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MEMANDU SEBAGAI TEKNIK 
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Seorang pemandu wisata adalah seseorang yang 

langsung berhubungan dan melakukan komunikasi serta 

melakukan kontak pribadi dengan wisatawan yang 

dibawanya. Ia melakukan komunikasi dengan setiap 

orang selama dalam tugasnya. 

Komunikasi merupakan suatu proses dimana dua orang 

atau lebih bertukar pikiran, informasi, pengetahuan, 

pengalaman maupun perasaan. Bagi seorang 

pramuwisata komunikasi berarti memberikan informasi 

dan memperkenalkan daerahnya, kotanya,negaranya 

dengan cara menyampaikan cerita yang menarik dengan 

penyampaian yang mengesankan. 

Agar dapat memberikan informasi yang efektif, seorang 

pemandu wisata harus tahu bahwa rombongan 

wisatawan yang di bawanya terdiri dari banyak bangsa, 

berbeda agana dan kepercayaan, yaitu orang yang ingin 
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mengetahui, mengerti dan merasakan kegembiraan 

tentang apa yang mereka lihat, tanpa ada prasangka 

atau mengetahui terlebih dahulu. 

1. Seni Berkomunikasi 

Salah satu cara seorang pemandu wisata melakukan 

komunikasi dengan anggota rombongan wsatawan yang 

dibawanya ialah dengan jalan memberikan komentar 

(commentary), yaitu dalam bentuk percakapan (speech) 

yang disampaikan selama dalam perjalanan pada semua 

peserta wisata. 

Komentar dipusatkan pada suatu objek atau daerah 

yang sedang dilihatnya untuk tujuan dikunjungi. Dalam 

hal ini seorang pemandu wisata akan memberikan 

penjelasan informasi dan petunjuk mengenai segala hal 

yang menyangkut atraksi wisata yang sedang 

dilihatnya. Agar dalam memberikan komentar tercapai 

tujuan yang lebih efektif, maka suatu komentar 

haruslah memnuhi aspek sebagai berikut : 

1) Dapat mendorong dan memberikan semangat 

(Stimulation). 
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Ini berati bahwa suatu komentar harus dapat 

menggerakan orang-orang agar berbuat dan 

mengarahkan perhatian serta meyakinkan mereka, 

bahwa apa yang dilihat dan apa yang di saksikan lebih 

dari apa yang dibaca atau diketahui melalui brosur atau 

media promosi lainnya. 

2) Komentar yang disampaikan harus jelas dan terang 

(Clarity). 

Dalam hal ini suatu komentar harus dapat membantu 

anggota rombongan wisatawan untuk memberikan 

klarifikasi apa yang dilihat dan disaksikan, di samping 

dapat mempermudah daya ingatnya. 

3) Komentar yang berkesinambungan (Continuity). 

Dalam hal ini tidak berarti seorang pemandu wisata 

yang berbicara dan memberikan komentar terus-

menerus selama dalam perjalanan. Maksudnya 

berkesinambungan adalah bahwa seorang pemandu 

wisata dalam pemberian komentar harus ada kaitannya 

denga apa yang sudah diuraikan terdahulu dan tidak 

merupakan cerita yang terpotong-potong. 
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4) Proses Preview, View dan Review 

Preview pada saat proses komunikasi dalam 

pemanduan wisata adalah memberikan informasi di 

awal sebelum melihat atau tiba di sebuah point of 

interest atau places of interest. 

Pemandu wisata melakukan view pada saat tiba atau 

melewati places of interest yang menjadi bahan 

informasi kepada wisatawan. 

Sedangkan review dilakukan ketika sesaat meninggalkan 

places of interest. 
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MEMANDU WISATA 

(TOUR GUIDING) 
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Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih 

mengenal istilah guide daripada pemandu wisata 

maupun pramuwisata. Guide selalu dikaitkan dengan 

“orang bule, turis” (wisatawan). Setiap orang yang 

menemani wisatawan makan di restoran, mengantar 

wisatawan mengunjungi objek wisata, menonton 

pertunjukan, belanja di souvenir shop, dan lain-lain 

selalu dikonotasikan sebagai guide. Untuk itulah, 

pertama-tama perlu kita pahami apa dan siapa 

sebenarnya pramuwisata itu. 

Pramuwisata (guide) pada hakekatnya adalah seseorang 

yang menemani, memberikan informasi dan bimbingan 

serta saran kepada wisatawan dalam melakukan 

aktivitas wisatanya. Aktivitas tersebut, antara lain 

mengunjungi objek dan atraksi wisata, berbelanja, 

makan di restoran, dan aktivitas wisata lainnya dan 

untuk itu ia mendapatkan imbalan tertentu. 

Penting pula untuk diketahui bahwa tidak semua orang 

yang menemani wisatawan itu disebut sebagai 

pramuwisata, karena masih ada profesi lain yang 

kegiatannya berhubungan dengan wisatawan, antara 

lain sebagai berikut : 
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Penterjemah (Interpreter) 

Penerjemah adalah seseorang yang bertugas 

menerjemahkan bahasa tertentu ke dalam bahasa yang 

dikehendaki oleh wisatawan. Ia hanya menyampaikan 

apa yang disampaikan oleh orang lain atau menjelaskan 

percakapan dalam suatu bahasa tertentu 

Penerima Tamu (Hostess) 

Penerima tamu adalah seseorang yang bertugas 

menjemput tamu di bandara, pelabuhan laut, stasiun 

atau terminal serta hotel atau memberikan ucapan 

selamat jalan kepada tamu yang akan kembali ke 

tempat asal atau melanjutkan perjalanan ke tempat lain. 

Kegiatannya, antara lain memberi ucapan selamat 

datang dengan mengalungkan rangkaian bunga, 

membantu tamu pada saat pemeriksaan keimigrasian 

dan bea cukai, menghubungkan atau memperkenalkan 

tamu dengan orang-orang tertentu. 

Pengawal atau Pendamping (Escortist) 

Pengawal adalah seseorang yang bertugas 

mendampingi wisatawan dalam berbagai aktivitas, 
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seperti tur, belanja, pertemuan, termasuk kegiatan-

kegiatan yang sifatnya pribadi. Ruang lingkup kegiatan 

Escortist lebih luas dibandingkan dengan pramuwisata 

atau profesi sejenis lainnya. 

Penggolongan Pramuwisata berdasarkan ruang lingkup 

kegiatannya: 

1. Transfer Guide: Transfer guide adalah 

pramuwisata yang kegiatannya menjemput 

wisatawan di bandara, pelabuhan laut, stasiun 

atau terminal menuju ke hotel atau sebaliknya 

atau mengantar wisatawan dari satu hotel ke 

hotel lainnya 

2. Walking Guide/Tour Guide: Walking guide 

adalah pramuwisata yang kegiatannya memandu 

wisatawan dalam suatu tour 

3. Local/Expert Guide: Local guide adalah 

pramuwisata yang kegiatannya khusus 

memandu wisatawan pada suatu objek atau 

transaksi wisata tertentu, misalnya museum, 

wisata agro, river rafting, goa, gedung 

bersejarah, dan lain-lain 
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4. Common Guide: Common guide adalah 

pramuwisata yang dapat melakukan kegiatan 

baik transfer maupun tour 

5. Driver Guide: Driver guide adalah pengemudi 

yang sekaligus berperan sebagai Pramuwisata. 

Ia bertugas mengantarkan wisatawan ke objek 

atau atraksi wisata yang dikehendaki sekaligus 

memberikan informasi yang diperlukan. Tak 

jarang pula seseorang pramuwisata pengemudi 

ikut turun ke objek untuk memberikan 

penjelasan tentang objek tersebut jika tidak ada 

local guide. Kadang-kadang ia juga menemani 

wisatawan saat berbelanja atau makan. Jadi, 

pada dasarnya driver guide menjalankan dua 

fungsi, yakni sebagai pengemudi dan 

pramuwisata. 

 

 

Berdasarkan Status 

1. Payroll Guide: Payroll Guide adalah 

pramuwisata yang berstatus sebagai pagawai 
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tetap perusahaan perjalanan dengan mendapat 

gaji tetap di samping komisi dan tip yang 

diterima dari wisatawan 

2. Part Timer/Freelance Guide: Part 

Timer/Freelance guide adalah pramuwisata yang 

bekerja pada suatu perusahaan perjalanan untuk 

kegiatan tertentu dan dibayar untuk tiap 

pekerjaan yang dilakukan, serta tidak terikat 

oleh suatu perusahaan perjalanan tertentu dan 

bebas melakukan kegiatannya sesuai permintaan 

wisatawan atau perusahaan perjalanan lain yang 

membutuhkannya 

3. Member of Guide Association: Member of 

guide association adalah pramuwisata yang 

berstatus sebagai peserta dari suatu asosiasi 

pramuwisata dan melakukan kegiatannya sesuai 

dengan tugas yang diberikan oleh asosiasi 

tersebut 

4. Government Officials: Government officials 

adalah pegawai pemerintah yang bertugas untuk 

memberikan informasi kepada tamu tentang 
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suatu aktivitas ,objek, gedung, atau suatu 

wilayah tertentu 

5. Company Guide: Company guide adalah 

karyawan sebuah perusahaan yang bertugas 

memberikan penjelasan kepada tamu tentang 

aktivitas atau objek perusahaan. 

 

Berdasarkan Karakteristik Wisatawan Yang Dipandu 

1. Individual Tourist Guide: Individual tourist 

guide adalah pramuwisata yang khusus 

memandu wisatawan individu 

2. Group Tour Guide: Group tour guide adalah 

pramuwisata yang memandu wisatawan 

rombongan 

3. Domestic Tourist Guide: Domestic tourist 

guide adalah pramuwisata yang memandu 

wisatawan nusantara/ domestik 

4. Foreign Tourist Guide: Foreign tourist guide 

adalah pramuwisata yang memandu wisatawan 

mancanegara 
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Peranan Pramuwisata 

Pramuwisata adalah orang yang pertama kali dijumpai 

oleh wisatawan dalam rangka mewujudkan harapan dan 

impian atas tour yang telah dibayarnya. Wisatawan 

bagaikan seorang bocah kecil di tengah hiruk pikuknya 

pasar. Ia tidak tahu harus melangkah kemana, ia 

membutuhkan bimbingan untuk mendapatkan apa yang 

diinginkannya. Adalah tugas Pramuwisata untuk 

menemani, mengarahkan, membimbing, menyarankan 

wisatawan di tengah- tengah ketidaktahuannya itu. 

Wajarlah jika wisatawan mempercayakan aktivitasnya 

kepada Pramuwisata, karena ia yang lebih tahu dan 

berpengalaman. Maka jadilah Pramuwisata itu sebagai 

teman perjalan bagi wisatawan. Sebagai teman yang 

baik maka akan sangat ironi jika seorang pramuwisata 

memanfaatkan ketidaktahuan wisatawan untuk mengail 

keuntungan untuk diri sendiri, misalnya dengan 

menaikan harga barang yang dibeli wisatawan, 

memaksa untuk memberikan imbalan lebih, dan 

sebagainya. 
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Dalam skala yang lebih luas pramuwisata adalah duta 

bangsa atau setidaknya duta daerah tempat ia 

melakukan tugasnya. Apa yang diekspresikan oleh 

pramuwisata dianggap oleh wisatawan sebagai 

cerminan karakter masyarakat setempat, demikian pula 

apa yang disampaikan oleh pramuwisata akan dipercaya 

oleh wisatawan sebagai pengetahuan yang akan selalu 

diingat hingga kembali ke tempat asal. Mengingat hal 

tersebut, maka seorang pramuwisata hendaknya dapat 

memberikan informasi dengan benar dan baik 

menyangkut negara, kota, maupun suatu desa, objek 

wisata, budaya, dan lain sebagainya. 

Persyaratan Pramuwisata 

Pramuwisata adalah seseorang yang memegang peranan 

penting dalam kegiatan tur maupun transfer. Ia menjadi 

tumpuan harapan wisatawan, perusahaan yang 

mempekerjakannya, bahkan daerah atau negara tempat 

ia bekerja. Untuk itulah, ia harus memenuhi persyaratan 

tertentu agar dapat mengemban amanat yang demikian 

berat secara profesional. Persyaratan tersebut 

menyangkut hal-hal yang bersifat fisik maupun psikis 
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1. Syarat fisik/Penampilan Pramuwisata: 

Pakaian dalam pengertian ini mengandung 

makna yang luas, tidak sekedar baju, celana, 

rok, sendal, dan sebagainya akan tetapi 

keseluruhan yang tampak dari luar diri 

seseorang itu. Secara manusiawi kesan 

seseorang terhadap orang lain pertama-tama 

biasanya dipengaruhi oleh penampilan orang 

yang dihadapi tersebut. Sebagai petugas yang 

pertama kali berhubungan dengan wisatawan 

saat penyelenggaraan tur, maka pramuwisata 

harus dapat berpenampilan secara maksimal, 

karena apa yang ditampilkan pertama kali itu 

akan berdampak terhadap kesan wisatawan 

selanjutnya 

2. Syarat Psikis/Kepribadian Pramuwisata: 

Secara teori yang dimaksud dengan kepribadian 

adalah integritas psiko-fisik sebagai resultan 

dari hereditas, lingkungan dan kematangan yang 

bersifat unik dan dinamis serta berbeda satu 

dengan yang lainnya. Jelasnya, kepribadian lahir 
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karena perpaduan tiga faktor, yakni keturunan, 

lingkungan atau pergaulan, dan waktu atau 

kematangan. Ketiga unsur ini saling berkaitan 

dalam membentuk satu wujud kepribadian. 

Karena sifatnya yang spesifik, maka setiap 

orang memiliki kepribadiannya masing-masing. 

Menurut ilmu jiwa, kepribadian seseorang 

dapat berkembang karena dua hal, yaitu bakat 

dan didikan. Kepribadian karena faktor bakat 

sulit untuk diubah atau diciptakan, akan tetapi 

kepribadian itu dapat pula dikembangkan 

melalui proses pendidikan. Agar dapat 

mengembangkan kepribadian yang menarik 

maka seseorang pramuwisata hendaknya 

menampilkan sifat-sifat: ( penuh perhatian, 

ketajaman daya ingatan, pandai bergaul, 

periang, jujur dan dapat dipercaya, penuh 

inisiatif, humoris, suka menolong, empati, 

pemimpin yang baik) 
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Kode Etik Pramuwisata 

Kode etik Pramuwisata Indonesia ditetapkan melalui 

Keputusan Musyawarah Nasional I Himpunan 

Pramuwisata Indonesia dengan Keputusan Nomor 

07/MUNAS.I/X/1988, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Pramuwisata harus mampu menciptakan kesan 

penilaian yang baik atas daerah, negara bangsa, 

dan kebudayaan 

2. Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus 

mampu menguasai diri, senang, 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 
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menjajakan barang dan tidak meminta komisi 

5. Pramuwisata mampu memahami latar belakang 

asal usul wisatawan serta mengupayakan untuk 

meyakinkan wisatawan agar mematuhi hukum, 

peraturan, adat kebiasaan yang berlaku dan ikut 

melestarikan objek 

6. Pramuwisata mampu menghindari timbulnya 

pembicaraan serta pendapat yang mengundang 

perdepatan 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 
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menceritakan masalah pribadinya yang 

bertujuan untuk menimbulkan rasa belas 

kasihan dari wisatawan 

10. Pramuwisata saat perpisahan mampu 

memberikan kesan yang baik agar wisatawan 

ingin berkunjung kembali 

 

Hubungan Pramuwisata dengan Perusahaan dan 

Organisasi Terkait 

Pramuwisata dapat dikatakan sebagai jantung dari 

sebuah tur atau transfer sebab ia adalah seseorang yang 

harus dapat memompa dan menghidupkan suasana 

sehingga wisatawan benar- benar dapat memperolah 

pengalaman menarik sebagimana diharapkan. Oleh 

karenanya Pramuwisata harus memahami organ atau 

komponen lain yang dapat membentuk pengalaman- 

pengalamanitu. Untuk itulah penting baginya menjalin 

hubungan yang baik dengan perusahaan serta organisasi 

terkait dengan tujuan, antara lain sebagai berikut 
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1. Mendapatkan informasi yang akurat dari sumber 

yang kompeten 

2. Mengetahui perkembangan terkini atas informasi 

yang disampaikan 

3. Menjalin komunikasi yang lebih baik dengan 

perusahaan dan organisasi terkait 

 

Hubungan yang baik tersebut pada akhirnya akan 

bermuara pada efektifitas dan efisiensi rencana 

pemanduan yang dibuat serta tercapainya pemanduan 

yang berkualiatas. Adapun perusahaan dan organisasi 

yang erat kaitannya dengan kegiatan Pramuwisata 

antara lain adalah: (perusahaan perjalanan, Himpunan 

Pramuwisata Indonesia/HPI, Association of Indonesian 

Travel Agencies/ASITA, objek dan atarksi wisata, toko 

cinderamata, Hotel dan Restaurant, Perusahaan 

transportasi, Pemerintah). 
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Pengetahuan yang perlu dimiliki oleh Pramuwisata 

Agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik, 

maka seorang pramuwisata  harus membekali dirinya 

dengan pengetahuan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan tugas dalam kegiatan tersebut. 

Secara umum pengetahuan yang harus dimiliki oleh 

seorang pramuwisata meliputi pengetahuan tentang diri 

sendiri, pengetahuan tentang wisatawan dan 

pengetahuan tentang kegiatan yang dilakukan. 

Sumber Informasi 

Informasi yang dibutuhkan oleh pramuwisata haruslah 

digali dari sumber-sumber yang benar- benar relevan 

dan dapat dipercaya sehingga informasi yang didapat 

benar-benar berkualitas dan memberikan manfaata 

sebagaimana diharapkan, sumber informasi bagi 

pramuwisata antara lain adalah: (pengalaman pribadi, 

penyedia fasilitas, kantor pemerintah, 

organisasi/asosiasi, perpustakaan, media massa). 

Pembaruan Informasi 

Salah satu ciri informasi yang berkualitas adalah Up to 
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date atau terkini yang mengandung makna bahwa 

informasi tersebut merupakan kondisi yang paling akhir 

dari apa yang diinformasikan. Untuk mendapatkan 

informasi terkini pramuwisata harus senantiasa 

memperbaharuinya dengan selalu mengikuti 

perkembangannya melalui sarana-sarana yang tersedia. 

Beberapa informasi yang sering mengalami perubahan 

dan perlu mendapat perhatian utama untuk dilakukan 

pembaharuan antara lain kurs mata uang, tanggal, 

waktu, data, statistik, temperatur udara, kondisi politik, 

dan lain-lain. 

Sarana yang dapat dipergunakan untuk memperbaharui 

informasi, antara lain sebagai berikut: 

1. Mengikuti seminar, kursus singkat, pelatihan-

pelatihan, talk show 

2. Membaca, baik dalam bentuk buku panduan, 

artikel, majalah dan surat kabar, brosur, maupun 

media cetak yang lain 

3. Mengunjungi situs internet 

4. Melibatkan diri dalam kegiatan organisasi profesi 
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5. Mengunjungi pameran-pameran 

6. Mengunjungi dan mendengarkan informasi dari 

personel perusahaan perjalanan, hotel, restoran, 

transportasi, objek dan atraksi wisata maupun 

juga wisatawan 

Teknik Berbicara: 

Berbicara bagi seorang pramuwisata adalah suatu seni 

penyampaian informasi yang dapat menjadi daya tarik 

tersendiri bagi yang mendengarkannya. Dilihat dari 

cara penyampaiannya maka bahasa yang digunakan 

dalam berbicara dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu: 

1. Bahasa Lisan: Yaitu berbicara dengan 

menggunakan lisan sebagai sarananya. Informasi 

disampaikan melalui simbol-simbol suara saja, akan 

tetapi berbicara juga merupakan seni, yang menarik dan 

dapat membangkitkan minat wisatawan untuk 

menikmati informasi yang disampaikan. Unsur-unsur 

yang harus dikuasai agar dapat berbicara dengan bahasa 

lisan secara baik adalah: (kosa kata, tata bahasa dan 

teknik suara). 
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan 

bahasa lisan antara lain: 

1. Berbicara pada waktu yang tepat 

2. Tunjukan kesan ramah selama berbicara 

3. Hindari penggunaan bahasa dan logat daerah, 

kecuali jika bahasa tersebut dijadikan sebagai 

materi pemanduan 

4. Bersikap dengan baik selama berbicara 

5. Padukan bahasa lisan dengan bahasa tubuh secara 

harmonis 

 

2. Bahasa Tubuh: Menurut keterangan para ahli 

bahwa dalam ketrampilan berkomunikasi apa yang kita 

katakan pentingnya hanyalah 7%, bagaimana kita 

mengatakan 38% dan bahasa tubuh pentingnya adalah 

55% (Peter Thomson,1997:57). Hal ini dapat dipahami 

karena pada umumnya pendengar lebih percaya 

terhadap apa yang mereka lihat dari pada apa yang 
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mereka dengar, dan bahasa tubuh adalah kenyataan 

yang mereka lihat pada saat informasi diterima. Unsur-

unsur bahasa tubuh meliputi : (penampilan, gerakan 

tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata) 

Pelayanan Transfer 

Transfer adalah kegiatan perpindahan wisatawan dari 

satu tempat ke tempat lain. Tempat-tempat yang 

dimaksud dapat berupa airport, pelabuhan, terminal 

maupun hotel. Dilihat dari asal dan tujuan perpindahan 

tersebut maka transfer dapat dibedakan menjadi: 

1. Transfer in atau Arrival Transfer: Adalah 

kegiatan penjemputan tamu dari tempat 

kedatangan (airport, pelabuhan atau terminal) 

untuk dibawa dan melakukan check in di suatu 

hotel 

2. Transfer out atau Departure Transfer: 

Adalah kegiatan pengantaran tamu dari hotel ke 

tempat keberangkatan (airport, pelabuhan atau 

terminal) untuk kembali ke tempat asal atau 

melanjutkan perjalanan ketempat lain 

3. Transfer Hotel: Adalah kegiatan pengantaran 
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kepindahan tamu dari hotel yang satu ke hotel 

yang lain karena sebab-sebab tertentu baik atas 

permintaan tamu sendiri atau keinginan pihak 

hotel 

4. Intercity Transfer: Adalah kegiatan 

pengantaran tamu dari satu kota ke kota lain. 

Adakalanya dalam perjalanan selama transfer 

tersebut diselingi dengan kegiatan tur. 

 

Pelayanan Tour 

Tour atau wisata adalah kegiatan perjalanan atau 

sebagian dari kegiatant ersebut yang dilakukan secara 

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati 

objek dan daya tarik wisata. (Undang- undang Nomor 9 

thn 1990, tentang Kepariwisataan). 

Tur yang dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam 

disebut ekskursi, sedangkan yang lebih dari 24 jam 

diistilahkan dengan wisata paket. Wisata paket pada 

dasarnya adalah rangkaian dari beberapa eksekursi. 
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Rincian tugas yang harus dilakukan pramuwisata 

sebelum tur dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Teliti guide order, terutama tentang nama 

wisatawan atau rombongan, jumlah, nama hotel 

dan nomor kamar, pesawat dan nomer 

penerbangan, perkiraan waktu keberangkatan 

2. Hubungi pengemudi dan cek kesiapan kendaraan 

3. Siapkan uang yang diperlukan untuk keperluan 

tour 

4. Pastikan segala perlengkapan telah siap sebelum 

berangkat 

5. Perkirakan waktu berangkat yang sesuai  

dengan EDT sehingga tidak terjadi 

keterlambatan 

 

Pelaporan 

Setelah semua rangkaian kegiatan tur dilaksanakan 

maka pramuwisata harus melaporkan seluruh 

kegiatannya kepada perusahaan perjalanan yang 
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memberinya tugas pemanduan. Laporan ini  akan 

bermanfaat baik bagi pramuwisata sendiri maupun bagi 

perusahaan perjalanan yang mempekerjakannya. Bagi 

pramuwisata laporan dapat dipakai sebagai dasar untuk 

menuntut hak atas pekerjaan yang telah dilakukan serta 

alat evaluasi bagi pelaksanaan tugas berikutnya. 

Sedangkan bagi perusahaan, laporan ini bermanfaat 

sebagai alat kontrol penyelenggaraan wisata serta untuk 

mengindikasi hal-hal penting sebagai masukan untuk 

penyelenggaraan tur yang lebih baik di masa yang akan 

datang. Ada dua hal yang perlu dilaporkan oleh 

pramuwisata yaitu laporan kegiatan dan laporan 

keuangan. 

Penanganan masalah 

Itinerary yang telah disusun sebelum tut dilaksanakan 

adalah sebuah rencana yang diharapkan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan apa yang disebutkan 

didalamnya, namun tidak menutup kemungkinan 

terjadinya penyimpangan atas program tersebut. 

Penyimpanan dapat terjadi karena kondisi yang berada 

di luar jangkauan manusia seperti banjir, kerusuhan 
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massa. Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan tur 

tidak dapat dilaksanakan sebagaimana direncanakan. 

Penyimpangan dapat pula terjadi karena unsur 

kesengajaan baik oleh wisatawan sendiri maupun oleh 

pramuwisata. 

Adapun cara menangani masalah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Apabila penyimpangan terjadi karena kondisi di 

luar jangkauan manusia maka pramuwisata 

harus merundingkan kondisi yang terjadi 

dengan wisatawan atau tour leader serta 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat 

dilakukan 

2. Apabila penyimpangan terjadi karena unsur 

kesengajaan maka harus dijelaskan alasannya 

serta kompensasi atas penyimpangan. Jika hal 

tersebut atas permintaan wisatawan maka tidak 

merupakan keharusan bagi pramuwisata untuk 

memberikan kompensasi atas penyimpangan 

yang dilakukan. 
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Hal penting yang perlu diingat oleh pramuwisata bahwa 

untuk setiap keputusan alternatif yang diambil dalam 

menyelesaikan penyimpangan pelayanan harus 

didukung dengan bukti tertulis yang disetujui oleh 

bersama antara pramuwisata dan wisatawan 

Kehilangan: 

Kehilangan dapat berupa kehilangan barang maupun 

kehilangan peserta wisatawan. Kehilangan barang dapat 

berupa barang bawaan, paspor, uang, tiket perjalanan. 

Kehilangan dapat terjadi di airport, terminal atau 

pelabuhan, hotel, atau di tempat-tempat lain. 

Bentuk bantuan yang diberikan oleh pramuwisata 

tergantung dari tempat kejadian kehilangan. Kehilangan 

yang terjadi di airport menuntut pramuwisata lebih aktif 

memberikan bantuan pencarian dibandingkan dengan 

kehilangandi hotel karena hotel telah memiliki prosedur 

sendiri atas kasus kehilangan. 
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Ilustrasi Job Deskripsi Tour Leader: 

Di Dalam Bis 

 Mengecek jumlah peserta di dalam bis masing-

masing 

 Membagikan snack/air mineral/others meals 

 Sebelum berangkat, pimpinlah be do’a 

 Perkenalkan diri anda (nama, asal, dari travel 

apa, posisi di bis sebagai apa, informasi yang 

perlu di sampaikan) 

 Perkenalkan nama crew bis (driver dan assistennya) 

 Jelaskan program acara tour 

 Jelaskan sedikit tentang tempat yang akan di kunjungi 

 Jelaskan juga tentang hotel yang akan di pakai 

menginap 

 Tutup percakapan untuk sementara (acara 

bebas bisa di isi dengan karaoke atau apa saja 

yang penting suasana di bis tidak boring) 

 Jika sampai di tempat yang dituju, informasikan 
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dimana posisi berada pada tamu.  

Tiba di Objek Wisata 

 Tamu di pandu menuju gerbang masuk objek wisata 

 Bagikan tiket masuk dengan tertib (kalau ada) 

 

Tiba di hotel 

 Tamu di pandu menuju Loby hotel dengan tertib 

 Check in kan tamu dengan mencocokan kunci hotel 

sesuai dengan name list yang ada 

 Informasikan tentang letak kamar dan sarapan untuk 

besok pagi 

Tiba di rumah Makan 

 Cek menu makan (jika prasmanan) 

 Buka kemasan makanan (jika box) 

 Atur tamu menuju ruang dimana akan di pakai untuk 

makan 

 Informasikan pada petugas RM jika menu sudah 

hampir habis 
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Kurang lebih seperti itu tugas tugasnya, yang penting 

ciptakan liburan yang menyenangkan bersama tamu yang 

anda bawa. Selalu komunikasi dengan tamu, supir, 

kenek, guide, dan crew yang lainnya. 

Informasi yang perlu di sampaikan: 

1. Bagi yang pusing di harapkan untuk duduk di depan 

2. Jaga barang bawaan (dompet,hp,dll) ketika berada di 

bis ataupun di objek wisata 

3. dll (improvisasi) 
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BAB  III 

 

 TEKNIK PEMANDUAN 
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Secara garis besar pada saat melakukan pemanduan, 

dibagi pada tiga tahapan utama yaitu : 

1. Pembukaan 

Pembukaan merupakan bagian terpenting pada saat 

melakukan pemanduan, pada bagian ini biasanya 

sangat menentukan kelancaran seorang pemandu 

untuk berbicara pada sesi berikut nya. Kenapa bisa 

dikatakan penting, karena pada bagian ini seorang 

pemandu harus mendapatkan chemistry dengan 

wisatawan. Pembukaan bisa diawali dengan 

beberapa sub bagian, misalnya : 

a. Greeting atau salam pembuka , contoh : good 

morning /afternoon/evening (disesuaikan 

dengan kondisi yang ada) 
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b. Intruducing, tentunya seorang pemandu harus 

memperkenalkan diri, meskipun tidak detail 

minimal nama pemandu dan nama perusahaan 

tempat ia dipekerjakan wajib di informasikan 

kepada wisatawan. 

Jika pemanduan dilakukan didalam bus atau di 

tempat lainnya dimana ada crew yang lain selain 

pemandu yang membantu kegiatan tour tersebut, 

seperti sopir, kernet maka pemandu harus 

mengenalkan juga kepada wisatawan, karena 

harus di ingat satu hal penting bahwa ketika tour 

berlangsung dilapangan, pemandu, tour leader, 

sopir, kernet merupakan satu team work yang 

berkerja bersama untuk satu tujuan 

mensukseskan tour yang sedang berjalan dari 

awal sampai akhir, sehingga wisatawan 

mendapatkan kepuasan yang maksimal. 

Tentunya hal ini berbeda kondisi nya jika 

pemandu merangkap menjadi pengemudi atau 

istilahnya “driver as guide”, maka perkenalan 

akan lebih singkat. 
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Selanjutnya seorang pemandu 

menginformasikan kepada wisatawan nama biro 

perjalanan tempat ia dipekerjakan, karena jika 

seorang pemandu sedang membawa wisatawan 

dari sebuah biro perjalanan tertentu, maka dia 

harus mengatasnamakan perusahaan, meskipun 

status pemandu tersebut merupaka freelance 

atau pemandu lepas. Contoh : ...I’m from sahid 

tour & travel as your guide... 

Setelah itu baru dijelaskan program tour atau 

itinerary pada hari tersebut, dengan jelas dan 

rinci. 

 

2. Materi 

Pada saat masuk ke dalam materi tour sebaiknya 

seorang pemandu tidak memberikan materi yang 

berat seperti sejarah, apalagi kalau wisatawan yang 

sedang ditangani baru saja tiba dari kota asalnya, 

carilah informasi yang ringan dan segar seperti 

menanyakan ‘ bagaimana 

penerbangannya ?. misalnya jika wisatawan baru 
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mendarat dari pesawat dan langsung di berikan 

materi yang berat, dikhawatirkan wisatawan kurang 

fokus karena masih kelelahan. 

Berikanlah informasi yang benar mengenai materi 

yang dijelaskan, jangan pernah ada materi yang 

dikarang. 

 

3. Penutup 

Ini adalah bagian terakhir dari pemanduan, dan 

seorang pemandu harus memberikan kesan yang 

mendalam pada bagian ini, supaya wisatawan rindu 

untuk berkunjung lagi. Dan ucapkanlah atas nama 

pribadi dan perusahaan terima kasih atas 

kepercayaannya telah menggunakan layanan 

tournya. 
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Guiding Practice for Beginer 

Job Description 

Sebelum melaksanakan tour, sebaiknya seorang pemandu 

melakukan beberapa hal berikut ini : 

1. Pastikan seorang pemandu membawa semua 

dokumen yang berkaitan dengan wisatawan yang 

akan di tangani nya, seperti paging untuk 

penjemputan, itinerary, bukti pembayaran 

reservasi, rooming list, copy passport dan dokumen 

lainnya. 

Juga tidak lupa membawa uang operasional untuk 

tour, cash money wajib bawa meskipun 

pembayaran dilakukan via transfer. Sebaiknya uang 

yang dibawa ini pecahannya bervariasi mulai dari 

nominal terkecil sampai terbesar. 

2. Seorang Pemandu atau Tour Leader wajib tiba 

terlebih dahulu ditempat penjemputan wisatawan, 

baik itu di airport ataupun di tempat lain, TIDAK 

ADA KATA TERLAMBAT ! 

3. Periksa kondisi kendaraan yang akan digunakan 
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dan tidak lupa mengecek kondisi fisik 

pengemudinya. Meskipun tidak rinci layaknya anda 

seorang montir, anda bisa melihat kondisi 

kendaraan yang terlihat oleh kasat mata, misalkan : 

kebersihan, kondisi ban dll, dan yang anda bisa 

rasakan, misalkan : kondisi Air Conditioner (AC), 

Microphone pastikan terdengar dengan jelas dan 

fasilitas entertaiment lainya. Pengemudi juga 

ditanyakan kondisi fisiknya, apa dalam kondisi 

yang fit atau tidak, apalagi kalau tour nya lebih dari 

satu hari. 

4. Sambut wisatawan dengan ramah dan hangat, 

persilahkan masuk ke dalam kendaraan dan atur 

bagasinya dengan rapi. Jika tamu merupakan 

group, hitung jumlah barang bawaan wisatawan 

dan berikanlah name tag pada masing-masing 

barang bawaan wisatawan untuk menghindari 

tertukar atau berilah tanda pada barang yang 

mudah pecah belah. Pastikan 

mengecek jumlah bagasi pada saat berangkat dan 

pulang, karena biasanya bagasi akan bertambah 

apabila wisatawan kembali pulang, penambahan ini 
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biasanya dikarenakan barang belanjaan yang 

banyak. 

5. Jika semua poin diatas telah rapih, maka mulailah 

pemanduan dengan diawali pembukaan. 

Pembukaan bisa dilakukan dengan melakukan 

greeting, misalnya ‘selamat pagi’, diteruskan 

dengan memperkenalkan diri mulai dari nama 

pemandu dan nama perusahaan tempat pemandu 

dipekerjakan, misalkan ‘...I’m from Paksa Bali tour 

& travel as your guide...’ dan crew lain yang ada 

didalam bis, seperti pengemudi. Bacakan dengan 

jelas tour itinerary per hari, jika ada perubahan 

jadwal sekecil apapun informasikan kepada 

wisatawan. 

6. Lanjutkan dengan penjelasan materi yang akan 

disampaikan, harus diingat satu hal bahwa seorang 

pemandu harus melihat situasi dan kondisi jika 

sedang menyampaikan pemanduan, misalkan 

seorang pemandu harus pandai membaca gesture 

tubuh tamu, apakah tamu sedang mengantuk atau 

kelelahan, sehingga seorang pemandu dapat 

mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus 
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berhenti berbicara. 

Materi disampaikan dengan santai dan hangat tanpa 

mengurangi keakuratan data yang disampaikan, 

pemandu harus interaktif dan membuat suasana 

didalam bis tidak membosankan. 

Buatlah joke atau games games ringan untuk 

mencairkan suasana atau menyanyi bersama jika 

ada waktu senggang. 

7. Sesi terakhir pemanduan adalah penutupan, pilihlah 

kata penutup yang membuat wisatawan punya 

kenangan manis tour bersama seorang pemandu, 

cek semua barang bawaan wisatawan jangan 

sampai ada yang tertinggal. Ingatkan pada 

wisatawan akan barang-barang bawaannya 

termasuk dokumen-dokumen penting perjalanan. 

- Pelayanan akan maksimal, jika seseorang 

mencintai pekerjaannya sepenuh hati...Selamat 

mencintai’ 
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Sebelum melaksanakan tour, sebaiknya seorang pemandu 

melakukan beberapa hal berikut ini : 

1. Pastikan seorang pemandu membawa semua 

dokumen yang berkaitan dengan wisatawan yang 

akan di tangani nya, seperti paging untuk 

penjemputan, itinerary, bukti pembayaran 

reservasi, rooming list, copy passport dan 

dokumen lainnya. 

Juga tidak lupa membawa uang operasional untuk 

tour, cash money wajib bawa meskipun 

pembayaran dilakukan via transfer. Sebaiknya uang 

yang dibawa ini pecahannya bervariasi mulai dari 

nominal terkecil sampai terbesar. 

2. Seorang Pemandu atau Tour Leader wajib tiba 

terlebih dahulu ditempat penjemputan wisatawan, 

baik itu di airport ataupun di tempat lain, TIDAK 

ADA KATA TERLAMBAT ! 

3. Periksa kondisi kendaraan yang akan digunakan 

dan tidak lupa mengecek kondisi fisik 

pengemudinya. Meskipun tidak rinci layaknya anda 

seorang montir, anda bisa melihat kondisi 
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kendaraan yang terlihat oleh kasat mata, misalkan : 

kebersihan, kondisi ban dll, dan yang anda bisa 

rasakan, misalkan : kondisi Air Conditioner (AC), 

Microphone pastikan terdengar dengan jelas dan 

fasilitas entertaiment lainya. Pengemudi juga 

ditanyakan kondisi fisiknya, apa dalam kondisi 

yang fit atau tidak, apalagi kalau tour nya lebih dari 

satu hari. 

4. Setelah tiba di airport, pastikan anda berada di 

terminal kedatangan (baik itu domesktik ataupun 

internasional), cocokan dengan flight detail 

wisatawan yang akan anda tangani. 

5. Pemandu bersiap menyambut wisatawan di 

gerbang kedatangan dengan membawa paging, 

pastikan anda berdiri di tempat yang terlihat jelas 

oleh wisatawan. Bentangkan paging sehingga nama 

wisatawan yang akan anda jemput terbaca dengan 

jelas. 

6. Setelah wisatawan keluar dari gerbang kedatangan, 

sambut wisatawan dengan ramah dan hangat, 

kumpulkan wisatawan di area yang aman. Hitung 
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jumlah bagasi yang dibawa oleh wisatawan, dan 

berilah tanda jika ada bagasi yang perlu 

penanganan khusus, misalnya barang mudah pecah 

belah. Pastikan mengecek jumlah bagasi pada saat 

berangkat dan pulang, karena biasanya bagasi akan 

bertambah apabila wisatawan kembali pulang, 

penambahan ini biasanya dikarenakan barang 

belanjaan yang banyak. 

7. Jika semua poin diatas telah rapih, maka mulailah 

pemanduan dengan diawali pembukaan. 

Pembukaan bisa dilakukan dengan melakukan 

greeting, misalnya ‘ selamat pagi’, diteruskan 

dengan memperkenalkan diri mulai dari nama 

pemandu dan nama perusahaan tempat pemandu 

dipekerjakan, misalkan ‘...i’m from sahid tour & 

travel as your guide...’ dan crew lain yang ada 

didalam bis, seperti pengemudi. Bacakan dengan 

jelas tour itinerary per hari, jika ada perubahan 

jadwal sekecil apapun informasikan kepada 

wisatawan. 

8. Lanjutkan dengan penjelasan materi yang akan 

disampaikan, harus diingat satu hal bahwa seorang 
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pemandu harus melihat situasi dan kondisi jika 

sedang menyampaikan pemanduan, misalkan 

seorang pemandu harus pandai membaca gesture 

tubuh tamu, apakah tamu sedang mengantuk atau 

kelelahan, sehingga seorang pemandu dapat 

mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus 

berhenti berbicara. 

Materi disampaikan dengan santai dan hangat tanpa 

mengurangi keakuratan data yang disampaikan, 

pemandu harus interaktif dan membuat suasana 

didalam bis tidak membosankan. 

Buatlah joke atau games games ringan untuk 

mencairkan suasana atau menyanyi bersama jika 

ada waktu senggang. 

9. Sesi terakhir pemanduan adalah penutupan, pilihlah 

kata penutup yang membuat wisatawan punya 

kenangan manis tour bersama seorang pemandu, 

cek semua barang bawaan wisatawan jangan 

sampai ada yang tertinggal. Ingatkan pada 

wisatawan akan barang-barang bawaannya 

termasuk dokumen-dokumen penting perjalanan. 



47 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  IV 

  

BERWISATA  

DI DESA WISATA PAKSEBALI 
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Atraksi menarik desa wisata Paksebali antara lain: 

(1).Wisata alam, antara lain : 

a) Kali  Unda  merupakan  aliran  sungai  unda  yang  

membentang  luas  dan  dibangun bendungan dengan 

membentuk tirai raksasa, selain dipakai tempat selfie 

dan prewedding sungai unda juga dipakai sarana 

arung jeram. 

 

Gambar 1. Tukad Unda merupakan daya tarik wisata 

alam dipakai untuk pra wedding 

         (sumber : dokumen kepala desa Paksebali) 
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Gambar 2 .Tukad Unda merupakan daya tarik wisata alam 

dipakai untuk pra wedding 

  (sumber : dokumen kepala desa Paksebali) 

 

Gambar 3. Tukad Unda sebagai aksi wisata arungjeram 

(Rafting) 

(sumber : dukumen kepala desa wisata Pakse bali) 
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b) Perbukitan  Desa   Paksebali,   merupakan   deretan   

perbukitan   yang   membentang membelah Desa 

Paksebali dari arah barat sampai arah timur, 

perbukitan ini biasanya dipakai sarana tracking, selfie 

dan foto group. 

 

 

Gambar  4.  Perbukitan  Desa  Paksebali  dengan  

panorama  yang  indah  sebagai  jalur Tracking 

(Sumber :dokumen kepala desa wisata paksebali) 
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Gambar 5. Perbukitan Desa Paksebali dengan panorama 

yang indah sebagai tempat selfi 

(Sumber :dokumen kepala desa wisata paksebali) 
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c) Taman  Seganing,  merupakan  tempat  air  suci  

abadi  (tirta)  oleh  umat  hindu  atau masyarakat  

umum  dipakai  tempat  untuk  menyucikan  diri  atau  

sebagai  wisata spiritual 

 

 

Gambar 6.    Pura Taman Seganing       

(Sumber : Dokumen Kepala Desa Paksebali) 
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Gambar 7 Sumber air suci abadi untuk penyucian diri 

(melukat)       

Sumber : Dokumen Kepala Desa Paksebali(2) Wisata 

budaya,  antara lain : 

a. Dewa Masraman, kegiatan ini dilakukan oleh 

masyarakat Desa Paksebali setiap 6 bulan sekali 

tepatnya pada hari raya  kuningan, budaya ini 

sudah dikenal  sampai ke mancanegara. 
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Gambar 8.  Prosesi upacara Dewa Mesraman Sumber 
:Dokumen Kepala  desa Paksebali 

 

b.    Tari Lente, merupakan tarian sakral yang biasanya 

ditarikan pada saat piodalan di Pura Panti Timbrah tepatnya 

pada saat pahing Piodalan. Tarian iniditarikan oleh paa 

remaja putri penduduk setempat. 
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     Gambar 9. Tari lente 

c. Malukat geni atau perang  api, kegiatan ini dilakukan 

oleh masyarakat desa paksebali dalam hal ini 

pesamuan/br. Puri satria kawan bertepatan pada hari 

raya pengerupakan sehari sebelum hari raya nyepi dan 



56 

 

dilakukan setiap satu tahun sekali. 

 

 

Gambar 10. Tari lukat geni  

sumber : dokumen Kepala desa paksebali 
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d. Pementasan Tari Barong, kegiatan ini dilakukan 

jika ada permintaan pengunjung atau tamu yang pingin 

melihat pementasan ini biasanya pada saat kegiatan 

prawedding di wisata kali unda. 

 

 

Gambar 11. Tari Barong untuk atraksi latar foto wedding  

(Sumber dokumen Kepala Desa Paksebali) 

 

(3) Wisata  Sosial community dalam bentuk berbagai 

kerajinan, Desa Paksebali memiliki berbagai macam 

kerajinan yang banyak diminati oleh tamu lokal 

maupun manca Negara, antara lain : Kerajinan tenun 
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kain endek, prada bludru, atap alang-alang, gambelan, 

payung adat, lukisan kaca terbalik dan masih banyak 

lainnya. 

 

 

        Gambar 12.  Kerajinan Tenun  

        (Sumber Dokumen Kepala Desa Paksebali) 
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        Gambar 13. Kerajinan Prada (melukis kain)  

Sumber Dokumen Kepala Desa Paksebali 

 

Gambar 14. Kerajinan menganyam daun kelapa 

(Klangsah) .  

Sumber : Dokumen kepala Desa paksebali 
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Gambar 15. Kerajinan membuat gamelan tradisional .  

Sumber:  dokumen Kepala desa Paksebali 
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Gambar 16. Hasil kerajinan Lamak (Prasarana upacara 

Agama Hindu).  

Sumber : Dokumen Kepala Desa Paksebali 

 

 

Gambar 17. Hasil Kerajinan Pembuatan Payung 

tradisional dan alat-alat upacara agama Hindu.  

Sumber : Dokumen kepala Desa Paksebali 
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Gambar 18.    Hasil Kerajinan Lukisan kaca.    

 Sumber :dokumen kepala Desa Paksebali 

 

Gambar 19.   Hasil kerajinan sarana Upakara adat 

(Agama Hindu)  

Sumber : dokumen Kepala desa Paksebali 
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Gambar 20. Hasil kerajinan sarana Upakara adat 

(Agama Hindu)  

Sumber : dokumen Kepala desa Paksebali. 
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2) Amenities (Amenitas atau fasilitas) 

Pengembangan destinasi wisata sudah seharusnya 

didukung dengan fasilitas - fasilitas untuk membuat 

wisatawan betah,nyaman dan aman untuk menikmati 

wisata di desa Paksebali. Pengembangan dan fasilitas 

yang dilakukan : 

a)   Restoran 

 

 

b) Jalur Tracking 

Jalur tracking sedang disiapkan dan dirintis jalurnya 
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dan perencanaan akan dilakukan pengerasan 

sepanjang 3 km. 

 

c)   Toilet Umum 
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BAB V 

 

PROTOKOL KESEHATAN 

DI MASA NEW NORMAL 
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Di masa New Normal ini, Kementerian Pariwisata 

telah menerbitkan Panduan Pelaksanaan Cleanliness, 

Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) 

atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan 

Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian 

Lingkungan di Daya Tarik Wisata. 

Panduan ini merupakan operasionalisasi dari 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan 

bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam 

Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). Panduan ini ditujukan bagi 

pengusaha dan/atau pengelola, karyawan, dan pemandu 

wisata lokal dalam memenuhi kebutuhan pengunjung akan 

produk dan pelayanan pariwisa-ta yang bersih, sehat, 

aman, dan ramah lingkungan pada masa pandemi Covid-19 

ini. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah 

Desa/Kelurahan, termasuk Desa Adat, asosiasi usaha dan 

profesi terkait daya tarik wisata, dan Kelompok Penggerak 

Pariwisata/Kelompok Sadar Wisata untuk melakukan 

sosialisasi, tutorial/ edukasi, simulasi, uji coba, 

pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi 

dalam penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan 

kelestarian lingkungan demi meningkatkan keyakinan para 

pihak serta reputasi usaha dan destinasi pariwisata. 
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PANDUAN UMUM: 

Karyawan, pemandu wisata lokal, pengunjung, dan 

pihak lain yang beraktivitas di daya tarik wisata 

1. 

Memastikan  diri  dalam  kondisi  sehat,  dengan  suhu  

tubuh  <  37,3ºC, tidak  memiliki  gejala  demam,  batuk,  

pilek,  nyeri  tenggorokan, dan/atau  sesak  napas  sebelum  

beraktivitas  di  daya  tarik  wisata. 

2. 

Melaksanakan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat: 

•  tidak  melakukan  kontak  fisik; 

•  tidak  menyentuh  bagian  wajah; 

     terutama  mata,  hidung,  dan  mulut; 

•  tetap  menjaga  jarak  aman  minimal 

1  (satu)  meter; 

•  mencuci  tangan  dengan sabun/menggunakan 

   Hand sanitizer. 

•  memakai  alat  pelindung  diri  sesuai 

  keperluan,  seperti  masker  dan sarung tangan. 

 



69 

 

•  menerapkan  etika  bersin  dan batuk; 

 

•  selalu  mengonsumsi  makanan 

    sehat  dan  vitamin. 

 

3. 

Memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan 

di dada sebagai pengganti berjabatan tangan. 
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PENYELENGGARAAN KEGIATAN WISATA 

 

 

Sediakan panduan informasi yang harus 

disampaikan pemandu wisata lokal kepada 

pengunjung tentang: 

 

• nama, suhu tubuh, dan kondisi kesehatan 

pemandu wisata lokal; 

• lama waktu kunjungan yang diperbolehkan; 

• apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

pengunjung; 

• pengaturan untuk tetap menjaga jarak aman 

minimal 1 (satu) meter; 
 

• lokasi sarana Cuci Tangan Pakai Sabun 

(CTPS); 

• lokasi  kamar  mandi/toilet;  

• lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi. 

 

 

 

Sediakan  materi  dan  teknik-teknik 
pemanduan  wisata/  interpretasi  yang 
akan  digunakan  sesuai  dengan  lama 
waktu  kunjungan  atau  paket  wisata 
yang  ditawarkan 
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Sediakan tempat-tempat untuk tiap 
grup dapat berhenti (berfoto, 
mengamati objek penting, 
mendengarkan interpretasi, dan 
lainnya), dengan memperhatikan 
ketentuan menjaga jarak, beri tanda 
khusus yang mudah dilihat, atur lama 
waktu berhenti yang diperbolehkan. 

 

 

 

 

 

Peralatan dan perlengkapan 
penyelenggaraan kegiatan wisata 
dibersihkan  sesuai  dengan  standar 
hygiene  dan  sanitasi,  sebelum  dan 
sesudah  digunakan 

 

 

 

  

 

Sediakan kotak kesehatan yang sedikitnya  berisi  
perlengkapan  P3K, obat-obatan,  dan  masker  untuk 
dibawa  pemandu  wisata  lokal. 
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