
1 KURIKULUM ARUNG JERAM PLANTAGAMA 

 

DIVISI : AIR  (ORAD) 

NO KEGIATAN KOMPETENSI DASAR 
PERTEMUAN 

KE 
TEMPAT KETERANGAN 

 

1 

 

Materi ruang 

 

 

 

 Sejarah arung jeram 

 Sungai dan ciri – cirinya 

 Peralatan rafting dan fungsinya 

 Bagian – bagian dayung 

 Bagian – bagian perahu 

 Morfologi sungai 

 Bentukan sungai 

 Teknik dayungan 

 Aba – aba dan komunikasi diatas perahu 

 Teknik pembacaan jeram 

 Komunikasi antar perahu 

 River running system 

 Teknik Berenang di jeram 

 Teknik berenang di ombak / standing wave 

 Teknik berenang di hole 

 Berenang edies to edies 

 Boat entrapment dan boat wrapping 

 Perahu terbalik 

 Teknik lempar throw bag 

 Jenis Kecelakaan di sungai 

 

 

1 

 

Plantagama  

 

Merupakan materi 

pengenalan awal 

tentang arung jeram 

 

2 

 

Simulasi 

 

 

 Pengenalan alat dan fungsinya 

 Teknik dayungan 

 

2 

 

Sungai Elo, 

Magelang 

 

Pengenalan arung 

jeram secara langsung 
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  Aba – aba dan komunikasi 

 Posisi awak 

 Teknik pembacaan jeram 

 Morfologi sungai 

 Teknik berenang di jeram 

 Teknik berenang di ombak 

 Boat entrapment 

 Boat flip 

 Teknik lempar throw bag 

 Teknik naik ke perahu 

 Rescue korban ke perahu 

 

di lapangan dan teknik 

- tekniknya 

 

3 

 

Refresh materi 

 

 

 

 

 Sejarah arung jeram 

 Sungai dan ciri – cirinya 

 Peralatan rafting dan fungsinya 

 Bagian – bagian dayung 

 Bagian – bagian perahu 

 Morfologi sungai 

 Bentukan sungai 

 Teknik dayungan 

 Aba – aba dan komunikasi diatas perahu 

 Teknik pembacaan jeram 

 Komunikasi antar perahu 

 River running system 

 Teknik Berenang di jeram 

 Teknik berenang di ombak / standing wave 

 Teknik berenang di hole 

 Berenang edies to edies 

 

3 

 

Plantagama  

 

Me-refresh kembali 

materi yang terlupakan 

yang nantinya akan 

diujikan pada Lattap 2 
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 Boat entrapment dan boat wrapping 

 Perahu terbalik 

 Teknik lempar throw bag 

 Jenis Kecelakaan di sungai 

 

 

4 

 

Test materi lisan 

 

 

 

 Sejarah arung jeram 

 Sungai dan ciri – cirinya 

 Peralatan rafting dan fungsinya 

 Bagian – bagian dayung 

 Bagian – bagian perahu 

 Morfologi sungai 

 Bentukan sungai 

 Teknik dayungan 

 Aba – aba dan komunikasi diatas perahu 

 Teknik pembacaan jeram 

 Komunikasi antar perahu 

 River running system 

 Teknik Berenang di jeram 

 Teknik berenang di ombak / standing wave 

 Teknik berenang di hole 

 Berenang edies to edies 

 Boat entrapment dan boat wrapping 

 Perahu terbalik 

 Teknik lempar throw bag 

 Jenis Kecelakaan di sungai 

 

 

4 

 

Plantagama / 

basecamp 

arung jeram 

 

Menguji kemampuan 

dan ilmu arung jeram 

yang telah 

disampaikan pada 

refresh materi 
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5 LATTAP 2 

RAFTING 

 

 

 

 Teknik dayungan 

 Aba – aba dan komunikasi diatas perahu 

 Teknik pembacaan jeram 

 Komunikasi antar perahu 

 River running system 

 Teknik Berenang di jeram 

 Teknik berenang di ombak / standing wave 

 Teknik berenang di hole 

 Berenang edies to edies 

 Boat entrapment dan boat wrapping 

 Perahu terbalik 

 Teknik lempar throw bag 

 Teknik naik ke perahu 

 Rescue korban ke perahu 

 

5 Sungai elo, 

Magelang 

Sifat dari lattap ini 

adalah menguji 

penguasaan materi 

yang telah 

disampaikan dan untuk 

menentukan kelulusan 

AK sebagai instruktur 

 

6 

 

MATERI 

LANJUT 

 

 

 

 Skiper 

 

6 

 

Sungai elo dan 

sungai lainnya 

 

Materi lanjut ini 

diberikan bagi AK 

yang memiliki potensi 

dan kemauan untuk 

bergelut di arung 

jeram 

 

 

7 

 

LATIHAN 

BERSAMA 

 

 

 

 Sharing ilmu dan pengalaman 

 Menambah link 

 

7 

 

Sungai lain 

 

Menambah ilmu dan 

pengalaman AK 

Plantagama 

 


