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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan rahmatNya 

sehingga modul ini bisa tersusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Dalam rangka pembelajaran Teknik Memandu Wisata khususnya program study Ekowisata 

Bawah Laut diharapkan dengan pembelajaran lewat modul ini capaian percepatan pembelajaran 

mahasiswa dapat tercapai. Adapun capaian dari pembelajaran ini mahasiswa dapat memahami dan 

mempraktekkan “Teknik Pemanduan Umum”  general guide dan special guide “Teknik Pemanduan 

Khusus” seperti pemandu selam. 

Modul ini disesuaikan dengan capaian kurikulum dan juga menempatakan salah satu kompetensi 

sebagai sarana pembelajaran yang berisi materi teknik pemanduan. 

Cara evaluasi sesuia dengan rancangan secara sistimatis dan menarik sesuai kopetensi yang 

diterapkan. 

modul ini dilengkapi dengan tugas – tugas baik individual maupun kelompok – kelompok serta 

evaluasi yang bisa dijadikan sebagai alat penilaian mahasiswa. 

Kami sangat berharap bahwa modul ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa, teman – teman dosen, 

maupun mereka yang akan mendalami Teknik Memandu Wisata untuk Ekowisata Bawah Laut. 

Terima kasih yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu. 

 

 

 Manado, 04 Februari 2019 
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BAB I 

DEFINISI DAN SYARAT-SYARAT PRAMUWISATA 

 

PENGERTIAN PRAMUWISATA 

Pramuwisata adalah seseorang yang memberikan informasi, penjelasan dan 

petunjuk tentang segala sesuatu terutama yang menyangkut objek dan atraksi wisata sesuai 

dengan rencana perjalanan wisata yang sedang diselenggarakan. Dari sudut Biro 

Perjalanan ( Tour Operator) adalah karyawan yang mewakili perusahaan yaitu dalam 

rangka memberikan pelayanan dan sekaligus bertindak sebagai petugas ‘After sales 

service’ dari paket wisata yang telah dijual kepada wisatawan. Menurut World Federation 

of Tourist Guide Association (WTFGA) kemudian menyatakan sebagai berikut; 

“Therefore, the tourist guide’s job is not to turn on or recite a list of fact and repeat the 

information in a parrot like passion or an audio-cassete like. But everything being 

observed and described should come alive! And be interesting and create an animated 

image of the country and the place visited for the visitor.” 

Yang artinya, “Oleh karena itu, tugas pemandu wisata adalah tidak untuk 

menghidupkan atau membaca daftar fakta dan mengulangi informasi seperti burung beo 

atau kaset audio. Tetapi segala sesuatu yang diamati dan dijelaskan harus menjadi hidup! 

Dan menjadi menarik dan membuat gambaran tentang negara tempat yang dikunjungi oleh 

pengunjung.” Dari sudut “duta bangsa” yaitu memberikan informasi dan penjelasan 

tentang Indonesia sebagai negara terutama mengenai falsafah, politik dalam dan luar negri, 

penduduk, adat istiadat serta potensi ekonomi yang dimilikinya disamping objek dan 

atraksi wisata. Pandangan wisatawan, pramuwisata adalah sesorang yang bekerja pada 

suatu Biro Perjalanan/Tourist Office yang bertugas memberikan informasi, petunjuk dan 

advice secara langsung kepada wisatawan sebelum dan selama perjalanan wisata 

berlangsung.  

Di dalam International Travel Dictionary yang diterbitkan oleh The academics 

Internationale du tourisme of Monte Carlo Principality of Monaco, pengertian 

Pramuwisata adalah “From the tourist point of view, the tour guide is a person employed 

either directly, by the traveler, an official or private tourist organization or travel agent to 

inform directly and advice the tourist before and during his journey.” 

Jadi Pramuwisata bertugas sebagai menuntun, memimpin, memberi penjelasan dan 

penerangan, petunujuk/advice kepada anggota rombongan wisatawan selama perjalana 

wisata berlangsung. 
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SYARAT-SYARAT PRAMUWISATA 

SYARAT-SYARAT PRAMUWISATA MUDA 

1. Warga negara Indonesia minimal berusia 18 tahun 

2. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing 

3. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan secara dalam mengenai ilmu 

bumi pariwisata, kependudukan, pemerintah, sejarah dan kebudayaan daerah 

tingkat II tempat. Pramuwisata muda berdomisili dan daerah tingkat I secara 

umum. 

4. Pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah tingkat atas. 

 

SYARAT-SYARAT PRAMUWISATA MADYA 

 

1. Warga negara Indonesia minimal usia 22 tahun. 

2. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan lancer. 

3. Memiliki keterampilan membawa rombongan wisatawan. 

4. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai 

pemerintahan, sejarah dan kebudayaan daerah tingkat I tempat Pramuwisata Madya 

berdomisili dan Indonesia secara umum.  

5. Memiliki sertifikat Pramuwisata Muda atau telah berpengalaman di bidang 

Pramuwisata selama 3 tahun.  

6. Pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah tingkat atas. 

 

 

PENGGOLONGAN PRAMUWISATA BERDASARKAN HASIL KERJA 

 

1. PAYROLL GUIDE adalah sesorang yang digaji berdasarkan upah minimum 

regional di daerah tempat ia bekerja dan menuruti semua ketentuan dimana Biro 

Perjalanan tempat ia bekerja. 

2. FREELANCE GUIDE adalah seseorang yang digaji berdasarkan kontrak kerja 

dan berdasarkan hasil kerja yang ia lakukan. 
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PENGGOLONGAN PRAMUWISATA BERDASARKAN KEAHLIAN 

 

1. PRAMUWISATA UMUM yaitu pramuwisata 

yang mempunyai pegetahuan tentang keadaan 

ekonomi, politik, agama, kebudayaan, kehidupan 

masyarakat serta kepariwisataan secara umum. 

2. PRAMUWISATA KHUSUS yaitu pramuwisata yang mempunyai pengetahuan 

dan memberi penjelasan tentang objek dan atraksi wisata secara khusus tentang 

suatu museum, candi, kehidupan masyarakat tertentu, arsitektur, adat-istiadat, dan 

pariwisata-pariwisata tertentu. 

 

 

 

 

Pramuwisata khusus juga harus memiliki license khusus seperti contohnya untuk dive 

guide seperti : 
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PERSIAPAN SEBELUM TOUR  

 

1. Paging board 

Untuk penyambutan tamu selain kita harus 

mengangkat paging board biasanya untuk 

tamu-tamu penting sesuai request pemandu 

akan menyambut dengan pengalungan 

bunga. 

 

 

 

 

 

2. Badge  

 

 

 

 

 

3. Seragam  

 

 

 

 

 

4. Membawa First Aid Kit 
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BAB II 

ETIKA PRAMUWISATA 

 

Sebagai seorang Pramuwisata dalam menghadapi tugas melayani wisatawan 

seyogyanya mempersiapkan diri untuk mengetahui, memperlajari dan melaksanakan 

aturan tata cara pergaulan. Faktor yang harus dipahami tentunya yang  menyangkut 

pandangan kehidupan sehari-hari, agar dalam melaksanakan tugas mempunyai rasa 

percaya diri yang positif. Faktor yang dimaksud adalah merupakan latar belakang pribadi 

maupun lingkungan asal wisatawan antara lain yang menyangkut : 

 Agama 

 Pendidikan 

 Pekerjaan 

 Jenis kelamin 

 Tingkat umur 

 Motivasi 

 

 

 

Hal diatas akan terwujud dalam bentuk perilaku, sehingga akan menimbulkan interpretasi 

dan persepsi yang mungkin berbeda satu dengan lainnya. Khusus perbedaan persepsi 

antara masyarakat Barat dan Timur akan terlihat dari cara tingkah laku. Karena pada 

umumnya masyarakat masing-masing wilayah tersebut cenderung akan hal-hal sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian perlu kita waspadai perubahan perilaku kedua golongan masyarakat 

tersebut diatas. 

 

MASYARAKAT BARAT MASYARAKAT TIMUR 

LEBIH CENDERUNG 

 Rasional 

 Formal/Patembayan 

 Individual 

 Ekstrovert 

 Fisikal  

 Material 

 Sain dan Tehnologi 

 Modern 

 Safety 

 Intuitif 

 Informasi/Paguyuban 

 Komunal 

 Introvert 

 Metafisikal 

 Immaterial 

 Seni dan Humanitas 

 Tradisional 

 Security 
 

 Adat istiadat/ budaya 

 Geografi  

 Sejarah Bangsa 

 Politik Negara 

 Ekonomi Negara 

 Dan lain-lain 
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1. Peranan Pramuwisata 

Pada hakekatnya adalah duta bangsa, karena sebagai penghubung atau komunikasi 

antara wisatawan dengan masyarakat disuatu tempat. Tugas Pramuwisata adalah 

mengantar, menjelaskan, membantu dan menunjukkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan perjalanannya terutama mengikuti segala sesuatu yang berkaitan 

dengan perjalanannya terutama mengikuti segala sesuatu yang berkaitan dengan 

peraturan yang diharapkan. Fungsinya antara lain membimbing dan memberikan 

saran atas sesuatu yang berkaitan dengan perjalanannya. Untuk itu 

Pramuwisata/Pengatur Wisata harus selalu siap dalam menghadapi tugas dengan 

penuh semangat, gembira dan selalu senyum disertai tanggung jawab yang tinggi. 

Di bawah ini beberapa hal yang harus dimiliki agar seseorang 

Pramuwisata/Pengatur Wisata selalu memperhatikan : 

a. Kepribadian dengan cara penampilan yang baik, rapih, serasi dan sopan. 

b. Tidak membanggakan/menonjolkan diri atau ingin menerima penghormatan 

yang berlebih (ingat tugas sebagai seorang penyaji). 

c. Berbicara dengan lancar (tetapi tidak banyak cakap) dan jujur dalam setiap 

keadaan. 

d. Menghargai pribadi orang lain dan bersikap murah hati (tidak kasar atau 

berlaku tidak sopan) 

e. Percaya pada diri sendiri dalam bekerja dan konsisten serta penuh tanggung 

jawab. 

f. Pandangan ke depan (optimis) dengan tenang dan bijaksana. 

g. Selalu mempunyai persepsi positif dengan tidak mengabaikan antisipasi jika 

terjadi hal yang tidak diinginkan. 

 

2. Persiapan Diri 

a. Kesehatan dan keberihan diri 

Harus diingat bahwa kesehatan adalah hal yang paling pokok dalam 

mempertahankan kehidupan, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut. 

 Tidur yang cukup (6-8 jam per hari) dan teratur serta sebaiknya lampu 

kamar dipadamkan/dikecilkan; 

 Pergunakan waktu senggang disela-sela kesibukan untuk istirahat (5 

sampai 15 menit) untuk melemaskan otot-otot dan pikiran serta 

pejamkan mata; 

 Jangan terlalu tegang dan lelah dalam setiap kesibukkan; 

 Olahraga/senam yang teratur dan sesuaikan dengan kemampuan fisik 

dan waktu; 

 Pandangan hidup yang optimis; 

 Menjaga makan dan tepat waktu. 
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Selalu menjaga kebersihan badan yaitu dengan cara merawat anggota tubuh dari mulai 

rambut sampai ujung kaki. Usahakan mandi dengan baik agar bisa memberikan kesegaran 

kepada tubuh dan sekaligus menikmati istirahat. Hindari bau keringat, oleh karena itu 

gunakan deodorant yang sesuai/cocok. Salah menggunakan akan mengakibatkan bau yang 

lebih tidak mengenakkan karena bertemunya bau keringat dengan wangi deodorant tidak 

sesuai. Disarankan menggunakan deodorant yang mengandung anti perspiration, karena 

akan menghambat keringat atau bisa menggunakan bahan tradisional. Hindari bau mulut 

dengan cara menggosok gigi setiap selesai makan atau merokok. 

 

b. Cara Berpakaian 

Pakaian merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam keserasian, keberhasilan 

dan kerapihannya, karena hal ini merupakan penilaian dan kontak komunikasi 

(kesan) pertama terhadap seseorang. Berpakaian yang baik juga meningkatkan 

harga diri, sebab jika berpakaian yang asal-asalan ataupin kusut memberikan 

kesan yang tidak baik atau malah bisa menimbulkan rasa rendah diri terhadap 

lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu biasakanlah mengenal kompoisi warna 

dalam keserasian berpakaian misalnya perpaduan warna yang bersifat mono 

chromatic. Selain itu orang berpakaian yang baik harus memperhatikan. 

 Cirri pribadi, misalnya : bentuk tubuh, warna kulit ataupun usia; 

 Lingkugan, misalnya : waktu, tempat dan kegiatan 

 Jenis bahan, misalnya : corak, warna dan model 

 

 

c. Penampilan Diri 

Penampilan diri haruslah dipandang sebagai penampilan diri seutuhnya dari 

seseorang dan merupakan jati diri dalam penampilan yang menarik dan simpati 

sesuai dengan budaya bangsa, sehingga akan menimbulkan rasa percaya dan 

optimis dalam menyongsong kehidupan dalam pekerjaan maupun pergaulan. 

Penampilan diri bukanlah dengan berpakaian yang baik, serasi dan bersih saja, 

tetapi merupakan keseluruhan yang ditampilkan oleh setiap individu dan 

merupakan sarana komunikasi non verbal antara seseorang dengan 

lingkungannya. Untuk meningkatkan penampilan diri disarankan agar lebih 

banyak aktivitas dan pergaulan yang lebih luas (tidak hanya dalam lingkungan 

kerja sehari-hari saja). Dalam penampilan diri haruslah diperhatikan hal-hal 

antara lain : 

 Bersikap positif dalam segala hal; 

 Mempunyai sikap toleransi terhadap orang lain; 

 Berbicara dengan baik dan jelas serta dapat dipertanggung jawabkan; 

 Luaskan wawasan pengetahuan dan pergaulan; 
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 Tentukan tujuan hidup yang ingin dicapai, sehingga akan memperjelas 

sasarannya; 

 Tingkatkan kemampuan belajar. Ingat belajar merupakan suatu proses 

sepanjang hidup. 

 

Selanjutnya penampilan diri yang akan langsung dirasakan adalah suatu pola tingkah laku 

melalui sikap yang antara lain dapat menimbulkan kesan bersahabat, pemalu ataupun 

sombong. 

Sikap yang diimkasud antara lain. 

 Cara berdiri :  usahakan berdiri dengan posisi yang baik (tidak bertumpu pada salah 

satu kaki). Jika didalam kendaraan (pada saat bertugas) usahakan posisi berdiri 

yang aman, maksudnya jika tiba-tiba kendaraan berhenti mendadak tidak akan 

terperosok. Demikian pula posisi berdiri usahakan tidak menghalangi pandangan 

wisatawan. 

 Cara duduk : badan tidak menyandar ke salah satu sisi kursi, dan posisi kaki agak 

menjulur serta usahakan tidak bertopang kaki (kecuali wanita). 

 Cara berjalan : langkahkan kaki dengan tegap dan pandangan ke depan. 

 

Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus : 

 Memakai tanda pengenal (badge) 

 Memaikai lencana cendrawasih 

 Memakai pakaian seragam 

 Mentaati kode etik profesi 

 Mematuhi acara perjalanan yang telah ditentukan. 
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KODE ETIK PRAMUWISATA INSONESIA 

 

1. Pramuwisata harus mampu menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, 

Negara, bangsa dan kebudayaan. 

2. Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, tenang, 

segar, rapi, bersih serta berpenampilan yang simpatik (menghindari bau badan, 

perhiasan dan parfum yang berlebihan). 

3. Pramuwisata harus mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut 

kepribadian Indonesia. 

4. Pramuwisata harus mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama 

kepada wisatawan dengan tidak meminta tip, tidak menjanjikan barang dan tidak 

meminta komisi. 

5. Pramuwisata mampu memahami latar belakang asal usul wisatawan serta 

mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi hukum, peraturan, 

adat istiadat kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan objek (mencegah 

vandalisme). 

6. Pramuwisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang 

mengundang perdebatan mengenai kepercayaan, adat istiadat, agama, ras dan 

sistem politik sosial Negara asal wisatawan. 

7. Pramuwisata berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar. Apabila ada 

hal-hal yang belum dapat dijelaskan maka pramuwisata harus berusaha mencari 

keterangan mengenai hal tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada 

wisatawan dalam kesempatan berikutnya. 

8. Pramuwisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik perusahaan, teman 

seprofesi dan unsur-unsur pariwisata lainnya. 

9. Pramuwisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadinya yang 

bertujuan untuk menimbulkann rasa belas kasihan dari wisatawan. 

10. Pramuwisata pada saat perpisahan mampu memberitakan kesan yang baik agar 

wisatawan ingin berkunjung kembali. 
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BAB III 

TEKNIK PELAYANAN 

 

1. Pengertian Teknik Pelayanan 

Dengan memperhatikan batasan-batasan dan berbagai kepustakaan yang dimaksud 

dengan teknik pelayanan yang harus dilakukan secara terampil, luwes dan 

professional. Jika kemahiran ini dimiliki secara merata oleh Pramuwisata, akan 

timbul kesamaan tanggap, kesamaan pikiran dari kemudian kesamaan tindak dalam 

pelaksanaan. Timbulnya kesamaan-kesamaan tersebut mendorong terciptanya 

kesadaran akan rasa setia kawan, rasa senasib, rasa sepenanggungan dan rasa 

sejawat sehingga lambat laun akan merupakan kaidah yang ditaati dan 

dilaksanakan bersama sebagai tata krama (rules of conduct). 

 

2. Tata Krama (Rules of Conduct) Pramuwisata 

Tata Krama Pramuwisata dimaksudkan sebagai kumpulan kaidah yang telah 

disepakati bersama untuk dipergunakan sebagai pedoman, karena kaidah tersebut 

timbul dari hakekat kependudukan, tugas serta tanggung jawab sebagai 

Pramuwisata. Didalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam melaksanakan tugas 

perlu selalu diingat bahwa 

 

a. Pramuwisata Indonesia adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya 

harus senantiasa : 

 Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Menjunjung tinggi Falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara serta mematuhi hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku; 

 Menggutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat, bangsa dan 

Negara; 

 Menghargai harkat dan martabat manusia; 

 Memelihara azas kegotong-royongan dengan sesame kawan sejawat 

(seprofesi). 

 

b. Pramuwisata Indonesia berkewajiban untuk ikut serta mengembangkan 

kepariwisataan Indonesia melalui peningkatan pelayanan dan senantiasa 

berusaha : 

 Menjaga nama baik, harkat dan martabat jabatan/pekerjaan (profesi) 

dan perusahaan yang diwakilinya; 

 Mengutamakan kejujuran dan kebenaran; 

 Bertindak sopan, bijaksana dan bertanggung jawab; 
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 Patuh dan taat terhadap kesepakatan bersama dan kepada pimpinannya; 

 Memelihara hubungan baik/kerjasama dengan pimpinan perusahaan, 

wisatawan, rekan-rekan sejawat dan unsur lain yang membantu 

pelaksanaan tugasnya. 

 Berusaha agar tugasnya dilakukan secara berdaya guna (efficient) dan 

berhasil-guna (effective) optimal. 

 

3. Persiapan Diri  

Dengan berpedoman pada tata krama Pramuwisata sebagaimana diuraikan di 

atas, suatu tugas akan dapat dilaksanakan dengan baik jika sebelumnya 

diadakan persiapan-persiapan khususnya persiapan diri yang meliputi antara 

lain : 

a) Persiapan mental/rohani termasuk daya piker 

Tingkat pendidikan seseorang bukanlah merupakan satu-satunya faktor 

yang dapat menentukan daya pikirnya. Yang penting adalah bagaimana 

seseorang mengadaptasikan sesuatu masalah dengan cara berpikir yang 

sistematis. 

Sistematia berpikir ini dapat dimulai dengan mempertanyakan pada diri 

sendiri tentang : 

1. Apa yang akan dihadapi dan dikerjakan, apa masalah yang dihadapi 

dan mungki dihadapinya, pertanyaan ini dapat dikembangkan terus 

sesuai dengan kondisi dan situasinya. 

2. Siapa yang akan dihadapi dan dilayani, siapa yang melayani dan 

sebagainya. Yang akan dihadapi dan dilayani adalah wisatawan 

karenanya perlu diketahui bahwa : 

 Wisatawan adalah orang yang paling penting didalam usaha karena 

wisatawan memberikan usaha; 

 Wisatawan tidak tergantung kepada perusahaaan anda, akan tetapi 

perusahaan anda tergantung kepadanya; 

 Wisatawan bukan bearada di luar perusahaan anda, akan tetapi 

merupakan bagian dari perusahaan anda; 

 Wisatawan bersifat manusiawi dan bukan benda mati, ia juga 

mempunyai perasaan, emosi dan purbasangka; 

 Wisatawan bukan seorang yang perlu berdebat, karena wisatawan 

akan selalu menganggap dirinya benar dengan alasan-alasannya. 

Yang melayani adalah seorang Pramuwisata, tanpa terkecuali pada 

dasarnya ia mewakili perusahaan yang sekaligus bertindak sebagai 

salesman. Sebagai seorang salesman yang baik harus mempunyai 

kepercayaan pada diri sendiri (self confidence). 

Untuk hal tersebut ada 5 (lima) dasar pokok yang harus diketahui : 
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1. Pengetahuan tentang produknya. 

2. Pengetahuan tentang pasar/konsumen. 

3. Pengetahuan tentang perusahaannya. 

4. Pengetahuan tentang saingannya . 

5. Pengetahuan tentang rekanan/principals. 

 

3. Bilamana, hal ini menyangkut masalah waktu. Satu hal yang penting 

mendapat perhatian adalah soal kewajiban untuk menepati waktu. 

Dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan, waktu harus 

direncanakan setepat-tepatnya. 

4. Dimana pertanyaan ini erat hubungannya dengan pengenalan objek 

wisata, masyarakat dan daerah. 

5. Bagaimana, menyangkut perencana pelaksanaan di lapangan. Hal ini 

secara terperinci akan dijelaskan pada uraian berikut. 

 

b. Kepribadian 

Kepribadian bukanlah hal yang statis, yang berarti bukan sifat turun-temurun yang 

tidak mungkin berubah. Kepribadian dapat dikembangkan, dilatih dan dibentuk. 

Sebaliknya kepribadian juga dapat tergelincir menjadi kebiasaan untuk menjadi 

baik. Dengan bertanya kepada diri sendiri untuk mengetahui cacat dalam 

kepribadian merupakan jalan terbaik untuk memperbaiki kepribadian sesorang. 

Kepribadian yang sehat dikenal melalui sifat-sifat : 

1. Keramah-tamahan, keriangan, kepercayaan diri, pribadi (mengetahui kecakapan 

sendiri dan bagaimana menggunakan kecakapan itu sebaik-baiknya). 

2. Kestabilan emosi (dapat mengendalikann masalah pribadi tanpa 

memboocorkannya). 

3. Berperasaan humor (kecakapan untuk tertawa bagi dirinya sendiri). 

4. Kecakapan untuk menerima kritik serta mempelajari kritik itu. 

5. Berinisiatif (kecakapan untuk mengetahui sesuatu tanpa diberitahu). 

6. Kecakapan untuk mengetahui apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya. 

7. Berakal (dapat menemukan cara untuk menyelesaikan sesuatu bahkan dalam 

keadaan sulit). 

8. Bersemangat, tidak tergantung kepada orang lain. 

9. Tepat apda waktunya dan dapat bekerja tanpa diawasi. 

10. Berpegang teguh kepada pendidikannya (kecakapan untuk menyelesaikan 

sesuatu yang telah dimulai) 

Peraturan, kebiasaan dan sifat kepribadian semacam diatas dapat membawa sukses 

baik dalam kehidupan sosial maupun business. Sukses karier suatu pekerjaan tidak 

terletak pada pimpinan tetapi pada diri sendiri. 

Persiapan Phisik/jasmani 
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Penampilan diri yang segar bersemangat dan selalu tampak gembira dalam 

mendampingi wisatawan, merupakan salah satu kunci sukses dalam melakasanakan 

tugas Pramiwisata. Kondisi yang demikian hanya dapat dicapai jika kesehatan 

jasmani dan rohani dipelihara sebaik-baiknya. 

Dengan bekal kesehatan jasmani dan rohani dapatlah diatur hal-hal berikut. 

1. Penampilan diri (appearance) 

 Pakaian, harus selalu berpakaian dengan rapi (neat), bersih (clean) 

sesuai potongan maupun warnanya dengan acara, tempat dan suasana; 

 Jaga kebersihan badan dengan baik (kuku, gigi, rambut dan 

sebagainya); 

 Sikap badan bisa disempurnakan dengan jalan melatih diri (jalan tegak 

dan sebagainya); 

 Paras muka jangan berkerut/cemberut dan usahakan agar selalu 

kelihatan gembiran dan senyum; 

 Hindari berolok-olok dalam arti negative. 

2. Bahasa dan kata-kata 

Bahasa adalah dengan siapa kita dapat berhubungan satu sama lai. Kesalahan 

memilih dan menggunakan kata-kata bisa menimbulkan salah pengertian 

bahkan malapetaka seperti peribahasa mengatakan Mult Kamu, Harimau 

Kamu. Oleh karenanya usahakanlah agar kemampuan bahasa senantiasa 

ditingkatkan dengan jalan banyak membaca, khususnya buku-buku yang erat 

hubungannya dengan tugas-tugasa yang dihadapi. Dengan banyak membaca 

secara bertahap perbendaharaan kata-kata akan bertambah. 

 

4. Macam-macam Tugas 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No 

KM.82/PW.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata. 

Pramuwisata digolongkan menjadi : 

1. Pramuwisata Muda bertugas pada satu Daerah Tingkat II di dalam wilayah 

Daerah Tingkat I tempat sertfikat diberikan. 

2. Pramuwisata Madya bertugas didalam wilayah Daerah Tingkat I tempat 

sertifikat diberikan. 

3. Pengatur Wisata melakukan tugasnya diseluruh Indonesia dan keluar wilayah 

Indonesia. 

4. Pramuwisata Khusus bertugas di objek dan daya tarik wisata yang meliputi 

objek dari daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. 

5. Pramuwisata yang bekerja penuh pada Biro Perjalanan Wisata sering dikenal 

dengan nama payroll guide. 

6. Pramuwisata yang bukan karyaawan Biro Perjalanan Wisata sering dikenal 

dengan nama Freelance Guide. 
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1. Tehnik Pelayanan 

Diatas telah diuraikan macam-macam tugas Pramuwisata banyak berperan dan 

dituntut tanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaannya. Jika kita 

memperhatikan tata-laksana dalam setiap tugas tersebut, sepintas lalu akan timbul 

kesan seolah-olah terlalu jelimet (minitius). Sehingga tidak mustahil persoalan 

tersebut akan dianggap spele. Kesalahan-kesalahan dan kurang sempurnanya 

pelaksanaan didalam pelayanan justru sering ditimbulkan oleh sikap atau tindakan 

mengabaikan tata laksana. Karena apa yang dikemukakan adalah merupakan tata 

laksana yang harus benar-benar ditaati dan dipegang teguh sebagai tata laksana 

tetap (standing operation procedure). Sebagai contoh dapat dikemukakan 

bagaimana misalnya tata laksana tetap bagi seorang pilot dan co-pilot sebelum 

tinggal landas, walaupun mereka telah  menjalani ratusan bahkan ribuan jam 

terbang akan tetapi setiap akan terbang pilot akan membacakan check list tentang 

apa yang harusa diulang atau dikerjakan co-pilot, hal demikian hendaknya 

dilakukan juga oleh Pramuwisata.  

Jika tatalaksana ini dapat dikerjakan dengan baik, pelayanan secara professional 

akan dapat disempurnakan dengan tehnik pelayanan berikut : 

a. Tehnik Berbicara 

 Janganlah bicara terlalu cepat atau lambat; 

 Atur volume suara dan nada suara. Hal ini dapat dilatih melalui 

pengalaman-pengalaman yang anda lakukan; 

 Hindarkan sedapat mungkin pengucapan logat daerah; 

 Ucapkan kata-kata dengan penuh gairah; 

 Janganlah berbicara sambil memasukkan tangan disaku; 

 

2. Pembicaraan di Telepon 

 Berikan salam; 

 Sebutkan nama, jabatan dan perusahaan anda; 

 Perhatikan dengan sungguh-sungguh cara anda berbicara, jangan sekali-

sekali memotong pembicaraan; 

 Berbicaralah langsung mengenai persoalannya; 

 Hindari sejauh mungkin pembicaraan yang tidak ada hubungannya 

dengan pokok persoalan; 

 Letakkan kedudukan corong (mounth-piece) pada jarak yang tepat 

dengan mulut anda. 

 Kalau pembicaraan tersebut memerlukan jawaban anda dan anda 

memerlukan waktu untuk menjawabnya katakanlah bahwa anda akan 

segera menelpon kembali; 

 Ucapkan terima kasih dan berikan salam. 
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3. Membina Hubungan 

 Berikan segeran penghormatan atau salam sebelum anda didahuluinya 

atau sebelum yang bersangkutan memulai pembicaraan dengan anda; 

 Jangan memotong pembicaraan; 

 Usahakan agar anda selalu mengingat nama yang bersangkutan sebab 

dengan sikap demikian yang bersangkutan merasa diperhatikan; 

 Jangan memedakan pelayanan antara yang satu dengan yang lain. 

 

4. Melayani Pengaduan 

 Dengarkan dan terima semua pengaduan dengan baik; 

 Jangan beradu argumentasi dengan wisatawan; 

 Usahakan untuk memahami alasan pengaduan; 

 Kalau pengaduannya dapat diterima, sampaikan segera permintaan maaf 

walaupun mungkin bukan kesalahan anda; 

 Dalam menerima pengaduan sekalipun bukan kesalahan dan tanggung 

jawab anda, jangan sekali-sekali melemparkan kesalahan kepada orang 

lain. 

 

5. Menjual Jasa Pelayanan 

 Selalu perhatikan orang lain, ingat-ingatlah wajah dan nama-nama 

tamu; 

 Ramah tamahlah baik dalam tingkah laku, suara maupun kata-kata; 

 Praktekanlah perbuatan-perbuatan yang sopan dan ramah seperti 

membantu wisatawan wanita, barang bawaan atau tas mereka; 

 Berikan pelayanan yang cepat; 

 Jangan bercakap-cakap dengan petugas yang lain kalau ada tamu yang 

sedang anda layani; 

 Jangan mengeluh dimuka wisatawan tentang kesibukan atau kelelahan 

yang anda rasakan. 
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BAB IV 

EVALUASI 

 

 Setelah kita melakukan perjalanan atau memandu wisatawan biasanya di akhir 

perjalanan aka nada Guest Experience untuk mengetahui apakah kinerja guide tersebut 

sudah memuaskan atau masih ada hal-hal yang kurang. 

Contoh form : 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Jeleskan pengertian pramuwisata! 

2. Apa syarat-syarat menjadi Pramuwisata Madya? 

3. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan seorang guide? 

4. Bagaimana tehnik pelayanan yang baik? 

5. Sebutkan penggolongan Pramuwisata berdasarkan keahlian! 

6. Hal-hal apa saja yang harus guide ketahui? 

7. Bagaimana etika anda sebagai seorang guide kepada tamu? 

8. Sebutkan kode etik Pramuwisata! 

9. Apa yang dimkasud dengan pramuwisata umum? 

10. Apa saja yang harus dikuasai oleh seorang guide khusus?  

 

B. Praktekanlah Tehnik Memandu dengan memilih objek wisata yang ada di 

Sulawesi Utara! 
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PENUTUP 

 

Pertama puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kasih dan 

rahmat-Nya boleh menuntun sehingga penulis  boleh menyelesaikan modul ini. 

Terima kasih kepada Politeknik Negeri Manado yang sudah menfasilitasi sehingga 

modul ini dapat dibuat. Semoga module ini bisa dapat bermanfaat bagi pembelajaran 

Teknik pemanduan khususnya Mahasiswa program study Ekowisata Bawah Laut jurusan 

pariwisata, maupun yang ingin belajar Teknik Pemanduan. 

semoga  bermanfaat bagi pembelajar Teknik Pemanduan. 

 

 

 

 

 


