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BAB I. PENDAHULUAN 

 
A. Deskripsi 

Ruang lingkup modul Komunikasi Secara Efektif ini membahas 

tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan 

untuk berkomunikasi dengan wisatawan dan pihak lain. 

 

B. Peta Kedudukan Modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Prasyarat 

Jumlah peserta tiap paket pelatihan berkisar antara 15-20 orang 

dengan persyaratan sebagai berikut: 

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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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, identifikasi potensi, dan 

pemantauan kegiatan wisata. 

 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

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.  
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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 

PANDUAN 

: Komunikasi secara Efektif 

KOMPETENSI : Komunikasi dengan pihak terkait pariwisata 

dan promosi kegiatan wisata ke wisatawan 

DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,  

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan  

untuk berkomunikasi secara efektif dengan 

pihak terkait dan mempromosikan kegiatan 

wisata  

 

 

No. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Melakukan komunikasi 

antar pihak 

1. Pihak terkait 

pariwisata diketahui 

2. Saluran komunikasi 

melalui berbagai 

media diidentifikasi 

3. Kegiatan 

penjangkauan kepada 

pihak terkait 

diterapkan 

2. Mempromosikan kegiatan 

wisata kepada wisatawan 

4. Informasi wisata 

disajikan 

5. Media promosi dibuat 

 

G. Waktu 

Alokasi waktu untuk mata pelatihan  membangun komunikasi 

dengan pihak terkait dan wisatawan sebanyak 10  x 45 menit.  
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H. Pengertian dan Istilah 

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. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 

4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah 

Daerah. 

5. 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.  

6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.  

7. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi 

Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu 

atau lebih wilayah administratif yang di  dalamnya terdapat 

daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

8. Usaha  pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata.  
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9. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang 

yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

10. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang 

saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam 

penyelenggaraan pariwisata. 

11. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki 

fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk 

pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh 

penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan 

ekonomi, sosial dan budaya, daya dukung lingkungan hidup, 

serta pertahanan dan keamanan.  

12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas 

kerja.  

13. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu 

yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

pariwisata.  

 

 



Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Wisata Bahari Tingkat Operasional di 

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  

Kode Modul 

 

Judul Modul: Komunikasi Secara Efektif.  

Versi: 2015 
Halaman: 16 

 

BAB II. MEMBANGUN KEGIATAN 

PENJANGKAUAN UNTUK PIHAK TERKAIT 
 

A. Lembar Informasi 

Judul Modul   : Komunikasi secara Efektif 

Elemen Kompetensi  1 : Melakukan komunikasi antar 

pihak 

 

1. Informasi Pokok 

 

1.1. Mengidentifikasi pihak terkait pariwisata 

 

Pengelolaan pariwisata di dalam kawasan konservasi perlu 

melibatkan pihak-pihak terkait wisata, terutama masyarakat 

setempat dan pemilik usaha. Pariwisata berkelanjutan tidak akan 

bertahan tanpa dukungan kelompok-kelompok tersebut. Pihak 

terkait pariwisata merupakan individu atau kelompok yang memiliki 

ketertarikan atau kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan 

yang dalam pengelolaan pariwisata dalam KKP3K. Pihak terkait 

wisata memainkan peran penting dalam menjalankan kegiatan 

pariwisata.  Pada tabel 1 berikut ini para pihak diidentifikasi dan 

dijabarkan peran-perannya. 
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Tabel 1. Pihak terkait pariwisata dan perannya 

 

Pihak 

Terkait 

Deskripsi Peran 

Masyarakat Komunitas geografis merupakan 

kelompok orang yang tinggal 

pada daerah yang sama.  

Komunitas fungsional 

merupakan kelompok orang 

yang memiliki kesamaan cara 

hidup, seperti profesi, tradisi, 

bahasa, atau budaya; meskipun 

tidak tinggal di tempat yang 

sama. 

Contoh: Kelompok nelayan, 

Organisasi masyarakat, Karang 

taruna, PKK, Masyarakat adat 

1. Mendukung 

kegiatan 

2. Memantau 

dampak wisata 

3. Mengelola 

usaha. 

Pemerintah • Pemerintah 

o Pemerintah 

daerah 

o Pemerintah 

pusat 

o Unit pelaksana 

teknis 

o Satuan kerja 

o Dinas/suku 

dinas terkait 

 

1. Penetapan 

kebijakan 

2. Penyiapan 

sarana dan 

prasarana 

3. Penetapan 

standar 

kesehatan dan 

keamanan 

4. Penetapan dan 

pengelolaan 

kawasan 

konservasi 
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5. Pengalokasian 

dana 

pembangunan. 

Pengelola 

usaha 

Kelompok ini merupakan 

kelompok besar dari skala mikro 

hingga multinasional. Mereka 

dapat menjamin kedatangan 

wisatawan dan mampu 

mempengaruhi pilihan 

wisatawan. 

• Pengelola usaha 

o Pemilik usaha 

akomodasi 

o Komunitas 

penyedia jasa 

pemanduan 

o Perusahaan 

agen perjalanan 

o Penyedia jasa 

transportasi 

o Operator 

penyelaman 

o Penyedia jasa 

makanan dan 

minuman 

o Investor/Lemba

ga finansial dan 

investasi 

o Asosiasi bisnis 

1. Mengurangi 

dampak wisata 

terhadap 

lingkungan 

sosial, budaya, 

dan 

lingkungan.  

2. Menyebarkan 

Informasi dan 

kegiatan 

pendidikan 

terkait KKP3K. 

Komunitas 

ilmiah 

• Komunitas ilmiah 

o Universitas 

Memberikan 

data, 
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o Lembaga 

penelitian 

 

informasi, dan 

pengetahuan 

yang 

mendukung 

pengelolaan 

pariwisata 

Lembaga/ko

munitas 

lainnya 

• Lembaga/komunitas 

lainnya 

o Lembaga 

swadaya 

masyarakat 

o Komunitas 

profesi dan 

peminatan 

 

1. Bantuan 

teknis,  

2. Fasilitasi 

masyarakat,  

3. Pendanaan,  

4. Penyediaan 

dan 

penyebaran 

data dan 

informasi,  

5. Perencanaan. 

 

 

1.2 Mengidentifikasi saluran komunikasi 

 

Saluran komunikasi merupakan sarana penyampaian pesan ke 

kelompok target. Agar pesan dapat tersampaikan secara efektif, 

saluran komunikasi harus mampu menarik perhatian kelompok 

target dengan tepat dan berulang-ulang. Langkah pertama untuk 

mengidentifikasi saluran komunikasi adalah mengidentifikasi 

kelompok target. Langkah berikutnya adalah menganalisis pesan 

yang akan dikomunikasikan. Terakhir, pilihlah saluran komunikasi 

sesuai hasil analisis pesan tersebut. Saluran-saluran komunikasi 

dapat berupa: 
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1. Saluran komunikasi pribadi, yang melibatkan dua atau 

beberapa orang yang berkomunikasi langsung satu sama lain. 

Media saluran komunikasi pribadi dapat berupa: 

a. Ceramah 

b. Telepon 

c. Email 

d. Pesan singkat 

2. Saluran komunikasi non pribadi, yang diarahkan pada lebih 

dari satu orang secara tidak langsung. Media saluran 

komunikasi non pribadi dapat berupa: 

a. Media massa cetak, seperti koran, majalah, dan 

tabloid. Media tersebut biasanya tersebar luas, 

tetapi membutuhkan dana untuk mendapatkan 

ruang. Alternatif cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengundang wartawan untuk meliput atau 

menjadi penulis di dalam rubrik yang telah 

disediakan redaksi. 

b. Media massa penyiaran, seperti radio dan televisi. 

Siaran radio dan televisi dapat mencakup daerah 

yang luas, akan tetapi dibatasi oleh waktu siaran.  

Dapat pula mengundang wartawan untuk meliput 

atau menjadi pengisi acara. 

c. Media elektronik, seperti film, CD, dan DVD. Media 

elektronik efektif untuk memberikan gambaran 

tentang suatu topik. Penyebaran media tersebut 

dapat dilakukan melalui kegiatan menonton 

bersama, dilampirkan pada jejaring sosial, atau 

dikirimkan melalui pos. 
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d. Media tampilan (mural, billboard, papan 

pengumuman, dan poster). Media tampilan biasanya 

berisi pesan yang singkat dan dapat dibaca sekilas 

oleh orang-orang yang melewati tempat tersebut. 

Media tersebut harus dibuat sesederhana mungkin 

untuk menampilkan suatu pesan sejelas mungkin.  

e. Pementasan dan festival (drama, pentas boneka, 

cerita, dongeng, lagu, lomba, dan tarian). Skala dari 

pementasan dan festival akan menentukan seberapa 

besar upaya dan jangkauannya.  

f. Buku, buklet, dan majalah non fiksi (buku panduan 

lapangan, buklet peraturan, buku teks, jurnal). 

Media tersebut dapat memberikan informasi yang 

mendalam tentang topik yang akan disampaikan. 

Dengan membuat tampilan yang menarik,media 

tersebut juga dapat menjangkau berbagai kalangan. 

g. Buku, buklet, dan majalah fiksi (komik, cerita 

bergambar, novel grafis, novel). Secara umum, 

jangkauan media fiksi lebih luas dari pada non fiksi. 

Komik dapat menjangkau anak-anak dan target 

umum.  

h. Demonstrasi. Penyampaian pesan berupa 

demonstrasi biasanya terkait dengan hal-hal teknis 

yang dapat dipraktikkan langsung.  

i. Gimmick (alat tulis kantor, prangko, stiker, mug, topi, 

dan kaos). Gimmick dalam bentuk kebutuhan sehari-

hari memungkinkan orang untuk menerima pesan 

berulang-ulang setiap hari. 
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 1.3. Membuat kegiatan penjangkauan 

 

a. Dasar-dasar penjangkauan (outreach) 

 

Penjangkauan merupakan suatu strategi untuk menjangkau individu 

atau kelompok masyarakat yang tidak dapat atau kesulitan 

mengakses informasi. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa 

masalah hambatan geografis, birokratis, keadaan sosial, dan adat 

istiadat.  

 

Mengembangkan kegiatan penjangkauan memerlukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Perkirakan kebutuhan penjangkauan untuk mengetahui 

topik dan pesan apa saja yang harus disampaikan berikut 

dengan kelompok targetnya. 

2. Tentukan target yang realistis bagi setiap kelompok target. 

Identifikasi kelompok target berikut pesan yang akan 

disampaikan. Tentukan pula saluran dan media komunikasi 

yang sesuai untuk kelompok tersebut agar target dapat 

dicapai. 

3. Pilihlah metode penjangkauan sesuai dengan kelompok 

target, dengan mempertimbangkan saluran dan media 

komunikasi yang akan digunakan.. 

 

b. Memilih metode penjangkauan (outreach) 

 

Setelah memilih kelompok target, saluran, dan media komunikasi, 

langkah berikutnya adalah menentukan metode penjangkauan. 

Metode tersebut bergantung pada kebutuhan lapangan, jadual, dan 

anggaran. Anda mungkin telah terbayang strategi menjangkau 

kelompok target yang Anda pilih. Berikut ini beberapa contoh 

metode penjangkauan kepada kelompok target: 
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• Untuk menjangkau anak-anak di usia sekolah, maka 

kegiatan-kegiatan di atau bersama sekolah akan lebih efektif. 

Media-media juga dapat disiapkan sebagai alat bantu ajar. 

• Untuk menjangkau kaum wanita dapat melalui kegiatan PKK 

ataupun pengajian wanita. 

• Nelayan, pengusaha transportasi, dan pendatang akan selalu 

melewati pelabuhan, maka penempatan media tampilan di 

pelabuhan, atau kegiatan di pelabuhan akan lebih efektif. 

• Untuk menjangkau pihak pemerintah, Anda dapat 

melakukan audiensi dan presentasi. Anda dapat juga 

menggunakan acara-acara yang dikoordinir oleh pemerintah 

untuk menyampaikan pesan. 

• Muslim memiliki kewajiban shalat jumat sedangkan umat 

kristiani berkumpul di gereja setiap minggu, untuk 

menjangkau mereka, ceramah yang menghubungkan pesan-

pesan dengan nilai-nilai agama dapat dilakukan. 

• Anak-anak muda di Indonesia sangat aktif menggunakan 

internet, maka media internet seperti facebook, twitter, 

blog, youtube, dan lain sebagainya dapat digunakan untuk 

menjangkau mereka. 

• Media massa dapat menjangkau kelompok target yang luas, 

oleh sebab itu, dapat digunakan untuk menyampaikan pesan 

secara luas. Pelibatan media massa dapat dilakukan dengan 

cara mengundang wartawan atau mengisi acara atau rubrik 

yang tersdia pada media tersebut. 
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• Untuk menjangkau akademisi, maka seminar-seminar yang 

menghasilkan jurnal dan prosiding; atau pembuatan buku-

buku teks dan panduan lapangan dapat dilaksanakan. 

 

c. Menyiapkan media komunikasi 

 

Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang berarti perantara 

atau pengantar. Oleh sebab itu, media merupakan segala bentuk 

sarana untuk membawa pesan dari sumber ke penerima. Dalam 

mengembangkan media ada prinsip VISUALS, yaitu: 

• Visible, atau mudah dilihat 

• Interesting, atau menarik 

• Simple, atau sederhana 

• Useful, atau berguna 

• Accurate, atau benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

• Legitimate, atau sah 

• Structured, atau terstruktur 

 

Pesan yang dihantarkan melalui media juga harus efektif dan kreatif, 

sehingga dapat diterima oleh penerima pesan. Oleh sebab itu, pesan 

harus memenuhi hal-hal berikut: 

1. Menarik perhatian. Fokus pada suatu ide atau pesan pokok. 

Jangan terlalu banyak ide, yang dapat membingungkan 

khalayak sasaran. 

2. Pesan arus mudah, sederhana, jelas. Pesan yang efektif harus 

memberikan informasi yang relevan dan baru bagi kelompok 

target. 

3. Pesan harus dapat dipercaya, tidak bohong, dan terjangkau. 
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4. Pesan harus dibuat sehingga terlihat menguntungkan 

kelompok target. 

5. Pesan harus konsisten disebarkan dengan makna yang selalu 

sama. 

6. Pesan harus mendorong kelompok target untuk bertindak, 

dapat berupa himbauan-himbauan. 

 

Himbauan untuk melakukan sesuatu dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu: 

1. Rasional. Menghimbau dengan pesan rasional yang 

berdasarkan akal sehat. Misalnya, “Dukunglah zonasi TWP 

Gili Matra untuk keberlanjutan sumber daya alam” 

2. Emosional. Menghimbau dengan pesan yang menggugah 

emosi. Misalnya, “Bom ikan berbahaya. Stop 

penggunaannya” 

3. Ancaman. Menghimbau dengan pesan mengancam. 

Misalnya, “Penggunaan bom ikan akan diancam hukuman 

penjara minimal 5 tahun atau denda 1.000.000 (satu milyar) 

rupiah”. 

4. Ganjaran. Menghimbau dengan menjelaskan hasil yang akan 

didapat. Misalnya, “Melindungi Gili Meno, demi 

kelangsungan hidup anak cucu kita.” 

5. Motivasional. Menghimbau dengan memotivasi. Misalnya, 

“Ayo, kamu bisa!”. 

 

Setelah Anda menentukan semua aspek di atas, maka langkah 

berikutnya adalah merealisasikan media. 
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B. Praktek Unjuk Kerja 

Judul Modul : Komunikasi secara efektif  

Elemen 

Kompetensi  1 

: Melakukan komunikasi antar pihak  

Alat dan Bahan :    

1. Alat       : Pulpen, spidol, papan tulis, contoh 

poster, papan pengumuman, atau 

infografis, matriks identifikasi media. 

2. Bahan  : Metaplan, kertas plano, foto atau 

majalah bekas, informasi tentang KKP3K. 

Bahan 

Pembantu 

: Contoh media 

Waktu    : 2 JP @ 45 menit 

 

 

 

No. 

Kriteria 

Unjuk 

Kerja 

Urutan Kerja/Kegiatan 

Ala

t 

Ban

tu 

1

. 

Pihak 

terkait 

pariwisata 

diketahui 

1. Siapkanlah kertas plano dan 

metaplanTuliskanlah pihak-pihak 

terkait pariwisata di KKP3K Anda dalam 

metaplan. 

2. Buatlah daftar pihak-pihak tersebut 

dalam kertas plano. 
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2

. 

Saluran 

komunika

si melalui 

berbagai 

media 

diidentifik

asi 

1. Gunakanlah daftar pihak terkait 

dan tata laksana yang telah dibuat 

sebelumnya. 

2. Siapkanlah tabel seperti di bawah 

ini di dalam kertas plano: 

N

o. 

Pih

ak 

ter

kait 

Kelo

mpok 

targe

t 

Pes

an 

Salura

n 

komu

nikasi 

Media 

Komu

nikasi 

      

      

      

3. Pilihlah pihak-pihak terkait yang akan 

menerima pesan (tata laksana). Jika 

perlu, buatlah kelompok-kelompok 

dalam pihak terkait tersebut.  

4. Usahakan mendapatkan informasi 

sedetil mungkin. Cari tahu preferensi 

mereka terhadap media.   

5. Pilihlah lokasi dimana pesan akan 

disampaikan. 

6. Pertimbangkan kedalaman pesan yang 

akan disampaikan. Jika target luas, 

maka pesan yang disampaikan harus 

spesifik. Semakin spesifik suatu target, 

maka semakin dalam pesan dapat 

disampaikan. 
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7. Pertimbangkan juga jangkauan pesan 

pada kelompok target tersebut. 

Perhatikan pula sarana pendukung 

yang dibutuhkan. 

8. Pilihlah saluran komunikasi dan 

medianya untuk setiap pesan dan 

kelompok target. 

9. Masukkanlah pilihan pihak terkait, 

kelompok target, pesan, saluran 

komunikasi dan media komunikasi ke 

dalam tabel . 

3

. 

Kegiatan 

penjangka

uan 

kepada 

pihak 

terkaitdit

erapkan 

1. Gunakanlah tabel saluran komunikasi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

2. Siapkanlah formulir rencana 

penjangkauan seperti di bawah ini 

pada selembar kertas plano: 

Formulir Rencana Penjangkauan 

Judul: 

Topik: 

Kelompok target: 

Pesan: 

Metode penjangkauan: 

Media : 

Lokasi penerapan: 

Waktu pelaksanaan: 

3. Pilihlah salah satu kelompok target, 

pesan, atau media. 
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4. Diskusikanlah metode penjangkauan 

yang akan dipilih dengan menggunakan 

contoh-contoh yang diberikan pelatih. 

5. Pilihlah metode penjangkauan sesuai 

dengan kebutuhan lapangan, jadual, 

dan anggaran. 

6. Diskusikanlah pesan dan himbauan 

yang akan disampaikan hingga pesan 

terdengar menarik dan kreatif. 

7. Diskusikanlah media yang akan 

digunakan menggunakan matriks 

identifikasi media. 

8. Diskusikanlah lokasi dan waktu 

penerapan 

9. Tuliskanlah ke dalam formulir 

penjangkauan. 

10. Setelah Anda menentukan semua 

aspek di atas, maka langkah berikutnya 

adalah merealisasikan media dalam hal 

ini berupa media tampilan (poster, 

spanduk, baligo, billboard, dan papan 

pengumuman). Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

• Siapkanlah kertas plano, alat tulis, 

foto atau majalah bekas. 

• Pilih topik dan pesan 
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• Visualisasikan pesan dalam bentuk 

gambar 

• Elemen-elemen disiapkan, yang 

meliputi: Judul, sub judul, isi, logo 

dan identitas. 

• Pesan dibuat menyolok, singkat, 

cukup besar, dan dapat dilihat dari 

jarak jauh (2 meter untuk poster dan 

papan pengumuman, dan 6 meter 

untuk lainnya). 

• Buat dengan warna kontras dengan 

latar belakang. 

• Hindarkan embel-embel yang tidak 

perlu 

• Gambar usahakan sederhana dan 

mudah dicerna 

 
Gambar 1. Poster dan elemen-elemennya 



Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Wisata Bahari Tingkat Operasional di 

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  

Kode Modul 

 

Judul Modul: Komunikasi Secara Efektif.  

Versi: 2015 
Halaman: 31 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Contoh papan pengumuman  

 

Gambar 3. Contoh billboard  

 

11. Presentasikanlah hasil pekerjaan 

Anda  
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C. Evaluasi  

Nama Peserta :  

Judul Modul :  Komunikasi secara efektif 

Elemen 

Kompetensi  1 

: Melakukan komunikasi antar pihak  

   

Tugas: 

1. Sebutkanlah kelompok-kelompok pihak terkait 

wisata! 

2. Sebutkanlah saluran-saluran komunikasi! 

3. Apakah yang dimaksud dengan penjangkauan? 

4. Sebutkan prinsip pengembangan media! 

Nilai     K : KompetenBK : Belum Kompeten 

  

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

Nama Peserta :  

Judul Modul  :  Komunikasi secara efektif 

Kompetensi  1 : Melakukan komunikasi antar pihak 

   

No. Kriteria Unjuk 

Kerja 

Urutan pekerjaan Tingkat 

Kemajuan 

yang 

dicapai 

Catatan 

K BK 

1. Pihak terkait 

pariwisata 

diketahui 

1. Siapkanlah kertas 

plano dan 

metaplan 

2. Bekerjalah dalam 

kelompok. 

3. Tuliskanlah pihak-

pihak terkait 

pariwisata di 

KKP3K Anda 

dalam metaplan. 

4. Tempelkanlah 

nama-nama pihak 

terkait sesuai 

dengan 

kelompoknya. 
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5. Pilihlah pihak-

pihak terkait 

pariwisata sesuai 

dengan 

prioritasnya. 

6. Buatlah daftar 

pihak-pihak 

tersebut dalam 

kertas plano. 

2. Saluran 

komunikasi 

melalui 

berbagai 

media 

diidentifikasi 

1. Pilihlah pihak-

pihak terkait yang 

akan menerima 

pesan. Jika perlu, 

buatlah 

kelompok-

kelompok dalam 

pihak terkait 

tersebut.  

2. Usahakan 

mendapatkan 

informasi sedetil 

mungkin. Cari 

tahu preferensi 

mereka terhadap 

media.   

3. Pilihlah lokasi 

dimana pesan 

   



Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Wisata Bahari Tingkat Operasional di 

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  

Kode Modul 

 

Judul Modul: Komunikasi Secara Efektif.  

Versi: 2015 
Halaman: 35 

 

akan 

disampaikan. 

4. Pertimbangkan 

kedalaman pesan 

yang akan 

disampaikan. Jika 

target luas, maka 

pesan yang 

disampaikan 

harus spesifik. 

Semakin spesifik 

suatu target, 

maka semakin 

dalam pesan 

dapat 

disampaikan. 

5. Pertimbangkan 

juga jangkauan 

pesan pada 

kelompok target 

tersebut. 

Perhatikan pula 

sarana pendukung 

yang dibutuhkan. 

6. Pilihlah saluran 

komunikasi dan 

medianya untuk 
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setiap pesan dan 

kelompok target. 

7. Masukkanlah 

pilihan pihak 

terkait, kelompok 

target, pesan, 

saluran 

komunikasi dan 

media komunikasi 

ke dalam tabel . 

 Kegiatan 

penjangkauan 

kepada pihak 

terkait 

diterapkan 

1. Pilihlah salah satu 

kelompok target, 

pesan, atau 

media. 

2. Diskusikanlah 

metode 

penjangkauan 

yang akan dipilih 

dengan 

menggunakan 

contoh-contoh 

yang diberikan 

pelatih. 

3. Pilihlah metode 

penjangkauan 

sesuai dengan 

kebutuhan 
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lapangan, jadual, 

dan anggaran. 

4. Diskusikanlah 

pesan dan 

himbauan yang 

akan disampaikan 

hingga pesan 

terdengar 

menarik dan 

kreatif. 

5. Diskusikanlah 

media yang akan 

digunakan 

menggunakan 

matriks 

identifikasi media. 

6. Diskusikanlah 

lokasi dan waktu 

penerapan 

7. Tuliskanlah ke 

dalam formulir 

penjangkauan. 

8. Setelah Anda 

menentukan 

semua aspek di 

atas, maka 

langkah 
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berikutnya adalah 

merealisasikan 

media dalam hal 

ini berupa media 

tampilan (poster, 

spanduk, baligo, 

billboard, dan 

papan 

pengumuman). 

Langkah-

langkahnya 

adalah sebagai 

berikut: 

• Siapkanlah 

kertas plano, 

alat tulis, foto 

atau majalah 

bekas. 

• Pilih topik dan 

pesan 

• Visualisasikan 

pesan dalam 

bentuk gambar 

• Elemen-

elemen 

disiapkan, yang 

meliputi: Judul, 
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sub judul, isi, 

logo dan 

identitas. 

• Pesan dibuat 

menyolok, 

singkat, cukup 

besar, dan 

dapat dilihat 

dari jarak jauh 

(2 meter untuk 

poster dan 

papan 

pengumuman, 

dan 6 meter 

untuk lainnya). 

• Buat dengan 

warna kontras 

dengan latar 

belakang. 

• Hindarkan 

embel-embel 

yang tidak 

perlu 

• Gambar 

usahakan 

sederhana dan 

mudah dicerna 
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9. Presentasikanlah 

hasil pekerjaan 

kelompok Anda 

Keterangan: 

K   : Kompeten 

BK : Belum Kompeten 

Paraf Peserta : …. 

 

Paraf Pelatih : … 
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BAB III. MEMPROMOSIKAN KEGIATAN WISATA 

KEPADA WISATAWAN 
 

 

A. Lembar Informasi 

Judul Modul   : Komunikasi secara Efektif 

Elemen Kompetensi  1 : Mempromosikan kegiatan wisata 

kepada wisatawan 

 

1. Informasi Pokok 

 

1.1. Mengumpulkan informasi wisata 

 

Informasi tersedia dari berbagai sumber dan dapat digunakan untuk 

mendukung pariwisata. Informasi dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, 

mengatasi masalah, menghemat waktu, dan bersenang-senang. 

Aliran informasi tidak pernah berhenti, sumbernya dapat berupa 

hasil pembicaraan dengan rekan dan keluarga, surat kabar, televisi, 

dan lain sebagainya. Informasi yang dibutuhkan oleh pengelola 

pariwisata haruslah digali dari sumber-sumber yang benar-benar 

relevan dan dapat dipercaya sehingga informasi yang didapat benar-

benar berkualitas dan memberikan manfaat. 

 

Salah satu ciri informasi yang berkualitas adalah terkini yang 

mengandung makna bahwa informasi tersebut merupakan kondisi 

yang paling akhir dari apa yang diinformasikan. Untuk mendapatkan 

informasi terkini Anda harus senantiasa memperbaharuinya dengan 

selalu mengikuti perkembangannya melalui sarana-sarana yang 
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tersedia. Beberapa informasi yang sering mengalami perubahan dan 

perlu mendapat perhatian utama untuk dilakukan pembaharuan 

antara lain kondisi lingkungan sekitar, kurs mata uang, kondisi politik, 

dan lain-lain. 

 

Masalahnya adalah menemukan informasi yang tepat dengan 

kualitas yang kita inginkan. Langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah mengidentifikasi informasi apa yang dibutuhkan dan 

mengapa. Walaupun Anda dapat mencari kemana-mana, tetapi 

upaya tersebut cenderung melelahkan. Oleh sebab itu kita harus 

melihat seberapa besar kebutuhan akan informasi. Apakah untuk: 

presentasi, brosur wisata, laporan kegiatan wisata, atau pembuatan 

poster tata laksana. Hal tersebut akan membantu Anda dalam 

memperkirakan seberapa banyak informasi yang perlu dicari. 

 

Setelah mengetahui kebutuhan, Anda perlu mengetahui informasi 

apa yang ingin dicari. Anda dapat memilih topik-topik terkait wisata 

tertentu yang ingin anda olah. Setelah mengetahui topik, Anda harus 

mengeksplorasi bagaimana informasi dapat dikumpulkan. Informasi 

wisata dapat dikumpulkan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut 

: 

• Berbicara dan mendengarkan para ahli setempat, 

• Berbicara dan mendengarkan pemuka adat, 

• Mengobservasi/mengeksplorasi pribadi setempat, 

• Memberikan informasi yang diorganisasi dari memori dan 

pengalaman pribadi, 

• Melihat televisi, video, dan film, 

• Mendengarkan radio, 

• Membaca surat kabar, buku, dan referensi lainnya, 

• Membuka internet, 
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• Menjadi anggota Himpunan Kepemanduan wisata, 

• Menghadiri peristiwa-peristiwa pariwisata. 

Informasi yang telah Anda terima perlu dicatat temuan-temuan Anda 

berikut dengan sumbernya. Pencatatan dapat dilakukan dengan 

menggunakan buku catatan atau kertas yang disusun sesuai dengan 

temuan. Jika mungkin, catatan juga dapat disimpan ke dalam media 

elektronik di dalam komputer, ponsel, ataupun tablet. 

 

1.2. Membuat ringkasan informasi  

 

Berikut ini beberapa pegangan yang dipergunakan untuk membuat 

ringkasan yang baik dan teratur. 

 

1. Membaca naskah asli 

Bacalah naskah asli sekali atau dua kali, kalau perlu berulang kali agar 

Anda mengetahui kesan umum tentang karangan tersebut secara 

menyeluruh. Penulis ringkasan juga perlu mengetahui maksud dan 

sudut pandangan penulis naskah asli. Untuk mencapainya, judul dan 

daftar isi tulisan (kalau ada) dapat dijadikan pegangan karena 

perincian daftar isi memunyai pertalian dengan judul dan alinea-

alinea dalam tulisan menunjang pokok-pokok yang tercantum dalam 

daftar isi. 

 

2. Mencatat gagasan utama 

Jika Anda sudah menangkap maksud, kesan umum, dan sudut 

pandangan pengarang asli, silakan memperdalam dan 

mengonkritkan semua hal itu. Bacalah kembali karangan itu bagian 

demi bagian, alinea demi alinea sambil mencatat semua gagasan 

yang penting dalam bagian atau alinea itu. Pokok-pokok yang telah 

dicatat dipakai untuk menyusun sebuah ringkasan. Langkah kedua ini 
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juga menggunakan judul dan daftar isi sebagai pegangan. Yang 

menjadi sasaran pencatatan adalah judul-judul bab, judul anak bab, 

dan alinea, kalau perlu gagasan bawahan alinea yang betul-betul 

esensial untuk memperjelas gagasan utama tadi juga dicatat. 

 

3. Tulis kembali dengan gaya Anda 

Pakailah kesan umum dan hasil pencatatan untuk membuat 

ringkasan. Urutan isi disesuaikan dengan naskah asli, tapi kalimat-

kalimat dalam ringkasan yang dibuat adalah kalimat-kalimat baru 

yang sekaligus menggambarkan kembali isi dari karangan aslinya. Bila 

gagasan yang telah dicatat ada yang masih kabur, silakan melihat 

kembali teks aslinya, tapi jangan melihat teks asli lagi untuk hal 

lainnya agar Anda tidak tergoda untuk menggunakan kalimat dari 

penulis asli. Karena kalimat penulis asli hanya boleh digunakan bila 

kalimat itu dianggap penting karena merupakan kaidah, kesimpulan, 

atau perumusan yang padat. 

 

4. Ketentuan Tambahan 

Setelah melakukan langkah ketiga, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan agar ringkasan itu diterima sebagai suatu tulisan yang 

baik. 

• Susunlah ringkasan dalam kalimat tunggal daripada kalimat 

majemuk. 

• Ringkaskanlah kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Jika 

rangkaian gagasan panjang, gantilah dengan suatu gagasan 

sentral saja. 

 

 

 

 



Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Wisata Bahari Tingkat Operasional di 

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  

Kode Modul 

 

Judul Modul: Komunikasi Secara Efektif.  

Versi: 2015 
Halaman: 45 

 

1.3. Berkomunikasi secara tatap muka  

  

Prinsip komunikasi dengan wisatawan: 

• Meningkatkan partisipasi dan interaksi wisatawan melalui 

pertanyaan dan umpan balik dari wisatawan. 

• Pertanyaan dijawab dengan sopan dan benar dan, jika perlu, 

semua anggota rombongan dilibatkan dengan mengulang 

pertanyaan dan menyampaikan jawabannya,  sehingga dapat 

didengar semua. 

• Jika jawaban atas suatu pertanyaan tidak diketahui, 

ditawarkan jawabannya akan diberikan pada kesempatan 

berikutnya atau  wisatawan diarahkan kepada sumber 

informasi lainnya. 

• 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. 

 

Teknik Berbicara: 

 

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

teknik suara). 

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa lisan 

antara lain: 

• Berbicara pada waktu yang tepat 

• Tunjukan kesan ramah selama berbicara 

• Hindari penggunaan bahasa dan logat daerah, kecuali jika 

bahasa tersebut dijadikan sebagai materi pemanduan 

• Bersikap dengan baik selama berbicara 

• 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%. Hal ini dapat dipahami karena pada 

umumnya pendengar lebih percaya terhadap apa yang mereka lihat 

dari pada apa yang 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). 

 

1.4. Berkomunikasi menggunakan telepon  

 

1.4.1 Berkomunikasi menggunakan telepon 

 

a. Etika 

 

Etika bertelepon yang harus diperhatikan secara umum antara lain,  

a) Mengangkat dengan segera bila telepon berdering  
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b) Memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau 

menghubungi seseorang melalui telepon  

c) Menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan dan tepat  

d) Menyapa penelepon dengan sebutan ibu atau bapak  

e) Berbicara dengan jelas, ramah dan menyenangkan  

f) Bertanya dengan bijaksana  

g) Mencatat pesan atau pembicaraan 

h) Mengucapkan terima kasih dan salam pada bagian akhir 

pembicaraan  

i) Meletakkan gagang telepon dengan pelan  

 

Etika bertelepon yang harus diperhatikan secara khusus antara lain,  

a) Sebaiknya menggunakan bahasa yang resmi, terutama 

kepada orang yang belum akrab atau belum mengetahui 

identitas orang yang berbicara di telepon  

b) Tidak berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon  

c) Tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah 

permen  

d) Berbicara tidak terlalu banyak basa-basi  

e) Tidak berbicara dengan nada kasar apalagi membentak  

f) Janganlah bebicara dengan nada memerintah  

g) Jangan membiarkan penelpon menunggu terlalu lama, tanpa 

penjelasan, hanya terdengar bunyi musik 

h)  Tidak mentransfer berkali-kali apalagi di transfer ke alamat 

yang keliru  

i) Nada dan intonasitidak terkesan malas atau tidak ramah  

j) Sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju penelepon.  
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Bersuara phonogenic dalam menerima telepon.  Phonogenic artinya 

suara yang memberi kesan ramah, santun, bersahabat dan penuh 

perhatian sehingga terdengar menyenangkan.  

 

Adapun kriterianya adalah:  

1. Berbicara dengan kecepatan normal.  

2. Berbicara seakan-akan berhadapan langsung dengan 

penelpon.  

3. Berbicara dengan nada yang sedang (tidak rendah dan tidak 

tinggi/keras).  

4. Berbicara dengan rasa santun, ramah dan rasa ingin 

membantu penelpon.  

 

Dalam melakukan komunikasi melalui telepon, selain kemampuan 

untuk berbicara dengan santun diperlukan keterampilan 

menggunakan alfabet fonetik untuk mengeja nama, hotel, kode 

pemesanan dan sebagainya.  Penggunaaan alfabet fonetik digunakan 

secara internasional dan dalam komunikasi melalui radio untuk 

menghindari kesalahan ejaan dalam mendikte suku kata.  

 

Suplemen Alfabet Fonetik 

 

A - Alfa 

B - Bravo 

C - Charlie 

D - Delta 

E - Echo 

F – Foxtrot/Fanta 

G - Golf 

H - Hotel 

I - India 

N – November/Nano 

O - Oscar 

P - Papa 

Q – Quebec/Queen 

R - Romeo 

S - Sierra 

T - Tango 

U – Uniform/Ultra 

V - Victor 
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J - Juliet 

K - Kilo 

L – Lima/London 

M – Mike/Mama 

 

W - Whiskey 

X - Xray 

Y - Yankee 

Z – Zulu/Zebra 

 

1-9 dibaca dalam bahasa Inggris (one, two, three, four, five, six, 

seven, eight, kecuali 9 dibaca NAIN-ER) 

 

b. Cara menangani telepon  

 

Cara menangani telepon harus bersikap menyenangkan, efektif, dan 

efisien. Cara menangani telepon ada dua macam yaitu respon untuk 

panggilan (incomingcalls) dan melakukan panggilan (outgoing calls)  

 

b1. Respon untuk panggilan telepon atau menerima telepon  

 

Hal-hal umum yang harus diperhatikan ketika menerima telepon 

adalah: 

1) Mengangkat gagang telepon sesegera mungkin. Bila dering 

sudah berbunyi dua kali, namun belum ada yang mengangkat 

maka penelepon akan merasa kesal dan bertanya-tanya 

mengenai keadaan tempat yang ditelepon.  

2) Telepon yang berasal dari saluran langsung, tidak melaui 

operator, berbeda penangananya dengan telepon yang 

berasal dari saluran tidak langsung.  

3) Gunakan bahasa yang resmi, komunikatif (singkat, jelas dan 

tepat)  

4) Apabila orang yang dikehendaki oleh penelepon berada di 

tempat, segera hubungkan kepada yang ditujunya  
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5) Apabila salah sambung , jelaskan dengan ramah bahwa 

penelepon salah sambung  

6) Bila penelopn akan menghubungi pimpinan, maka perlu 

ditanyakan terlebih dahulu perihal identitas si penelepon, 

nama dan asalnya. 

7) Bersikaplah sopan, ramah, hangat dan akrab  

 

Mencatat pesan telepon 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mencatat pesan, yaitu: 

1. Mencatat tanggal, waktu, nama lengkap penelepon, nama 

perusahaan, nomor telepon, isi pesan untuk pimpinan, tanda 

tangan penerima telepon  

2. Memindahkan segera ke lembar telepon  

3. Meletakkan pesan telepon di atas meja orang yang dituju  

4. Meletakkan pesan telepon pada tempatnya kembali  

 

Setiap pesan dari penelepon perlu diinformasikan kepada alamat 

yang dituju. Oleh karena itu, perlu dicatat pada Lembar Pesan 

Telepon (LPT). Hal-hal yang perlu dicatat meliputi: hari, tanggal, jam, 

nama, instansi, nomor telepon dan isi pesan, serta idenditas 

penerima telepon.  
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Gambar 4  Contoh lembar penerimaan telepon 

 

Buku Buku Daftar Telepon Masuk berfungsi untuk mencatat semua 

pesan telepon yang masuk. Contoh : 

 

Gambar 5. Buku Daftar Telepon Masuk:  
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Catatan: Tidak diperkenankan memberikan data pribadi pimpinan 

pada saat yang bersangkutan tidak ada di tempat (misalnya: Nomor 

telepon rumah, nomor HP, alamat rumah, dan lain-lain.) jika tidak ada 

perintah dari yang bersangkutan.  

 

B2. Tata Cara Melakukan Panggilan Keluar  

 

Tata cara melakukan panggilan keluar adalah:  

1. Persiapkan segala sesuatu sebelum menelepon  

2. Dengarkan nada panggil  

3. Sebutkan identitas diri anda  

4. Utarakan maksud dan tujuan anda menelepon  

5. Pikirkan waktu orang lain (jika maksud dan tujuan 

menelepon sudah terpenuhi, segera akhiri percakapan).  

 

1.4.2 Menggunakan SMS 

 

SMS populer karena sederhana. SMS dapat terkirim walaupun 

penerima tidak dalam keadaan aktif dengan batas waktu tertentu 

(validity period). Keterbatasan SMS adalah jumlah karakter yang 

dapat dikirim, yaitu, maksimal 160 karakter.  

 

Etika menggunakan SMS 

 

a.Gunakan singkatan yang baik dan benar 

 

Sms memang cara berkomunikasi dengan cara mengirim pesan 

singkat, jadi tidak salah kalau kita mengirim sms dengan penuh 

singkatan, akan tetapi semakin banyak singkatan-singkatan yang 

aneh dan kurang dimengerti oleh setiap orang. 
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Contoh: 

“KAMU” sebaiknya disingkat, “Kmu” ATAU “Km” bukan “Qm” atau 

“Qmu” 

“AKU” sebaiknya disingkat, “AK”, bukan disingkat “Q” atau “Qu”, 

bahkan sebaiknya tidak perlu disingkat, karena hurufnya Cuma 3, 

“IYA” sebaiknya disingkat, “Ya”, bukan disingkat “Y” atau “ia”. 

 

Dan masih banyak singkatan sms yang sebaiknya diperhatikan lagi, 

karena kalau tidak tidak sedikit orang yang bingung, salah paham, 

bahkan tersinggung, apalagi orang yang baru dikenal. 

 

b.Gunakan tanda baca yang baik dan benar 

 

Sms yang tidak menggunakan tanda baca, membuat salah paham 

dalam mengartikan isi sms tersebut. Di sisi lain, sms juga merupakan 

bahasa tertulis, sama seperti kita menulis di media lain, jadi tetap 

harus gunakan tanda baca. 

 

Contoh: 

“kamu udah di kantor” seharusnya “kamu sudah di kantor?” 

“kamu udah makan” seharusnya “kamu sudah makan?” 

“kamu berangkat jam berapa aku udah di kantor” seharusnya 

“kamu berangkat jam berapa? aku udah di kantor.”. ini adalah sms 

yang isinya kalimat tanya, tetapi kalimat ini tidak menggunakan 

tanda tanya di belakangnya, bahkan tidak ada titik, sms seperti ini 

sering saya jumpai, kalimat tanya tanpa tanda tanya, tanpa titik 

atau koma, sms-sms seperti ini yang akan menimbulkan salah 

paham, apalagi kalau sms tersebut isinya penting. 
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c.Jangan gunakan huruf alay 

 

Penggunaan huruf alay yang mencampurkan huruf besar, huruf kecil, 

dan angka justru akan menyulitkan pembaca dalam mengartikan 

makna dari sms. Selain itu, orang yang membaca juga akan 

menganggap bahwa pesan tersebut tidak dewasa dan tidak 

profesional. 

 

d.Balaslah sms yang masuk ke hp anda 

 

Usahakan sebisa mungkin untuk membalas SMS yang menanyakan 

informasi wisata secara sigap.  Kecepatan memberikan informasi 

dalam bentuk SMS merupakan salah satu upaya untuk dapat 

memuaskan keingintahauan pengguna wisata dan kualitas pelayanan 

wisata.  Balasan SMS dapat berupa informasi yang merujuk pada 

informasi yang lebih lengkap atau setidaknya berupa konfirmasi 

pendek tentang SMS yang masuk.   

 

1.5. Berkomunikasi menggunakan internet  

 

Pemanfaatan internet di dunia pariwisata  sangat beragam mulai dari 

sekadar pemberian layanan informasi dan promosi sampai layanan 

yang lebih kompleks misalnya : reservasi online (hotel, paket wisata, 

transportasi dll), sistem pembayaran online, pengelolaan data base 

pariwisata daerah dan proses interaksi dan transaksi lainnya. 

 

Beberapa hal dari pemanfaatan internet untuk pariwisata antara lain 

: 

• Komunikasi tidak mengenal batas ruang dan waktu, misal 

: orang Amerika yang ingin mencari informasi obyek 
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wisata dan akomodasi di suatu daerah tertentu di 

Indonesia. 

• Akses yang mudah karena dapat dilakukan dari rumah. 

• Menyediakan informasi sedetail mungkin : harga, lokasi, 

informasi sekitar, cuaca, atraksi, events, secara interaktif 

dan up to date. 

• Jangkauan yang sangat luas ke seluruh dunia dan murah. 

• Melawan ”bad publicity” tentang Indonesia misal : 

Indonesia dianggap tempat teroros dan kerusuhan 

sehingga orang takut berkunjung. 

• Menambah kredibilitas suatu organisasi karena memiliki 

e-mail dan website. 

• Memperpendek rantai distribusi 

 

Kehadiran internet terutama tersedianya website/ portal pariwisata 

yang handal, lengkap dan interaktif tentu sangat mendukung 

promosi tujuan wisata yang ada di suatu daerah, sebagai contoh : 

sebuah website pariwisata milik suatu pemda memuat suatu promosi 

perjalanan wisata ke daerah yang meliputi : 

• Lokasi obyek wisata (dimana, apa saja yang bisa dilihat) 

• Waktu yang dibutuhkan 

• Perkiraan biaya 

• Pendukung yang terkait (hotel, restoran, toko souvenir, 

sarana hiburan, atraksi wisata) 

• Saran souvenir yang perlu dibeli 

• Budaya lokal (adat istiadat, bahasa, kesenian dan lain-

lain)  
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1.5.1 Menggunakan email 

 

Email atau surat elektronik (surel) merupakan alat komunikasi 

berbasis internet yang dapat menggantikan surat. Komunikasi 

menggunakan email juga memiliki etika yang menjamin tujuan 

komunikasi tersampaikan.  

 

Etika dalam menggunakan email adalah sebagai berikut: 

1. Gunakan judul (subject)surel yang sesuai. Judul yang sesuai 

akan memberikan gambaran pada penerima email tentang 

informasi yang akan disampaikan. Ketika telah terjadi proses 

saling membalas, usahakan tidak mengganti subyek. Jika ada 

pembahasan tentang topik lain (OOT = Out of Topic atau 

diluar topik), buatlah email baru dengan subject yang baru.  

2. Body atau isi email haruslah langsung ke pokok pembahasan. 

Tulisan yang terlalu panjang akan membuat orang lain kurang 

tertarik. 

3. Jika menjawab email dari orang lain, usahakan menjawab 

semua pertanyaan. Pertanyaan yang diabaikan akan 

ditanyakan kembali sehingga tidak efisien. 

4. Jangan menggunakan huruf kapital (huruf besar) pada semua 

huruf pada kalimat karena akan dianggap teriakan. Huruf 

kapital dapat digunakan untuk memberikan penekanan pada 

kata. 

5. To adalah tujuan ke siapa email itu ditujukan. CC atau Carbon 

Copy digunakan untuk mengirim email tembusan, dimana 

penerima juga mengetahui kepada siapa saja email 

dikirimkan. Sebaliknya BCC atau Blind Carbon Copy 

digunakan untuk mengirim email tembusan, dimana 
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penerima tidak mengetahui kepada siapa saja email 

dikirimkan. BCC digunakan untuk mengirim kepada daftar 

distribusi yang banyak sehingga penerima tidak perlu melihat 

daftar penerima yang panjang.Tuliskan isi email dengan cara: 

Kepada yth (nama tujuan). 

6. Tutup email dengan mengucapkan terima kasih dan nama 

penulis. 

7. Kirimkan email ke group email (distribution list) hanya jika 

email tersebut berguna bagi setiap penerima. Jika ingin 

membalas hanya untuk orang tertentu, maka kirimkan ke 

orang tersebut saja, jangan menggunakan pilihan Reply All. 

8. Beritahu jika mengirimkan lampiran (attachment) berukuran 

besar. Akun email perusahaan seringkali memberi batasan 

kapasitas untuk setiap alamatnya, sehingga mereka dapat 

menyiapkan ruang kosong, sehingga email Anda dapat 

diterima. 

9. Hindari email-email berikut: 

a. Cerita atau humor yang tidak penting. 

b. Junk atau email sampah, yang berisi hal-hal tidak 

berguna dan mengganggu orang lain. 

c. Hoax atau email yang berisi data palsu. 

d. Email terkait sentimen SARA (Suku, Agama, Ras, dan 

Antar Golongan). 

e. Pornografi atau pelanggaran hak cipta 

10. Bacalah kembali email Anda sebelum dikirimkan. Pastikan 

semua tertulis lengkap. 
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1.5.2 Menggunakan facebook 

 

Facebook merupakan jejaring sosial yang paling popular.Indonesia 

merupakan negara dengan pengguna facebook terbanyak.Facebook 

dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang usaha atau 

kegiatan Anda. Sifat facebook yang pribadi dan dapat dibagi dengan 

teman-teman pengguna akan membuat informasi menjadi sangat 

cepat tersebar. Facebook juga mendukung informasi berupa gambar, 

tulisan, tautan, lokasi, bahkan orang-orang.Dengan menggunakan 

facebook, setiap orang atau setiap lembaga telah memiliki laman 

web pribadinya sendiri. Wisatawan juga menggunakan facebook 

untuk mencari tahu tentang produk atau jasa, serta untuk 

berinteraksi dengan perusahaan atau lembaga wisata.  

 

Selain itu, pengguna facebook cenderung antusias untuk membagi 

pengalaman wisatanya, sehingga wisatawan yang pernah datang dan 

puas, akan menjadi duta Anda.. Facebook juga dapat digunakan 

untuk mengetahui siapa saja wisatawan atau calon wisatawan yang 

tertarik untuk mengunjungi suatu kawasan. Dengan mengetahui 

karakter wisatawan dan kebutuhan informasinya, Anda dapat 

menyiapkan status update yang akan bertahan lama di dalam 

newsfeed.  Anda tidak perlu terpaku untuk mengisi status 

berdasarkan informasi yang Anda punya, tetapi, Anda juga dapat 

mengisinya menggunakan sumber-sumber lain, seperti laman web 

atau blog miliki orang lain. Menyiapkan konten yang baik adalah salah 

satu tantangan dalam menggunakan facebook, oleh sebab itu, 

menggunakan beragam sumber dapat dijadikan salah satu solusi. 

 

Komponen penting pada facebook meliputi: 

1. Wall, yang merupakan tempat untuk menampilkan update 

status untuk berkomunikasi dengan wisatawan. StatusAnda 
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dapat diisi kegiatan, penawaran, ataupun acara yang dapat 

dilengkapi foto, video, lokasi, dan gambar. 

2. Info, yang berisi informasi dasar tentang usaha, lembaga, 

atau kegiatan Anda. Jangan lupa sertakan tautan web jika 

Anda memiliki laman web. 

3. Photos, berisi foto yang telah disusun dalam album foto. 

Buatlah paling tidak satu album yang menggambarkan lokasi, 

kegiatan, organisasi, atau usaha Anda. 

4. Newsfeed, berisi kumpulan status Anda dan teman-teman. 

Status yang Anda tulis akan muncul di Wall Anda dan 

Newsfeed teman Anda. 

5. Messages, merupakan sarana komunikasi pribadi dengan 

teman-teman Anda (chat). Berbeda dengan wall, diskusi 

pada messages  hanya dapat dibuka oleh teman yang Anda 

tuju.  

6. Events, dapat digunakan untuk menyebarkan acara atau 

kegiatan yang Anda selenggarakan atau dekat dengan Anda.  

7. Friends, berisi daftar teman-teman Anda. 

 

1.5.3 Menggunakan pesan instan 

 

Saat ini, penggunaan SMS telah mulai berkurang. Hal tersebut 

disebabkan oleh biaya SMS yang mahal dan pesan yang dapat 

disampaikan terbatas. Saat ini, alternatif yang populer adalah 

menggunakan aplikasi pesan instan seperti Blackberry Messenger 

dan Whatsapp. Kedua aplikasi tersebut menggunakan koneksi 

internet untuk mengirimkan pesan ke pengguna-penggunanya. 

Kedua aplikasi tersebut dapat digunakan pada hampir gawai cerdas 

yang terkoneksi dengan internet. Dengan menggunakan aplikasi 
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pesan singkat, maka mengirimkan pesan secara internasional 

biayanya akan sama dengan pesan untuk nasional. Selain itu, Anda 

tidak harus dibebani pembayaran untuk setiap pesan. 

 

Aplikasi pesan instan memungkinkan untuk membuat kelompok dari 

daftar kontak berdasarkan proyek, kegiatan, sasaran pemasaran dan 

lain sebagainya. Anda juga dapat menyebarkan gambar, percakapan, 

video, suara, secara waktu nyata sehingga diskusi dapat dilakukan 

dengan cepat. 

 

 

1.6. Membuat media promosi  

 

1.6.1 Pemasaran  

 

Pemasaran adalah usaha menyediakan barang dan atau jasa kepada 

orang lain pada tempat, waktu, dan harga yang tepat, disertai 

promosi dan komunikasi yang tepat. 

 

Pemasaran menurut Kotler dan Amstrong adalah suatu proses sosial 

dan manajeria yang membuat individu dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan 

pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.  

Pemasaran tidak sama dengan penjualan.  Keberhasilan pemasaran 

terletak pada kemampuan untuk mempengaruhi kelompok target 

yang disasar untuk menyetujui konsep yang kita tawarkan. 

 

Hal tersebut dapat dicapai dengan cara sebagai berikut: 

1) Memilih target pasar 

2) Mengevaluasi dan analisa kebutuhan tamu 

3) Mengembangkan barang dan jasa 
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4) Memuaskan keinginan tamu 

5) Memberikan nilai tambah kepada tamu 

6) Mendapatkan keuntungan bagi pengusaha 

Kunci keberhasilan pemasaran adalah 

memperhatikan pemenuhan keinginan 

dan kebutuhan tamu untuk mencapai 

kepuasan. Tamu yang puas akan berperan 

dalam mempromosikan usaha. 

 

1.6.2 Promosi (media, sarana, kerja 

sama) 

 

Promosi adalah suatu usaha dari pelaku 

usaha untuk menginformasikan dan 

mempengaruhi tamu atau pihak lain, 

sehingga tertarik untuk membeli atau produk barang atau jasa yang 

dipasarkan. 

Dalam menjalankan usaha ekowisata bahari, promosi sangat 

dibutuhkan karena banyak wisatawan yang masih belum mengerti 

sehingga belum tertarik mengikuti kegiatan wisata yang berkaitan 

dengan konservasi. 

 

Tujuan melakukan promosi yaitu: 

1. Menyebarkan informasi produk (jasa atau barang) 

kepada tamu 

2. Mendapatkan peningkatan tamu dan keuntungan 

3. Mendapatkan tamu baru dan menjadi pelanggan setia 

4. Menjaga kestabilan usaha ketika pasar lesu (musim 

paceklik) 

5. Memberikan keunggulan produk usaha kita, bila 

dibandingkan produk orang lain 
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6. Membentuk “image” produk di mata tamu agar sesuai 

dengan yang diinginkan 

 

Berikut ini beberapa contoh slogan promosi yang sering kita temui: 

1. Kirim 10 sms, gratis 100 sms ke semua operator 

2. Beli satu gratis satu 

3. Setiap rombongan 10 orang, gratis satu orang 

4. Diskon 30% untuk penyewaan alat selam selama 3 hari 

5. Pemesanan paket wisata satu bulan sebelum pelaksanaan, 

mendapat diskon 40%. 

1.6.3 Media Promosi 

 

Untuk memberikan hasil yang maksimal, kita perlu memilih 

kombinasi media promosi yang tepat. Pilihan promosi yang dapat 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Promosi dari mulut ke mulut 

2. Promosi langsungadalah promosi yang dilakukan secara 

bertatap muka dengan tamu 

3. Iklan yang dimuat dan disebarkan melalui koran, majalah, 

radio, katalog, poster, FB, Blog, SMS, dll 

4. Promosi dengan caraikut serta dalam pameran, membagikan 

sampel, dll 

5. Publikasi positif dari pihak-pihak luar (mitra atau partner) 

6. Humas atau Public relation (PR) yang mengupayakan produk 

dan jasa diterima masyarakat sekitar 
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1.7 Membuat profil bisnis atau lembaga 

 

Tujuan utama dari pembuatan profil bisnis atau lembaga adalah 

mendekatkan pelanggan atau kelompok target dengan keunggulan 

bisnis atau lembaga Anda. Bentuk keunggulan tersebut dapat berupa 

sumber daya manusia, kualitas pelayanan, harga yang bersaing, atau 

pengalaman di bidang Anda. Profil yang dibuat dengan baik akan 

menunjukkan kemampuan Anda dalam mengelola bisnis atau 
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lembaga sehingga pantas untuk mendapatkan kepercayaan 

pelanggan atau kelompok target. 

 

Untuk membuat profil bisnis atau lembaga, langkah pertama adalah 

menuliskan hal-hal berikut: 

1. Nama lembaga yang diikuti dengan slogan 

2. Tujuan dan peran bisnis atau lembaga Anda di bidangnya. 

3. Penjelasan singkat apa saja yang dilakukan atau ditawarkan 

oleh bisnis atau lembaga Anda. Penjelasan tersebut tidak 

perlu terlalu detil, karena akan dijelaskan lebih lanjut pada 

media penawaran produk. 

4. Pengalaman, sertifikasi, dan penghargaan yang Anda miliki, 

atau keistimewaan lembaga atau bisnis Anda perlu 

ditampilkan. 

 

Setelah tulisan tersedia, profil bisnis dapat dituangkan dalam 

berbagai bentuk media, seperti: buku dan buklet, brosur, presentasi, 

video, website, blog, halaman facebook, dan poster. Pilihlah media 

yang akan digunakan. 

 

Langkah terakhir adalah memasukkan data profil bisnis ke dalam 

media pilihan Anda. Anda harus membuat penyesuaian, karena 

setiap media memiliki karakteristik sendiri, misalnya, media poster 

hanya dapat menampung sedikit informasi, oleh sebab itu, data profil 

bisnis harus dibuat sesingkat mungkin. 
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1.8 Aspek Permintaan Pariwisata  

 

Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto, 2005), faktor-faktor utama 

dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan pariwisata dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Harga; harga yang tinggi pada suatu daerah tujuan wisata akan 

memberikan imbas atau timbal balik pada wisatawan yang akan 

bepergian, sehingga permintaan wisatapun akan berkurang 

begitu pula sebaliknya.  

2. Pendapatan; apabila pendapatan suatu negara tinggi, 

kecendrungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai 

tempat berlibur akan semakin tinggi dan bisa jadi calon 

wisatawan membuat sebuah usaha pada Daerah Tujuan Wisata 

jika dianggap menguntungkan.  

3. Sosial Budaya; dengan adanya sosial budaya yang unik dan 

bercirikan atau berbeda dari apa yang ada di negara calon wisata 

berasal maka, peningkatan permintaan terhadap wisata akan 

tinggi hal ini akan membuat sebuah keingintahuan dan 

penggalian pengetahuan sebagai khasanah kekayaan pola pikir 

budaya wisatawan. 

4. Sospol (Sosial Politik); dampak sosial politik belum terlihat 

apabila keadaan Daerah Tujuan Wisata dalam situasi aman dan 

tenteram, tetapi apabila hal tersebut berseberangan dengan 

kenyataan, maka sospol akan sangat terasa dampak dan 

pengaruhnya dalam terjadinya permintaan.  

5. Intensitas keluarga; banyak atau sedikitnya keluarga juga 

berperan serta dalam permintaan wisata hal ini dapat diratifikasi, 

jumlah keluarga yang banyak maka keinginan untuk berlibur dari 

salah satu keluarga tersebut akan semakin besar, hal ini dapat 

dilihat dari kepentingan wisata itu sendiri.  

6. Harga barang substitusi; disamping kelima aspek di atas, harga 

barang pengganti juga termasuk dalam aspek permintaan, 
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dimana barang-barang pengganti dimisalkan sebagai pengganti 

DTW yang dijadikan cadangan dalam berwisata seperti: Bali 

sebagai tujuan wisata utama di Indonesia, akibat suatu dan lain 

hal Bali tidak dapat memberikan kemampuan dalam memenuhi 

syarat-syarat Daerah Tujuan Wisata sehingga secara tidak 

langsung wisatawan akan mengubah tujuannya ke daerah 

terdekat seperti Malaysia dan Singapura.  

7. Harga barang komplementer; merupakan sebuah barang yang 

saling membantu atau dengan kata lain barang komplementer 

adalah barang yang saling melengkapi, dimana apabila dikaitkan 

dengan pariwisata barang komplementer ini sebagai objek 

wisata yang saling melengkapi dengan objek wisata lainnya.  

 

Sedangkan Jackson, 1989 (dalam Pitana, 2005) melihat bahwa faktor 

penting yang menentukan permintaan pariwisata berasal dari 

komponen daerah asal wisatawan antara lain, jumlah penduduk 

(population size), kemampuan finansial masyarakat (financial 

means), waktu senggang yang dimiliki (leisure time), sistem 

transportasi, dan sistem pemasaran pariwisata yang ada. Dari kedua 

pendapat di atas, aspek permintaan pariwisata dapat diprediksi dari 

jumlah penduduk dari suatu negara asal wisatawan, pendapatan 

perkapitanya, lamanya waktu senggang yang dimiliki yang 

berhubungan dengan musim di suatu negara, kemajuan teknologi 

informasi dan transportasi, sistem pemasaran yang berkembang, 

keamanan dunia, sosial dan politik serta aspek lain yang 

berhubungan dengan fisik dan non fisik wisatawan. 
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1.9 Aspek – Aspek Penawaran Pariwisata 

 

1.9.1 Pengertian Penawaran Pariwisata 

 

Penawaran Pariwisata merupakan suatu keinginan dari pengelola 

pariwisata untuk menawarkan hal – hal yang menarik dari obyek 

wisata yang dikelola baik dari segi keunikan obyek wisata tersebut 

maupun pernak – pernik / cindera mata yang ada didaerah obyek 

wisata tersebut dengan kesesuaian tingkat harga yang telah 

ditentukan. 

 

Didalam penawaran pariwisata ini perlu ditekankannya hal – hal yang 

menjadi modal penting didalam mengembangkan usaha pariwisata 

serta hal – hal apa saja yang perlu diketahui untuk menunjang daerah 

pariwisata yang mempunyai penawaran yang tepat.  

 

Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto 2005), ada empat aspek (4A) 

yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Attraction (daya tarik). Daerah tujuan wisata (selanjutnya disebut 

DTW) untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik 

daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya. 

2. Accesable (transportasi). Accesable dimaksudkan agar wisatawan 

domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam 

pencapaian tujuan ke tempat wisata 

3. Amenities (fasilitas). Amenities memang menjadi salah satu 

syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan 

kerasan tinggal lebih lama di DTW. 

4. Ancillary (kelembagaan). Adanya lembaga pariwisata wisatawan 

akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW apabila di 
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daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan, 

(protection of tourism) dan terlindungi. 

 

1.9.2 Unsur – Unsur Penawaran Pariwisata 

 

Yang menjadi unsur-unsur penawaran pariwisata : 

1. Sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan kepada 

wisatawan dengan harga tertentu. 

2. Meliputi semua daerah tujuan yang ditawarkan kepada 

wisatawan, baik wisatawan potensial maupun riil. 

3. Berupa daya tarik alam, hasil ciptaan manusia,barang dan jasa 

yang dapat mendorong orang-orang untuk berkunjung ke suatu 

DTW. 

 

1.9.3 Karateristik Penawaran Pariwisata 

 

Yang termasuk karakteristik penawaran pariwisata : 

1. Tidak dapat ditimbun atau dipindah-pindahkan dan hanya dapat 

dikonsumsi di tempat jasa tersebut dihasilkan. 

2. Sifatnya sangat kaku (rigid) artinya sangat sulit untuk mengubah 

sasaran penggunaannya di luar pariwisata. 

3. Sangat tergantung pada persaingan dari barang-barang dan jasa-

jasa lainnya, sehingga hukum substitusi sangat kuat berlaku. 

 

1.9.4 Usaha Penawaran Pariwisata 

 

Suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek 

tersebut diminati pengunjung, yaitu: 

1. Something to see adalah obyek wisata tersebut harus 

mempunyai sesuatu yang bisa di lihat atau di jadikan tontonan 

oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain obyek tersebut harus 
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mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot 

minat dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut. 

2. Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan 

pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk 

memberikan perasaan senang, bahagia, relax berupa fasilitas 

rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, 

terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu 

membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana. 

3. Something to buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja 

yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah 

tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. 

 

Contoh penawaran: 

 

Paket wisata: 

Liburan Hemat di Villa Novotel Lombok 

 

Matahari. Pasir. Pegunungan. Budaya. Momen Romantis dan 

Tenang. Dengan paket Liburan Hemat dari Novotel Lombok untuk 

minimal 3 malam menginap, Anda dapat membuat setiap momen 

berkesan. Anda akan merasakan benar-benar dimanjakan di villa 

kami yang menakjubjan saat Anda menikmati satu kali makan 

malam buffet untuk 2 orang, antar-jemput bandara, sarapan 

buffet setiap hari dan satu kali gratis mini bar. Pesan sekarang dan 

nikmati pengalaman resor yang tak terlupakan.  

 

Untuk menikmati paket ini, pesan dan tinggal di salah satu Sasak 

Villa atau Private Pool Villa kami hingga 30 June 2014. Berlaku 

untuk 2 orang. Anggota Accor Advantage Plus dapat menikmati 

diskon tambahan 10% dan meraih poin normal Le Club 
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Accorhotels. Pemesanan tergantung ketersediaan. Semua 

reservasi harus digaransi dengan kartu kredit yang masih berlaku 

pada saat menginap. Tidak ada biaya yang akan dikenakan apabila 

pembatalan dilakukan 7 hari sebelum kedatangan. Diluar waktu 

tersebut,biaya malam pertama akan dikenakan. Paket ini dapat 

dipesan dengan tema "Liburan" 

Penawaran tersedia mulai dari 20/01/2014 hingga 30/06/2014 

dari € 217.21 /2 Dewasa 3 malam  

Penawaran ini meliputi 

• sarapan buffet setiap hari untuk 2 orang 

• satu kali makan malam buffet untuk 2 orang per reservasi 

• satu kali gratis mini bar di kamar selama tinggal per 

reservasi 

Contoh paket wisata: http://lomboktourplus.com/tour-satu-

hari/wisata-gili-trawangan-gili-meno-dan-gili-air/ 

 

Kode Tour : LTP 111 

Wisata gili trawangan, Gili Meno, dan Gili Air merupakan wisata 

pulau sekaligus wisata laut terkenal di pulau lombok. Setelah makan 

pagi di hotel tempat menginap, Anda akan di jemput pagi hari oleh 

supir yang ramah dan berpengalaman. Anda akan di bawa menuju 

utara pulau lombok, melewati hutan wisata Baun Pusuk serta 

memberi makan monyet, yang sudah terbiasa dengan kehadiran 

wisatawan. Sambil menikmati keindahan alam dari puncak Baun 

Pusuk.  

 

Kemudian kita akan melakukan wisata bahari mengunjungi 3 (tiga) 

Gili sekaligus dalam dalam 1 hari tour, perjalanan ini dimulai pada 

pagi hari sampai sore hari, perjalanan kita awali menuju pelabuhan 

Bangsal, Setelah anda berada di pelabuhan  perjalanan dilanjutkan 

kembali menuju 3 (tiga) gili, yaitu gili Air , gili Meno , dan gili 
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Trawangan dengan menggunakan charter boat yang sudah kami 

siapkan khusus untuk  anda. Perjalanan pertama kita mulai dari Gili 

Air adalah Gili ke tiga dan terkecil dari 2 (dua) gili yang lain, pulau ini 

juga mempunyai pantai yg sangat putih dan hamparan terumbu 

karang.  

 

Diantara ketiga pulau pulau di bagian utara pulau Lombok, Gili Air lah 

yang mempunyai kampung terbesar.setelah Anda menikmati gili air 

kurang lebih 1 hingga 2 Jam, perjalanan kita lanjutkan menuju Gili 

Meno adalah Gili ke- 2 (dua) setelah Gili Air disini Anda akan 

menemukan hamparan pantai putih dengan suasana yang masih 

alami, disini anda dapat melihat taman burung dengan koleksi  yang 

beraneka ragam, Selain itu di gili ini juga terdapat Danau air asin dan 

beberapa tempat untuk diving yang terkenal.  

 

Setelah anda puas menikmati Gili Meno, perjalanan kita lanjutkan 

kembali menuju Gili Trawangan adalah dimana Gili ini merupakan Gili 

terbesar dari gili Meno dan gili Air. Diantara ketiga gili tersebut, Gili 

Trawangan memiliki fasilitas untuk wisatawan yang paling beragam 

seperti Cidomo (Andong), sepeda, dll. Setelah menikmati suasana 

santai dan rileks, makan siang di Lokal Restaurant Gili Trawangan, 

sore hari perjalanan kita lanjutkan menuju hotel melewati Bukit 

Malimbu dan kita akan berhenti untuk melakukan foto – foto dan 

menikmati pemandangan sunset yang menakjubkan dengan 

pemandangan pantai serta pegunungan. Setelah itu Anda akan di 

antar untuk menikmati makan malam khas Lombok. setelah 

menikmati makan malam, Anda akan di antar ke hotel untuk 

beristirahat. 

Objek wisata yang di kunjungi : Hutan Baun Pusuk, Gili Trawangan, 

Gili Meno, Gili Air, dan Bukit Malimbu 
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Harga yang kami tawarkan untuk Wisata Gili 3 Pulau ini adalah : 

Harga paket wisata 3 pulau gili : 

Harga / peserta  (Rp.) 

2-3 

peserta 

4-5 

peserta 

6-7 

peserta 

8-9 

peserta 

10-13 

peserta 

14-17 

peserta 

1.390.000 810.000 670.000 530.000 510.000 460.000 

  

Harga Sudah Termasuk : 

 

• Mobil dan bensin selama tour 

• Supir yang ramah dan berpengalaman yang akan memandu 

wisata anda selama di Lombok 

• Makan siang (1 x) dan malam (1 x) di rumah makan 

• Minuman dingin dan soft drink 

• Cold towel / tissue basah 

• Biaya masuk di objek wisata 

• Parkir dan donasi di objek wisata 

• Guide lokal di objek wisata 

• Charter perahu dari pelabuhan ke gili dan sebaliknya 

(sehingga anda tidak perlu menunggu perahu penuh) 

 

Harga Tidak Termasuk : 

• Tiket pesawat 

• Hotel tempat menginap sesuai pilihan 

• Tip untuk supir/guide 

• Keperluan pribadi 

• Permainan di objek wisata 
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Harga sewa mobil termasuk supir dan bensin : 

 

Harga / mobil  (Rp.) 

APV / Avanza Innova Travello Elf Hino 

500.000 600.000 700.000 850.000 1.000.

000 

  

Harga Sudah Termasuk : 

 

• Mobil dan bensin selama tour 

• Supir yang ramah dan berpengalaman yang akan memandu 

wisata anda selama di Lombok 

 

Harga Tidak Termasuk : 

 

• Tiket pesawat 

• Hotel tempat menginap sesuai pilihan 

• Tip untuk supir/guide 

• Keperluan pribadi 

• Permainan di objek wisata 

• Makan pagi, siang dan malam 

• Minuman dingin dan soft drink 

• Cold towel / tissue basah 

• Biaya masuk di objek wisata 

• Parkir dan donasi di objek wisata 

• Guide lokal di objek wisata 

• Charter perahu dari pelabuhan ke gili dan sebaliknya 

(sehingga anda tidak perlu menunggu perahu penuh) 
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Gambar 7. 

Contoh bentuk 

formulir 

pemesanan on-

line.  
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2. Informasi Tambahan 

 

2.1. Facebook 

 

Membuat profil facebook 

1. Login dengan email dan password Anda. 

2. Jika belum punya, buatlah profil facebook dengan mengisi 

data seperti pada gambar di bawah ini. 

 

3. Firstname diisi dengan nama depan, last name diisi dengan 

nama belakang, your email diisi dengan alamat email, 

reenter email diisi dengan alamat email, new password diisi 

dengan kata sandi, birthday diisi dengan tanggal lahir, dan 

terakhir pilihlah Female untuk wanita atau Male untuk Pria. 

Kemudian klik sign up 
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4. Langkah berikutnya adalah mencari teman, klik find friends 

menggunakan email Anda. 

 

5. Isilah informasi tambahan jika perlu, terutama current city 

dan home town. Pilihlah kota tempat usaha Anda. 
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6. Anda dapat mengunggah foto Anda, lambang perusahaan, 

atau foto lokasi usaha Anda. Pilihlah foto yang menarik 

sehingga akan menggugah orang untuk melihat profil Anda. 

7. Setelah akun Anda dibuat, facebook akan mengirimkan email 

konfirmasi. Klik tautan pada email tersebut untuk 

membuktikan validitas data Anda. 
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B. Praktek Unjuk Kerja 

Judul Modul : Komunikasi secara Efektif 

Elemen 

Kompetensi  2 

: Mempromosikan kegiatan wisata 

kepada wisatawan 

Alat dan Bahan :    

1. Alat       : Pulpen, spidol, papan tulis, contoh 

poster, papan pengumuman, atau 

infografis, matriks identifikasi media, 

telepon seluler dengan kredit yang 

cukup, komputer atau gawai dengan 

koneksi internet. 

2. Bahan  : Metaplan, kertas plano, contoh media, 

foto atau majalah bekas, contoh profil 

bisnis atau lembaga, contoh tulisan untuk 

diringkas. 

Bahan 

Pembantu 

: Tidak ada 

Waktu    : 2 JP @ 45 menit 

 

No. 

Kriteri

a 

Unjuk 

Kerja 

Urutan Kerja/Kegiatan 

Alat 

Bant

u 

1

. 

Inform

asi 

wisata 

disajik

1. Identifikasilah informasi yang dibutuhkan 

oleh wisatawan pada KKP3K Anda 
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an 2. Pilihlah topik yang akan dicari 

informasinya. 

3. Pilihlah sumber-sumber informasi yang 

terpercaya. 

4. Catatlah informasi yang Anda dapatkan 

5. Untuk membuat ringkasan, langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah 

membaca naskah asli hingga mengetahui 

kesan umum tentang informasi tersebut. 

6. Catatlah gagasan-gagasan utama untuk 

dijadikan bahan ringkasan. 

7. Tulislah kembali dengan gaya Anda 

sendiri. 

8. Setelah melakukan langkah ketiga, 

terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan agar ringkasan itu diterima 

sebagai suatu tulisan yang baik: 

• Susunlah ringkasan dalam kalimat 

tunggal daripada kalimat 

majemuk. 

• Ringkaskanlah kalimat menjadi 

frasa, frasa menjadi kata. Jika 

rangkaian gagasan panjang, 

gantilah dengan suatu gagasan 

sentral saja.  
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  1. Pelajari kembali prinsip dan teknik 

berbicara. 

2. simulasikanlah berkomunikasi secara 

lisan dengan wisatawan. 

 

  1. Tontonlah video tentang pentingnya 

berkomunikasi via telepon yang baik 

2. Pelajari kembali etika bertelepon. 

3. Siapkanlah telepon genggam, dan bekerja 

berpasangan, cobalah untuk menelepon 

rekan Anda. 

4. Perkenalkanlah diri Anda, bisnis atau 

lembaga Anda, serta sebutkan alamat 

atau kontak Anda. 

5. Gunakanlah alfabet fonetik untuk 

mengeja nama atau alamat agar rekan 

bicara dapat mengerti dengan jelas yang 

Anda sampaikan. 

6. Rekan yang menerima telepon harus 

mencatat inti dari pembicaraan ke dalam 

lembar pesan telepon atau buku daftar 

telepon masuk. 

7. Bergantianlah dalam melakukan simulasi. 
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Gambar xx. Lembar pesan telepon 

Gambar 8. Buku Daftar Telepon Masuk 
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  8. Buat pula penawaran usaha Anda 

menggunakan SMS dengan memperhatikan 

etika. 

 

  1. Siapkanlah komputer atau gawai yang 

terkoneksi internet. 

2. Bukalah laman web email yang dimiliki. 

3. Isilah subject dengan judul email yang 

sesuai. 

1. Isilah Body dengan perkenalan 

dan penawaran usaha Anda. 

2. Isilah to ke orang yang ditujukan. 

3. Tutup email dengan 

mengucapkan terima kasih dan 

nama penulis 

4. Kirimkan email. 

 

 

  1. Untuk menggunakan facebook buka 

http://facebook.com 

2. Klik tab About untuk mengisi profil Anda 

lebih lanjut. Anda dapat mengisi 

pekerjaan (Job), riwayat pendidikan 

(School), hubungan (relationship), bahasa 

(language), agama (religious views), 

pandangan politik (political view), 

informasi kontak (contact information), 

dan keluarga (family). 
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3. Isilah status tentang usaha atau keadaan 

di tempat kerja Anda. Tambahkan pula 

lokasi dan foto agar semakin menarik. 

 

Gambar 9. Antarmuka facebook 

  1. Siapkanlah telepon seluler yang terkoneksi 

dengan internet 

2. Jika belum memiliki aplikasi tersebut, 

instalasi aplikasi dan buatlah akun dengan 

mengikuti petunjuk di layar. 
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Gambar 10. Antar muka Blackberry 

Messenger 

 

Gambar 11. Antar muka Whatsapp 

3. Buatlah pesan instan untuk 

memperkenalkan diri dan lembaga Anda. 

4. Masukkan pula lampiran berupa foto, 

video, atau lokasi 
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Gambar 12. Menyisipkan lampiran pada 

Whatsapp 

 

  1. Siapkanlah alat tulis, kertas plano, 

spidol, contoh profil bisnis, foto atau 

majalah bekas, dan matriks alternatif 

media. 

2. Dalam kertas plano isilah profil 

lembaga dengan informasi berikut 

ini: 

• Nama lembaga yang diikuti 

dengan slogan 

• Visi, misi, dan peran 

• Penjelasan singkat apa saja yang 

dilakukan atau ditawarkan oleh 

bisnis atau lembaga Anda.  

• Sejarah pengembangan. 

• Cerita sukses, sertifikasi, dan 

penghargaan. 

• Profil personil penting. 

• Status legalitas. 

• Klien atau proyek yang pernah 

ditangani dan mitra kerja. 

• Tanggung jawab lingkungan dan 

sosial 
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• Dengan menggunakan matriks alternatif 

media, pilihlah media yang untuk 

menuangkan profil bisnis 

• Masukkanlah data profil bisnis ke dalam 

media yang dipilih. Buatlah penyesuaian isi 

dengan media yang dipilih. 

 

  1. Siapkanlah alat tulis, kertas plano, 

spidol, contoh penawaran, foto atau 

majalah bekas, dan matriks alternatif 

media. 

2. Kumpulkanlah informasi penawaran 

wisata dari empat aspek, yaitu: 

• Attraction (daya tarik) 

• Accesable (transportasi) 

• Amenities (fasilitas) 

• Ancillary (kelembagaan) 

3. Tentukanlah barang ataupun jasa 

yang akan ditawarkan. 

4. Perkirakanlah harga penawaran. 

5. Tuliskanlah penawaran yang berisi 

dengan hal-hal berikut ini: 

• Something to see 

• Something to do 
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• Something to buy  

6. Buatlah surat penawaran pariwisata 

dari lembaga atau bisnis Anda 
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C. Evaluasi  

Nama Peserta :  

Judul Modul :  Komunikasi secara Efektif 

Elemen 

Kompetensi 2 

: Mempromosikan kegiatan wisata 

kepada wisatawan 

   

Tugas: 

1. Sebutkanlah 3 contoh sumber informasi pariwisata. 

2. Sebutkanlah 3 prinsip berkomunikasi secara lisan. 

3. Apa saja etika bertelepon yang harus diperhatikan 

secara umum? 

4. Sebutkan etika menggunakan sms! 

5. Mengapa internet perlu dimanfaatkan untuk pariwisata? 

6. Apa saja informasi yang diperlukan untuk profil bisnia? 

7. Apa saja empat aspek penawaran wisata? 

 

Nilai     K : KompetenBK : Belum Kompeten 

  

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

 

Nama Peserta :  

Judul Modul  :  Komunikasi secara efektif 

Kompetensi 1 :  Mempromosikan kegiatan wisata kepada 

wisatawan 

 

N

o. 

Kriter

ia 

Unjuk 

Kerja 

Urutan pekerjaan Tingka

t 

Kemaj

uan 

yang 

dicapa

i 

Cata

tan 

K B

K 

1. Infor

masi 

wisat

a 

disaji

kan  

1. Identifikasilah informasi yang 

dibutuhkan oleh wisatawan 

pada KKP3K Anda 

2. Tentukan seberapa besar 

kebutuhan informasi. 

3. Pilihlah topik yang akan dicari 

informasinya. 

4. Pilihlah sumber-sumber informasi 

yang terpercaya. 

5. Catatlah informasi yang Anda 

dapatkan 
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6. Untuk membuat ringkasan, 

langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah membaca 

naskah asli hingga mengetahui 

kesan umum tentang informasi 

tersebut. 

7. Catatlah gagasan-gagasan utama 

untuk dijadikan bahan 

ringkasan. 

8. Tulislah kembali dengan gaya 

Anda sendiri. 

• Setelah melakukan langkah 

tersebut, terdapat beberapa hal 

yang perlu diperhatikan agar 

ringkasan itu diterima sebagai 

suatu tulisan yang baik: 

• Susunlah ringkasan dalam 

kalimat tunggal daripada 

kalimat majemuk. 

• Ringkaskanlah kalimat 

menjadi frasa, frasa menjadi 

kata. Jika rangkaian gagasan 

panjang, gantilah dengan 

suatu gagasan sentral saja. 

•  
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  1. Ceritakanlah pengalaman Anda 

tentang berkomunikasi dengan 

wisatawan.  

2. Bandingkanlah pengalaman Anda 

dengan prinsip dan teknik 

berbicara. 

3. Secara bergantian, 

simulasikanlah berkomunikasi 

secara lisan dengan wisatawan. 

 

   

  1. Tontonlah video tentang 

pentingnya berkomunikasi via 

telepon yang baik 

2. Ceritakanlah pengalaman Anda 

tentang berkomunikasi 

menggunakan telepon. 

3. Bandingkan cerita Anda dengan 

etika bertelepon. 

4. Siapkanlah telepon genggam, 

dan bekerja berpasangan, 

cobalah untuk menelepon 

rekan Anda. 

5. Perkenalkanlah diri Anda, bisnis 

atau lembaga Anda, serta 

sebutkan alamat atau kontak 

Anda. 
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6. Gunakanlah alfabet fonetik 

untuk mengeja nama atau 

alamat agar rekan bicara dapat 

mengerti dengan jelas yang 

Anda sampaikan. 

7. Rekan yang menerima telepon 

harus mencatat inti dari 

pembicaraan ke dalam lembar 

pesan telepon atau buku daftar 

telepon masuk. 

8. Bergantianlah dalam 

melakukan simulasi. 

Gambar xx. Lembar pesan 

telepon 



Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Wisata Bahari Tingkat Operasional di 

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  

Kode Modul 

 

Judul Modul: Komunikasi Secara Efektif.  

Versi: 2015 
Halaman: 93 

 

Gambar 13. Buku Daftar 

Telepon Masuk 

9. Buat pula penawaran usaha 

Anda menggunakan SMS 

dengan memperhatikan etika. 

 

  1. Siapkanlah komputer atau gawai 

yang terkoneksi internet. 

2. Bukalah laman web email yang 

dimiliki. 

3. Isilah subject dengan judul email 

yang sesuai. 

4. Isilah Body dengan perkenalan 

dan penawaran usaha Anda. 

5. Isilah to ke orang yang 

ditujukan. 

6. Tutup email dengan 

mengucapkan terima kasih dan 

nama penulis 

7. Kirimkan email. 
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  1. Untuk menggunakan facebook 

buka http://facebook.com 

2. Login dengan email dan password 

Anda. 

3. Klik tab About untuk mengisi profil 

Anda lebih lanjut. Anda dapat 

mengisi pekerjaan (Job), riwayat 

pendidikan (School), hubungan 

(relationship), bahasa 

(language), agama (religious 

views), pandangan politik 

(political view), informasi kontak 

(contact information), dan 

keluarga (family). 

4. Isilah status tentang usaha atau 

keadaan di tempat kerja ANda. 

Tambahkan pula lokasi dan foto 

agar semakin menarik. 

 

 

   

  1. Siapkanlah telepon seluler yang 

terkoneksi dengan internet 
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2. Jika belum memiliki aplikasi 

tersebut, instalasi aplikasi dan 

buatlah akun dengan mengikuti 

petunjuk di layar. 

 

Gambar 13. Antar muka Blackberry 

Messenger 

 

Gambar 14. Antar muka Whatsapp 
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5. Buatlah pesan instan untuk 

memperkenalkan diri dan lembaga 

Anda. 

6. Masukkan pula lampiran berupa 

foto, video, atau lokasi 

 

7. Gambar 15. Menyisipkan lampiran 

pada Whatsapp 

2.  

Medi

a 

prom

osi 

dibu

at 

1. Bekerjalah dengan rekan dari 

lembaga yang sama 

2. Siapkanlah alat tulis, kertas plano, 

spidol, contoh profil bisnis, foto 

atau majalah bekas, dan matriks 

alternatif media. 

3. Dalam kertas plano isilah profil 

lembaga dengan informasi berikut 

ini: 

• Nama lembaga yang 

diikuti dengan slogan 

• Visi, misi, dan peran 

   



Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Wisata Bahari Tingkat Operasional di 

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  

Kode Modul 

 

Judul Modul: Komunikasi Secara Efektif.  

Versi: 2015 
Halaman: 97 

 

• Penjelasan singkat apa 

saja yang dilakukan atau 

ditawarkan oleh bisnis 

atau lembaga Anda.  

• Sejarah pengembangan. 

• Cerita sukses, sertifikasi, 

dan penghargaan. 

• Profil personil penting. 

• Status legalitas. 

• Klien atau proyek yang 

pernah ditangani dan 

mitra kerja. 

• Tanggung jawab 

lingkungan dan sosial 

4. Dengan menggunakan matriks 

alternatif media, pilihlah media 

yang untuk menuangkan profil 

bisnis 

5. Masukkanlah data profil bisnis ke 

dalam media yang dipilih. Buatlah 

penyesuaian isi dengan media 

yang dipilih. 
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  1. Siapkanlah alat tulis, kertas plano, 

spidol, contoh penawaran, foto 

atau majalah bekas, dan matriks 

alternatif media. 

2. Kumpulkanlah informasi 

penawaran wisata dari empat 

aspek, yaitu: 

• Attraction (daya tarik) 

• Accesable (transportasi) 

• Amenities (fasilitas) 

• Ancillary (kelembagaan) 

3. Tentukanlah barang ataupun jasa 

yang akan ditawarkan. 

4. Perkirakanlah harga penawaran. 

5. Tuliskanlah penawaran yang berisi 

dengan hal-hal berikut ini: 

• Something to see 

• Something to do 

• Something to buy  

6. Buatlah surat penawaran 

pariwisata dari lembaga atau 

bisnis Anda 

   

Keterangan: 

K   : Kompeten 
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BK : Belum Kompeten 

Paraf Peserta : …. 

 

Paraf Pelatih 

: … 
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BAB IV PENUTUP 
 

Ruang lingkup dari Modul Komunikasi Secara Efektif berhubungan 

dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan 

untuk membuat materi komunikasi, serta berkomunikasi dengan 

wisatawan dan pihak lain. 

 

Modul ini disusun sebagai acuan dalam proses pelatihan pengelolaan 

kegiatan wisata bahari tingkat operasional 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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B. Materi Pelatih 

Materi yang disiapkan pelatih, yaitu berupa materi presentasi Power 

Point, lembar kerja, modul pelatihan, serta video komunikasi. 
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