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Perihal : Silabus Lifeguard 
Lampiran : - 

 

 

Kami HSE PRIME adalah Pusat informasi Pelatihan, Sertifikasi, Konsultansi, mengenai K3 dan juga 
sebagai center Pengembangan Kompetensi Safety atau K3 Nomor 1 di Indonesia, didedikasikan untuk 
para penggiat keselamatan kerja, praktisi, tenaga ahli dan perusahaan, juga sebagai pusat informasi 
dan berbagi pengetahuan seputar K3. 

 

Bekerjasama dengan berbagai perusahaan penyelenggara pelatihan K3. Kami menawarkan pelatihan 
dan sertifikasi kompetensi Offshore guna meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM untuk memenuhi 
kewajiban perusahaan/industri yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 
LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG PELATIHAN LIFEGUARD 
 

Lifeguard adalah seseorang yang akan ditugaskan secara rutin untuk menjaga keamanan dan 
keselamatan jiwa di kolam renang. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan peserta pengetahuan dan 
keterampilan untuk mencegah, mempersiapkan dan menanggapi setiap keadaan darurat yang terjadi 
dikolam renang. 

 
Hasil Lifeguard Training: 

Diakhir dari program pelatihan dua hari ini peserta akan mengetahui, mengerti dan memiliki keterampilan 
tentang: 

 
• Peran dan tanggung jawab seorang Lifeguard. 

• Supervision, Hazard Identification and Management 

• Mengenali kedaruratan, serta bertindak secara sigap dan pantas. 

• Teori-teori penyelamatan air praktis. 

• Penyelamatan dengan dan tanpa alat bantu. 

• Penyelamatan air dangkal dan dalam. 

• Teknik defensive dan releases. 

• Bantuan Hidup Dasar (CPR) & Pertolongan pertama (PPGD) serta introduksi dan penggunaan AED. 

• Penanganan tepat guna terhadap cedera tulang belakang dan cedera lain yang terkait dengan kedarurata 
diair. 

 
Modul Lifeguar Training ini mengikuti panduan program Water Rescue dari Badan SAR Nasional 
(BASARNAS dan standar Swimming Pool Lifeguard dari International Lifes aving Federation (ILS). Untuk 
lebih melengkapi kompetensi turut juga dikombinasikan modul pelatihan dari bermacam Lifeguard & 
Livesaving Society sebagai acuan tambahan 
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Persyaratan Lifeguard Training: 
 

• Usia minimal 16 tahun 

• Peserta harus dalam kondisi fisik yang baik (dengan surat keterangan sehat) 

• Percaya diri penuh di air dalam 

• Mampu berenang 100 meter gaya kedepan dan 100 meter dengan gaya punggung 

• Mampu berenang 100 meter dengan kepala diatas air 100 meter dibawah 1 menit 

• Mampu menyelam sejauh 25 meter dan mengambil 3 benda yang diletakkan terpisah didasar kolam. 

• Mampu melakukan water trappen dengan kaki saja selama 3 menit. 

 
Kompetensi: 

Semua peserta harus menunjukkan kemampuannya akan: 

 
• keterampilan teknik dan fisik disebuah kolam renang 

• memberikan pertolongan air kombinasi dengan dan tanpa alat bantu 

• keterampilan memberikan pertolongan diatas air / didarat 

• melakukan teknik tanggap darurat termasuk bantuan hidup dasar (CPR), pertolongan pertama (FA) dan 
teknik penanganan cedera tulang belakang 

• Bagaimana memilih dan merencanakan strategi penanganan kedaruratan dasar 

• dapat mengenali dan menjelaskan hal-hal berbahaya dikolam renang/tempat kerja. 

 
Metode Pelatihan Lifeguard: 

 
Pelatihan ini dilakukan dalam dua sesi. 

 
Sesi awal adalah kelas teori yang mencakup semua aspek praktis dan keterampilan yang diperlukan untuk 
dapat bekerja sebagai seorang lifeguard kolam renang, memberikan bantuan hidup serta pertolongan 
pertama yang terkait dengan aktifitas di kolam renang. Pada sesi ini akan ditampilkan contoh peralatan 
pertolongan serta diskusi bersama tentang kegunaan dan pemakaiannya. Presentasi dan video dengan 
LCD projector akan digunakan sebagai alat bantu penyampaian. 

Sesi kedua sepenuhnya adalah latihan dilingkungan air dimana nantinya seluruh peserta diharuskan untuk 
mempraktekkan dan mendemonstrasikan penerapan lapangannya dari semua teknik dan pengetahuan 
yang didapat dari kedua sesi. 

Metoda Penilaian kemampuan peserta – Competency assessment: 

Penilaian untuk Sertifikasi Swimming Pool Lifeguard praktek pertolongan dan kecelakaan berdasarkan 
skenario, penilaian juga dilakukan dari test teori baik yang dilakukan secara ra verbal atau tertulis. 
Prosedur dan persyaratan akan didiskusikan secara mendalam bersama peserta pelatihan. 

 
Sertifikasi: 

Setelah menyelesaikan pelatihan Swimming Pool Lifeguard Course, setiap peserta akan menerima Kartu 
Identitas Lifeguard dan sertifikat Course Completion. 

 
Durasi Pelatihan : 

Pelatihan diselenggarakan selama 2 hari 
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DOKUMEN PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN LIFEGUARD 

 
• Mengisi Formulir Registrasi 

• Fotocopy ijazah terakhir 1 rangkap 

• Fotocopy KTP 1 rangkap 

• Pas foto 3×4 2 lembar 

• Membawa pakaian ganti (untuk digunakan saat praktik) 

 
 

Investasi : Rp. 3.500.000- / Peserta 
Metode Pelatihan : Full Offline 
Pelaksanaan : (Durasi 2 Hari Pelatihan Pkl 08.00 s/d Selesai) 

 

Biaya sudah termasuk : 
1. Sertifikat Lifegurad 
2. ID Card Lifeguard 
3. Softcopy Materi 
4. Hardcopy Materi 
5. Coffee Break & Makan Siang (Saat Praktek) 

 
Syarat Pembayaran : 
1. Pembayaran dapat dilakukan maksimal +3 Hari setelah invoice diterima 
2. Pembayaran ditransfer ke : 
Bank Mandiri a/c : 133-002-400-8369 a/n :  
PT OMEGA TRAININDO MANDIRI 

 
 
More Info? 
Hubungi CS kami di 082122122171 
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