuasi secepatnya jika muncul sesuatu yang membahayakan 
seperti terjebak di batuan, arus berputar, atau rintangan lainnya 
agar situasi tidak bertambah buruk;

l  Lakukan penyelamatan diri sendiri secara cepat;

l  Lepaskan pegangan pada wahana jika tindakan ini menambah 
kemungkinan kesulitan untuk menyelamatkan diri;

l  Di sungai, pada saat berenang di tempat yang dangkal atau arus 
yang besar, berada dalam posisi terlentang dengan kaki dalam 
posisi lebih tinggi dan mengarah ke hilir. Jangan mencoba untuk 
berdiri di arus yang deras, jika kaki menapak, aliran air yang cepat 
akan mendorong kebawah. Pindahlah ke area sungai yang lebih 
dangkal sebelum berusaha untuk berdiri maupun berjalan. Lihat 
kedepan hindari situasi  yang menjebak, termasuk didalamnya 
batuan, lubang, batang kayu tumbang, dan bahaya lainnya, dengan 
berenang menjauhinya;

l  Jika arus tergolong dalam dan kuat, berbaliklah dengan perut 
dibawah dan berenang dengan sangat kuat untuk mencapai 
daratan, perhatikan pusaran dan air yang lebih tenang, manfaatkan 
keduanya untuk keluar dari arus. Jika tepian terhalang oleh batuan, 
ikuti arus sampai ditemukan jalur penyelamatan.  
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Pertolongan Terhadap Peserta Lain

l  Lakukan identifikasi dan penilaian terhadap situasi dan kondisi 
lingkungan. Situasi dan kondisi yang terjadi segera dikomunikasikan 
dengan yang lain untuk memperoleh dukungan dan bantuan;

l  Prioritaskan pertolongan dengan menyelamatkan jiwa peserta 
lain jIka kondisi dan situasi cukup aman dan terkendali. Tindakan 
P3K diberikan jika dibutuhkan baik untuk kondisi cedera maupun 
masalah medis;

l  Penyelamatan dengan penggunaan tali rescue membutuhkan 
pelatihan khusus. Pelajari untuk menempatkan tali secara 
efektif, melempar dengan akurat, dan untuk menguasai tali yang 
dilemparkan ke arah peserta yang hanyut. Penggunaan yang tidak 
tepat dapat menyebabkan cedera;

l  Jangan pernah mengikatkan diri sendiri tanpa sistem pelepasan 
yang cepat (quick release system);

l  Siapkan pisau khusus rescue untuk mengatasi rintangan yang tidak 
diharapkan;

l  Berhati-hatilah saat menolong korban tenggelam, jika berada di 
dalam air yang dingin. Korban dapat tertimpa hipotermia dan bisa 
saja menunjukkan tanda-tanda vital yang tidak bekerja sehingga 
mereka tampak sudah meninggal. Terus lakukan pernapasan 
buatan selama mungkin Resusitasi Jantung Paru (RJP);  

l  Lakukan tindakan evakuasi secara benar dan hati-hati jika kondisi 
korban tidak memungkinan untuk melanjutkan perjalanan.  Segera 
bawa korban ke fasilitas medis terdekat untuk memperoleh 
penanganan lebih lanjut.

26



Selamatkan Peralatan jika Memungkinkan

l  Penyelamatan terhadap peralatan dan perlengkapan yang hanyut 
dilakukan jika penyelamatan jiwa telah dilakukan. Peralatan dan 
perlengkapan yang berhasil diselamatkan dikumpulkan di tempat 
yang aman. Wahana yang hanyut di bawa ke tepi atau dibalikkan 
ke posisi normal jika dalam keadaan terbalik;

Evaluasi 
l  Lakukan evaluasi situasi dan kondisi yang ada,  ambil keputusan 

untuk menghentikan atau melanjutkan aktivitas setelah melakukan 
penilaian, seperti; jumlah peserta,  alat dan perlengkapan yang 
tersedia atau yang berhasil diselamatkan, kondisi medan yang 
masih akan dihadapi, serta kesiapan kondisi fisik dan mental 
dengan memperhitungkan kemampuan terendah peserta;

l  Beri motivasi dan dukungan moril untuk membangkitkan semangat 
peserta untuk melanjutkan aktivitas atau menuju tempat yang 
aman jika memungkinkan sambil menunggu pertolongan lebih 
lanjut;

l  Beri informasi kepada pimpinan perjalanan tentang keputusan 
yang diambil untuk berhenti atau melanjutkan aktivitas.
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B A B  3

PENUTUP
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Penutup

Penerapan Safety Code Wisata Petualangan Tirta membutuhkan 
dukungan lintas sektor yang kuat, solid dan berkesinambungan. 
Pemahaman yang utuh  terhadap pedoman ini tidak hanya bagi pelaku 
atau operator wisata petualangan tirta, namun dari seluruh pemangku 
kepentingan dalam indutri wisata, termasuk wisatawan yang ikut 
serta. Melalui pedoman ini diharapkan akan menjadi panduan bagi 
terselenggaranya wisata petualangan tirta yang aman, nyaman dan 
berdaya saing.

Pedoman Safety Code Wisata Petualangan Tirta harus ditindaklanjuti 
dengan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penerapan pedoman 
bagi pelaku industri usaha wisata petualangan tirta.

Jakarta, 17 Agustus 2019
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Standar Usaha Wisata Arung Jeram
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR

13 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA WISATA ARUNG JERAM
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SKKNI Pemandu Arung Jeram
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor Kep. 62/MEN/III/2009
tentang

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor 
Pariwisata Bidang Kepemanduan Arung Jeram

Kompetensi Umum
1. Bekerjasama dengan kolega dan pengunjung
2. Bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda
3. Menangani situasi konflik
4. Menngembangkan dan memutakhirkan pengetahuan 

kepariwisataan arung jeram

Kompetensi Inti
1. Bekerja sebagai Pemandu Wisata
2. Melakukan kegiatan interpretasi
3. Mengkoordinasikan dan mengoperasikan perjalanan wisata arung 

jeram
4. Memimpin awak perahu saat berarung jeram
5. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan saat berarung jeram
6. Memberikan pengarahan keselamatan dan pembekalan teknik 

berarung jeram kepada awak perahu
7. Bertindak sebagai Skipper
8. Mengantisipasi dan kondisi darurat
9. Mengembangkan pengetahuan tentang karakteristik sungai dan 

jeram

Kompetensi Khusus/Pendukung
1. Melakukan administrasi keuangan
2. Berkomunikasi secara lisan dalam Bahasa Inggris pada tingkat 

operasional dasar
3. Menulis dalam Bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar
4. Membaca dalam Bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar
5. Berkomunikasi secara lisan dalam Bahasa Inggris pada tingkat  

penyelia dan operasional menengah
6. Menjalankan prosedur kebersihan dan kesehatan di tempat kerja
7. Menerapkan prosedur keselamatan dan keamanan berarung 

jeram
8. Mengelola peralatan dan perlengkapan kerja
9. Menyediakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
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Klasif ikasi  Tingkat  Kesulitan Sungai

Sumber :  Federasi Arung Jeram Indonesia.

40

Easy
Mudah

Novice
Pemula

Intermediate
Menengah

Advance
Sulit

Expert
Sangat Sulit

Extreme
Berbahaya

Aliran sungai relatif tenang sampai yang mengalir cepat 
dengan riak-riak kecil dengan sedikit rintangan yang masih 
terlihat jelas namun mudah hilang.  Relatif mudah untuk 
dilintasi dan self rescue mudah untuk dilakukan

Arus yang mengalir cepat lurus dengan jeram yang lebar.  
Lintasan masih cukup jelas dan mudah untuk dilalui.  Sesekali 
manuver mungkin diperlukan, rintangan di sungai mudah 
dilewatkan oleh pendayung yang terlatih

Terdapat sejumlah jeram dengan ombak yang tinggi dan tidak 
beraturan, batu-batu penghalang Eddies yang kuat, arus balik, 
tapi tidak terlalu panjang.  Membutuhkan tehnik manuver 
dengan pemandu yang terlatih.  Scouting diperlukan sewaktu-
waktu.

Arus dengan variasi beberapa jeram panjang, terdapat 
gelombang tinggi dan tidak beraturan, adanya bebatuan 
maupun rintangan yang berbahaya, lintasan yang sempit 
dan kemungkinan adanya arus balik yang besar.  Diperlukan 
tehnik manuver yang sulit dan cepat.  Scouting perlu 
dilakukan.  Harus didampingi pemandu yang berpengalaman 
serta penempatan personil rescue untuk mengantisipasi 
kemungkinan awak perahu terlempar dan hanyut.

Arus dengan variasi jeram denvgan kesulitan tinggi dan 
panjang, hampir tanpa jeda dan tidak dapat dihindari.  
Terkadang terdapat jalur yang curam, rintangan yang rapat 
dengan lintasan yang sulit.  Scouting harus dilakukan, termasuk 
kesiapan personil rescue dan rencana tindakan penyelamatan.  
Sangat berbahaya hanyut di jalur ini, bahkan bagi perenang 
berpengalaman sekalipun.  Diperlukan awak perahu yang 
berpengalaman dan sangat terlatih untuk melintasi jalur ini.

Luar biasa sulit.  Pengarungan di sungai ini hampir tidak 
mungkin dilakukan. Jeram yang ada tidak dapat diprediksi dan 
sangat berbahaya.  Kemungkinan besar menghadapi ancaman 
kematian karena bahaya ekstrim. Sering diistilahkan dengan 
Unrunable.  Tidak direkomendasikan untuk siapapun karena 
tindakan penyelamatan hampir tidak mungkin dilakukan.

Class
1

Class
2

Class
3

Class
4

Class
5

Class
6



Potensi  Bahaya Sungai

Berikut ini adalah potensi bahaya yang patut diwaspadai dan dihindari 
yang menjadi penyebab paling sering kecelakaan yang mematikan 
saat berarung jeram:

a. Banjir.  Aliran sungai bisa dengan cepat berubah, kenaikan 
tinggi muka air (banjir) akan meningkatkan kesulitan saat berarung 
jeram. Penyelamatan menjadi semakin sulit dan berbahaya karena 
aliran air yang tiba-tiba naik. Banjir dapat diakibatkan oleh curah 
hujan yang tinggi dibagian hulu atau pembukaan pintu bendungan. 

  Dalam kondisi banjir sungai akan mengangkut dan menghanyutkan 
benda-benda yang membahayakan. Sumber informasi awal 
yang terpercaya sangat diperlukan sebagai peringatan terhadap 
datangnya banjir. Termasuk kemungkinan menempatkan petugas 
pengamat di bagian hulu sungai. 

b. Dingin.  Cuaca dingin termasuk pengaruh badan yang terus 
dalam kondisi basah dalam waktu yang lama akan menurunkan 
kekuatan dan menghilangkan kemampuan untuk membuat 
keputusan yang tepat dalam situasi bahaya. Air yang dingin 
berbahaya karena akan menyebabkan hilangnya panas tubuh 
dengan cepat, gunakan pakaian yang cukup untuk penurunan 
suhu yang tiba tiba, hangatkan badan dan hati-hati kemungkinan 
terkena hipotermia.
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c. Strainers . Strainers adalah rintangan yang terdapat di 
badan sungai. Dapat berupa pohon tumbang, tiang jembatan, batu, 
undercut atau apa pun yang memungkinkan arus sungai mendapat  
hambatan. Tekanan air sangat besar dan kuat akan menarik bak 
tubuh jika masuk rintangan ini dan tindakan penyelamatan  sangat 
sulit untuk dilakukan.

d. Dams, weirs, ledges, reversals, holes, and 
hydraulics.  Ketika air melewati hambatan alami atau buatan 
seperti itu, air akan membalik dan membentuk arus balik yang 
sangat kuat dan mampu menahan laju wahana atau perenang. 
Beberapa holes yang kecil dan jinak membuat  kegiatan arung 
jeram ini menjadi menarik, namun yang lainnya terbukti dapat 
sangat berbahaya dan mematikan. Pengarung jeram yang tidak 
bisa mengenali perbedaannya harus menghindari semua hole 
sekecil apapun. Termasuk dalam hal ini arus hidrolik yang terdapat 
di sekitar bendungan buatan manusia harus dihindari terlepas dari 
ukuran besar kecilnya dam. Meskipun penampilannya tampaknya 
jinak
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Perlengkapan Guide

One Day Trip

Multi Day Trip

Perahu
Perahu Karet
Dayung
Pompa

Repair Kit
First Aid
Survival Kit

Alat Komunikasi
& Navigasi
HP & HT
Peta & Kompas
GPS

Camp Gear
Tenda
Sleeping Bag
Matras
Senter
Perlengkapan masak 
& makanan

Safety
Pelampung
Helmet
Dry Bag

Rescue
Whistle
Throw Rope
Carabiner & Pulley
Flip Line & Prusik
Rescue Knife

Pakaian
Seragam / Wetsuit
Celana Rafting
Sandal / Footwear

Makanan
Makanan
Snack
Air Minum
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River  Signal 
Internat ional  Raft ing Federat ion

atau
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Whistle
Sinyal Peluit

1x: Perhatian
  Look at me!

3x: Diulang-ulang
  Ada bahaya dan 

butuh pertolongan
  Emergency / Distress

Ready
Saya Siap
I Understand

OK
YA
Tidak Ada Masalah
No Problem
All Clear

Paddle
Dayung Hilang/Hanyut
Paddle Overboard

Indikasi Lokasi/Posisi
Point to Indicate Position

Stop
Berhenti
No
Stop Immediately
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First Aid

Butuh Pertolongan Pertama
First Aid Box Required

Pump

Saya Butuh Pompa
 I Need a Pump

Throw Bag

Butuh Tali Lempar
 I Need a Rope

Carabiner

Carabiner!
Carabiner!

Entrapment

Entrapment - Membungkjukkan Badan ke Depan 3x
Entrapment  - Bend Forward 3 times

Ready
Saya Siap
I Understand

Stop
Berhenti
No
Stop Immediately



        Membutuhkan helikopter
        I need helicopter

I Need Help

     Pluit 3 x berulang-ulang
     3 repeated blasts

Flip Wrap

Perahu terbalik !
Flip Boat ! Perahu wrap !

Wraped Raft !

Helicopter
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Membutuhkan Helikopter
I Need Helicopter

I Need Help

Helicopter

Flip Wrap

Peluit 3x Berulang-ulang
3 Repeated Blasts

Perahu Terbalik !
Flip Boat !

Perahu Wrap !
Wrapped Raft !



47

Direction

Lintasi dari Arah yang Ditunjuk !
Go Where I am Poiting at !

Lintasi Lebih Jauh dari Arah yang 
Ditunjuk !

Run Farther Right
is Jmping with Arm at Paddle !



Eddy Out

Berhenti di eddy yg di tunjuk

Stop in the eddy !
Then point to indicate the place

Speed Up

Cepat !
Speed Up !

Don’t Stop

Don’t stop !
Jangan berhenti !

Santai !
Slow down !

Slow Down
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Eddy Out

Speed Up

Slow Down Don’t Stop

Berhenti di Eddy yang Ditujuk

Stop in The Eddy!
Then Point to Indicate The Place

Cepat !
Speed Up !

Santai !
Slow Down !

Jangan Berhenti !
Don’t Stop !
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I am Ok Canceled

Wait I, Me You

Tidak  Ada Masalah, Saya Ok !
No Problem !
I am Personally Physically Ok !

Selesai / Dibatalkan
Command Canceled
It is Over

Tunggu !
Wait !

Saya / Aku
I, Me

Kamu
You



Sistem Rescue Z-Drag

Prusik knot

Brake

Tree

Figure 8 knot

1 inch webbing

Self Equalising
Anchor

PULL !!
12 inch static line
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Sistem Rescue Pig Rig

Prusik knot

Figure 8 knot
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Bantuan Hidup Dasar
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DEFIBRILLATOR
AED datang, nyalakan dan IKUTI INSTRUKSINYA

PANGGIL, SENTUH
ADA RESPON
Buat Korban Nyaman,
Monitor Respon

LIHAT, DENGAR, DAN RASAKAN

BERNAFAS
Baringkan Pada Posisi 
Pemulihan
Terus Monitor Pernafasan 
Korban

SEND FOR HELP
Minta Pertolongan Ambulance

AIRWAYBUKA MULUT KORBAN 

CEK JIKA ADA BENDA ASING
Baringkan Pada Posisi Pemulihan,
Bersihkan dengan jari (pakai sarung tangan steril)

CPR30X TEKANAN KUAT & 2X NAFAS BUATAN 
Kompresi kedalaman 5-6cm, Kec. 100-120/mnt.
Terus lakukan CPR sampai bantuan datang / korban sadar

TIDAK ADA RESPON

TIDAK BERNAFAS

D
R
S
A
B
C
D

DANGER
l   Pastikan lokasi aman bagi anda, 
   korban dan orang lain
l   Alas datar dan keras

SUMBER:
Heart Saver First Aid CPR AED, Student Workbook Health & Safety, 2011 
American Heart Association



Resusitasi  Jantung Paru (RJP)
Cardio Pulmonar y Resucitat ion (CPR)

l  Berlutut di sisi korban
l   Letakkan telapak tangan yang 

satu di tengah tulang dada 
korban

l   Letakkan telapak tanga 
yang pertama, kunci dan 
genggam’Lakukan Penekanan ke 
tulang dada sedalam 4-5 cm

l   Ratio 30:2
 setelah 30 x tekanan

lakukan 2 x nafas buatan
-  Lakukan dengan kuat dan 

cepat
 (100-120 tekanan per menit)
-  Ulangi terus sampai batuan 

datang atau korban sadar

Tekanan ke Dada

Nafas Buatan

Posisi Pemulihan
1. Korban Pasca RJP
2. Korban Tidak Sadar,   
 Bernafas
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Luka Terbuka:  T3.B

Luka Ter tutup:  E.B.I .T
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Patah Tulang
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Tim Percepatan Pengembangan 
Wisata Petualangan
Kementerian Pariwisata

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17
Jakarta 10110, Indonesia


