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SARI 
 
Umbarno. 2008. Survey Pelaksanaan Pelatihan Olahraga Selam di Pangkalan Angkatan 

Laut Semarang. Tesis. Program Studi Pendidikan Olahraga. Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr. Setya Rahayu, M. S., II. Dr. 
Sugiarto, Drs,. M.S. 

 
Kata Kunci : Pelatihan, Selam, Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) 
 

Kegunaan pelatihan selam di LANAL Semarang untuk mensosialisasikan olahraga 
selam di kalangan anggota LANAL Semarang, serta meningkatkan kemampuan selam bagi 
anggota sebagai pendukung kegiatan SAR dan OBA. permasalahan dalam penelitian ini 
adalah : 1) Bagaimana kemampuan olahraga selam anggota LANAL Semarang. 2) Bagaimana 
pelaksanaan pelatihan selam di LANAL Semarang. 3) Bagaimana Sarana dan Prasarana yang 
ada di LANAL Semarang. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan pelatihan selam di Pangkalan Angkatan laut Semarang. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui 
beberapa teknik, diantaranya: observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur penelitian 
yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan, yaitu : 1) Pengumpulan data, 
Pelaksanaan Penelitian, dan tahap penyusunan laporan. Pemeriksaan keabsahan data dengan 
menggunakan tiga teknik pengecekan kredibilitas data yaitu 1) Triangulasi, 2) Pengecekan 
anggota, dan 3) Diskusi teman sejawat. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif menurut Miles dan Hubermen (1992: 20) adalah upaya yang berlanjut, berulang dan 
terus-menerus yang dilakukan dalam tiga alur, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kemampuan olahraga selam anggota LANAL 
Semarang tahun 2008 adalah sedang. Terdapat 37,14 % peserta yang mendapatkan hasil baik, 
62,86 % mendapatkan hasil sedang dan hanya 0 % mendapat hasil Kurang. 2) Pelaksanaan 
pelatihan Olahraga Selam Dasar yang ada di LANAL merupakan sebuah kegiatan Rutin 
tahunan untuk mendapatkan brevet scuba diver. Kegiatan ini di berikan kepada anggota 
LANAL untuk memberi bekal kecakapan untuk mendukung kegiatan-kegiatan OBA dan SAR 
Anggota LANAL. Pelaksanaan Pelatihan Selam Dasar LANAL Semarang tahun 2008 
berjalan lancar dengan hasil memuaskan. 3) Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang dapat 
dikatakan belum memadai dan kondisinya kurang baik dan belum sesuai dengan yang 
direncanakan 

Adapun rekomendasi saran dalam penelitian adalah : 1) Untuk meningkatkan 
kemampuan olahraga selam yang ada di LANAL pelaksanaan pelatihannya perlu di 
perbanyak. 2) LANAL sebagai tempat pelatihan olahraga selam dan POSSI sebagai induk 
organisasi selam perlu berkoordinasi dalam mengembangkan prestasi olahraga selam. 3) 
Sarana dan prasarana yang ada di LANAL perlu diperhatikan seperti pengadaan prasarana 
kolam dan peralatan-peralatan yang sudah tidak layak perlu untuk diganti. 
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ABSTRACT 
 
Umbarno. 2008. Diving Training at LANAL Semarang. Tesis. Program Study Sport 

Education. Program Pascasarjana, State University of Semarang. Counselor: L 
Dr. Setya Rahayu M. S., II. Dr. Sugiharto, Drs,. M.S. 

 
Key Words : Training, Sport, Diving, LANAL. 
 

The diving of LANAL Semarang is intended to socialize the sport to the members 
of LANAL Semarang and to improve the diving skill for supporting SAR and OBA 
activities. Problems in this research includes : I) diving skills possessed by the members 
of LANAL Semarang. 2) diving training of LANAL Semarang, and 3) facilities and 
infrastructures at LANAL Semarang. The objective of the research is to find out how the 
diving training at LANAL Semarang is implemented. 

The research is a descriptive research. Data are collected through observative, 
interview, and documentation. Research procedure consist of three stages : data collection 
implementation, report writing. Data validity is examined with three credibility 
examination 1) Triangulation, 2) Sampling, and 3) discussion. Data are analyzed 
descriptively of miles and hubermen (1992:20) a continuous, repeated, and sustainable 
effort implemented in three ways: data collection, data reduction, data presentation and 
conclusion. 

Research result show that 1) ability of scuba diving member of LANAL Semarang 
year 2008 is is. Where there are 37,14 % participant getting good result, 62,86 % getting 
result is and only 0 % getting result Less 2) training of Scuba Diving Base which LANAL 
is a activity of annual Routine to get brevet of scuba diving. This activity passing to 
member of LANAL to give efficiency stock to support activities of OBA and of SAR 
Member of LANAL. Execution Of Training Diving Base of LANAL Semarang year 2008 
going well with result gratify 3) In the case of levying of Facilities and basic facilities 
LANAL Semarang can be told not yet adequate and condition of unfavorable him and not 
yet is matching with the one which planned. 

It is recommended in research is 1) To improve ability of scuba diving which the 
LANAL execution of training of needing multiplying 2) LANAL as places training of 
scuba diving and POSSI as organizational mains diving require to co-ordinate in 
developing athletic achievement diving 3) Levying of Facilities and basic facilities which 
LANAL require to be paid attention like levying of pool Sport equipments which have 
improper need to be replaced. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang 

terbentang antara Sabang sampai Merauke, yang luas daerah perairan jauh lebih 

luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Kekayaan maritim Indonesia jauh 

lebih besar dan lebih banyak dibandikan kekayaan daratan. Di samping itu, 

keindahan laut dengan berbagai tumbuhan laut dan jutaan jenis ikan menjadi 

pemandangan yang sangat menarik. Maka olahraga air yang diantaranya adalah 

olahraga selam menjadi salah satu pilihan yang penting untuk mengisi kehidupan 

olahraga di Indonesia. 

Penyelaman merupakan suatu sarana untuk menikmati keindahan laut, 

selain mempunyai pengaruh terhadap kesehatan fisik, selam juga merupakan 

olahraga rekreasi yang menyenangkan. Olahraga selam mempunyai induk 

organisasi selam nasional yaitu POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh 

Indonesia) yang berdiri sejak tanggal 4 Agustus 1977 di Jakarta (AD/ART POSSI 

pasal 11: 3). LANAL (Pangkalan Angkatan Laut) secara tidak langsung 

mempunyai kewajiban atas keamanan maritim Indonesia yang suatu saat bisa 

mendapat ancaman dari pencurian kekayaan alam laut ataupun ancaman terhadap 

Kesatuan dan Persatuan Republik Indonesia. LANAL disamping mempunyai 

kewajiban mempertahankan keamanan di bidang maritim juga berperan dalam 
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mengembangkan dan melestarikan olahraga selam melalui kegiatan pelatihan 

olahraga selam. 

Pelaksanaan selam dasar merupakan kegiatan wajib yang dilakukan di 

LANAL. Sehingga para anggota LANAL memiliki kemampuan selam yang 

memadai. Namun itu hanya sebatas untuk memberikan kemampuan selam untuk 

kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di LANAL.  

Di tinjau dari segi kemampuan dasar dan teknik penyelaman, 

sebenarnya banyak anggota LANAL yang dapat dikembangkan untuk olahraga 

Selam yang berorientasi ke prestasi. Adanya sarana dan prasarana yang memadai 

lebih memungkinkan anggota LANAL yang berpotensi untuk dapat di 

pertandingkan dalam even olahraga baik nasional maupun Internasional.  

Pelaksanaan pelatihan yang lebih terarah dan berkelanjutan 

memungkinkan anggota LANAL untuk mengembangkan kariernya sebagai atlet 

Selam. Dalam hal ini diperlukan sinergi lembaga antara LANAL dengan 

organisasi keolahragaan seperti KONI maupun POSSI  untuk dapat lebih 

mengembangkan olahraga selam di Kota Semarang pada khususnya. 

Dimana sasaran dalam pelatihan selam di pangkalan angkatan laut 

semarang adalah seluruh anggota baik perwira, bintara dan tamtama. Pelatihan 

selam itu sendiri dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2008 di kolam renang 

KODAM IV Diponegoro Semarang 

Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan kurangnya perhatian 

terhadap olahraga selam yang ada di LANAL. Tidak dipungkiri hal ini muncul 

karena LANAL sendiri memiliki tujuan yang memang berbeda dengan KONI, 
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bukan untuk mengembangkan prestasi. Sehingga perhatian lebih ditujukan untuk 

pemberian kemampuan dasar selam sebagai pendukung tugas anggota LANAL 

saja. KONI sendiri juga sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap adannya 

keberadaan LANAL dalam mengembangkan olahraga selam. Sinergi 

kelembagaan antara KONI dan LANAL perlu untuk dilakukan untuk 

meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga selam di LANAL. 

Melihat kenyataan tersebut, peneliti yang juga sebagai personal 

anggota TNI Angkatan Laut melihat masih kurangnya penanganan serius dalam 

pembinaan olahraga selam di LANAL Semarang. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dalam ruang lingkup kecil dari beberapa personal anggota TNI 

Angkatan Laut serta kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam olahraga 

selam tidak lebih dari 30 % personal anggota TNI AL di LANAL Semarang yang 

menguasai dasar selam ataupun teknik selam dengan baik.  peneliti ingin 

mengetahui, mengkaji “ bagaimana pelaksanaan Pelatihan Selam di Pangkalan 

Angkatan Laut (LANAL) Semarang tahun 2008“. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar balakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana kemampuan dasar selam anggota LANAL Kota Semarang? 

2. Bagaimana pelatihan olahraga selam di LANAL di Semarang? 

3. Bagaimana Sarana dan Prasarana yang ada di LANAL Kota Semarang? 
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C. Tujuan, Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui kemampuan dasar selam anggota LANAL Kota 

Semarang. 

2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pelatihan selam di Pangkalan 

Angkatan laut Semarang.  

3. Mengetahui sarana dan prasarana yang ada di LANAL  

 

D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

melakukan survey pelaksanaan pelatihan selam di Pangkalan Angkatan Laut 

(LANAL) Semarang tahun 2008. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

proses pengembangan teoritik keilmuan khususnya bagi dunia pendidikan dan 

memberikan manfaat yang positif bagi Pangkalan Angkatan Laut di Semarang 

dalam mengembangkan olahraga selam di LANAL Semarang tersebut. Adapun 

manfaatnya adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis. 

Penelitian ini bermanfaat untuk : 
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a. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan, wawasan, pengalaman, 

informasi dan kemampuan dalam mengembangkan potensi kepelatihan 

yang ada pada penulis. 

b. Memberikan kesempatan kepada peneliti lanjutan dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang diperoleh adalah : 

a. Memberikan masukan terhadap pengembangan dan pembinaan 

olahraga selam dan pertimbangan dalam pelaksanaan pelatihan 

olahraga selam yang ada di LANAL Semarang. 

b. Mengetahui hasil pelatihan olahraga selam di LANAL Semarang. 

c. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan, wawasan, pengalaman, 

informasi dan kemampuan dalam mengembangkan potensi kepelatihan 

yang ada pada penulis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Sejarah Selam 

Olahraga Selam adalah jenis atau cabang olahraga yang istimewa, 

karena olahraga ini memiliki muatan yang dapat dikembangkan kearah prestasi, 

rekreasi maupun profesi. Olahraga selam telah ada di Indonesia sebelum tahun 

1962 tetapi kebanyakan dilakukan oleh orang asing yang bekerja di Indonesia, 

pada tahun 1962 TNI – AL mendirikan Instalasi Pusat Penyelaman dan Sekolah 

Penyelaman. Dengan berdirinya kedua lembaga tersebut maka makin bertambah 

banyak orang Indonesia yang berlatih dan belajar selam, terutama di lingkungan 

TNI – AL. (koni.or.id/index) 

Pada tahun 1970-an tepatnya tahun 1973 olahraga selam 

dikembangkan oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Adam Malik, Sudomo, 

Saleh Basarah dan Urip Santoso serta beberapa orang lainnya. Bersama – sama 

dengan tokoh tersebut mereka membentuk club selam pertama di Indonesia yaitu : 

Nusantara Diving Club ( NDC ) dan kemudian juga terbentuk Surabaya Diving 

Club ( SDC ), kedua club selam ini masuk ke dalam wadah Organisasi Persatuan 

Olahraga Perairan Indonesia ( PEROPI ) sebagai cabang selam, Perkembangan 

Olahraga di Indonesia sangat banyak didukung oleh TNI – AL baik personil 

maupun material serta pembinaan di daerah – daerah. 
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Pada tahun 1973 dengan persetujuan Pimpinan PEROPI olahraga 

selam berdiri sendiri sebagai Induk Organisasi menjadi POSSI. Pada tanggal 5 

Agustus 1977 POSSI resmi menjadi Induk Organisasi Selam di Indonesia. 

Sebagai induk organisasi POSSI menyusun PPDSI sebagai pedoman kegiatan. 

POSSI menjadi anggota dari Federasi Olahraga Perairan Indonesia ( FOPINDO ) 

serta diterima sebagai anggota KONI Pusat dan Federasi Selam Dunia yaitu 

Confederation Mondiale Des Activities Subaquatiques ( CMAS ) yang bermarkas 

di Roma – Italia dan anggota dari Federasi Selam Asia ( AUF ). 

Pada tahun 1978 POSSI mendidik seorang mahasiswa dari ITB untuk 

Scuba Diver A2 serta mendidik personil PHPA. Tahun 1981 olahraga selam untuk 

pertama kalinya masuk dalam Pekan Olahraga Nasional ( PON ) yaitu pada PON 

XI dan Pengda yang ikut dalam Pekan Olahraga Nasional tersebut berjumlah 4 

Pengda POSSI yaitu : Pengda POSSI DKI , Pengda POSSI Jawa Barat, Pengda 

POSSI Jawa Timur dan Pengda POSSI Bali. 

Tahun 1984 POSSI juga menyusun buku Petunjuk Wisata Tirta untuk 

DITJENPAR serta mendidik Scuba Diver untuk Personil PHPA. Tahun 1985 

POSSI melaksanakan Pendidikan Selam dan Pemotretan / Video Bawah Air untuk 

kameramen PPFN, pada tahun 1985 cabang selam juga dipertandingkan kembali 

dalam Pekan Olahraga Nasional XII dan Pengda yang ikut dalam kegiatan 

tersebut berjumlah 10 Pengda POSSI yaitu : Pengda POSSI DKI, Pengda POSSI 

Jawa Barat, Pengda POSSI Jawa Timur, Pengda POSSI Bali, Pengda POSSI Irian 

Jaya, Pengda POSSI Maluku, Pengda POSSI Sulawesi Utara, Pengda POSSI 
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Sulawesi Selatan, Pengda POSSI Lampung dan Pengda POSSI Kalimantan 

Selatan. 

Tahun 1986 KONI Pusat telah memutuskan untuk cabang olahraga 

selam tidak lagi dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional. Pada tahun 

1986 POSSI telah memiliki 14 Pengda yaitu : Pengda POSSI Sumatera Utara, 

Pengda POSSI Riau, Pengda POSSI Lampung, Pengda POSSI DKI, Pengda 

POSSI Jawa Barat, Pengda POSSI Jawa Tengah, Pengda POSSI Jawa Timur, 

Pengda POSSI Bali, Pengda POSSI Nusa Tenggara Barat, Pengda POSSI 

Sulawesi Selatan, Pengda POSSI Sulawesi Utara, Pengda POSSI Maluku, Pengda 

POSSI Irian Jaya, Pengda POSSI Kalimantan Tengah serta kurang lebih 60 

perkumpulan selam dan 1500 peselam di seluruh Indonesia. 

Tahun 1987 – 1997 dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini telah 

terjadi pengembangan yang luar biasa, terutama dari jumlah peselam yang 

meningkat sampai 10 x lipat, tetapi dengan tidak masuknya cabang olahraga 

selam dalam PON di satu sisi dan pengembangan wisata bahari disisi lain muncul 

banyak hal yang positif dan negatif, hal ini adalah merupakan pekerjaan rumah 

buat kita semua terutama untuk para Instruktur POSSI. 

Tahun 1988 Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pada 

Kejuaraan Asia Competition of Fin Swimming I di Jakarta. Tahun 1993 Indonesia 

sekali lagi dipercaya untuk menyelenggarakan Asia Championship of Fin 

Swimming III di Jakarta. Tahun 1997 Indonesia mengikuti Kejuaraan Asia 

Championship of Fin Swimming V di Hobart – Australia dan Indonesia 

menempati urutan ke IV. 
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Tahun 1998 PB POSSI melaksanakan Kongres V sebagai wujud nyata 

dari pelaksanaan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga ( AD / ART ) PB 

POSSI. Setelah PB POSSI melaksanakan Kongres, PB POSSI kembali berupaya 

kembali agar cabang olahraga selam masuk kembali ke dalam PON XV di 

Surabaya, melalui perjuangan yang tidak kenal lelah dari para Pengurus PB 

POSSI akhirnya KONI Pusat menyetujui dan memutuskan bahwa cabang 

olahraga selam dapat dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional XV tahun 

2000 di Surabaya dengan catatan bahwa semua biaya penyelenggaraan di 

tanggung sendiri oleh PB POSSI. 

Pada tahun 2000 cabang olahraga selam dipertandingkan kembali dalam 

event PON XV di Surabaya dan PB POSSI berhasil dengan sukses 

menyelenggarakan event terbesar di Indonesia tersebut untuk cabang selam. PB 

POSSI saat ini telah memiliki 27 Pengda POSSI yaitu : Pengda POSSI Jawa Timur, 

Pengda POSSI Nanggroe Aceh Darussalam, Pengda POSSI Sumatera Selatan, 

Pengda POSSI Bangka Belitung, Pengda POSSI Lampung, Pengda POSSI 

Yogyakarta, Pengda POSSI Kalimantan Timur, Pengda POSSI Jawa Tengah, Pengda 

POSSI Maluku, Pengda POSSI Sumatera Barat, Pengda POSSI Kalimantan Barat, 

Pengda POSSI Kalimantan Selatan, Pengda POSSI DKI Jaya, Pengda POSSI Jawa 

Barat, Pengda POSSI Papua, Pengda POSSI Sulawesi Selatan, Pengda POSSI 

Sulawesi Tenggara, Pengda POSSI Sulawesi Tengah, Pengda POSSI Sulawesi Utara, 

Pengda POSSI Kalimantan Tengah, Pengda POSSI Bali, Pengda POSSI Sumatera 

Utara, Pengda POSSI Riau, Pengda POSSI Batam, Pengda POSSI Bengkulu, Pengda 

POSSI Nusa Tenggara Barat, Pengda POSSI Jambi. 
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2. Pengkalan Angkatan Laut (Lanal)  

Pangkalan Angkatan Laut atau secara umum di sebut LANAL 

merupakan salah satu komponen utama Satuan Senjata Armada Terpadu (SSAT) 

yang berperan sebagai sarana pendukung proyeksi kekuatan TNI AL ke daerah 

operasi dan bertugas memberikan dukungan administrasi dan logistik secara 

berlanjut untuk menjamin ketahanlamaan (sustainability) operasional unsur-unsur 

TNI AL. selain hal tersebut setiap pangkalan TNI AL diperkuat juga oleh satuan-

satuan pasukan khusus yang diharapkan mampu mendukung upaya pengamanan 

obyek vital yang berada di wilayah setempat (Makalah kelompok kamla: 6, 2005). 

 

3. Pelatihan Selam 

Latihan bertahan di dalam air dengan menggunakan alat bantu SCUBA 

bagi anggota angkatan laut dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

individu anggota guna kepentingan angkatan laut. Setiap anggota angkatan laut di 

usahakan untuk mengetahui, memahami, mempraktekkan dan menggunakan 

kemampuannya untuk membela bangsa dan negara pada umumnya dan kesatuan 

angkatan laut pada khususnya. 

 

B. Kerangka Teori 

1. Pengertian Olahraga 

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya 

secara jasmani tetapi juga rohani (Wikipidia.com). Olahraga  juga didefinisikan 

sebagai suatu bentuk bermain yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Olah raga 
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adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang di dunia, tanpa memperhatikan 

stratifikasi atau yang berkait dengan tingkat kekayaan atau kemiskinan seseorang 

Fungsi utama olah raga adalah untuk menyehatkan badan dan memastikan organ 

tubuh masih sehat.  

2. Definisi Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) 

Pangkalan Angkatan Laut atau secara umum di sebut LANAL 

merupakan salah satu komponen utama Satuan Senjata Armada Terpadu (SSAT) 

yang berperan sebagai sarana pendukung proyeksi kekuatan TNI AL ke daerah 

operasi dan bertugas memberikan dukungan administrasi dan logistik secara 

berlanjut untuk menjamin ketahanlamaan (sustainability) operasional unsur-unsur 

TNI AL. selain hal tersebut setiap pangkalan TNI AL diperkuat juga oleh satuan-

satuan pasukan khusus yang diharapkan mampu mendukung upaya pengamanan 

obyek vital yang berada di wilayah setempat (Makalah kelompok kamla: 6, 2005). 

3. Fungsi Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) 

Fungsi pangkalan adalah  merupakan kepanjangan tangan dari semua 

unsur operasional di laut (KRI) yang berperan dalam pengawasan dan 

pendeteksian  serta pengenalan maupun penilaian sasaran yang mencurigakan 

untuk selanjutnya diteruskan kepada unsur- unsur TNI AL  di wilayah perairan  

maupun satuan lainnya di darat.serta melayani unsur dukungan moril dan personil 

unsur KRI dan pasukan pendirat yang singgah  di Lanal. 

4. Tugas Pokok Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) 

a. Menyiapkan dan membina kekuatan untuk menegakkan kedaulatan dan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Inedonesia (NKRI) serta 

melindungi kepentingan Nasional di laut Yurisdiksi Nasional. 
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b. Menegakkan hukum laut sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam 

perundang-undangan Nasional dan hukum Internasional. 

c. Melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif 

dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian Regional dan Internasional. 

5. Personal Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) 

Jumlah seluruh anggota di pangkalan angkatan laut Semarang 

sebanyak 288 anggota yang dipimpin oleh seorang komandan pangkalan angkatan 

laut dengan pangkat sebagai kolonel dan 16 pemimpin setiap bidang  serta 272 

anggota angkatan laut, 16 pemimpin setiap bidang tersebut meliputi : 

a. Perwira Pelaksana dipimpin oleh seorang Perwira dengan pangkat Letnan 

Kolonel. 

b. Perwira Peralatan dipimpin oleh seorang Perwira dengan pangkat Kapten. 

c. Perwira Operasi dipimpin oleh seorang anggota dengan pangkat Kapten. 

d. Perwira Administrasi dan Logistik di pimpin oleh seorang anggota dengan 

pangkat Kapten. 

e. Perwira Maritim di pimpin oleh seorang anggota dengan pangkat Kapten. 

f. Perwira Fasilitas Pangkalan di pimpin oleh seorang anggota dengan 

pangkat Kapten. 

g. Perwira Komunikasi di pimpin oleh seorang anggota dengan pangkat 

Letnan Satu. 

h. Perwira Kepala Seksi Jasmani dan Rekreasi di pimpin oleh seorang 

anggota dengan pangkat Letnan Satu. 
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i. Perwira Kepala Seksi Penyidik di pimpin oleh seorang anggota dengan 

pangkat Letnan Satu. 

j. Perwira Datasemen Markas di pimpin oleh seorang anggota dengan 

pangkat Letnan Satu. 

k. Kaprimkopal di pimpin oleh seorang anggota dengan pangkat Mayor 

l. Komandan Pomal di pimpin oleh seorang anggota dengan pangkat Mayor. 

m. Pemegang Kas di pimpin oleh seorang anggota dengan pangkat Mayor 

n. Komandan Kapal Bengkoang di pimpin oleh seorang anggota dengan 

pangkat Letnan Satu. 

o. Komandan Kapal Mandalika di pimpin oleh seorang anggota dengan 

pangkat Letnan Satu. 

p. Perwira Rohani di pimpin oleh seorang anggota dengan pangkat Letnan 

Satu. 

6. Olahraga Selam 

a. Definisi Olahraga Selam. 

Selam atau menyelam adalah bertahan di dalam air (www.wikipedia/ 

olahragaselam.com.). Selam juga dapat diartikan sebagai cabang olahraga 

renang yang masuk ke dalam air sampai ke kedalaman yang jauh dari 

permukaan air (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3: 1016, 2003). 

b. Manfaat Olahraga Selam 

Sasaran pokok yang ingin dicapai dalam olahraga selam adalah 

diharapkan peselam menguasai tentang prosedur penyelaman, mampu 

melaksanakan purba jaga peralatan bawah permukaan air, serta tindakan 
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penyelaman untuk mengatasi keadaan darurat bawah permukaan air, yang 

mungkin terjadi terhadap unsur yang diawakinya dalam tugas-tugas 

operasional dilapangan. 

c.  Jenis – jenis Selam. 

Jenis dalam olahraga selam ada dua macam yaitu meliputi : 

1) Menyelam tanpa alat bantu pernafasan atau selam bebas. 

2) Menyelam dengan alat bantu pernafasan, misalnya selam scuba dan 

Surfacesupplied diving.  

Untuk melakukan olahraga snorkeling atau menyelam di permukaan air 

membutuhkan alat yang sederhana yaitu  masker, snorkel dan fins (kaki katak) 

sedangkan untuk melakukan scuba diving kita harus dilengkapi dengan alat Bantu 

untuk pernafasan bawah air yang disebut dengan alat SCUBA ( Self Contained 

Underwater Breathing Apparatus ). Salah satu syarat agar diperbolehkan 

menyelam scuba mau tak mau kita harus memiliki sertifikat selam, minimal 

jenjang A2 versi PB POSSI ( Persatuan Olah raga Selam Seluruh Indonesia ), 

tetapi jika tidak atau belum dapat sertifikat tetap boleh melakukan penyelaman 

tetapi harus didampingi pelatih dengan syarat-syarat tertentu. 

d. Peralatan Selam. 

Olahraga selam ada dua macam, yaitu penyelaman yang dilakukan di 

permukaan air (snorkeling atau disebut juga Skin Diving) dan satunya lagi 

yaitu penyelaman yang dilakukan di dalam air dengan kedalaman tertentu atau 

biasa disebut Scuba Diving. Alat yang digunakan dalam olahraga selam baik 

yang skin diving (snorkeling) dan scuba diving ada yang sama, tetapi untuk 
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scuba diving menggunakan alat aqualung (tabung yang berisi oksigen) dan 

scuba alat yang dibutuhkan untuk bertahan di dalam air. 

e. Alat yang digunakan untuk snorkeling atau skin diving : 

1) Masker berfungsi untuk melindungi mata dan hidung dari    kemasukan air. 

2) Snorkel berfungsi sebagai alat untuk bernafas melalui mulut, dan 

3) Fins atau kaki katak berfungsi untuk menambah kecepatan dan gerakan 

kaki dalam meluncur di air. 

 
Gambar 1 

Technisub Medit Clear Silicon (Model masker untuk snorkeling atau skin diving) 
http://www.sea-quest.com/ 

 
Gambar 2 

Technisub Mach Dry Snorkel (Model snorkel untuk snorkeling atau skin diving) 
http://www.sea-quest.com/ 
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Gambar 3 

Technisub Stratos Adjustable 
(Model fins atau kaki katak untuk snorkeling atau skin diving) 

http://www.sea-quest.com/ 

 

f. Alat yang digunakan untuk scuba diving (peralatan dasar selam) 

1) Masker berfungsi untuk melindungi mata dan hidung dari kemasukan air. 

2) Snorkel berfungsi sebagai alat untuk bernafas melalui mulut. 

3) Fins atau kaki katak dan boots yang berfungsi untuk menambah 

kecepatan dan gerakan kaki dalam meluncur di air. 

4) Rompi Apung berfungsi untuk menjaga keseimbangan (Bouyancy). 

5) Pakaian Selam (Wetsuit) berfungsi untuk menjaga suhu tubuh pada 

saat menyelam serta melindungi tubuh dari hewan laut yang 

berbahaya. 

6) Sabuk Pemberat untuk pemberat dan mempermudah masuk (entry) ke 

dalam perairan (laut). 

7) Pisau Selam berfungsi untuk melindungi diri dari gangguan yang ada 

didalam perairan laut. 
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8) Sarung Tangan berfungsi untuk melindungi tangan pada saat 

memegang benda-benda yang ada didalam perairan laut. 

9) Tas Selam (Gear Bag) berfungsi untuk membawa peralatan selam 

misalnya tabung dll. 

10) Tabung Oksigen (Aqualung/scuba)  berfungsi untuk menyuplai 

oksigen pada saat melakukan penyelaman sehingga penyelam dapat 

bertahan lebih lama di dalam air. 

g. Penggunaan Peralatan Selam 

1) Penggunaan Masker 

Karena penglihatan didalam air sangat buruk, maka diperlukan alat yaitu 

masker. Alat tersebut memberikan rongga udara antara mata dan air, sehingga 

penglihatan akan lebih jelas dan dapat melingdungi terhadap iritasi pada mata. 

Karena akan mendapat tekanan hidrostatis sewaktu menyelam, pemakaina 

masker tidak boleh terlalu ketat dan selalu mengadakan equalisasi (penyesuaian 

tekanan) dengan menghembuskan udara kedalam masker melalui hidung, maka 

hidung harus diikutsertakan kedalam masker, alasan inilah mengapa googles 

tidak dapat untuk menyelam. Masker mempunyai kelemahan sebagai akibat 

dari kombinasi sudut bias dan indeks bias antara air, kaca dan udara yang 

menyebabkan benda-benda akan terlihat lebih besar dan lebih dekat kurang 

lebih setengah kalinya. Untuk mendapatkan masker yang baik dan sesuai 

dengan kegunaan perlu memperhatikan ciri-ciri masker sebagai berikut : 

a) Safety Tempered Glass. 

b) Frame terbuat dari bahan anti karat. 
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c) Seal yang lentur. 

d) Nose pocket atau kantung hidung. 

e) Ikat kepala/strap dilengkapi dengan buckle. 

Jenis-Jenis Masker 

Ditinjau dari bahan : 

a) Neoprene. 

b) Silicon. 

Ditinjau dari bentuk 

a) Single. 

b) Double. 

c) Triple. 

Pemilihan Masker. 

Cara memilih masker yang baik sesuai dengan muka adalah dengan 

cara memasang pada muka tanpa menggunakan strap, hisap udara 

didalamnya dengan hidung sedikit mungkin kemudian tahan nafas, jika 

masker tersebut tertahan pada muka maka masker tersebut cocok untuk 

dipakai, pilihlah masker yang kacanya tempered, volumenya kecil, medan 

penglihatan luas, hindari masker yang ada katub buangnya. 

Perawatan Masker 

Setelah dipakai untuk menyelam bilaslah dengan air tawar yang bersih 

kemudian keringkan (hindari terkena panas langsung). Setelah kering 

berikan talk (bedak) lalu simpan di tempat sejuk. 
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2) Penggunaan Snorkel 

Snorkel adalah sebuah pipa yang dipergunakan untuk bernafas bagi 

penyelam di permukaan air, beguna untuk skin diving sewaktu  beristirahat 

di permukaan air. Melalui snorkel seorang penyelam dapat mudah bernafas 

tanpa harus menegakkan kepala keluar dari air pada saat berada 

dipermukaan sehingga dapat bebas mengamati keadaan di bawah air. 

Panjang pipa ± 30 cm, apabila snorkel lebih dari 30 cm panjangnya maka 

akan bertambah besar volume ruang udara mati (Dead Air Space). Teknik 

pengambilan napas melalui snorkel dengan menghembuskan udara terlebih 

dahulu, kemudian mengambil napas, hal ini untuk menghindari adanya air 

yang masuk melalui ujung pipa yang terbuka. 

Jenis-Jenis Snorkel 

Ditinjau dari bahan : 

a) Neoprene. 

b) Silicon. 

Ditinjau dari bentuk : 

a) ”J” Shaped 

b) ”L” Shaped 

c) Type Countur 

d) Flexible Hose 

Memilih Snorkel 
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Carilah snorkel yang bagian dalamnya licin, untuk mempermudah 

meniup sehingga tidak ada sisa air yang tertinggal. Pilih bentuk snorkel yang 

mempunyai Mouthpicee cocok dan nyaman dimulut. 

Perawatan Snorkel 

Sehabis dipakai menyelam bilas dengan air tawar yang bersih 

kemudian keringkan dan diberi bedak (talk) serta simpan di tempat yang 

sejuk. 

3) Penggunaan Fins dan Boots. 

Fins digunakan untuk menambah daya kayuh penyelam sehingga 

menambah laju pergerakan didalam air, bukannya untuk kecepatan. Teknik 

pemakain ayunan kaki perlahan namun kuat serta santai. 

Bentuk Fins 

a) Full Foot Style. 

b) Open Hill Style 

c) Rocket/Jet Fins 

d) Open Turnament Fins 

Jenis Fins di tinjau dari bahan : 

a) Neoprene. 

b) Silicon. 

Memilih Fins. 

Pilihlah fins yang sesuai dengan ukuran kaki jangan terlalu 

ketat/sempit, sesuaikan type fins dengan keadan/keperluan. 

Perawatan Fins. 
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Sama halnya dengan masker dan snorkel, selesai pemakaian bersihkan 

dengan air tawar yang bersih, keringkan dan beri bedak (talk). 

4) Penggunaan Rompi Apung. 

Peralatan ini biasanya dipergunakan untuk keadaan darurat namun 

didalam kegiatan penyelaman dipergunakan untuk : 

a) Terapung dipermukaan air sambil berenang. 

b) Istirahat dipermukaan air dengan mengembangkannya. 

c) Penyelaman diri sendiri atau orang lain. 

d) Netralisasi keterapungan pada setiap kedalaman. 

Jenis Rompi Apung 

a) Life Vest. 

b) Bouyancy  Compensator (BC). 

Memilih Rompi Apung 

Pilihlah sesuai dengan keperluannya dan cocok dengan ukuran badan 

yang umum dipakai sekarang dari jenis BC (Bouyangcy Compensator). 

Perawatan Rompi Apung 

Setelah menyelam mungkin rompi kemasukan air, untuk itu tiuplah 

rompi apung kemudian balikan kebawah untuk mengeluarkan air melalui 

pipa peniup. Bilas dengan air tawar yang bersih bagian luar dan membilas 

dengan air hangat bagian dalamnya. Keringkan dengan diangin-anginkan, 

simpan dengan keadaan berisi udara. 
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5) Penggunaan Pakaian Selam (Wetsuit) 

Memperlambat kehilangan panas tubuh karena adanya air hangat antara 

pakaian selam dan kulit serta melindungi tubuh dari goresan karang maupun 

sengatan kehidupan laut. 

Jenis Pakaian Selam 

a) Wet Suit : dapat bermanfaat yang maksimal apabila dapat 

menghalangi sirkulasi air yang ada antara pakaian selam dan kulit. 

b) Dry Suit : mempunyai ruang udara antara pakaian selam luar 

dengan dalam yang berfungsi sebagai insulator. 

Memilih Pakaian Selam 

Pilih pakaian selam sesuai dengan ukuran tubuh dan kebutuhan saat 

penyelaman. Di daerah yang dingin sebaiknya memakai jenis dry suit, 

karena dapat membuat badan penyelam tetap hangat. 

6) Penggunaan Sabuk Pemberat. 

Tubuh manusia akan mendapat daya apung ke atas di dalam air sebesar 

± 6 pound atau lebih berat. Wet suit yang terbuat dari neoprene akan 

menambah daya apung lebih besar 5 sampai dengan 25 pound, maka seorang 

penyelam untuk dapat dengan mudah masuk ke dalam air membutuhkan 

pemberat. 

Jenis Sabuk Pemberat 

a) Weigth Belt. Sabuk yang diberi pemberat timah diatur sesuai 

kebutuhan. 
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b) Weigth Pack. Jarang digunakan karena tidak dapat dilepas bila 

terjadi darurat. 

Memilih Sistem Pemberat 

Yang paling mudah umumnya memakai weigth belt. Jika memakai wet 

suit setebal 3/16 inch biasanya membutuhkan timah seberat 10% dari berat 

tubuh. 

7) Peratan Selam Tambahan 

a) Penggunaan Pisau Penyelam. Merupakan alat serba guna, 

dipergunakan untuk menolong, menggali, juga sebagai alat ukur 

dan sebagainya. Terbuat dari logam anti karat, bergerigi pada 

matanya dan yang lain dapat berguna untuk memotong tali di 

dalam air. Dipasang pada betis sebelah dalam untuk menghindari 

tersangkut pada rumput dan sebagainya. Tulisan SS.320 atau 

SS.420 berarti SS.320 mengandung carbon lebih sedikit 

dibandingkan SS.420. 

b) Sarung Tangan Peralatan ini merupakan tambahan pakaian selam. 

Berguna untuk melindungi tubuh yaitu bagian tangan dari goresan 

karang dan sebagainya. 

c) Pengukuran Kedalaman (Depth Gauge) berfungsi untuk 

mengetahui kedalaman pada saat melakukan penyelaman 

d) Kompas Selam. berfungsi untuk mengetahui arah dan sasaran yang 

akan dituju. 
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e) Jam Selam berfungsi untuk mengetahui waktu mulai penyelaman 

sampai batas waktu penyelaman berakhir. 

7. Pelatihan  Dasar Selam untuk LANAL. 

Olahraga selam sebaiknya dilakukan setelah seseorang lulus pendidikan dan 

latihan renang, karena kita dilatih dan diberikan keterampilan, kemampuan dalam 

menguasai teknik penyelaman. Pendidikan dan latihan selam dapat 

mengembangkan kepekaan, kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang arti 

penting kelestarian sumber daya hayati laut dan lingkungannya.  Diklat selam 

dilakukan untuk memperoleh keterampilan selam dan sertifikat dasar selam (AI) 

yang terdiri dari teori di kelas dan kegiatan di lapangan. 

a. Definisi Pelatihan Selam untuk LANAL 

Latihan bertahan di dalam air dengan menggunakan alat bantu SCUBA bagi 

anggota angkatan laut dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan individu 

anggota guna kepentingan angkatan laut. Setiap anggota angkatan laut di 

usahakan untuk mengetahui, memahami, mempraktekkan dan menggunakan 

kemampuannya untuk membela bangsa dan negara pada umumnya dan kesatuan 

angkatan laut pada khususnya. 

b. Pelatihan Dasar Selam untuk Angkatan Laut. 

Pelatihan dasar olahraga selam adalah pelatihan yang dilakukan oleh 

organisasi pelatihan selam untuk mendapatkan sertifikat selam. Dalam amanat 

Pangarmabar Laksda TNI Y. Didik Heru Purnomo, pada upacara penutupan 

pelatihan selam dasar di Kolatarmabar, Jl. Gunung Sahari No. 67 Jakarta.(28/01) 

menyatakan bahwa pelatihan selam dasar ini merupakan salah satu titik tolak 
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menuju profesionalisme, juga ingin melengkapi seluruh KRI sesuai dengan 

standar yang ada, serta membangun, meningkatkan kualitas untuk menuju Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan Laut yang besar, kuat dan profesional (BKP). 

Jakarta, 28 Januari 2004 .Kemampuan penguasaan selam dasar sangat penting dan 

sangat diperlukan bagi para anggota KRI dan merupakan jawaban rasional dalam 

mengantisipasi tantangan tugas kedepan yang semakin dinamis di tengah-tengah 

keterbatasan dukungan anggaran dan keterbatasan peralatan 

selam.(http://www.koarmabar .mil.id/images_view.php?im=) 

c. Organisasi pelatihan dan sertifikasi olahraga selam di Indonesia. 

1) POSSI : Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Indonesia 

/Internasional). Saat ini POSSI bekerjasama dengan Confederation 

Mondiale des Activites Subaquatiques (CMAS) dalam melakukan 

pelatihan dan sertifikasi bagi para peselamnya. Organisasi ini berpusat di 

Perancis. (Perancis/Internasional). 

2) NAUI : National Association of Underwater Instructors (Amerika 

Serikat /Internasional). Didirikan oleh Al Tillman, John C. Jones, Jr., 

dan Neal Hess pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Saat ini NAUI 

adalah organisasi pelatihan dan sertifikasi selam terbesar kedua di dunia. 

3) PADI : Professional Association of Diving Instructors (Amerika Serikat 

/Internasional), organisasi terbesar dan paling terkenal di dunia, didirikan 

oleh Ralph Erickson dan John Cronin pada tahun 1966, dan berpusat di 

California, Amerika Serikat 

d. Jenjang, Penyelam, Instruktur dan Materi Pelatihan Selam 
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Table 1 

Jenjang selam yang ada di Indonesia 

(Pengetahuan Akdemis Penyelaman SCUBA DIVER, Sutopo: 2) 

Jenjang Pangkat Gol 

Jenjang Ketrampilan Penyelam 

Scuba Diver  (A1). 

Scuba Diver  (A2). 

Scuba Diver  (A3). 

Scuba Diver (A4). 

Divemaster  (DM). 

Jenjang Ketrampilan Instruktur Selam. 

Instruktur  (B1). 

Instruktur  (B2). 

Instruktu  (B3) 

    

Pelatihan olahraga selam anggota KRI mendapatkan bekal yang memadai 

tentang segala aspek pengetahuan dan praktek selam yang meliputi, pengetahuan 

peralatan selam, teori dan praktek penyelaman dasar (scuba) di kolam dan laut 

terbuka, kesehatan penyelaman dan test chamber hiperbaric, fisika, teknik dan 

isyarat penyelaman, lingkungan penyelaman (enviroment dangerous animal). 
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e. Materi Pelatihan Selam Dasar 

1) Pengetahuan Akademis Penyelaman (PAP)  

Kegiatan ini dilakukan di ruang kelas. Disini para peserta pelatihan 

akan mendapatkan pemahaman prinsip-prinsip dasar pengetahuan yang 

berkaitan dengan penyelaman. Secara umum yang dibutuhkan sesuai dengan 

jenjang pemula. Program ini diberikan menjadi 5 bagian, dimana struktur 

pelajaran pada tiap bagian akan membahas materi spesifik terhadap selam. 

Materi yang diberikan disini secara simultan akan diterapkan dan saling 

berkaitan dengan program lainnya. Diakhir program ini, para peserta wajib 

mengikuti evaluasi tertulis. 

a) Dunia Bawah Air dan Pengenalan Peralatan Selam. 

b)  Hukum-Hukum Gas dan Fisika selam. 

c) Aspek Medis Pada Penyelaman 

d) Penyakit Dekompresi dan Pengenalan Tabel selam.  

e) Lingkungan Penyelaman, dan 

f) Test Tertulis. 

2) Latihan Keterampilan Kolam (LKK) 

Kegiatan ini dilakukan di lingkungan perairan terbatas (kolam 

renang). Disini para peserta pelatihan akan diajarkan untuk adaptasi awal 

dengan alat-alat selam yang digunakan, serta dasar keterampilan yang 

dibutuhkan untuk melakukan penyelaman secara aman.  
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a) Pengenalan skin diving, cara bernafas dengan snorkel teknik membilas 

masker dan snorkel (clearing) dan berenang menggunakan fins atau 

kaki katak. 

b) Teknik masuk air ( giant Stride, sitting front entry, back roll), teknik 

surface dive, teknik mengambang (floating) dan water trappen. 

c) Persiapan perakitan alat SCUBA, pemakaian alat SCUBA di 

permukaan, bernafas dengan regulator, masker clearing, regulator 

clearing, regulator recovery, membuka dan memakai alat (BCD dan 

weight belt) di dasar kolam dan fin pivotting. 

d) Mengulang materi sebelumnya, cara masuk giant stride, octopus 

sharing dan buddy breathing, hovering, pelepasan dan perawatan 

peralatan. 

e) Mengulang materi sebelumnya, Pre-Dive Safety Check (PDSC), cara 

masuk back roll, free flow, simulasi kram kaki, tired diver tow dan 

naik darurat terkontrol. 

f) Test Kemampuan Kolam. 

3) Latihan Perairan Terbuka (LPT) / Test Kemampuan Laut. 

Kegiatan ini dilakukan di perairan terbuka (laut). Disini para peserta 

pelatihan akan dibimbing untuk menerapkan keterampilan yang telah didapat 

pada program Latihan. Keterampilan Kolam serta mempraktekkan 

penyelaman pada kondisi nyata. Program ini terdiri dari 5 kali penyelaman, 1 

penyelaman bebas (skin diving) dan 4 penyelaman SCUBA. Program ini 
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menentukan kelayakan peserta pelatihan dalam menerima sertifikat 

internasional selam POSSI-CMAS. 

a) Evaluasi umum kondisi area penyelaman. 

b) Briefing kegiatan penyelaman dan rencana penyelaman. 

c) Persiapan perlengkapan dan peralatan. 

d) Perakitan, pemakaian peralatan dan pre-dive safety check dalam 

sistem mitra selam. 

e) Prosedur masuk ke air dan prosedur keluar dari air. 

f) Kemampuan menggunakan alat selam dan teknik penyelaman serta 

koordinasi dan komunikasi dalam sistem mitra. 

g) Prosedur keadaan darurat. 

h) Pelepasan dan perawatan peralatan, dan 

i) Debriefing dan pengisian buku-log penyelaman  

Persyaratan Pelatihan dan Sertifikasi Selam Jenjang One-Star 

SCUBA Diver/A1  

a) Berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan sehat dari 

dokter, terutama yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan 

sirkulasi darah/ jantung. 

b) Memiliki alat dasar (masker, snorkle dan fin) dan baju selam (wet 

suit). 

c) Dianjurkan memiliki kemampuan berenang. 

Saat peserta lulus pendidikan selam, maka akan menerima sertifikat 

selam berupa kartu plastik sebagai tanda bahwa anda telah menempuh 
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pendidikan dasar menyelam, serta dinyatakan layak untuk melakukan 

aktifitas scuba diving. Sertifikat selam diterbitkan oleh sebuah lembaga 

sertifikasi tertentu. Sertifikat selam ini akan selalu diperiksa setiap kali anda 

akan membeli peralatan selam, mengikuti sebuah trip diving, mengisi tangki 

tabung, dll. Lembaga sertifikasi biasanya menetapkan standard dan prosedur 

pelatihan scuba diving, selain itu mereka juga melatih para instruktur untuk 

menerapkan standard dalam melakukan pelatihan kepada scuba diver.  

f. Materi Pelatihan Selam Lanjutan 

Setelah penyelam menguasai pendidikan dan latihan selam dasar, seorang 

penyelam dapat mengikuti pelatihan lanjutan yang diadakan oleh organisasi yang 

sudah berhak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan olahraga selam 

lanjutan mulai dari sertifikat A1, A2, A3, A4 sampai menuju ke tingkat 

divemaster (DM). 

Pada latihan penyelaman lanjutan perlu mengetahui mengenai materi 

tambahan yang harus dikuasai oleh seorang divemaster ataupu instruktur yang 

meliputi : 1). Fisika Selam, 2). Fisiologi Selam, 3). Aspek Medis dan 4). 

Perencanaan Penyelaman. 

1) Fisika Selam. 

Pengetahuan tentang hukum Fisika yang berhubungan dengan 

penyelaman adalah prasyarat penting bagi tekniik penyelaman aman. 

Banyak masalah kesehatan penyelaman yang secara langsung diakibatkan 

oleh pengaruh-pengaruh fisiologi clari hukum-hukum tersebut  terhadap 

manusia 
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a) Satuan Tekanan. 

Tekanan udara di permukaan laut pada suhu 00C pada dasarnya 

adalah tekanan yang disebabkan oleh berat atmosfir diatasnya. 

Tekanan ini konstan yaitu sekitar 760 mmHg (14,7 psi) dan dijadikan 

dasar hukum satu atmosfir 1 ATA). 

Persamaan satuan tekanan 

1 Atmosfir =  10,07 (10) meter air laut 

  = 33,05 {33) feet air laut  

  =  33,93 (34) feet air tawar 

  = 14,696 (14,7) Lbs/ ins (psi) 

  =  760 mm Hg (milimeter air raksa)  

  =  760 Ton 

  = 1,033 Kg/cm.2  

  =  1,013 bars 

  =  101 kilo pascals 

Berdasarkan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang terdapat 

dipermukaan cairan akan menyebar ke seluruh arah secara merata 

dan tidak berkurang. Pada setiap tempat di bawah permukaan air 

tekanan akan meningkat sebesar 760 mmHg {1 Atmosfir) untuk setiap 

kedalaman 10 meter dengan demikian penambahan tekanann permukaan 

air dengan  tekanan kedalaman air disebut tekanan. Atmosfir Absolut ( 

ATA ) 
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Tabel 2 

Tekanan Atsmofir Absolut (ATA) 

(Pengetahuan Akademis Penyelaman SCUBA DIVER, Sutopo: 16) 

Kedalaman Tekanan Absolut Gauge pressure 

Permukaan 1 AMA 0 ATG 

10 m 2 ATA 1 ATG 

20 m 3 ATA 2 ATG 

30 m 4 ATA 3 ATG 

40 m 5 ATA 4 ATG 

 

b) Hukum – Hukum Gas 

Udara yang dihirup manusia adalah udara biasa yang terdiri dari 

komponen- komponen sebagai berikut : 

o 78 % Nitrogen ( N2) 

o 21 % Oksigen (02) 

o 0,93 % Argon (Ar) 

o 0,04 %Carbon dioksida (C02) 

o Sisanya gas-gas mulia (He, Ne d(1}. 

c) Hukum Boyle 

Hukum yang menegaskan hubungan antara tekanan dan volume. Volume 

dari suatu kumpulan gas akan berbanding terbalik dengan absolut. 

V  = 1/p 
P.V = k atau PLVl  = P2.V2 
P  = Tekanan absolut. V = Volume 
K  = Konstanta 
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Hal ini berarti bahwa bilamana tekanan meningkat, maka volume dari 

suatu kumpulan gas akan berkurang dan sebaliknya 

Contoh : 

Seorang penyelam yang bernapas penuh (6 liter) pada kedalaman 10 m 

( 2 ATA), dengan menahan napas lalu naik kepermukaan (I ATA) 

maka udara didalam paru-parunya akan berlipat ganda yaitu menjadi 

12 liter, hal lni mengingatkan agar tidak menahan napas saat muncul 

kepermukaan bila memakai alat selam scuba. 

Hukum ini berlaku terhadap rongga yang ada pada tubuh manusia, 

dimana penyelam akan mendapat  tekanan langsung saat menyelam. 

d) Hukum Charles. 

Adalah hukum yang menyatakan bahwa bila tekanan tetap konstan, maka. 

volume dari sejumlah gas ter-tentu adalah berbanding lurus dengan suhu 

absolut, apabila volume konstan/ tetap dan suhu meningkat rnaka tekanan 

akan meningkat pula. Hukum ini berhubungan dengan compresi dari 

kumpulan gas yaitu terhadap peralatan selam, tabung, regulator, 

chamber, dll. 

e) Hukum Dalton. 

Adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah tekanan dari suatu  

campuran gas-gas adalah jumlah dari tekanan partial dari tiap-tiap gas 

yang membentuk campuran tersebut, jika gas tersebut secara sendiri 

menempati seluruh ruang atau volume, apabila tekanan secara 

menyeluruh meningkat. Dengan tekanan partial dari tiap-tiap gas juga 
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akan meningkat. Dengan mengalikan prosentase gasnya dengan tekanan 

absolut maka akan ditemukan tekanan partial gas tersebut. Contoh : 

udara biasa 80 % N2 dan  20 % 02 

Tabel 3 

Tekanan partial untuk mengetahui efek toksis 

(Pengetahuan Akademis Penyelaman SCUBA DIVER, Sutopo: 18) 

Kedalaman PN2 PO2 

Permukaan 0,8 ATA 0,2 ATA 

10 m 1,6 ATA 0,4 ATA 

20 m 2,4 ATA 0,6 ATA 

30 m 3,2 ATA 0,8 ATA 

40 m 4,0 ATA 1,0  ATA 

 

Hukum ini berguna untuk mengetahui efek toksis pernapasan di 

kedalaman, penyakit dekompresi dan penggunaan oksigen maupun 

campuran gas untuk tujuuan pengobatan akibat penyelaman. 

f) Hukum Hemy. 

Adalah hukum yang menyatakan bahwa pada suhu tertentu jumlah 

gas yang terlarut di dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan 

partial gas tersebut di atas cairan. Contoh : dipermukaan air laut (1 

Min) dalam tubuh manusia terdapat kira-kira 1 Ltr larutan Nitrogen 

pada kedalaman 10 meter (2 ATA) tekanan partial N2 nya yang 

dihirup penyelam akan terjadi 2 kali lipat yakni 2 liter dan perlu 
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diingat terjadi penyesuaian yang membutuhkan waktu dan tergantung 

dari daya larut gas didalam jaringan juga kecepatan supply gas kejaringan 

oleh darah Contoh yang lebih mudah  dapat dilihat dari botol bir yang 

secara tiba-tiba dibuka maka akan terlihat gelembung-gelembung gas 

naik ke perrnukaan. 

Hukum ini berhubungan dengan penyakit dekompresi, keracunan gas dan 

pembiusan gas dan pembiusan gas lamban ( ineart gas narcosis ) 

g) Hukum Archimedes 

Hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dibenamkan 

sebagian atau seluruhnya seluruhnya kedalam cairan, maka banda itu akan 

mendapat tekanan keatas sebesar berat cairan yang dipindahkan. 

Jadi semakin padat cairan itu maka besar daya tampung semakin besar 

daya apungnya. HaI ini berhubungan dengan air tawar dan larut, dimana 

mempunyai kepadatan yang kapal-kapal mengapung lebih tinggi dari air laut 

dari pada air tawar. 

Daya apung positif yaitu bila seorang penyelam cenderung 

mengambang. Daya apung negatif adaIah seorang penyelam 

cenderung tenggelam dan daya apung netral (nol ) maka seorang 

penyelam cenderung melayang 

h) Suhu (Temperatur). 

Suhu air disekeliling penyelam menentukan kenyaman dan lamanya 

penyelaman secara maksimal, hampir semua perairan lebih dingin 

dibandingkan suhu badan manusia yang normal, karena itu seorang penye 
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lam akan kehilangan panas tubuh terhadap air akibat proses konduksi. Pada 

penyelaman saturasi pemeliharaan suhu badan seorang pe nyelam menjadi 

suatu kebutuhan udara, suhu air akan makin berkurang secara nyata 

bersamaan dengan bertambahnya kedalaman, dan perubahan suhu terbesar 

terjadi sudah 10 m pertama, dikarenakan hilangnya sebagian besar panas 

matahari pada kedalaman yang lebih dalam.. 

i) Penglihatan dan Cahaya 

Penglihatan di bawah air sangat buruk diakibatkan oleh perbedaan-

perbedaan dalam pembiasan sinar dibawah air. Masalah ini sebagian 

dapat diatasi dengar pemakaian masker, dimana terdapat suatu lapisan 

udara antara mata dengan air, meskipun memperbaiki penglihatan di 

bawah ini tetapi dapat mengakibatkan kesan palsu akan jarak dan 

menjadikan benda-benda yang terlihat jauh ( + ¾ nya ) dan terlihat 

besar ( + 1,5 kali ) 

Ketajaman penglihatan di bawah air rendah disebabkan oleh penyebaran 

cahaya yang membentuk bayang-bayang dari benda halus yang 

mengambangkan di dalam air.  Di bawah air juga pengaruh terhadap 

warna dimana tidak tampak sama seperti di permukaan. Hal ini 

disebabkan adanya penyerapan  (absorbsi) terhadap panjang gelombang 

warna  yang tidak sama besar.. 

Penyerapan air terhadap sinar matahari adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4 

Penyerapan air terhadap sinar matahari  

 (Pengetahuan Akademis Penyelaman SCUBA DIVER, Sutopo: 16) 

Kedalaman Warna yang ada 

15 feet Merah 

25 feet Orange 

35 feet Kuning 

60 feet Hijau 

75 feet Biru 

Diatasnya Abu-abu/ ungu 

 

j) S u a r a. 

Suara di bawah air sangat dipengaruhi oleh penghantarannya melalui 

media cairan. Kecepatan suara di bawah air Iebih cepat 4 kali dari 

pada di udara. Hal ini karena suara di udara akan cepat kehilangan 

energinya bila dipancarkan ke dalam air. 

Telinga manusia diciptakan untuk melokalisir arah suara di udara 

sehingga pendengaran seseorang di bawah air akan berkurang akibat 

pengaruh air terhadap gendang telinga, maka sangat sulit bagi 

penyelam untuk melokalisir arah suara di dalam air. Juga karena di 

bawah air suara akan dihantarkan ke organ pendengaran lebih baik 

melalui tulang kepala, dari pada gendang telinga. 
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Dengan mempelajari Fisika yang berhubungan dengan penyelaman 

diharapkan para penyelam mengetahui cara mengatasi bahaya-bahaya 

yang akan timbul karena penyelaman terhadap fisiologi tubuh manusia. 

Diantaranya seorang penyelam akan selalu mengadakan ekualisasi di 

kedalaman (air), tidak menahan napas saat naik permukaan dan selalu 

melaksanakan penyelaman tanpa dekornpresi serta dapat melaksanakan 

penyelaman dengan aman dan nyaman. 

2) Fisiologi Selam. 

Dalam dunia penyelaman seorang penyelam harus beradaptasi 

terhadap lingkungannya yaitu air, dan harus mempelajari batas-batas 

kemampuan fisiologinya dalam adaptasi tersebut. Fisiologi penyelaman 

mempelajari fungsi-fungsi tubuh di dalam air serta bagaimana reaksi tubuh 

terhadap lingkungannya tersebut. 

a) Pernapasan. 

Bernapas sangat diperlukan sekali supaya dapat mensuplai darah ke 

semua jaringan tubuh dengan oksigen (02) dan mengeluarkan 

karbondioksida (C02) yang dihasilkan oleh jaringan dari darah 

melalui paru-paru. 

Udara masuk ke paru-paru melalui suatu sistem berupa pipa yang 

makin penyempit (bronchi dan bronchioles) yang bercabang di kedua 

belah sisi paru-paru dari saluran udara utama (trachea). Pipa ini 

berakhir di gelembung-gelembung, paru-paru (alveoli) yang 

merupakan kantong-kantong udara terakhir dimana 02 dan C02 
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dipindahkan dari tempat dimana darah mengalir. Ada lebih dari 

300 juta kantong-kantong serupa di dalam paru-paru manusia (Alveoli 

tempat pertukaran gas terjadi karena difusi) 

Permukaan bagian luar paru-paru ditutup oleh selaput (pleura) 

yang licin dan selaput serupa membatasi permukaan bagian dari 

dinding dada. Kedua selaput ini terletak berdekatan sekali dan 

dipisahkan oleh lapisan cairan yang tipis. Karena dapat dipisahkan 

maka terdapat suatu ruangan diantara selaput-selaput dinamakan 

ruang antar ronga selaput dada (intra pleural space). Waktu 

inspirasi (menarik napas) dinding dada secara aktif tertarik keluar 

oleh pengerutan otot-otot dinding dada dan sekat rongga dada 

(diafragma) tertarik ke bawah. Berkurangnya tekanan di dalam 

menyebabkan udara mengalir ke dalam paru-paru. Dengan upaya 

maksimal pengurangan tekanan dapat mencapai 60 - 100 mmHg di 

bawah tekanan atmostir. Hembusan napas keluar (ekspirasi) 

disebabkan paru-paru dan dinding dada yang mengikuti 

pengembangan. Tekanan yang meningkat di dalam dada memaksa 

gas-gas keluar dari paru-paru ini terutama terjadi tanpa upaya otot 

tetapi dapat dibantu oleh hembusan napas yang kuat. 

Pengukuran fungsi pernafasan ada banyak dan bermacam-macam, tetapi 

hanya beberapa hal yang penting saja yang ada hubungannya dengan 

penyelaman, yang akan diterangkan berikut ini. 

o Kapasitas total paru-paru (Total Lung Capacity/ TLC). 
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Yaitu jumlah volume gas yang dapat ditampung oleh kedua. Paru-

paru bila terisi penuh biasanya ± 5 - 6 liter. 

o Kapasitas Vital (Vital Capacity/ V). 

Yaitu volume gas maksimal yang dapat dihembuskan keluar setelah 

dihirup secara maksimal biasanya. ± 4 - 5 liter. Kadang juga dapat 

disebut daya apung vital yang dipaksa (forced vital capacity / FVC'). 

o Volume Sisa (Residual Volume/ RV). 

Volume sisa yaitu jumlah gas yang tertinggal di dalam paru-

paru setelah dihembuskan secara maksimal biasanya ± 1,5 

liter dan dapat dihitung sebagai berikut :'I'LC - VC = RV , 

perhatikan bahwa RV adalah ±25 %nya dari TLC. 

o Volume pernapasan semenit (Respuration Minute Volume/ RMV). 

Volume pernapasan semenit adalah jumlah gas yang bergerak 

masuk dan keluar dari paru-paru dalam satu menit. Yaitu TV x 

Frek-tiensi Pernapasan = RMV, biasanya ± 6 liter/menit dalam 

keadaan istirahat (5 x 12), tetapi dapat melebihi 100 liter 

dengan latihan berat. (RMV kadangkadang dinamakan Ventilasi 

paru-paru = pulmonary ventilation). 

o Kapasitas Vital Sewaktu (Time Vital Capacity). 

Kapasitas Vital Sewaktu adalah bagian dari vital capacity (VC) yang 

bisa dihembuskan dalam waktu tertentu biasanya satu detik, sering 

dinamakan volume ekspirasi yang dipaksakan (FEV / Forced 

Expiratory Volume). 
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Parameter mekanisme ini penting untuk memahami fisiologi 

karena secara relatif akan dapat memungkinkan resiko 

penyakit penyelainan (barotrauma, kekurangan gas dan lain-

lain). Karbondioksida lebih mudah larut dalam darah 24 kali 

dibandingkan oksigen, kecepatan difusi C02 melampaui 

kecepatan 02 kurang lebih 20 kali lipat. 

Difusi gas dipengaruhi oleh kelainan-kelainan pada dinding 

alveoli, peredaran pembuluh darah halus yang tidak sempurna 

dapat berakibat kurangnya pengeluaran C02 dari darah dan 02 

dalam darah (Hipoxia dan Hypercapnea). 

b) Peredaran Darah. 

Peredaran/ supply darah memberikan darah pada jaringan-jaringan 

tubuh darah dibawa dari jantung, ke jaringan melalui arteri, 

bercabang lebih kecil disebut arteri kemudian dijaringan dan paru-

paru menjadi kapiler (pembuluh halus). 

Jantung sendiri merupakan satu unit organ yang terbagi dalam dua 

bilik (ventrikel) dan dua serambi (artrium), terdapat katup-katup 

yang menjaga darah agar  tidak mengalir balik ke dalam atrium saat 

ventrikel mengerut, kecepatan mengerutnya jantung (denyut nadi ) 

berbeda-beda pada tiap-tiap orang, kecepatan rata-rata : 60 - 

80/menit (istirahat) dan 80 - 150 /menit (kerja). 

Pada umumnya di dalam tubuh terdapat 6 liter darah yang terdiri 

dari cairan-cairan serum, zat-zat pembekuan darah (plasma), sel-sel 
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darah Yang mengandung 02 dan C02 dan sel-sel darah putih (untuk 

melawan infeksi), volume darah konstan tetapi kecepatan peredaran 

darah sangat berbeda tergantung kebutuhan O2 oleh jaringan. 

Kemampuan jantung memompa darah ± 4 - 5 liter darah/menit (saat 

istirahat) dan 20 liter darah/menit (saat kerja). Tekanan darah saat 

istirahat adalah 120 - 140 mmHR selagi jantung mengkerut (sistolik) 

dan 70 - 80 mmHg saat diantara denyutan jantung (diastolik). Kedua 

tekanan biasa diukur saat yang sama dan dapat ditulis sistolik/diastolik 

yaitu 120/70. Penurunan sirkulasi darah yang hebat disebut Shock 

(kekuatan suplai darah yang membawa 02 ke jaringan yang sangat 

diperlukan seperti otak ). Untuk mengatasi dengan cara meningkatkan 

volume darah dan menaikan tekanan darah. 

c) Pengangkutan Gas ke Jaringan Jaringan dan Paru-paru. 

Jumlah seluruh keperluan jaringan tubuh adalah kurang lebih 6,8 mm 

O2 darah (250 ml 02/menit), meskipun sejumlah kecil 02 tambahan 

dibawa dalam cairan dari sel-sel darah merah (0,01 ml/100 ml) 

sebagian O2. Yang di supplay ke jaringan-jaringan dibawa dalam 

kombinasi dengan suatu protein yang terdapat. Didalam sel-sel darah 

merah yaitu hemoglobin (Hb). Hemoglobin mempunyai daya ikat yang 

besar terhadap oksigen dan menjadi 98 % jenuh dengan oksigen pada 1 

ATA di dalam alveoli tetapi tidak semua hemoglobin melepaskan 

oksigen, karena 75% Hb tetap jenuh dan masuk he dalam vena untuk 

kenmbali ke jantung. 
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d) Pengawasan Pernapasan. 

Untuk mempertahankan kadar oksigen dan karbondioksida volume 

pernafasan semenit harus seimbang dengan pemakaian oksigen dan 

kecepataannya menghasilkan karbondioksida, pernapasan diatur oleh 

pusat tertutama dalam hal terjadinya perubahan kadar CO2 darah, 

tetapi sedikit dipengatuhi oleh sensor didalam aorta dan arterinya 

carotis yang mengamati perubahan-perubahan kadar 02 didalam darah 

darah. 

Hal ini diketahui ini dapat diketahui penyelam tanah melalui terhadap 

hyperventilasi dapat terhadi ketidaksadaran Karena pusat pernapasan 

tidak dirangsang oleh kadar CO2 kadar CO2 yang telah berkurang dan 

gagal bereaksi dengan baik terhadap bahaya kekurangan O2 selama 

penyelaman dan selam naik ke permukaan. 

e) Sinus. 

Sinus adalah rongga udara yang terdapat di kepala, terdapat 4 macam 

sinus di kepala, yaitu : 

o Sinus Frontalis terdapat di kening. 

o Sinus EthmoidaIis terdapat antara kening dan hidung. 

o Sinus Maxilaris terdapat di pipi kanan dan kiri. 

o Sinus Sphenodalis terdapat di pelipis kanan dan kiri_ . 

Semua sinus tersebut dihubungkan meIaIui saluran-saluran ke hidung 

agar udara dapat keluar untuk mengeluarkan genangan cairan yang 

mungkin terdapat. Apabila saluran yang normal ke dalam rongga sinus 
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tersumbat, maka udara pernapasan dari hidung dan tenggorokan tidak 

akan dapat masuk ke dalam rongga tersebut sehingga bila terjadi 

ketidakseimbangan tekanan akan terjadi pembengkakan dan 

perdarahan dari jaringan di dalam sinus-sinus tersebut, untuk 

menempati sebagian dari rongga udara untuk menyamakan tekanan. 

Sumbatan pada saluran udara dapat disebabkan oleh keadaan-keadaaan 

sebagai berikut : 

o Sinusitaz (infesi/elergi) dimana pembengkakan jaringan 

menyebabkan hambatan mekanis. 

o Rhinitis (hayfever) prosesnya sarna sinutisis. 

o Polip (pertumbuhan jaringan kecil yang dapat menutupi saluran 

sinus). 

o Lipatan jaringan yang berlebihan. 

o Sumbatan oleh lendir yang mengering. 

f) Telinga. 

Bagian telinga adalah yang sangat sensitif terhadap tekanan terdiri dari 

3 (tiga) bagian Utama yaitu : 

o Telinga bagian  luar. 

o Telinga bagian tengah 

o Telinga bagian dalam. 

Masing-masing bagian telinga tersebut mempunyai fungsi yang 

berbeda-beda. Telinga bagian luar dan tengah terdiri dari rongga udara 

yang dibatasi oleh jaringan dan dikelilingi oleh tulang-tulang yang 
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dapat menahan tekanan udara gendang telinga adalah selaput yang 

lentur dan peka, yang memisahkan kedua bagian telinga (luar dan 

tengah) sedangkan telinga bagian dalam tidak mempunyai rongga 

udara terletak diantara tulang dan terdiri dari organ pendengaran dan 

keseimbangan yang berisi cairan telinga bagian tengah dan dalam 

dipisahkan oleh dua selaput tipis. Telinga bagian dalam terdapat 

saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yaitu Tuba Eustachius. 

3) Aspek Medis 

a) Pernapasan dan Sirkulasi.  

o Prinsip Dasar 

Bernapas sangat diperlukan agar supaya dapat menyuplai oksigen ke 

semua jaringan tubuh, untuk kemudian mengeluarkan karbondioksida 

yang terkandung di dalam darah melalui paru-paru. Sirkulasi udara 

masuk ke paru-paru melalui bronchi dan bronchioles yang bercabang 

di kedua paru-paru dari saluran utama (trachea) dan berakhir di 

geIembung-gelembung paru-paru (alveoli) dimana O2 dan C02 

dipindahkan di tempat darah mengalir. Terdapat sekitar 30 juta 

kantong alveoli dikedua paru-paru manusia. 

o Dead Air Space (DAS). 

Pada umumnya snorkel yang dipakai penyelam tidak lebih dari 30 

cm panjangnya. Hal ini untuk menghindari dead air space atau 

volume ruang udara mati, sehingga bertambah panjang snorkel 

akan bertambah besar volume ruang udara mati. 
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o Kekurangan Oksigen. 

Seorang penyelam skin diving yang berusaha menahan napas untuk 

dapat berada di dalam air lebih lama, apabila dipaksakan 

mengakibat kan penyelam tersebut mengalami kekurangan oksigen 

(anoxia) sehingga jaringan tubuh tidak cukup menerima 02. 

b) Efek Langsung dari Tekanan. 

Karena. adanya perbedaan tekanan maka penyelam yang menyelam ke 

dalam air akan mengalami efek langsung dari tekanan air. Untuk itu 

diperlukan equalisasi yaitu penyesuaian tekanan. 

o Rongga Udara Alamiah. 

Pada tubuh manusia terdapat rongga-rongga udara dan apabila 

untuk menyelam maka akan mengalami tekanan langsung yang 

dapat berpengaruh terhadap rongga-rongga tersebut. 

o Squeeze. 

Karena perbedaan tekanan dalam tubuh dengan tekanan di luar 

(dalam air) maka akan terjadi pengerutan akibat dari tidak 

dapatnya jaringan tubuh menyamakan tekanan atau terlambat 

equalisasi. 

4) Aspek Medis Selam Scuba 

a) Pengaruh Tekanan Sewaktu Muncul 

o Komposisi Paru-paru. 

Kapasitas kedua paru-paru manusia terisi udara penuh biasanya 

dapat mencapai 5-6 liter udara yang masuk kedalam paru-paru 
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melalui sistem berupa pipa yang semakin menyempit (brochi dan 

bronchioles) yang bercabang di kedua. belah sisi paru-paru, dari 

saluran utama (trachea) dan pipa ini berarakhir di gelembung-

gelumbung paru-paru  yang disebut  

o Pengembangan Melewati Batas , 

Pengembangan melewati batas pada paru-paru dapat terjadi pada 

penyelam yang menyelam pada tekanan yang lebih, dengan menahan 

napas tiba-tiba muncul di permukaan yang bertekanan lebih rendah, 

yang akan berakibat dapat memecahkan alveoli (ingat hukum Boyle). 

Hal ini mengingatkan kepada penyelam untuk bernapas secara wajar 

dan tidak boleh menahan napas saat muncul ke pe.rmukaan dan ini 

berlaku untuk penyelam yang memakai peralatan scuba. 

o Emboli Udara, 

Adalah pecahnya dinding alveoli yang menyebabkan udara masuk 

kedalam peredaran darah, akibatnya terjadi penyumbatan peredaran 

darah oleh gelembung-gelembung udara langsung dari paru-paru 

gejalanya berupa Lemas, pusing, kelumpuhan/ kelemahan yang hebat, 

gangguan penglihatan, nyeri dada/ kejang – kejang dan pusing, 

terkadang disertai busa bercamnpur darah di mulut. 

b) Macam, Penyebab, Gejala, Pertolongan Pertama dan Pencegahan 

o Cidera telinga 

Rongga yang sangat sensitif terhadap tekanan adalah rongga 

telinga seorang penyelam yang tidak melakukan equalisasi saat 
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menyelam akan berakibat cedera telinganya atau kerusakan 

jaringan, telinga terasa sakit saat  menyelam. Lakukan equalisasi 

untuk pencegahannya 

Penyelam yang menyelam tidak dapat equalisasi akan mengalami 

robek gendang telinga ke dalam sebagai akibat tekanan di luar 

gendang telinga lebih kuat dari pada tekanan yang ada di dalam 

gendang telinga gejala terasa sakit pada telinga dan berdarah. 

Pwncegahanya adalah dengan melakukan equalisasi sebelum 

mendapat tekanan. 

Pemaksaan equalisasi (berlebihan) mengakibatkan gendang telinga 

akan robek keluar, sebagai akibat tekanan dari dalam lebih kuat 

dibandingkan tekanan di luar. Gejalanya, rasa sakit di telinga dan 

berdarah. Jangan equalisasi terlalu kuat.  

Robek Telinga Bagian Dalam (tengah). Oleh karena adanya 

sumbatan pada saluran Tuba Eustachius berakibat kerusakan 

jaringan pada bagian dalam telinga karena tekanan di luar lebih 

kuat atau juga akibat dari kelalaian membersihkan telinga 

(popping). Gejalanya, rasa sakit di telinga. Pencegahannya adalah 

jangan menyelam saat flu dan jangan menyumbat telinga atau 

bersihkan telinga sebelum  menyelam. 

o Cedera Sinus. 

Terjadinya kerusakan jaringan pada rongga sinus akibat tekanan 

karena tersumbatnya saluran dari hidung ke sinus. Gejalanya, rasa 
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sakit di wajah, kening atau pipi selama menyelam. Pencegahanya 

adalah jangan menyelam jika pusing atau flu dan hentikan 

penyelaman bila itu terjadi. 

o Cedera paru-paru 

Terjadinya kerusakan selain pada rongga sinus akibat tekanan 

karena tersumbat saluran dari hidung ke sinus. Gejalanya terasa 

ada tekanan sewaktu menyelam kadang diikuti bernafas saat naik 

dan dahak atau berbuih. 

5) Perencanaan Penyelaman 

Kegiatan penyelamatan memerlukan satu perencanaan selam  agar 

didalam  penyelaman dapat berjalan lancar, aman dan selamat untuk itu 

diperlukan sebagai berikut : 

a) Tali Ukur/ Penduga kedalaman  

Sebelum mengadakan suatu penyelamatan harus mengetahui kediaman 

daerah tersebut. Untuk itu diperlukan alat ukur/ penduga kedalaman 

yang terbuat dari timah/ pemberat lainnya yang disertai tali dengan 

ukurannya, pengecekan dilakukan beberapa kali disekitar daerah itu 

dengan berpindah-pindah tempat. 

b) Tali pemandu kedalam 

Setelah diketahui kedalaman daerah tersebut buat tali pemandu 

kedalam untuk tempat turun dan naiknya penyelam. Ikatkan tali 

pemandu dengan pelampung dengan bendera penyelamatan didekat 

daerah penyelaman. 
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c) Mengecek tolok kedalaman 

Survei keadaan  di dalam air dengan menjelajah didaerah tersebut dan 

mengecek lagi kedalaman dengan tolok kedalaman, catatlah apa yang 

pertu dicatat sebagai bahan untuk briefing sebelum mengadakan 

penyelaman  

d) Tali jangkar 

Tali jangkar juga dapat diperguuakm sebagai tempat turun dan naiknya 

penyelam, pada kedalaman 10 feet ditali jangkar/pemandu sebaiknya 

disediakan tabung scuba, lengkap, dengan tujuan bila penyelaman 

perlu mengadakan deco stop dapat berhenti ditempat itu, serta dapat 

sebagai tabung scuba cadangan bagi penyelam yang tabungnya scuba 

cadangan bagi penyelam yang tabungnya tinggal sedikit udaranya. 

e) Kegunaan Sabak 

 Sabak adalah sangat diperlukan didalam kegiatan penyelaman yaitu 

untuk mencatat segala sesuatu yang memerlukan pencatatan dan juga 

dapat untuk mencatat tabel selam dimana kedalaman itu sudah 

diketahui sehingga apakah diperlukan deko stop atau tidak. Sabak juga 

sangat dibutuhkan untuk penyelaman penelitian  

f) Hambatan penyelaman 

Suatu kegiatan penyelaman akan berjalan  lancar dan sukses apabila tidak 

ada hambatan yang berarti. Untuk itu diperlukan antisipasi terhadap 

sesuatu yang dapat menghambat penyelaman. Perhatikan pasang surut, 

arus, ombak/ gelombang  dan lainnya serta waspadai flora fauna didaerah 

penyelaman tersebut. 
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6) Isyarat 

Isyarat sangat diperlukan untuk dapat berkommunikasi di dalam air 

maupun dari dalam air dengan permukaan. Macam isyarat tersebut antara 

lain isyarat; tangan, penglihatan, suara, sentuhan, dll. Semua isyarat dapat 

dipergunakan disesuaikan dengan kondisi saat itu. 

Pengetahuan tentang isyarat dalam penyelaman mempunyai tujuan 

untuk mempermudah komunikasi antar penyelam sehingga kegiatan 

penyelaman akan  niencapai kesuksesan, aman dan selamat. Untuk itu 

adakan kesepakatan berkomunikasi dengan mitra sebelum memulai 

penyelaman. 

Isyarat yang paling sederhana dan praktis adalah isyarat tangan, 

untuk itu setiap penyelam dianjurkan untuk mengetahui arti dari isyarat 

tangan tersebut, dengan demikian akan mempermudah komunikasi di dalam 

air serta tahu maksud dan tujuannya 

7) Resiko dan Bahaya Selam. 

Resiko dan bahaya dalam melakukan olahraga selam ada 4 macam 

yang meliputi : 1). Pada saat turun, 2). Pada saat di kedalaman, 3). Pada saat 

naik, dan 4). Kecelakaan. 

a)  Resiko yang sering terjadi pada saat turun dalam penyelaman diantarannya 

barotrauma waktu turun dan squeeze yang dapat terjadi pada sinus, paru, 

tubuh, muka, kulit, gigi, telinga luar, telinga tengah dan telingan dalam. 

b)  Resiko yang sering terjadi pada saat di kedalaman ada dua macam 

yaitu: 
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o Penyakit-penyakit akibat gas meliputi narkosis N2, keracunan O2 

hypoxia, keracunan CO2 dan keracunan CO. 

o Penyakit-penyakit akibat lingkungan air meliputi tenggelam, 

hypothermia, infeksi, dan binatang laut yang berbahaya. 

c) Resiko yang sering terjadi pada saat naik dalam penyelaman ada dua 

macam meliputi : 

o Barotrauma saat naik diantaranya Paru, Saluran Pencernaan, Gigi, 

Sinus, dan Telingan 

o Penyakit Dekompresi. 

d) Kecelakaan pada penyelaman diantaranya : Kehilangan Kesadaran, 

Kehilangan Pendengaran, Disorientasi di bawah Air, dan Ledakan di 

bawah Air.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hadari Nawawi dan Marin 

Hadari (1991: 67) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan obyek 

yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-

fakta aktual pada saat penelitian. Data yang ada disusun, dijelaskan, dan di 

analisis. Data yang diambil tersebut pada umumnya merupakan informasi 

mengenai keadaan sumber data dalam hubungannya dengan masalah yang 

diselidiki. 

 

A. Sumber Data 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi arikunto (2002 : 108) populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan anggota Pangkalan Angkatan laut berjumlah 238  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan di teliti. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel 

secara acak (Random sampling) yaitu teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan secara acak/random. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 117). Dalam 
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penelitian ini sampel yang di ambil  adalah 15 % dari seluruh populasi 

sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 35 responden/sampel.   

 

B. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Pengumpulan dilakukan melalui beberapa teknik, diantaranya: 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi. 

Pengumpulan data dengan observasi di lakukan untuk memperoleh 

data yang belum di dapat dari sumber data tertulis atau studi pustaka. 

Observasi dilakukan pada pelatihan olahraga selam di Pangkalan Angkatan 

Laut Semarang. Observasi juga dilakukan pada tempat yang berhubungan 

dengan pelatihan olahraga selam. Pada penelitian ini data observasi berupa 

tempat pelatihan olahraga selam meliputi Pangkalan Angkatan Laut 

Semarang dan kolam renang yang digunakan untuk pelatihan olahraga selam. 

2. Wawancara. 

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam komunikasi berupa 

pertanyaan lisan yang diajukan oleh peneliti atau pengumpul data sebagai 

informasi yang dijawab secara lisan pula oleh responden data atau informasi 

berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, hasil pemikiran dan pengetahuan 

seseorang tentang sesuatu yang di pertanyakan sehubungan dengan masalah 

penelitian tersebut. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (orang yang bertanya) dan orang yang 
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diwawancarai (orang yang menjawab pertanyaan) atas pertanyaan yang 

diajukan. 

Untuk melakukan wawancara dengan responden terlebih dahulu 

pewawancara harus membuat pertanyaan pembimbing (Interview Guide) 

yang dapat membuat wawancara berjalan dengan baik, lancar dan mengarah 

pada tujuan penelitian. 

3. Dokumentasi. 

Memeriksa dokumen yang dapat memperkuat dan melengkapi data 

yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Menurut Hadari 

Nawawi dan Martin Hadari (1991: 169) dokumentasi adalah peninggalan 

tertulis mengenai berbagai kegiatan atau kejadian dalam waktu yang tidak 

terlalu lama. Dokumentasi yang dapat digunakan sebagai alat penelitian 

berupa hasil report, majalah, buletin, dan bahan informasi lain yang 

dihasilkan oleh suatu lembaga sosial dan sebagainya. Adapun dokumen yang 

yang berkaitan dengan penelitian pelatihan olahraga selam di Pangkalan 

Angkatan Laut Semarang ini adalah arsip berupa data tertulis pada Pangkalan 

Angkatan Laut Semarang yang dapat menunjang dan mendukung tujuan 

penelitian. 

 

C. Prosedur Penelitian. 

Prosedur penelitian yangditempuh dalam penelitian ini meliputi tiga 

tahapan, yaitu :  

1. Tahap Pengumpulan Data 
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Tahap ini merupakan langkah awal danpertama peneliti mempersiapkan 

segala macam yang dibutuhksn sebelum memasuki tahap selanjutnya dalam 

pelaksanaan penelitian. 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan beberapa alur yaitu : memilih 

masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, memilih pendekatan, 

menemukan variabel, dan sumber data serta menentukan dan menyusun 

instrumen. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti melaksanakan penelitian dengan melaksanakan pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian melakukan 

analisis data dengan semua data yang telah diperoleh dilapangan dan dicek 

atau diperiksa kebenarannya.  

3. Tahap Penyusunan Laporan 

Kegiatan penelitian menuntut agar hasilnya disusun, ditulis dalam 

bentuk laporan penelitian agar hasilnya diketahui orang lain. Serta 

prosedurnya pun diketahui orang lain sehingga dapat mengecek kebenaran 

penelitian tersebut (Suharsimi Arikunto, 2006:27) 

 

D. Pemeriksaan Keabsahan Data. 

Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan dua  teknik 

pengecekan kredibilitas data yaitu 1) Pengecekan anggota, dan 3). Diskusi teman 

sejawat 
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E. Analisis Data. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif menurut Miles 

dan Hubermen (1992: 20) adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus-

menerus yang dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-

sama Sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan 

mengumpulkan data secara objektif sesuai hasil observasi dan wawancara 

dilapangan.  

2. Reduksi data 

Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data 

yang mirip atau sama. Kemudian data ini diorganisasikan untuk 

mendapatkan kesimpulan data sebagai penyajian data. Penyusunan data 

dilakukan dengan pertimbangan penyusunan data sebagai berikut : 

a. Hanya merumuskan data yang penting dan benar-benar dibutuhkan 

b. Hanya memasukkan data yang benar-benar objektif 

c. Hanya memasukkan data yang autentik 

d. Membedakan antara data informasi dengan pesan pribadi 

responden 

3. Penyajian data 

Setelah diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian 

naratif disertai dengan bagian atau tabel untuk memperjelas penyajian data. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
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Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Untuk jelasnya prosedur penelitian dapat dilihat dalam gambar 4 

berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan Metode Analisis Data 

Sumber : Miles dan Huberman(1994:20) 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Wawancara 

a. Deskripsi Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Untuk pengadaan sarana clan prasarana di LANAL Semarang, beberapa 

responden mengatakan bahwa untuk masih belum mencukupi secara kuantitas dan 

kualitasnya. 

Hasil menunjukkan 15 responden menjawab bahwa sarana dan prasarana di 

LANAL Semarang kurang memadai; 9 responden menjawab cukup memadai dan 

sisanya menjawab sudah memadai. 

Tabe1  8 

Pengadaan Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang 

Kriteria Jumlah % 

Sudah Memadai 11 31,43 

Cukup Memadai 9 25,71 

Kurang Memadai 15 42,86 

Jumiah 35 100 

(Sumber : Pengadaan Sarpras di LANAL Semarang.Doc) 
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Gambar 7 

Pengadaan Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang 

(Sumber : Hasil Penelitian) 

 

Ada beberapa sarana dan prasarana yang digunakan sudah tidak layak 

pakai dan ada beberapa sarana yang memang dalam kondisi baru. Adapun hasil 

wawancara mengenai kondisi dari sarana dan prasarana yang ada tersebut, 23 

responden menyatakan kondisinya kurang baik, 3 responden menyatakan oukup 

baik dan 9 responden mengatakan masih baik. 

Tabe1 9 

Kondisi Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang 

Kriteria Jumlah % 

Baik 3 8,58 
Cukup Baik 9 25,71 
Kurang Baik 23 65,71 

Jumlah 35 100 
(Sumber : Kondisi Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang.Doc) 
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Gambar 8 

Kondisi Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang 

(Sumber : Hasil Penelitian) 

 

Dalam pengadaan sarana dan prasarana yang ada di LANAL Semarang 

dilakukan perencanaan, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa sarana dan 

prasarana yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan perencanaan yang 

dilakukan. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang ada di LANAL 

Semarang sudah berjalan dengan baik. Dari 35 responden sebanyak 23 responden 

mengatakan pengadaan sarana dan prasarana yang ada di LANAL Semarang 

belum berjalan sesuai yang direncanakan, sedangkan 12 responden menyatakan 

sudah sesuai. 

Tabel 10 

Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang 

Kriteria Jumlah % 

Sesuai Rencana 12 34,29 
Belum Sesuai Rencana 23 65,71 

Jumlah 35 100 
(Sumber : Perencanaan Pengadaan Sarpras di LANAL Semarang.Doc) 
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Gambar 9 

Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana di LANAL 

(Sumber : Hasil Penelitian) 

 

Dari beberapa hasil wawancara yang di lakukan dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

a) Program Pelatihan olahraga selam di LANAL Semarang 

Dalam penyusunan program pelatihan olahraga selam di LANAL 

Semarang sudah berjalan dengan baik, dimana penyusunan program 

latihan tersebut dilakukan oleh instruktur dan pelatih yang 

berpengalaman. Program latihan yang diberikan meliputi kemampuan 

olahraga selam, pengetahuan akademis penyelaman (PPA), Latihan 

ketrampilan Kolam (LKK), dan Latihan Perairan Terbuka (LPT). 

b) Pelaksanaan Pelatihan olahraga selam di LANAL Semarang 

Dalam pelaksanaan Pelatihan olahraga selam itu sendiri dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pelatihan olahraga selam yang 

ada di LANAL Semarang sudah berjalan dengan baik, meskipun ada 

beberapa kendala. dimana tujuan dari pelatihan tersebut adalah 
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memberikan bekal anggota LANAL Semarang dalam kegiatan-kegiatan 

SAR dan OBA kegiatan pelatihan ini tidak hanya diikuti oleh anggota 

LANAL saja, tapi dikuti oleh TIM SAR Jawa Tengah, Basernas, 

Pramuka Saka Bahari dan Organisasi Selam lain. 

c) Pengadaan Sarana dan Prasarana di LANAL 

Dalam hal pengadaan Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang, dapat 

dikatakan belum memadai dan kondisinya kurang baik. Sehingga 

pengadaan sarana dan prasarana di LANAL Semarang belum sesuai 

dengan yang direncanakan. 

 

2. Hasil Dokumentasi 

Tabel 11 

Hasil Dokumentasi 

No Indikator Penelitian Data /Dokumen 

1 Kondisi Umum LANAL  

 Organisasi LANAL Struktur organisasi LANAL tahun 

2008 No 37 - 01 - 52 - 23. 

 Keanggotaan LANAL Kekuatan Personel Anggota 

LANAL Semarang tahun 2008 

 Satuan di LANAL Daftar Anggota LANAL Semarang 

2 Kemampuan Selam di LANAL  

 Pengetahuan akademis Penyelaman 

(PAP) 

Hasil Test Akademis Penyelaman 

(PAP) Pelatihan olahraga selam 
 Latihan Ketrampilan Kolam (LKK) Hasil Test Latihan Ketrampilan 

Kolam (LKK) Pelatihan olahraga 
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 Latihan Perairan terbuka (LPT) Hasil Tes Perairan Terbuka (LPT) 

Pelatihan olahraga selam Tahun 

3 Pelaksanaan Program Latihan di 

LANAL 

 

 Program Latihan Program Latihan Pelatihan olahraga

selam Tahun 2008 
 Kepanitiaan Susunan Panitia Pelatihan olahraga 

selam Tahun 2008 
 Pelaksanaan Program Latihan di 

LANAL 

Laporan Pelaksanaan pelatihan 

Selam.Olahraga tahun 2008 dan 
4 Sarana & Prasarana Inventarisasi peralatan di LANAL 

dan dokumentasi foto Kegiatan 
 

a. Pelaksanaan Pelatihan Selam Dasar di LANAL Semarang 

Pelaksanaan pelatihan Selam Dasar yang ada di LANAL Semarang 

merupakan sebuah kegiatan Rutin tahunan yang di laksanakan di LANAL 

dengan tujuan memberikan kemampuan selam dasar bagi anggota LANAL 

semarang agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar penyelaman 

sehingga berhak memakai brevet scuba diver. Serta menambah pengalaman 

khususnya pengetahuan dan ketrampilan bidang bawah air bagi anggota 

LANAL Semarang. 

Dalam pelaksanaaan Pelatihan Selam Dasar di LANAL Semarang 

dilaksanakan secara terprogram dan di susun oleh pelatih khusus. Hal ini agar 

hasil yang di capai dalam pelatihan tersebut dapat maksimal. Anggota 

LANAL diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini menguasai beberapa hal 

sebagai berikut: 
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1) Berenang tanpa alat dengan gaya bebas/crawll 

2) Berenang dengan menggunakan Fins (fins swimming )dan Skin Diving 

dengan 

3) baik serta water trappen (Ketahanan di air) 

4) Mengetahui terjadinya kasus/penyakit penyelaman dan bagaimana cara 

pencegahannya 

5) secara terbatas 

6) Merawat peralatan selam Scuba sirkulasi terbuka 

7) Mengetahui prosedur penyelaman dengan tabel decompresi dan non 

dekompresi 

8) Menguasai penggunaan peralatan selam scuba sirkulasi terbuka dengan 

benar sesuai prosedur. 

9) Mengatasi keadaan darurat yang mungkin terjadi pada saat skin 

divinglscuba diving. 

Pada tahun ini, pelatihan dilaksanakan pada bulan April dengan peserta dari 

LANAL Semarang sebanyak 35 personel dan dari lembaga lain sebanyak 94 

orang. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dilaksanakan selama I minggu 

mulai dari tangga121 29 April 2008 di tiga tempat yaitu di markas LANAL 

Semarang, Pantai utara Kota Semarang, dan di Kolam Renang Kodam 

Diponegoro. Dari uraian tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan yaitu  

1) Pelaksanaan pelatihan Olahraga Selam yang ada di LANAL Semarang 

merupakan sebuah kegiatan rutin tahunan untuk mendapatkan brevet 

scuba diver 
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2) Kegiatan ini di berikan kepada anggota LANAL untuk memberi bekal 

kecakapan untuk mendukung kegiatan-kegiatan OBA dan SAR Anggota 

LANAL Semarang. 

3) Pelaksanaan Pelatihan Olahraga Selam LANAL Semarang tahun 2008 

berjalan lancar dengan hasil memuaskan. 

4) Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang 

Tersedianya Sarana dan Prasarana merupakan faktor penting yang digunakan 

dalam terselenggaranya sebuah kegiatan. Dalam kegiatan Pelatihan Olahraga 

Selam membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai antara lain: masker, 

snorkel dan fins (kaki katak, aqualung, tabung oksigen, dan lain-lain. 

Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana di LANAL Semarang, dapat 

dikatakan belum memadai dan kondisinya kurang baik. Sehingga pengadaan 

sarana dan prasarana di LANAL Semarang belum sesuai dengan yang 

direncanakan.  Dalam pengadaan sarana dan prasarana yang ada di LANAL 

Semarang selalu dilakukan perencanaan-perencanaan. Meskipun dalam  

pelaksanaannya ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah sesuai dan 

belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Perencanaan pengadaan 

sarana dan prasarana yang ada di LANAL Semarang sudah berjalan dengan 

baik (hasil Penelitian)  

 

3. Hasil Observasi 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai kondisi umum 

yang ada di LANAL Semarang, pelaksanaan pelatihan olahraga selam dan kondisi 
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sarana dan prasarana yang ada di LANAL Semarang. Hasil observasi yang 

dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :  

a. Kondisi Umum di LANAL Semarang. 

Kondisi umum yang ada di LANAL Semarang ditinjau dari letaknya 

adalah sangat strategis, dimana LANAL terletak di sebelah utara pantai 

utara Pulau Jawa, sehingga memungkinkan untuk kegiatan kelautan yang 

dilaksanakan di LANAL Semarang. 

Struktur organisasi yang ada di LANAL Semarang juga berjalan dengan 

baik, Pangkalan Angkatan Laut merupakan salah satu komponen utama 

Satuan Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang berperan sebagai sarana 

pendukung proyeksi kekuatan TNI AL ke daerah operasi dan bertugas 

memberikan dukungan administrasi dan logistik secara berlanjut untuk 

menjamin ketahanlamaan (sustainability) operasional unsur TNI AL, 

sehingga dalam penataan organisasi yang ada di LANAL Semarang 

dijalankan secara professional dan berjalan dengan baik. 

Jumlah seluruh anggota di pangkalan angkatan laut Semarang sebanyak 

238 anggota yang dipimpin oleh seorang komandan pangkalan angkatan 

laut dengan pangkat sebagai kolonel dan 16 pemimpin setiap bidang serta 

222 anggota angkatan laut. (Hasil Observasi) 

b. Pelaksanaan Pelatihan Olahraga selam di LANAL. 

Dalam penyusunan program pelatihan olahraga selam di LANAL sudah 

berjalan dengan baik, dimana penyusunan program latihan tersebut 

dilakukan oleh instruktur dan pelatih yang berpengalaman. Program 
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latihan yang diberikan meliputi kemampuan dasar selam, pengetahuan 

akademis penyelaman (PPA), Latihan ketrampilan Kolam (LKK), dan 

Latihan Perairan Terbuka (LPT). 

Dalam pelaksanaan pelatihan olahraga selam itu sendiri dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan olahraga selam yang ada di LANAL 

sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala. Tujuan dari 

pelatihan tersebut adalah memberikan bekal anggota LANAL Semarang 

dalam kegiatan-kegiatan SAR dan OBA. Kegiatan pelatihan ini tidak 

hanya diikuti oleh anggota LANAL saja, tapi dikuti oleh TIM SAR Jawa 

Tengah, Basernas, Pramuka Saka Bahari dan Organisasi Selam lain. 

c. Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang 

Dalam hal pengadaan Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang, dapat 

dikatakan belum memadai dan kondisinya kurang baik. Sehingga 

pengadaan sarana dan prasarana di LANAL Semarang belum sesuai 

dengan yang direncanakan. 

 

B. Pembahasan 

1. Kemampuan Dasar Selam Anggota LANAL Semarang 

Pelatihan olahraga selam anggota LANAL adalah untuk mendapatkan 

bekal yang memadai tentang segala aspek pengetahuan dan praktek selam yang 

meliputi, pengetahuan peralatan selam, teori dan praktek penyelaman dasar 

(scuba) di kolam dan laut terbuka, kesehatan penyelaman dan test chamber 

hiperbaric, fisika, teknik dan isyarat penyelaman, lingkungan penyelaman 
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(enviroment dangerous animal). Saat peserta lulus pelatihan selam, maka akan 

menerima sertifikat selam berupa kartu plastik sebagai tanda bahwa anda telah 

menempuh pendidikan dasar menyelam, serta dinyatakan layak untuk melakukan 

aktifitas scuba diving. 

Kemampuan selam merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

setiap anggota LANAL terutama untuk kegiatan-kegiatan SAR dan OBA, 

kemampuan olahraga selam ini merupakan tuntutan yang harus di miliki. Tes 

kemampuan olahraga selam anggota LANAL meliputi tes secara teoritis yaitu tes 

akademis penyelaman (PAP) dan tes praktek yaitu Tes Latihan Keterampilan 

Kolam (LKK) dan Tes Latihan Perairan Terbuka (LPT). Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa anggota LANAL Semarang memiliki kemampuan 

selam yang baik. Sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.  

Sebagai kemampuan dasar yang dapat dikembangkan yang nantinya akan  

didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai, anggota LANAL 

memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi seorang atlet selam. Dalam hal ini 

perlu adanya pengembangan dan penggalian lebih dalam terhadap potensi atlet 

selam yang ada di LANAL. Dalam kenyataannya banyak muncul atlet dari 

angkatan militer baik angkatan laut, darat maupun udara.   

Perlunya sinergi antara LANAL dengan POSSI atau KONI merupakan 

salah satu cara dalam mengembangkan olahraga Selam di LANAL. Sehingga 

pelaksanaan pelatihan Selam yang ada di LANAL dapat dijadikan sebagai wahana 

dalam pencarian atlet selam untuk di pertandingkan baik ditingkat nasional 

maupun internasional.  
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2. Pelaksanaan Pelatihan Selam di LANAL Semarang 

Pelaksanaan Latihan Olahraga Selam di LANAL Semarang merupakan 

agenda tahunan yang diselenggarakan oleh LANAL Semarang, sehingga setiap 

anggota LANAL wajib mengetahui dan melakukan penyelaman dengan baik. 

Dalam pelaksanaan Pelatihan olahraga selam itu sendiri dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan Pelatihan olahraga selam yang ada di LANAL 

Semarang sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala. dimana 

tujuan dari pelatihan tersebut adalah memberikan bekal anggota LANAL 

Semarang dalam kegiatan-kegiatan SAR dan OBA kegiatan pelatihan ini tidak 

hanya diikuti oleh anggota LANAL saja, tapi dikuti oleh TIM SAR Jawa Tengah, 

Basernas, Pramuka Saka Bahari dan Organisasi Selam lain. 

Jika ditinjau dari program yang dilaksanakan di LANAL, Pelatihan Selam 

yang ada seharusnya  dapat dijadikan sebagai wahana pencarian bibit atlet selam. 

Selain dari anggota LANAL sendiri, peserta juga berasal dari lembaga atau 

institusi lain yang memiliki kaitan dengan penyelaman, hal ini juga merupakan hal 

positif dimana olahraga selam dapat dikembangkan lebih lanjut di LANAL.  

3. Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang 

Dalam hal pengadaan Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang, dapat 

dikatakan belum memadai dan kondisinya kurang baik. Sehingga pengadaan 

sarana dan prasarana di LANAL Semarang belum sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Meskipun pengadaannya masih kurang memadai dan kondisinya kurang 

baik, sarana dan prasarana selam yang ada di LANAL bisa dikatakan lengkap 
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untuk pengembangan olahraga selam. Sehingga masih mampu mencukupi standar 

dalam pelaksanaan pelatihan olahraga selam.  

Agar sarana dan prasarana olahraga yang ada di LANAL dapat memadai 

dan dapat digunakan untuk mengembangkan olahraga selam, maka pihak LANAL 

perlu melakukan sinergi dengan POSSI maupun KONI. Dengan tersedianya 

sarana dan prasarana yang memadai maka pembinaan dan pengembangan 

olahraga dapat dikembangkan dengan baik di LANAL.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

1. Kemampuan Olahraga Selam Anggota LANAL Semarang 

a. Kemampuan Potensi Akademik Penyelaman yang ada di LANAL 

Semarang mayoritas pada kriteria sedang dengan hasil 48,57%, hasil baik 

31, 43% dan 20% mendapat hasil Kurang. 

b. Kemampuan Latihan Keterampilan Kolam yang ada di LANAL Semarang 

sudah baik, dimana terdapat 62,86% peserta yang mendapatkan hasil baik, 

sekitar 34, 29% mendapatkan hasil sedang dan hanya 2,86% mendapat 

hasil kurang baik. 

c. Kemampuan Latihan Perairan Terbuka yang ada di LANAL Semarang 

sudah baik. Dimana terdapat 65,71 % peserta yang mendapatkan hasil 

baik, sekitar 31,43% mendapatkan hasil sedang dan hanya 2,86% 

mendapat hasil Kurang Baik. 

d. Kemampuan olahraga selam yang ada di LANAL Semarang sudah diatas 

ratarata dan semua di nyatakan Lulus. Dimana terdapat 37,14% peserta 

yang mendapatkan hasil baik, sekitar 62,86% mendapatkan hasil sedang 

dan hanya 0% mendapat hasil Kurang Baik. 

2. Pelaksanaan Pelatihan Olahraga Selam di LANAL Semarang  

a. Pelaksanaan pelatihan olahraga selam yang ada di LANAL Semarang 

merupakan sebuah kegiatan rutin tahunan untuk mendapatkan brevet scuba 

diver 
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b. Kegiatan ini di berikan kepada anggota LANAL untuk memberi bekal 

kecakapan untuk mendukung kegiatan-kegiatan OBA dan SAR Anggota 

LANAL Semarang. 

c. Pelaksanaan Pelatihan Olahraga Selam LANAL Semarang tahun 2008 

berjalan lancar dengan hasil memuaskan. 

3. Sarana dan Prasarana di LANAL Semarang 

a. Dalam pengadaan sarana dan prasarana selam yang ada di LANAL 

Semarang dilakukan secara terencana. 

b. Dalam pelaksanaannya ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah 

sesuai dan belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. 

c. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang ada di LANAL 

Semarang berjalan dengan baik. 

 

B. KAJIAN DAN SARAN 

Prospek penelitian pada pelatihan selam di LANAL Semarang adalah untuk 

memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh anggota LANAL Semarang 

untuk mengetahui dan mempraktekkan olahraga selam sehingga semua anggota 

dapat melaksanakan teknik dan gerakan selam dengan benar. 

Pelaksanaan pelatihan olahraga selam di LANAL Semarang merupakan 

sebuah kegiatan rutin tahunan yang di laksanakan di LANAL Semarang dengan 

tujuan utama memberikan kemampuan selam dasar bagi anggota LANAL 

Semarang agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar penyelaman 

sehingga berhak memakai brevet scuba diver. 
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Olahraga Selam adalah jenis atau cabang olahraga yang istimewa, karena 

olahraga ini memiliki muatan yang dapat dikembangkan ke arah prestasi, rekreasi 

maupun profesi serta telah dipertandingkan di event-event olahraga baik tingkat 

Nasional maupun Internasional. 

Kedua uraian di atas merupakan unsur-unsur yang sebenarnya dapat di 

satukan, dimana keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Pada LANAL 

tujuan olahraga selam adalah sebagai syarat profesi sedangkan olahraga selam 

sebagai prestasi difokuskan untuk mencapai prestasi dalam even olahraga dalam 

perkembangannya olahraga selam telah banyak dikembangkan di lingkungan TNI 

termasuk LANAL Semarang di bawah naungan POSSI. 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas dapat direkomendasikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan Kemampuan Olahraga Selam yang ada di LANAL 

pelaksanaan pelatihannya perlu di sosialisasikan dari satu tahun sekali 

menjadi kegiatan rutin secara terprogram. 

2. LANAL sebagai tempat pelatihan olahraga Selam dan POSSI sebagai 

induk organisasi Selam perlu berkoordinasi dalam mengembangkan 

prestasi olahraga selam. 

3. Pengadaan sarana dan prasarana yang ada di LANAL perlu diperhatikan 

seperti pengadaan prasarana kolam dan peralatan-peralatan yang sudah 

tidak layak perlu untuk diganti. 

 



 

75 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Ateng Abdulkadir, 1988. Pendidikan Jasmani di Indonesia. Jakarta: Guna Krida 

Prakarsa Jati, FPOK IKIP Jaarta. 
 
Atmosudirdjo, S Prajudi, 1980. Administrasi dan Manajemen Umum, Jilid II, 

Jakarta. Ghalia Indonesia. 
 
Depdiknas, 2000. Ilmu Keolahragaan dan Rencana Pengembanganya. Jakarta: 

Komisi disiplin Ilmu Keolahragaan. 
 
Djojo, Wardiman. 1995. Program-Program Pembangunan Pendidikan Repelita 

IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
Djoko Pramono, S.IP.MBA. 1999. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga POSSI, 

Jakarta. 
 
Djoko Pramono, S.IP.MBA. 1999. Peratuarn Pertandingan Olahraga Selam, 

Jakarta 
 
Ghony, Djunaidi. 1997. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Bina Ilmu Surabaya 
 
Harsono. 1988. Coaching dan Aspek-Aspek Psikologis dalam Coaching. Jakarta: 

CV Tambal Kusuma. 
Miles, Mattew. 1992.Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia  
 
PKMRS RSUD Dr Soetomo, Lumpuh Setelah Menyelam. Surabaya Post: 

Surabaya 
 
Schumm, Bernand. 1999. Training and Coaching Program. Jakarta. 
 
Sutopo.  2001. Pengetahuan Akademis Penyelaman Scuba Diver. Pengda POSSI 

Jateng. Semarang 
 
______. 2008. Fisika Penyelaman. http://dr-budiow.com/artikel/?p=4:  
 
 
www.wikipedia/olahragaselam.com 
 
http://www.koni.or.id/index.php/section 
 
www.sea_guest.com 
 
www.koarmabar.mil.id.images view.php? im 
 



76 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Olah_raga 
 
http://www.koni.or.id/index.php/section/koni/chapter/national_sports_federations/

federation/Persatuan_Olahraga_Selam_Seluruh_Indonesia_POSSI/id/25 
 
http://www.possi.or.id 
 
http://43n6key.blogspot.com/2008/10/daftar-nama-organisasi-induk-olahraga.html 
 
http://apakabarjogja.com/2008/10/31/scuba-diving-digemari-anak-muda/ 
 
http://indahnurlaely.blogspot.com/2008/04/pendahuluan-secara-fisiologi-

penyelaman_16.html 
 
http://dunialaut.com/?p=307 



 

77 

Lampiran 1 
MATRIKS PENGUMPULAN DATA 

PELATIHAN OLAHRAGA SELAM DI PANGKALAN 
ANGKATAN LAUT SEMARANG 

 

No Variabel /Aspek yang di ungkap Teknik Pengumpulan Data 
Observ Wawan. Dokum 

1. 

2. 

 

3 

 

4 

Kondisi Umum LANAL 

Kemampuan Dasar Selam Anggota 

Lanal  

Pelaksanaan Pelatihan Selam di 

LANAL 

Sarana & Prasarana di LANAL 
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Lampiran 2 
DESIGN INSTRUMEN 

PELAKSANAAN PELATIHAN SELAM DASAR  

DI LANAL KOTA SEMARANG TAHUN 2008 

 

Aspek yang diteliti Indikator Penelitian Teknik 
Kondisi Umum LANAL 

 

a. Lokasi LANAL 

b. Organisasi LANAL 

c. Keanggotaan LANAL 

d. Satuan di LANAL 

Observasi dan 

Dokumentasi 

Kemampuan Dasar 

Selam Anggota LANAL 

a. Pengetahuan akademis 

Penyelaman (PAP) 

b. Latihan Ketrampilan Kolam 

(LKK) 

c. Latihan Perairan terbuka (LPT)  

Observasi dan 

Dokumentasi 

Pelaksanaan Program 

Latihan di LANAL 

a. Ada tidaknya penyusunan 

program latihan 

b. Proses Pembuatan Program 

Latihan 

c. Bentuk Dan Jenis Program 

Latihan 

d. Pelaksanaan Latihan LANAL 

e. Keberlanjutan Program Latihan

Observasi, 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

Sarana dan Prasarana di 

LANAL 

a. Keberadaan sarana dan 

Prasarana  yang ada 

b. Kondisi dan keadaan sarana 

dan prasarana (kualitas dan 

kuantitas) 

c. Pengadaan sarana dan 

prasarana 

Observasi, 

Wawancara dan 

Dokumentasi 
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Lampiran 3 

 
BENTUK KEGIATAN  

PELATIHAN SELAM DASAR LANAL KOTA SEMARANG 

 

No Hari Waktu Kegiatan Lokasi 
1 Pertama  

(I) 

07.30-17.00 a. Jam Komandan 

b. Teori Scuba 

c. Teori Kesehatan 

Aula /Ruang 

Pertemuan 

2 Kedua 

(II) 

07.30-17.00 Tes Kemampuan Air 

a. Water Trafen 

b. Tahan nafas 

c. Renang tanpa alat 

d. Up Neu (Selam tanpa alat 

Kolam 

Renang  

3 Ketiga 

(III) 

07.30-17.00 a. Binsik 

b. Renang fins 

 Masker Clearing 

 Snorkel Clearing 

 Menyelam pakai masker dan fins 

Kolam 

Renang  

4 Keempat 

(IV) 

07.30-17.00 a. Binsik 

b. Renang Fins 

c. Cara turun ke air (tanpa Alat) 

 Giant Step 

 Back Roll 

 Front Roll Entry 

 Control Seat Entry 

 Snorkel Clearing 

d. Menyelam dengan alsel Scuba 

Kolam 

Renang  

5 Kelima 

(V) 
07.30-17.00 a. Binsik 

b. Acara 

c. Menyelam tanpa alat kedalaman 5 

meter ambil benda (lat equalisasi) 

d. Skin Diving 

e. Cara turun ke air 

 Giant Step 

 Back Roll 

Kolam 

Renang  
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f. Dilanjutkan dengan  

 Lepas masker pasang dalam air 

 Lepas Mouthpiece pasang dalam 

air 

 Lepas keduanya pasang dalam air 

g. Buddy Breathing 

6 Keenam 

(VI) 
07.30-17.00 a. Binsik 

b. Bongkar pasang alsel scuba 

c. BCD 

Kolam 

Renang  

7 Ketujuh 

(VII) 
07.30-17.00 a. Penyelaman di laut menelusuri tali 

b. Fins Swimming 1000 Meter 

Pantai  

8 Kedelapan 

(VIII) 
07.30-17.00 a. Penyelaman di laut (Pencarian benda 

jatuh di laut 

b. Acara pengambilan brevet (Kolam 

Renang 

Pantai  

 

Kolam 

Renang 

9 Kesembilan 

(IX) 
07.30-17.00 a. Upacara Penyematan Brevet 

b. Upacara Penutupan 

Pantai  

 

 

 

Semarang, 21 April 2008 

KOMANDAN LANAL 

SEMARANG 

 

 

 

BUDIYANTO 
KOLONEL LAUT (P) NRP. 9605/P 
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Lampiran 5 

PELAKSANAAN PELATIHAN SELAM DASAR 

 

A. Dasar  

1. Surat Danlanal Smg/1316/VIII/2008 Tanggal 10 April 2008 Tentang 

Permohonan pelatih Scuba Diver 

2. Sprin dan Kodikal Nomor : Sprin/1050/VIII/2008 tanggal 11 April 2008 

3. Sprin Danpusbangdikopla Nomor : Sprin/532/VIII/2008 tanggal 12 April 

2008 

B. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

a. Memberikan kemampuan selam dasar bagi anggota LANAL semarang 

agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar penyelaman 

sehingga berhak memakai brevet scuba diver 

b. Menambah pengalaman khususnya pengetahuan dan ketrampilan 

bidang bawah air bagi anggota LANAL Semarang 

2. Sasaran 

Selesai mengikuti pelatihan ini para anggota LANAL Semarang mampu  

a. Berenang tanpa alat dengan gaya bebas/crowll 

b. Berenang dengan menggunakan Fins (fins swimming )dan Skin Diving 

dengan baik serta water trappen (Ketahanan di air) 

c. Mengetahui terjadinya kasus/penyakit penyelaman dan cara 

pencegahannya secara terbatas 

d. Merawat peralatan selam Scuba sirkulasi terbuka 

e. Mengetahui prosedur penyelaman dengan tabel decompresi dan non 

dekompresi 

f. Menguasai penggunaan peralatan selam scuba sirkulasi terbuka dengan 

benar sesuai prosedur. 

g. Mengatasi keadaan darurat yang mungkin terjadi pada saat skin 

diving/scuba diving.  
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C. Materi Pelatihan 

1. Teori 

a. Teori Scuba 

b. Kesehatan penyelaman 

c. Tabel dekompresi 

d. Prosedur Penyelaman 

 

2. Praktek 

a. Water trafen 

b. Tahan nafas 

c. Renang tanpa alat 

d. Renang dengan alat 

e. Up neu 

f. Masker Clearing 

g. Mouthpiece Clearing 

h. Cara turun ke air 

i. Skin Diving 

j. Buddy Breathing 

k. Bongkar pasang alat 

selam 

l. BCD 

 

3. Latihan Penyelaman dilaut 

 

 

D. Penyelenggaraan Pelatihan 

1. Tahap Persiapan 

a. Pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan LANAL 

b. Entry Briefing DANLANAL tentang kegiatan dan kesiapan latihan 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Upacara pembukaan latihan Scuba Diver 

b. Pembekalan dan arahan DANLANAL  

c. Pembekalan teori penyelaman, dilanjutkan latihan dikolam renang 

sesuai materi latihan. 

d. Latihan di laut sesuai latihan enyelaman di laut 

e. Upacara penyematan Brevet Scuba Diver  

f. Upacara penutupan latihan Scuba Diver 

3. Hasil yang dicapai 

Semarang, 21 April 2008 
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KOMANDAN LANAL 

SEMARANG 

 

 

 

BUDIYANTO 
KOLONEL LAUT (P) NRP. 9605/P 



 

lxxxiv 

 


