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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Deskripsi  

Ruang lingkup modul Pelayanan dalam Kegiatan Wisata ini 

membahas tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada wisatawan 

dan sebaliknya mencegah dampak negatif dari kegiatan wisata dan 

wisatawan. 

 

B. Peta Kedudukan Modul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan 

Kegiatan 

Wisata Bahari  

Tingkat 

Operasional di 

Kawasan 

Konservasi 

Perairan, 

Pesisir, dan 

Pulau-Pulau 

Kecil 

 

Konsep Pariwisata yang Sesuai untuk KKP3K 

Prinsip Pemanfaatan Non Ekstraktif 

Kawasan KKP3K 

Pemanfaatan Potensi KKP3K untuk 

Kegiatan Wisata Bahari Berkelanjutan  

Pelayanan dalam Kegiatan Wisata 

Kebijakan Nasional dan Kesepakatan 

Internasional terkait Pariwisata 

 

Komunikasi secara Efektif  

Pemantauan Profil dan Persepsi Wisatawan  
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C. Prasyarat  

Jumlah peserta tiap paket pelatihan berkisar antara 15-20 orang 

dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. Syarat umum: 

1. Peserta adalah staf Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, pengelola KKP3K, pengusaha dan praktisi 

pariwisata  

2. jenis kelamin : laki-laki dan perempuan 

3. sehat jasmani, termasuk tidak buta warna, serta sehat 

rohani 

b. bagi staf Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pengelola 

KKP3K  

1. Minimum Diploma 4 atau Sarjana Strata 1 dengan 

pengalaman kerja minimum 1 tahun di bidang 

pengelolaan KKP3K 

2. pernah mengikuti pelatihan dasar kawasan konservasi  

3. usia minimal 23 tahun  

c. bagi pengusaha & praktisi KKP3K 

1. telah menjalankan usaha pariwisata minimal 1 tahun  

2. usia minimal 19 tahun  

 

D. Tujuan  

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola kegiatan wisata yang 

berkenaan dengan pengelolaan wisatawan, mengidentifikasi potensi 

wisata, dan pemantauan profil dan persepsi wisatawan.  

 

 

 

 

E. Petunjuk Penggunaan Panduan  
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1. Petunjuk bagi peserta  

a. Mempelajari modul mulai dari awal hingga akhir secara 

berurutan dan kerjakan tugas yang telah disediakan.  

b. Menyiapkan peralatan yang diperlukan pada masing-

masing kegiatan berlatih.  

c. Menanyakan kepada pelatih jika menghadapi hal-hal 

yang tidak dimengerti dari panduan ini.  

d. Memperhatikan dan memahami langkah kerja pada 

modul ini sebagai panduan dalam berlatih.  

 

2. Persyaratan tenaga pelatih 

Memenuhi kriteria di bawah ini: 

• Sudah pernah mengikuti Pelatihan untuk Pelatih (TOT – 

Training of Trainers) pada bidang pengelolaan 

pariwisata bahari; dan 

• Bekerja dalam bidang pariwisata bahari minimal dalam 

2 tahun terakhir atau sudah pernah menjadi 

pelatih/fasilitator pelatihan pengelolaan kegiatan 

pariwisata bahari minimum 2 kali; atau  

• Telah memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan 

pariwisata bahari. 

 

3. Petunjuk bagi pelatih 

a. Memahami secara baik isi modul yang akan diajarkan  

b. Memfasilitasi peserta selama proses belajar 

berlangsung.  

c. Tidak mendominasi proses berlatih  

d. Memberikan tugas baik secara kelompok maupun 

individu.  

e. Memberikan arahan, bimbingan dan contoh kepada 

peserta menyelesaikan tugas-tugas pada setiap tahap 

berlatih.  

f. Mengevaluasi pencapaian kemajuan belajar peserta  
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F. Materi Elemen Kompetensi  

JUDUL  : Pelayanan dalam Kegiatan Wisata    

KOMPETENSI : Memberikan pelayanan kepada wisatawan 

dan mencegah dampak negatif oleh 

wisatawan 

DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan 

untuk memberikan pelayanan dalam kegiatan 

wisata  

No. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Memahami 

pelayanan prima 

untuk pariwisata 

bahari 

1. Pelayanan prima untuk 

pemanduan, akomodasi, dan 

transportasi untuk wisata 

bahari dijabarkan 

2. Pelayanan prima untuk 

pemanduan diperagakan 

2. Mencegah dampak 

negatif wisatawan 

1. Tata laksana pariwisata alam 

dan budaya dijabarkan 

2. Tata laksana kegiatan wisata 

dibuat 

 

 

 

 

G. Waktu   

Alokasi waktu untuk mata pelatihan  membangun komunikasi 

dengan pihak terkait dan wisatawan sebanyak 13 JP  x 45 menit.  

 

 

H. Pengertian dan Istilah  
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1. Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil 

mencakup semua bentuk kawasan konservasi yang berada di 

perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.  

2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi 

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

3. Wisata bahari dalam kurikulum ini adalah kegiatan wisata di 

KKP3K yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil, baik di darat maupun di perairannya. Wisata bahari ini 

juga disebut pula sebagai pariwisata alam perairan atau 

minawisata  

4. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 

5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah 

Daerah. 

6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 

multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap 

orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.  

7. Usaha  pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata.  

8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang 

yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

9. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu 

yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

pariwisata. 

10. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. 
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11. Tata laksana wisata atau kode etik atau code of conduct 

adalah serangkaian panduan yang bertujuan mempengaruhi 

perilaku wisatawan dan/atau penyedia jasa wisata 
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BAB II. MEMAHAMI PELAYANAN PRIMA UNTUK 

PARIWISATA 

 

 

A. Lembar Informasi  

Judul Modul   : Pelayanan dalam Kegiatan Wisata  

Elemen Kompetensi  

1 

: Memahami pelayanan prima untuk 

pariwisata bahari 

 

1. Informasi Pokok 

 

 Pelayanan Prima  

 

Salah satu tantangan dalam pembangunan kepariwisataan adalah 

bagaimana mendatangkan wisatawan ke lokasi wisata baru dan 

bagaimana wisatawan yang telah datang merasa puas dan mau 

datang lagi. Seperti halnya produk jasa lainnya, wisatawan adalah 

konsumen yang dapat mudah berpindah apabila produk jasa yang 

telah dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan. Laju perpindahan 

pemiihan barang/jasa pariwisata akan semakin cepat apabila 

tersedia produk serupa lainnya dan dengan promosi pemasaran yang 

lebih menarik akan mendorong wisatawan untuk mengganti 

pilihannya. 

 

Kecenderungan pariwisata abad ke-21 ini adalah berfokus pada 

kepuasan konsumen. Dengan semakin bervariasinya bentuk 

kebutuhan manusia, dikombinasikan dengan peningkatan 

pendapatan dan persaingan yang semakin ketat akan mendorong 

manusia untuk menuntut pelayanan yang lebih berkualitas. 
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Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain (Kotler, 2000).  Dalam 

memberikan pelayanan kepada konsumen atau wisatawan dalam 

konteks ini diukur dengan kualitas pelayanan yaitu kemampuan 

untuk menawarkan barang dan jasa sesuai yang dibutuhkan dan 

diinginkan oleh konsumen. Oleh karena keinginan konsumen tidak 

terbatas dan majemuk, maka ukuran kualitas pelayanan menjadi 

tidak terbatas. 

 

Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai 

suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini 

juga terdapat baku mutu pelayanan. Mutu menurut Devry (1994), 

merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan pihak yang menginginkannya. 

 

Pelayanan prima dapat disamakan dengan pelayanan yang terbaik 

(service excellence). Pelayanan prima sering disebut dengan 

pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Ada pula yang 

menyebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan biasa yang 

dilakukan dengan cara yang luar biasa. 

 

Sebelum kita dapat memberikan pelayanan prima kepada konsumen, 

kita terlebih dahulu harus membuat sebuah standar pelayanan. 

Pelayanan ini diberikan mulai dari pertama kali kita berinteraksi 

kepada wisatawan. Hal ini berarti dalam hal pariwisata kita harus 

menyiapkan standar pelayanan dari pemesanan penginapan, 

penyediaan makanan, pemanduan dan perjalanan wisata hingga 

transportasi bagi konsumen. 

  

Pelayanan pada konsumen di masa datang hendaknya semakin lama 

semakin baik (better), semakin lama semakin cepat (faster) dan 
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semakin lama semakin sederhana (more simple). Dengan adanya 

perubahan paradigma pada masyarakat atau konsumen pariwisata 

maka  penyedia jasa harus selalu memperhatikan perubahan yang 

terjadi pada diri konsumen atau pelanggan. (Tjiptono, 2004) 

 

1.1.1. Tujuan pelayanan prima  

Sesuai dengan pengertian pelayanan prima, yaitu pelayanan yang 

terbaik, maka tujuan pemberian pelayanan prima adalah 

melayani wisatawan dengan baik, yang mencakup semua aspek 

sarana, prasarana, bahasa dan sikap ketika melayani wisatawan.  

 

1.1.2. Manfaat pelayanan prima  

Membuat wisatawan puas selama mereka menikmati perjalanan 

wisatanya. Dengan puasnya wisatawan, maka diharapkan mereka 

akan datang lagi, dan/atau memberitahukan kepada temannya 

tentang pelayanan terbaik yang telah diberikan. Dalam konteks 

pemasaran, kepuasan konsumen terhadap barang/jasa yang 

digunakan akan menjadikan konsumen menjadi pelanggan setia 

bahkan menjadi advokat bagi barang/jasa tersebut.  JIka 

wisatawan telah menjadi pelanggan setia (berulang) dan advokat, 

maka keberlanjutan manfaat ekonomi atau pendapatan 

masyarakat setempat akan lebih terjamin. 

 

 Aspek Pelayanan Prima  

 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan yang efisien dan efektif (tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan) sehingga 

menghasilkan biaya yang murah, waktu singkat dan tepat serta 

menghasilkan dengan kualitas yang tinggi.  
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2. Kejelasan 

Informasi akan barang atau jasa diberikan sedetil mungkin 

sehingga konsumen merasa jelas akan barang atau jasa yang 

ditawarkan. 

3. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan dapat dipenuhi sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan secara wajar. 

4. Akurasi 

Produk/Pelayanan diberikan sesuai dengan informasi penawaran 

yang ditawarkan. Penawaran yang diinformasikan telah 

memperhitungkan segala faktor sehingga memiliki ketepatan 

yang tinggi.   

5. Keamanan 

Proses dan produk jasa yang ditawarkan memiliki kepastian 

hukum sehingga memberikan rasa aman kepada konsumen 

6. Tanggung jawab 

Pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh/sepenuh 

hati dan upaya yang maksimal. 

7. Kelengkapan sarana-prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana, peralatan kerja  yang 

memadai sehingga pelayanan dapat diberikan secara optimal. 

8. Kemudahan  

Konsumen mudah dalam menjangkau dan memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan  

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 

ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan  

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan 

sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan 

sehingga menciptakan rasa nyaman bagi konsumen.    
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 Pelayanan prima oleh pemandu wisata  

 

Pemandu wisata atau pramuwisata atau juga biasa dikenal dengan 

“guide” adalah seseorang yang bertugas memberi penerangan, 

penjelasan, saran serta petunjuk kepada wisatawan tentang objek 

wisata serta membantu keperluan wisatawan lainnya. Wisatawan 

bagaikan seorang anak kecil di tengah hiruk pikuknya pusat 

perbelanjaan. Ia tidak tahu harus kemana, sehingga ia membutuhkan 

bimbingan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tugas 

pemandu wisatalah untuk menemani, mengarahkan, membimbing, 

menyarankan wisatawan di tengah-tengah ketidaktahuannya. Wajar 

jika wisatawan mempercayakan aktivitasnya kepada pemandu 

wisata.  

 

 

Gambar 1. Pemandu ekowisata memberi Informasi tentang biota 

berbahaya (kiri) dan cara menggunakan alat dasar selam (kanan) 
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Standar pelayanan pada pemanduan biasanya mengacu pada 

kebijakan di lembaga pemandu tersebut bekerja. Aspek pelayanan 

prima bagi pemandu sedikitnya adalah sebagai berikut: 

1. Berpenampilan rapi: Pemandu wisata diharapkan 

berpenampilan rapi, sopan dan tidak bau sehingga 

memberikan kesan menyenangkan pada wisatawan saat 

pertama kali melihat. 

2. Bersikap ramah 

3. Tanggap terhadap kebutuhan wisatawan 

4. Memberikan pelayanan secara efektif 

5. Memberikan informasi secara benar dan up to date 

6. Memimpin rombongan dengan baik 

 

 Aspek Pelayanan Prima Pada Jasa Boga  

 

Jasa boga adalah industri jasa yang bergerak di bidang penyediaan 

makanan dan minuman, yang dikelola secara komersial.  Industri ini 

mengelola bahan mentah makanan dan minuman menjadi barang 

jadi berupa makanan dan minuman yang siap disantap. Yang 

termasuk dalam industri jasa boga antara lain: katering, restoran, 

cafe dan sebagainya.  Dalam semua jenis jasa boga yang paling utama 

adalah cara memberikan pelayanan terhadap konsumen sehingga 

mereka akan kembali dan kembali lagi. 

 

Aspek pelayanan prima pada jasa boga memuat: 

1. Penggunakan bahan yang segar, alami dan aman 

2. Makanan yang disajikan memenuhi nilai gizi yang cukup 

3. Menggunakan bahan makanan yang ramah lingkungan 

4. Penyajian makanan sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan (higienis dan menggugah selera) 
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5. Sikap melayani dengan sepenuh hati, tanggung jawab 

sehingga terciptanya kehangatan dalam penyajian  

 

Yang utama dalam jasa boga adalah pelayanan. Bagaimanapun 

lezatnya hidangan yang ditawarkan, bila disajikan dengan wajah 

masam akan mengurangi selera makan konsumen.  

 

 Aspek Pelayanan Prima Pada Transportasi/Jasa Angkutan 

Perairan  

 

Transportasi atau jasa angkutan adalah bidang usaha jasa yang 

bergerak dalam bidang angkutan.  Jasa  angkutan ini meliputi 

angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan 

penyeberangan.  

 

 

Gambar 2. Makanan yang menggunakan bahan yang higienis 

akan menghasilkan makanan yang sehat dan bergizi 
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Gambar 3. Setiap wisatawan dianjurkan 

menggunakan pelampung sebelum naik 

ke kapal 

 

Aspek pelayanan prima pada jasa angkutan perairan memuat: 

1. Ijin pelayaran 

2. Sarana keamanan dan keselamatan (petunjuk keselamatan, 

alat keselamatan yang meliputi, pelampung, alat pemadam 

kebakaran) 

3. Peralatan navigasi yang memadai 

4. Rute perjalanan yang jelas (jadual tetap dan tepat waktu) 

5. Tempat duduk yang sesuai kapasitas 

6. SDM (Nahkoda dan ABK) yang berkopeten 

7. Area publik seperti toilet dan lorong jalan 
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8. Pelabuhan/area sandar kapal yang memadai 

9. Kebersihan lingkungan 

 

 Aspek Pelayanan Prima Pada Akomodasi   

 

Akomodasi adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara. 

Akomodasi ini dapat berupa hotel, losmen, guest house, pondokan, 

cottage, inn, perkemahan dan sebagainya. 

 

Aspek pelayanan prima pada jasa angkutan perairan memuat: 

1. Tersedianya sarana umum/area publik seperti ruang tunggu, 

sarana kesehatan dan toilet 

2. Jumlah kamar dan fasilitas kamar yang sesuai dengan 

kelasnya 

3. Sarana keamanan dan keselamatan 

4. Kantor penerima tamu (front ofice) 

5. Kebersihan kamar (housekeeping) 

6. Bahan bangunan yang ramah lingkungan 

 

 Teknik Dasar Interpretasi  

 

Teknik penyampaian informasi kepada wisatawan dalam kegiatan 

ekowisata, biasa disebut dengan teknik interpretasi. Interpretasi 

merupakan tugas penting dari seorang pemandu ekowisata dan 

bagian penting dari keseluruhan produk ekowisata. Interpretasi lebih 

dari sekadar memberikan fakta-fakta tentang objek; interpretasi 

bermaksud membantu wisatawan untuk mengerti tentang 

lingkungan alami dan kebudayaan lokal. 

 

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam mekakukan interpretasi 

adalah: 
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1. Miliki informasi sebanyak-banyaknya tentang kekhususan 

obyek wisata (keistimewaan, ciri khusus, manfaat, dan 

sebagainya yang hendak diinterpretasikan (hewan, 

tumbuhan, bangunan, dan sebagainya). Setiap KKP3K pasti 

memiliki objek wisata yang dapat kita dipilih menjadi materi 

interpretasi.  Ingat Informasi yang diberikan harus informasi 

yang benar.   

2. Sajikan informasi yang mengandung unsur edukasi dan 

mendukung upaya pelestarian nilai-nilai sosial budaya, 

kearifan tradisional dan sumber daya alam. 

3. Sajikan informasi dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti (disesuaikan dengan kelompok usia, budaya 

budaya dan pendidikan wisatawan),  alur yang jelas serta alat 

bantu agar mudah dalam penyampaian, meningkatkan 

pengetahuan dan kepuasan wisatawan. Kita bisa 

membandingkan objek yang kita interpretasikan dengan 

obyek yang ada pada lokasi asal wisatawan untuk 

memudahkan proses interpretasi. 

4. Libatkan sebanyak mungkin indera wisatawan (penglihatan, 

pendengaran, rasa, sentuhan dan penciuman). Jangan takut 

bila wisatawan menyentuh, mencium dan merasakan 

sesuatu; selama tidak akan mengganggu obyek wisata. 

5. Tetap menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan 

wisatawan  

6. Tingkatkan partisipasi dan interaksi wisatawan melalui 

pertanyaan dan umpan balik dari wisatawan. 

7. Jawab pertanyaan wisatawan dengan sopan dan benar. 

8. Jika jawaban atas suatu pertanyaan tidak diketahui, 

ditawarkan jawabannya akan diberikan pada kesempatan 

berikutnya atau wisatawan diarahkan kepada sumber 

informasi lainnya. 
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Ada sembilan (9) teknik dasar intepretasi yang diperlukan oleh 

pemandu wisata meliputi gaya bahasa, alur, keterlibatan, alat bantu, 

tema, suasana, pertanyaan, dan humor.  

 

(i) Gaya Bahasa  

Spesifik; jangan sampai kata-kata kita miliki beberapa arti 

sehingga pengunjung bingung akan maknanya. Kata-kata yang 

spesifik akan memberi gambaran yang tajam 

Aktif; hindari sebanyak mungkin kata-kata pasif. Kata-kata aktif 

akan “menarik” fantasi peserta ke arah topik kita 

Kongkrit; kata-kata yang diucapkan harus menunjukkan suatu 

benda atau kejadian yang nyata. Kata-kata  yang konkrit membuat 

peserta lebih yakin akan apa yang kita bawakan 

Akrab; Anda bukan sedang berpidato, gunakan bahasa informal 

seperti berbicara dengan teman-teman anda, Situasi yang akrab 

membuat suasana yang nyaman dan menghibur.  

 

(ii) Alur 

Interpretasi yang baik adalah perpaduan antara spontanitas dan 

keteraturan . Alur interpretasi yang paling mudah digunakan dan 

berhasil diterapkan adalah dimulai dengan pendahuluan, lalu 

isi dan penutup.  

 

(iii) Bahasa Tubuh 

Ekspresi wajah;  para ahli menyatakan 50% pemahaman muncul 

dari komunikasi melalui ekpresi wajah bukan kata-kata. 

Postur dan gerakan tubuh; postur yang rileks tapi tegap 

menunjukan kepercayaan diri. Setiap gerakan kita harus 

menimbulkan makna bagi 
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(iv) Libatkan Pengunjung/Wisatawan 

Pengunjung datang atas kemauan sendiri. Jelas mereka tidak ingin 

dikuliahi seperti di sekolah. Mereka ingin mendapatkan 

pengalaman bukan hanya pengetahuan. Untuk itu melibatkan 

pengunjung dalam kegiatan adalalah hal yang sangat mendasar.  

 

(v) Menggunakan Alat Bantu 

Alat bantu diperlukan untuk memudahkan dalam menyampaikan 

informasi kepada wisatawan. Alat bantu dapat berupa gambar, 

alat peraga, film dan lain sebagainya.   

 

(vi) Angkat Tema Tertentu untuk Menyampaikan Sebuah Pesan 

Semua yang diungkapkan dalam interpretasi harus berada dalam 

kesatuan yang berakar dalam satu tema yang ingin ditojolkan.  

Dukung tema tersebut dengan fakta-fakta. Fakta yang kita pillih 

dengan baik akan membantu kita dalam mengilustrasikan tema. 

 

(vii) Suasana  

Suasana yang tepat sangat mendukung interpretasi, misal : kita 

bicara obat-obatan tradisional, kita buat tata ruangan yg 

tradisional, bau-bauan dll. Sikap dan cara bicara kita juga harus 

diperhatikan, berbicara yang sopan dan tidak menyinggung 

perasaan wisatawan sangat mutlak dilakukan. Terakhir, Suasana 

harus mulai diciptakan sejak awal kegiatan. 

 

(viii) Pertanyaan  

Menggunakan pertanyaan untuk melibatkan pengunjung. 

Bertanya adalah keahlian yang sangat berguna untuk menambah 

daya tarik Interpretasi kita. Pertanyaan dapat kita gunakan untuk: 

Merangsang ketertarikan, Membantu mengorganisasi program, 

Merangsang pemikiran kreatif, Menekankan hal-hal yang penting. 
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(ix) Humor  

Humor adalah pemanis dalam interpretasi dapat meningkatkan 

komunikasi dan daya tarik. Humor harus berhubungan dengan 

tema pembicaraan. Bukan hanya sekedar untuk membuat 

pengunjung tertawa. Jangan menggunakan humor yang 

menyinggung, humor harus dimunculkan secara halus, ia harus 

dirasakan menjadi bagian integral dari uraian.  

 

 Merencanakan Kegiatan/Perjalanan Wisata   

 

Sebagai seorang pemandu ekowisata memimpin sebuah rombongan 

adalah hal yang sangat penting. Jumlah orang dalam sebuah 

rombongan harus disesuaikan dengan jenis kegiatan ekowisata yang 

akan dilakukan. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada saat 

pemimpin rombongan:  

• Susun rencana perjalanan. Rencana perjalanan dibuat mulai 

dari keberangkatan hingga wisatawan kembali ke tempat 

semula. Rencana perjalanan memuat daftar nama peserta, 

daftar kelengkapan, daftar no telepon penting, alur kegiatan 

dengan waktu dan durasi yang jelas. 

• Kelola rencana perjalanan. Kegiatan ekowisata dilaksanakan 

sesuai dengan rencana perjalanan yang telah dibuat. Apabila 

dikarenakan sesuatu hal sehingga harus dilakukan 

perubahan rencana perjalanan maka perubahan rencana 

perjalanan perlu dikomunikasikan kepada wisatawan. 

• Terapkan kegiatan wisata yang minim memberikan dampak 

negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya. Pengelolaan 

akan sampah dan penggunaan sumberdaya secara bijaksana 

dan memonitor gejala perubahan dan dampak akibat 

kegiatan wisata dilakukan. 
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• Tetap mengutamanan keamanan, keselamatan dan 

kenyamanan wisatawan. Apabila terjadi kecelakaan 

dalam berkegiatan lakukan pertolongan sesuai dengan 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.  

 

Segala informasi di atas dapat ditulis pada Formulir Rencana 

Perjalanan berikut ini:  
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Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

membuat rencana perjalanan: 

1. Menerapkan pengetahuan kepariwisataan dalam kegiatan 

pemanduan. 

a. Aktivitas pemanduan sehari-hari dilaksanakan sesuai 

dengan tanggung jawab dan perannya sebagai seorang 

pemandu wisata. 

b. Sumber-sumber informasi diidentifikasi dan dihubungi 

dengan benar, jika diperlukan. 

c. Pengetahuan industri dan jejaring industri  digunakan,  

jika diperlukan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

yang diberikan pada wisatawan. 

d. Menguasai dan menerapkan penggunaan teknologi 

peralatan lapangan sesuai kebutuhan perjalanan 

 

2. Melaksanakan tugas berdasarkan Kode Etik Pramuwisata, 

etika umum pemandu, peraturan yang berlaku, prosedur 

keselamatan, dan prinsip dampak negatif yang minimal. 

a. Aktivitas pemanduan dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan yang mengatur industri. 

b. Pemanduan dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik 

Pramuwisata dan etika umum pemandu 

c. Pemanduan dilaksanakan sesuai dengan prosedur  

keselamatan dan dengan cara yang meminimalkan 

resiko pada wisatawan ataupun rekan sejawat.  

d. Pemanduan dilaksanakan dengan cara yang 

meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan 

sosial dan lingkungan alam. 

 

3. Menyiapkan informasi untuk disampaikan kepada wisatawan 

a. Informasi diseleksi dan disiapkan untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan berdasarkan antara lain: 
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• Negara asal 

• Latar belakang sejarah dan budaya 

• Usia 

• Tingkat pendidikan 

• Minat khusus 

• Cakupan yang dibutuhkan wisatawan 

• Hal-hal menarik (point of interests) yang akan 

ditemui dan pengalaman yang akan dirasakan 

selama perjalanan. 

 

b. Informasi dipilih dan disampaikan sesuai dengan daerah 

tujuan, jalur, aktivitas interpretasi yang dipilih, dan 

jadwal perjalanan. 

c. Informasi yang akan diberikan selama perjalanan wisata 

harus konsisten dan bukan merupakan pengulangan. 

d. Informasi disusun mengikuti prosedur pemanduan yang 

berlaku agar efisien dan pemberian informasi tepat 

waktu sesuai dengan obyek atau point of interests. 

 

4. Menyiapkan aktivitas interpretasi 

a. Mengalokasikan waktu untuk persiapan aktivitas 

b. Menentukan tema, alur cerita, dan aktivitas. 

c. Mencari dan memilih sumber informasi aktivitas 

interpretasi. 

d. Memastikan daerah yang dipilih untuk aktivitas 

interpretasi dapat menjamin kesehatan, keselamatan, 

dan keamanan. 

e. Menyusun rencana operasional dan menginformasikan 

kepada jejaring kerja di lapangan. 
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5. Menyajikan informasi dan aktivitas interpretasi kepada 

wisatawan 

a. Informasi yang diberikan adalah informasi yang terkini, 

akurat, dan relevan. 

b. Kedalaman dan keluasan informasi yang disajikan harus 

sesuai dengan kebutuhan wisatawan. 

c. Penyajian informasi harus mendukung upaya 

pelestarian nilai-nilai sosial budaya, kearifan tradisional 

dan sumber daya alam. 

d. Pesan yang disampaikan mengandung unsur edukasi. 

e. Penyajian informasi dilakukan dengan menggabungkan 

pendekatan yang menghibur dan meningkatkan 

pengetahuan. 

f. Bahasa yang digunakan harus dapat dipahami oleh 

rombongan wisatawan. 

g. Aktivitas interpretasi harus menjamin kesehatan, 

keselamatan, dan keamanan wisatawan 

h. Teknik penyampaian interpretasi digunakan untuk 

meningkatkan kepuasan wisatawan 

 

6. Berinteraksi dengan Wisatawan 

a. Meningkatkan partisipasi dan interaksi wisatawan 

melalui pertanyaan dan umpan balik dari wisatawan. 

b. Pertanyaan dijawab dengan sopan dan benar dan, jika 

perlu, semua anggota rombongan dilibatkan dengan 

mengulang pertanyaan dan menyampaikan 

jawabannya,  sehingga dapat didengar semua.  

c. Jika jawaban atas suatu pertanyaan tidak diketahui, 

ditawarkan jawabannya akan diberikan pada 

kesempatan berikutnya atau  wisatawan diarahkan 

kepada sumber informasi lainnya. 
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d. Jika ada aktivitas tertentu, khususnya yang menekankan 

pada interpretasi, wisatawan diundang untuk terlibat 

dalam aktivitas tersebut dengan suasana bersahabat, 

dan kesempatan diciptakan untuk berinteraksi dengan 

wisatawan sebelum mengawali aktivitas. 

 

 Kode Etik Pemandu Wisata   

 

• Pramuwista harus mampu menciptakan kesan penilaian yang 

baik atas daerah, negara, bangsa dan kebudayaan. 

• Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu 

menguasi diri, tenang, segar, rapi, bersih serta 

berpenampilan yang simpatik (menghindari bau badan, 

perhiasana dan parfum yang berlebihan). 

• Pramuwisata harus mampu menciptakan suasana gembira 

dan sopan menurut kepribadian Indonesia. 

• Pramuwisata harus mampu memberikan pelayanan dan 

perlakuan yang sama kepada wisatawan dengan tidak 

menerima tip, tidak menjajakan barang dan tidak meminta 

komisi. 

• Pramuwisata mampu memahami latar belakang asal usul 

wisatawan serta mengupayakan untuk meyakinkan 

wisatawan agar mematuhi hukum, peraturan, adat 

kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan obyek 

(mencegah vandalisme). 

• Pramuwisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan 

serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai 

kepercayaan, adat istiadat, agama, ras dan sistem politik 

sosial negara asal wisatawan.  

• Pramuwisata berusaha memberikan keterangan yang baik 

dan benar. Apabila ada hal-hal yang belum dapat dijelaskan 
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maka Pramuwisata harus berusaha mencari keterangan 

mengenai hal tersebut dengan selanjutnya menyampaikan 

kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya. 

• Pramuwisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik 

perusahaan, teman seprofesi dan unsur-unsur pariwisata 

lainnya. 

• Pramuwisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah 

pribadinya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa belas 

kasihan dari wisatawan. 

• Pramuwisata pada saat perpisahan mampu memberikan 

kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali. 

(Sumber: Himpunan Pemandu Indonesia-HPI) 

 

Etika Umum Pemandu wisata: 

• Kebenaran dan kejujuran berkenaan dengan semua 

informasi yang diberikan pada wisatawan 

• Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan yang dipromosikan 

• Menjaga hubungan yang etis dengan penduduk setempat 

• Menjaga hubungan dengan rekan industri, wisatawan dan 

pemasok  

• Mempertimbangkan adat, budaya serta peraturan lokal.  

• Pertimbangan lingkungan dan pelaksanaan wisata yang 

berkelanjutan 

(Sumber: Indecon) 
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 Menangani Keluhan Wisatawan  

 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelayanan, 

ada 8 keterampilan dasar yang dapat diterapkan pada situasi dalam 

pelayanan: 

1. Pusatkan perhatian pada pelanggan 

2. Berikan pelayanan yang efisien 

3. Naikkan harga diri tamu 

4. Bina hubungan baik dan harmonis dengan pelanggan 

5. Berikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin 

6. Ketahuilah apa keinginan pelanggan 

7. Jelaskan pelayanan apa saja yang bisa diberikan oleh 

perusahaan 

8. Alihkan tugas pada yang lebih mampu bila tidak dapat 

melayani 

 

Delapan keterampilan dasar tersebut dapat diterapkan dengan tips 

berikut: 

1. Ucapkan salam pada pelanggan 

2. Tawarkan bantuan untuk melayani 

3. Layani keingintahuan wisatawan dengan sebaik-baiknya 

4. Setelah selesai melayani ucapkan terima kasih 

 

Jika anda melihat salah satu pengunjung dalam rombongan yang 

Anda pandu menunjukkan ekspresi yang berbeda: 

1. Hampiri pengunjung  tersebut dengan segera. 

2. Ajukan pertanyaan apakah ada hal yang kurang 

berkenan/kebutuhan lain  

3. Penuhi kebutuhan pengunjung tersebut 

4. Jika anda tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut 

alihkan ke staf lain  
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5. Apabila kebutuhan tersebut memang tidak dapat dipenuhi, 

sampaikan permohonan maaf  

6. Ajukan apakah ia membutuhkan bantuan yang lain atau tidak  

 

Pada saat-saat tertentu, terdapat kebutuhan untuk melayani lebih 

dari satu orang tamu.  Untuk menghadapi saat seperti itu berikut 

adalah tata cara yang baik untuk dilakukan: 

1. Tanggapi, sesegera mungkin tamu yang sedang menunggu. 

2. Cari saat jeda yang tepat dengan tamu pertama, ucapkan 

permisi dan tanyakan pada pengunjung kedua apa yang 

dapat anda bantu 

3. Tanggapi permintaan pengunjung kedua dan segara kembali 

kepada yang pertama. 

4. Lakukan langkah ini berulang-ulang diantara pengunjung 

tersebut sampai interaksi selesai  

 

Menangani pengunjung yang tidak sabar: 

1. Tanggapi kehadiran tamu dan memohon maaf atas 

keterlambatan. 

2. Yakinkan bahwa anda akan mengatasi masalahnya sesegera 

mungkin. 

3. Tangani masalahnya dengan cepat dan efisien dan bila perlu 

yakinkan kembali pengunjung yang tidak sabar. 

4. Berterima kasihlah pada pengunjung karena telah menunggu  

5. Setelah masalah selesai, ucapkan terimakasih (dengan nama 

kalau bisa) dan ucapkan maaf sekali lagi karena kesusahan 

yang telah tejadi  

 

Menanggapi pelayanan yang terlambat: 

1. Dengarkan komplain pengunjung tanpa memotong  

2. Ringkaskan masalahnya dari sudut pandang pengunjung dan 

tanggapi dengan empati (menbangun empati) 
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3. Jelaskan penyebab keterlambatan  

4. Jelaskan langkah yang akan anda lakukan untuk membantu 

menyelesaikan masalah dan bila perlu ucapkan permisi  

5. Periksa ulang dan temui kembali pengunjung tersebut secara 

teratur untuk selalu memberikan informasi terbaru. 

 

Bila jasa yang diinginkan pengunjung tidak tersedia: 

1. Memohon maaf karena tidak dapat menyajikan jasa yang 

diinginkan dan jelaskan mengapa tidak tersedia. 

2. Dengan tanpa memotong dan jelaskan bahwa anda 

memahami bahwa ia kecewa. 

3. Sajikan alternatif. Bila pengunjung tetap tidak puas, beritahu 

masalahnya pada supervisor anda dari sudut pandang tamu. 

 

Menangani perselisihan harga: 

1. Dengarkan keluhan (complaint) pengunjung tanpa 

memotong  

2. Ringkaskan masalahnya dari sudut pandang pengunjung dan 

tanggapi dengan empati (membangun pengertian) 

3. Bertanyalah kepada pengunjung untuk mendapatkan 

informasi tambahan. 

4. Jelaskan alasan dari biaya yang ditawarkan dan bila mungkin 

perlihatkan bukti pembayarannya. 

5. Bila pengunjung puas, mulailah transaksi  

6. Bila pengunjung tetap tidak puas, ringkas masalahnya dari 

sudut pandang pengunjung dan beritahu kepada supervisor. 
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B. Praktek Unjuk Kerja 

Judul Modul : Pelayanan dalam kegiatan wisata 

Elemen Kompetensi  

1 

: Memahami pelayanan prima untuk 

pariwisata bahari 

Alat dan Bahan :  

1. Alat       : Kertas plano, alat tullis 

2. Bahan  : Informasi tentang kawasan konservasi 

dan biota laut yang dilindungi 

3. Bahan Pembantu : Alat rekam, kamera  

Waktu    : 7 JP @ 45 menit 

 

No. 
Kriteria 

Unjuk Kerja 
Urutan Kerja/Kegiatan Alat Bantu 

1. Pelayanan 

prima untuk 

pemanduan, 

akomodasi, 

dan 

transportasi 

untuk wisata 

bahari 

dijabarkan 

1. Jelaskan aspek pelayanan 

prima pada pemanduan 

2. Jelaskan aspek pelayanan 

prima pada jasa boga 

3. Jelaskan aspek pelayanan 

prima pada jasa transportasi 

laut  

4. Jelaskan aspek pelayanan 

prima pada jasa akomodasi 

 

2. Interpretasi 

alam dan 

budaya 

dijelaskan 

1. Jelaskan prinsip dasar 

interpretasi 

2. Pilih obyek wisata yang 

menarik yang beradap 

dalam kawasan konservasi 

anda 

Poster  
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3. Cari informasi sedetil 

mungkin tentang objek yang 

anda pilih 

4. Siapkan alat bantu   

5. Interpretasikan objek wisata 

yang anda pilih dengan 

menggunakan  

 Pelayanan 

prima untuk 

pemanduan 

diperagakan 

1. Jelaskan kode etik dan etika 

umum pemandu wisata 

2. Pilih salah satu jenis keluhan 

wisatawan kepada pemandu 

3. Peragakan cara menangani 

masalah tersebut  

4. Buat rencana perjalanan 

dengan melengkapi formulir 

rencana perjalanan yang 

disediakan 

Formulir 

rencana 

perjalanan 
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C. Evaluasi  

Nama Peserta :  

Judul Modul :  Pelayanan dalam kegiatan wisata 

Elemen Kompetensi  

1 

: Memahami pelayanan prima untuk 

pariwisata bahari 

   

Tugas: 

1. Sebutkan aspek pelayanan prima pada kegiatan pariwisata 

bahari 

2. Sebutkan komponen dalam insterpretasi 

3. Sebutkan hal-hal penting yang perlu disiapkan saat membuat 

rencana perjalanan wisata Sebutkan jenis dan fungsi alat dan 

bahan pengumpulan data 

 

Nilai     K : Kompeten      BK : Belum Kompeten 

  

Paraf Pelatih  :  …………… 



Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Wisata Bahari Tingkat Operasional di 

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  

Kode Modul 

 

Judul Modul: Pelayanan dalam Kegiatan Wisata.  

Versi: 2015 
Halaman: 40 

 

D. Kemajuan Berlatih 

Nama 

Peserta 
:  

Judul Modul :  Pelayanan dalam kegiatan wisata 

Kompetensi  

1 
: 

Memahami pelayanan prima untuk pariwisata 

bahari 

   

No. Kriteria 

Unjuk Kerja 

Urutan pekerjaan Tingkat 

Kemajuan 

yang 

dicapai 

Catatan 

K BK 

1. Pelayanan 

prima untuk 

pemanduan, 

akomodasi, 

dan 

transportasi 

untuk wisata 

bahari 

dijabarkan 

1. Jelaskan aspek 

pelayanan prima 

pada pemanduan 

2. Jelaskan aspek 

pelayanan prima 

pada jasa boga 

3. Jelaskan aspek 

pelayanan prima 

pada jasa 

transportasi laut  

4. Jelaskan aspek 

pelayanan prima 

pada jasa 

akomodasi 

   

2. Interpretasi 

alam dan 

1. Jelaskan prinsip 

dasar interpretasi 

   



Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Wisata Bahari Tingkat Operasional di 

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  

Kode Modul 

 

Judul Modul: Pelayanan dalam Kegiatan Wisata.  

Versi: 2015 
Halaman: 41 

 

budaya 

dijelaskan 

2. Pilih obyek wisata 

yang menarik 

yang beradap 

dalam kawasan 

konservasi anda 

3. Cari informasi 

sedetil mungkin 

tentang objek 

yang anda pilih 

4. Siapkan alat 

bantu   

5. Interpretasikan 

objek wisata yang 

anda pilih dengan 

menggunakan  

 Pelayanan 

prima untuk 

pemanduan 

diperagakan 

1. Jelaskan kode etik 

dan etika umum 

pemandu wisata 

2. Pilih salah satu 

jenis keluhan 

wisatawan 

kepada pemandu 

3. Peragakan cara 

menangani 

masalah tersebut  

4. Buat rencana 

perjalanan 

dengan 

melengkapi 

formulir rencana 
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perjalanan yang 

disediakan 

Keterangan: 

K   : Kompeten 

BK : Belum Kompeten 

Paraf Peserta : …. 

 

Paraf Pelatih : … 
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BAB III. MEMBUAT TATA LAKSANA  

 

 

 

A. Lembar Informasi 

Judul Modul  : Pelayanan dalam Kegiatan Wisata 

Elemen Kompetensi  

2 

: Mencegah dampak negatif 

wisatawan   

 

1. Informasi Pokok  

 

 Dampak negatif kegiatan wisata  

 

Produk yang dipasarkan oleh sebuah kawasan konservasi melalui 

kegiatan wisata bahari sesungguhnya adalah jaminan bahwa 

keindahan dan keasrian ekosistem serta keanekaragaman dan 

keunikan biota didalamnya tetap ada atau terjaga kondisinya. Karena 

memang untuk itulah suatu area antara lain ditetapkan sebagai 

sebuah kawasan konservasi. Kelangsungan ekosistem dan kehidupan 

biota rentan terhadap aktivitas manusia.  

 

Kegiatan wisata dapat memberi sejumlah manfaat bagi kawasan 

konservasi serta masyarakat didalamnya. Sebaliknya juga berpeluang 

membawa dampak negatif jika pengelolaan tidak optimal, seperti 

contoh-contoh berikut ini:  
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Dampak ke lingkungan biofisik  

 

• Perairan tercemar oleh limbah kapal dan sampah yang 

dibuang pengunjung  

• Perairan menjadi keruh akibat lalu lintas kapal, kegiatan 

snorkling dan selam yang tidak tepat  

• Degradasi air tanah karena penggunaan yang berlebih 

dan tercemar feses manusia  

• Terjadi ledakan alga di perairan akibat peningkatkan 

nitrat oleh limbah manusia  

• Kerusakan karang oleh jangkar dan aktivitas snorkling & 

selam yang tidak tepat  

• Kerusakan habitat/ekosistem serta degradasi populasi 

hewan/tumbuhan akibat pembukaan lahan dan 

pembangunan infrastruktur serta akibat perilaku 

wisatawan yang merusak  

• Biota terganggu dan stress oleh bising dan perilaku 

pengunjung (misalnya suara mesin jetski mengganggu 

mamalia laut, melihat ikan mola-mola dan penyu terlalu 

dekat) 

• Populasi biota tertentu berkurang karena menjadi target 

wisata pancing atau target konsumsi, dan souvenir. 

Contoh: di Karibia populasi lobster, kerapu, dan kakap 

pernah berkurang karena pengambilan berlebih untuk 

konsumsi wisatawan 

 

 

Dampak sosial budaya  

 

• Bising oleh suara kapal dan aktivitas wisatawan  
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• Perubahan perilaku individual dan aktivitas kelompok 

karena mengikuti kebiasaan wisatawan dan musim-

musim kunjungan 

• Ketidaknyamanan karena pengolahan sampah yang 

terbatas 

• Konflik antara pengusaha dengan masyarakat atau antar 

anggota masyarakat 

 

 

Dampak ekonomi  

 

• Kenaikan harga pangan dan lahan sehingga daya beli 

masyarakat berkurang  

• Kepemilikan lahan oleh masyarakat berkurang karena 

masyarakat banyak menjual lahan kepada pemilik modal 

yang biasanya berasal dari luar  

 

Sejumlah dampak negatif yang dicontohkan di atas seringkali 

disebabkan oleh penyedia jasa wisata atau wisatawan yang secara 

sengaja atau tidak disengaja melakukan kegiatan yang berdampak 

negatif.  Pernyataan seperti ini, kerap disampaikan oleh wistawan 

atau penyedia jasa wisata:  “saya tidak tahu bahwa......” atau “saya 

tidak mengerti kalau aktivitas ini mengakibatkan .....” atau “tidak ada 

yang melarang bahwa...” dan seterusnya.  

 

Bagaimana dengan pengelola kawasan? Sering kali pengelola 

kawasan tidak siap dengan informasi dan buku untuk berkegiatan 

yang tepat. Sebuah kawasan konservasi misalnya memiliki pantai 

peteluran penyu dan dikembangkan menjadi daerah wisata penyu 

namun pengelola kawasan tidak mengarahkan penyedia jasa untuk 

mengatur jarak penginapan terhadap pantai. Yang dapat terjadi 
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kemudian adalah pantai menjadi terlalu terang oleh lampu atau 

bising oleh aktivitas wisatawan. Situasi itu berpotensi menyebabkan 

penyu tidak mau mendarat untuk bertelur karena untuk dapat 

bertelur, penyu butuh suasana tenang. Hal lain adalah bukan hanya 

menyaksikan penyu bertelur bahkan wisatawan mengganggu dengan 

menduduki penyu yang sedang bertelur.   

 

 

 

 Tata Laksana dan Fungsinya Dalam Pengelolaan Wisata 

Bahari  

 

Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi 

dampak negatif kegiatan wisata? Salah satu upaya mencegah atau 

mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat 

oleh perilaku wisatawan dan penyedia jasa wisata adalah 

memberlakukan tata laksana.  Tata laksana wisata adalah 

Stewart DesMeules/Marine Photobank 
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serangkaian panduan yang bertujuan mempengaruhi perilaku 

wisatawan dan/atau penyedia jasa wisata. Tata laksana dapat pula 

disebut sebagai kode etik atau buku bertindak atau code of conduct 

yang disampaikan kepada kelompok target dalam bentuk leaflet, 

poster, buku saku, panel di pusat informasi atau disampaikan oleh 

pemandu.  

 

 

Tata laksana dapat mencakup buku dan pengaturan untuk aspek-

aspek berikut:  

 

a) Perilaku ramah lingkungan, misalnya tidak membuang 

sampah, matikan lampu dan AC ketika tidak digunakan atau 

meninggalkan kamar, dan lain-lain  

b) Perilaku yang sensitif terhadap aspek sosial budaya, misalnya 

menggunakan pakaian yang sopan, tidak mengganggu 

upacara adat di area yang dikunjungi meski diperbolehkan 

melihat, dan lain-lain.  

Perilaku ramah 

lingkungan 

Perilaku yang 

sensitif terhadap 
aspek sosial budaya 

Pengelolaan jasa 

wisata yang 

professional & 
bertanggung jawab 

Tata laksana untuk 

pengaturan aspek: 
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c) Pengelolaan jasa wisata yang bertanggung jawab dan 

professional, misalnya kode etik pemandu, penyediaan 

makan tidak menggunakan steroform, dan menggunakan 

lampu hemat energi (lihat contoh).  

 

Gambar 4. Contoh tata laksana untuk hemat listrik 

 

 

Tata laksana memiliki beragam fungsi baik bagi pengelola, wisatawan 

maupun penyedia jasa wisata, seperti antara lain disebutkan dalam 

tabel berikut:  
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Bagi Pengelola Bagi wisatawan Bagi penyedia 

jasa wisata 

o Alat untuk 

mengedukasi 

penyedia jasa 

wisata dan 

wisatawan 

tentang 

konservasi 

o alat untuk 

engage penyedia 

jasa wisata dan 

wisatawan untuk 

ikut serta dalam 

upaya konservasi  

 

o sumber informasi 

dan pengetahuan 

tentang ekosistem 

dan biota 

o panduan untuk 

berkegiatan 

wisata yang 

nyaman dan benar  

o panduan untuk 

menjadi 

wisatawan yang 

cerdas dan 

wisatawan yang 

bijaksana (smart 

visitor atau wise 

visitor) 

o panduan 

untuk 

menyediakan 

jasa yang 

mendidik 

wisatawan  

o panduan 

untuk 

menyediakan 

jasa yang 

ramah 

lingkungan 

 

 

 Langkah-Langkah Pembuatan Tata Laksana  

 

1.3.1. Pembuatan tata laksana  

 

Pembuatan tata laksana memiliki langkah-langkah sebagai 

berikut:   
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1. Mengidentifikasi topik atau aktivitas yang akan diatur, 

misalnya pengaturan kegiatan snorkling atau pengaturan 

penggunaan listrik dan air yang hemat di penginapan, dan 

lain sebagainya. Seringkali 

pengelola menghadapi kondisi 

bahwa banyak dampak negatif 

yang perlu dicegah atau dikelola, 

sementara sumberdaya terbatas. 

Dalam kondisi seperti ini, 

pengelola kawasan mungkin perlu 

mengidentifikasi aktivitas atau 

dampak perlu dikelola dengan 

melakukan prioritasi. Proses ini 

dapat dilakukan dengan metode 

pair-wise ranking dan metode 

scoring yang dijelaskan lebih lanjut 

di bawah.  

  

2. Mengumpulkan atau 

menggali informasi ilmiah dan 

terbaru dari pakar atau praktisi 

berkenaan dengan topik dan 

informasi yang perlu disampaikan. 

Informasi dapat digali dari pakar 

dan praktisi di instansi pemerintah 

terkait, pusat penelitian, 

perguruan tinggi, NGO 

kelautan/konservasi, Lembaga 

adat atau desa. Tata laksana 

dibuat atas dasar atau 

pertimbangan ilmiah atau scientific input; tidak bisa sekedar 

melarang dan mengatur. Misalnya perlu ada dasar ilmiah 

1-Identifikasi topik / 

aktivitas yang perlu diatur 

2-Kumpulkan 

dasar/informasi ilmiah 

terkait topik yang dpilih 

3-Diskusi dengan pihak 

terkait 

4-Penyusunan tata 

laksana 

5-Diseminasi  
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mengapa membuat penginapan tidak boleh terlalu dekat 

dengan pantai peteluran penyu atau mengapa tidak boleh 

mengejar lumba-lumba. Informasi bisa didapat dari data 

primer maupun sekunder. 

 

3. Lakukan diskusi dengan berbagai pihak terkait, terutama 

ketika ingin membangun tata laksana yang memiliki kaitan 

dengan atau berpeluang membawa dampak ke aktivitas 

sosial budaya. 

  

4. Menyusun tata laksana yang mencakup (a) pembuatan 

rumusan, (2) pembuatan pesan, serta (c) mengemas tata 

laksana.  

 

a. Rumusan tata laksana mencakup (1) isu atau permasalahan, 

(2) mengapa masalah harus diatasi, serta (3)bagaimana 

mengatasi masalah tersebut. Contoh rumusan tata laksana 

dapat dilihat di Boks “Konsumsi makanan laut dan pembelian 

souvenir”. Rumusan tersebut adalah pengalaman Karibia 

dalam mengatur konsumsi makanan laut dan pembelian 

souvenir yang membaginya menjadi: apa isunya? Mengapa 

harus peduli? Apa yang harus dilakukan penyedia jasa 

wisata?  

b. Langkah yang mengikuti pembuatan rumusan adalah 

pembuatan pesan. Pesan dalam tata laksana disusun dengan:  

o format yang singkat,  

o bahasa yang mudah dipahami.  

Di halaman-halaman selanjutnya diberikan beberapa contoh 

tata laksana. Akan menjadi nilai lebih jika menggunakan 

ragam bahasa (ragam versi bahasa), tergantung asal 

mayoritas pengunjung. Jika ada peraturan lokal atau nasional 
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atau internasional yang perlu dipatuhi, maka aturan tersebut 

dapat pula dimasukkan dalam tata laksana. 

c. Pengemasan tata laksana ke dalam format yang 

menarik/atraktif/eye-catching agar mudah mengambil 

perhatian wisatawan. Kemasan dalam bentuk cetak seperti 

leaflet dan poster, atau audio visual seperti video. Tata 

laksana dalam bentuk poster diberikan dalam contoh 4.  

 

5. Diseminasi tata laksana langsung ke kelompok target atau 

menempatkan di lokasi yang strategis: 

• Tata laksana berbentuk leaflet dapat dibagikan kepada 

wisatawan ketika mereka memasuki kawasan melalui 

pusat informasi, penginapan, atau operator tur.  

• Pesan dalam tata laksana dapat pula dinarasikan oleh 

petugas lapangan dan pemandu  

• Video dapat didistribusi ke semua penginapan dan 

operator selam.  

• Menempatkan tata laksana dalam media sosial sehingga 

wisatawan dapat mengakses tata laksana sebelum 

datang ke kawasan.  

 

Pengelola kawasan dapat mewajibkan penyedia jasa wisata 

untuk menyajikan/ mensosialisasikan informasi mengenai 

kawasan konservasi dan perilaku wisatawan yang berpeluang 

merusak lingkungan yang rentan atau mudah rusak. 

Informasi singkat mengenai kawasan konservasi itu misalnya 

mencakup zonasi, kegiatan yang diperbolehkan, lokasi 

kegiatan wisata, keanekaragaman, jenis biota penting atau 

dilindungi yang ada dalam kawasan. Tata laksana kegiatan 

snorkling atau penyelaman misalnya, dapat diwajibkan 
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kepada penyelam pemula untuk menghindari kerusakan 

karang misalnya. 

 

1.3.2. Prioritasi perilaku untuk dibuatkan tata laksana  

 

Berikut adalah cara-cara untuk mengidentifikasi topik dan 

prioritasi dampak atau perilaku yang akan dibuatkan tata laksana:  

 

Metode Pair-wise ranking  

Metode ini secara prinsip adalah membandingkan signifikansi 

dampak satu terhadap dampak lainnya atau perilaku mana yang 

menimbulkan dampak lebih besar atau dampak lebih panjang. 

Dampak yang paling sering muncul adalah dampak yang paling 

signifikan, yang menjadi prioritas untuk dikelola dan dibuatkan 

tata laksananya. Proses membandingkan dapat menggunakan 

tabel di bawah ini:  

 

 D / P  

1 

D / P  

2 

D / P  

3 

D / P  

4 

dst … 

Dampak / 

perilaku 1 

     

dampak / 

perilaku 2 

     

dampak / 

perilaku 3 

     

dampak / 

perilaku 4 

     

dst …      

Keterangan: D = dampak ; P = perilaku  

Sel berwarna gelap adalah sel yang tidak perlu diisi  
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Contoh: 

 

Dampak  1 2 3 4 

1  2 3 1 

2   3 2 

3    3 

4     

Keterangan:  

1=Karang rusak karena jangkar kapal   

2=Karang rusak oleh wisatawan pemula 

3-Penyu tidak mendarat lagi karena pantai terlalu terang   

4=Konsumsi listrik untuk AC penginapan terlalu tinggi 

padahal daya terbatas   

 

Hasil  (kemunculan): 

1=Karang rusak karena jangkar kapal : 1 kali   

2=Karang rusak oleh wisatawan pemula:  2 kali    

3=Penyu tidak mendarat lagi karena pantai terlalu terang: 3 kali  

4=Konsumsi listrik untuk AC penginapan terlalu tinggi padahal 

daya terbatas: 0 (tidak ada). 

Kesimpulan: 

prioritas utama adalah nomor 3 diikuti oleh nomor 2. Tata laksana 

yang diprioritaskan dibuat adalah bagaimana mengelola pantai 

yang terlalu terang. 

 

Metode scoring  

Metode ini memberi skor pada dampak yang diakibatkan atau 

potensial diakibatkan oleh suatu kegiatan. Misalnya dengan 

melihat apakah kegiatan berdampak ke lingkungan/ekosistem, 

berdampak ke sosial budaya masyarakat, dan ke ekonomi 

masyarakat. Skor dapat terdiri dari: 0=tidak ada dampak; 
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1=dampak sangat kecil; 2=dampak kecil; 3= dampak sedang; 

4=dampak besar; 5=dampak sangat besar 

 

Kegiatan Terhadap 

lingkungan/ 

ekosistem 

Terhadap 

sosial 

budaya 

masyarakat 

Terhadap 

ekonomi 

masyarakat 

Skor 

total  

kegiatan 1     

kegiatan 2     

kegiatan 3     

kegiatan 4     

dst …     

 

Skor masing-masing kegiatan dijumlah. Kegiatan yang mendapat 

skor paling tinggi adalah kegiatan yang memiliki prioritas paling 

tinggi. Kegiatan dengan skor tertinggi kedua adalah prioritas 

kedua, dan demikian selanjutnya.  

 

Contoh:  

 

Kegiatan/ 

perilaku 

Terhadap 

lingkungan/ 

ekosistem 

Terhadap 

sosial 

budaya 

masyarakat 

Terhadap 

ekonomi 

masyarakat 

Skor 

total  

A 4 0 0 4 

B 5 0 2 7 

C 4 0 2 6 

D 1 1 4 6 

Keterangan: 

A=penempatan jangkar sembarangan sehingga karang rusak  

B=kegiatan snorkling wisatawan yang merusak karang 



Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Wisata Bahari Tingkat Operasional di 

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  

Kode Modul 

 

Judul Modul: Pelayanan dalam Kegiatan Wisata.  

Versi: 2015 
Halaman: 56 

 

C=Penyu tidak mendarat lagi karena pantai terlalu terang   

D=Konsumsi listrik untuk AC penginapan terlalu tinggi 

padahal daya terbatas  

 

Hasil: kegiatan snorkling (B) memiliki dampak paling besar 

sehingga pembuatan tata laksana diutamakan untuk mengelola 

perilaku wisatawan yang merusak karang dengan snorkling. 

 

Contoh rumusan tata laksana   

 

Boks : rumusan masalah 

 

Konsumsi makanan laut dan pembelian souvenir 

 

Apa isunya? 

Penangkapan berlebih sumberdaya laut sebagai seafood dan 

ornamental membawa permasalahan serius bagi lingkungan laut. 

Karena permintaan konsumen yang meningkat, banyak biota dari 

laut diambil/ditangkap dengan cara yang tidak ramah lingkungan. 

Seringkali perubahan kondisi itu baru disadari ketika lingkungan 

sudah rusak atau terdegradasi.  Sebagai contoh karena 

kepopuleran lobster, grouper, dan snapper, populasi mereka 

menurun jauh di Karibia. 

 

Wisatawan kerap kali tidak menyadari bahaya atau dampak yang 

terjadi ke lingkungan dengan membeli seafood tertentu atau 

membeli souvenir biota laut. Adalah peluang penyedia jasa wisata 

untuk mempengaruhi pilihan para wisatawan dengan 

mempromosikan dan mempraktekkan kegiatan yang berdampak 

negatif rendah. Penyedia jasa wisata juga dapat memberi 
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informasi asal seafood yang mereka sajikan, menggunakan ikan 

lokal, dan status biota laut yang disajikan atau dijual.  

 

Kenapa harus peduli? 

• Hilangnya spesies kunci  

• Menurunkan keanekaragaman hayati 

• Meningkatnya penangkapan ikan ilegal dan merusak  

• Populasi ikan menurun  

 

Apa yang harus dilakukan penyedia jasa wisata?   

• Mengedukasi konsumen tentang jenis seafood yang perlu 

dihindari, tidak membeli souvenir biota laut  

• Mendukung kegiatan perikanan yang berkelanjutan: 

menyajikan seafood bukan dari jenis yang terancam 

punah, species kunci, spesies yang ditangkap dengan alat 

tangkap ramah lingkungan  

• Tidak menjual biota laut untuk souvenir 

• Mencari tahu dan mematuhi aturan nasional dan 

internasional terkait pemanfaatan hewan laut  

 

Diambil sebagian dari: A practical guide to good practices oleh 

CELB-CORAL-TOI 
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Contoh-contoh tata laksana 

 

tata laksana wisata bahari selam dan snorkeling. Setiap pesan 

disusun dengan singkat dan menggunakan gambar/simbol 

sehingga menarik perhatian dan mudah diingat.  

 

1 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2010. 
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Tata laksana pengamatan parimanta yang ditujukan untuk 

wisatawan. Tata laksana mengatur mengatur jarak wisatawan 

dengan ikan serta penggunaan kamera dan blits. Pengaturan 

jarak dituangkan berdasar informasi ilmiah dari pakar dan 

LSM yang berkecimpung dalam pengelolaan dan penelitian pari 

manta seperti Aquatic Alliance. 

 

2 
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Tata laksana pengamatan pari manta untuk nakhoda kapal. 

Jarak dengan ikan, kecepatan kapal, dan beberapa hal lain 

diatur di sini secara singkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Tata laksana wisata mengamati hiu paus. Target tata laksana 

ini mencakup banyak kelompok, yaitu pengunjung dan 

nahkoda kapal.   

 

 

 

  

4 
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B. Praktek Unjuk Kerja 

Judul Modul : Pelayanan dalam kegiatan wisata 

Elemen Kompetensi  2 : Membuat tata laksana 

Alat dan Bahan :    

1. Alat       : kertas plano, alat tulis 

2. Bahan  : Informasi mengenai kawasan konservasi  

3. Bahan Pembantu : Contoh tata laksana  

Waktu    : 3 JP @ 45 menit 

 

No. 
Kriteria 

Unjuk Kerja 
Urutan Kerja/Kegiatan 

Alat 

Bantu 

1. Masalah 

diidentifikasi  

1. Pelajari sebuah kawasan 

konservasi yang memiliki 

kegiatan wisata atau 

potensial untuk kegiatan 

wisata 

2. Identifikasi maksimum 6 

perilaku atau dampak negatif 

kegiatan wisata yang sedang 

terjadi atau potensial terjadi  

3. Gunakan tabel pair-wise dan 

tempatkan dampak negatif 

tersebut dalam tabel 

4. Bandingkan mana yang lebih 

signifikan atau lebih besar 

antara perilaku atau dampak 

ke-1 dan ke-2. Tulis jawaban 

pada sel  1.  
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5. Lakukan seterusnya hingga 

semua sel penuh 

6.  Jumlahkan kemunculan 

masing-masing dampak  

7. Tentukan dampak mana yang 

diprioritaskan untuk dibuat 

tata kelolanya 

2. Konsep tata 

laksana 

disusun  

1. Buatlah rumusan tata laksana 

dengan menggunakan hasil di 

atas. Tentukan: 

a) isu/masalah,  

b) mengapa masalah harus 

diatasi?  

c) Bagaimana cara 

mengatasi masalah? 

2. Carilah data primer dan 

sekunder yang mendukung 

rumusan tersebut  

3. Buatlah pesan tata laksana 

secara singkat dan jelas  
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C. Evaluasi  

Nama Peserta :  

Judul Modul :  Pelayanan dalam kegiatan wisata 

Elemen 

Kompetensi  2 

: Membuat tata laksana 

   

Tugas: 

1. Sebutkan contoh dampak negatif kegiatan wisata di aspek 

biofisik, aspek sosial budaya masyarakat, dan ekonomi 

masing-masing 2 contoh. 

2. Jelaskan peran tata laksana bagi pengelola KKP dan 

wisatawan 

3. Sebutkan langkah-langkah pembuatan tata laksana  

4. Sebutkan mekanisme diseminasi tata laksana  

Nilai     K : Kompeten     BK : Belum Kompeten 

  

Paraf Pelatih  :  …………… 
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D. Kemajuan Berlatih 

Nama Peserta :  

Judul Modul :  Pelayanan dalam kegiatan wisata 

Kompetensi  2 : Membuat tata laksana 

   

No

. 

Kriteria 

Unjuk Kerja 

Urutan pekerjaan Tingkat 

Kemajua

n yang 

dicapai 

Catata

n 

K BK 

1. Masalah 

diidentifikas

i  

1. Pelajari sebuah 

kawasan konservasi 

yang memiliki 

kegiatan wisata atau 

potensial untuk 

kegiatan wisata 

2. Identifikasi 

maksimum 6 perilaku 

atau dampak negatif 

kegiatan wisata yang 

sedang terjadi atau 

potensial terjadi  

3. Gunakan tabel pair-

wise dan tempatkan 

dampak negatif 

tersebut dalam tabel 

4. Bandingkan mana 

yang lebih signifikan 

atau lebih besar 
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antara perilaku atau 

dampak ke-1 dan ke-

2. Tulis jawaban pada 

sel  1.  

5. Lakukan seterusnya 

hingga semua sel 

penuh 

6.  Jumlahkan 

kemunculan masing-

masing dampak  

7. Tentukan dampak 

mana yang 

diprioritaskan untuk 

dibuat tata kelolanya 

2. Konsep tata 

laksana 

disusun  

1. Buatlah rumusan 

tata laksana dengan 

menggunakan hasil 

di atas. Tentukan: 

a) isu/masalah,  

d) mengapa 

masalah harus 

diatasi?  

e) Bagaimana cara 

mengatasi 

masalah? 

2. Carilah data primer 

dan sekunder yang 

mendukung rumusan 

tersebut  
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3. Buatlah pesan tata 

laksana secara 

singkat dan jelas  

Keterangan: 

K   : Kompeten       BK : Belum Kompeten 

Paraf Peserta : …. 

 

Paraf Pelatih : … 
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BAB IV PENUTUP 

 

Ruang lingkup modul Pelayanan dalam Kegiatan Wisata berhubungan 

dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan 

untuk dapat melakukan pelayanan prima kepada wisatawan serta 

mencegah dampak negatif wisatawan di kawasan konservasi, 

perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. 

 

Modul ini disusun sebagai acuan dalam proses pelatihan Pengelolaan 

Kegiatan Wisata Bahari di Kawasan Konservasi, Perairan, Pesisir, dan 

Pulau-Pulau Kecil Tingkat Dasar. Segala petunjuk penggunaan modul 

ini hendaknya dapat dilakukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran 

pelatihan. Hal-hal yang tidak termuat dalam modul ini namun relevan 

dengan materi dapat diberikan sebagai pengkayaan.  Semoga modul  

ini dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. 
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BAB V. SUMBER-SUMBER LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK 

PENCAPAIAN KOMPETENSI 
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B. Materi Pelatih  
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dan jika memungkinkan berupa audiovisual. 
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