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PeningkatanKeterampilauPelayaPlJ":aPemanduanWisatabagi
para Mahasiswa progr"* siooi.P.olidikan Bahasa Jerman

.melaluiProgramvr"e*gKeyirarlahaan(MKU)sebagai
pramuwisata di obi;i, wisata DIY dan Sekitarnya

Ketua
Anggota

Tim Pelaksana

Drs. Sulis TriYono, M'Pd' - -
Drs. Sutrisno Wibawa, M'!d'
Pru. W.oing SahaYu, MPd'

DibiayaiolehProyekPenelitiandanPengabdiankepadallaswaralatsosuaidengan
Suratperjanjianpetatcsanaan*.g-"*tfr*ilitilt*niafu "Kewirursahaan

Nomor: rir*arrprrrurwuivEooo' tinggat 1 Mei 2000

Direlrorar l.ri.l"ri[Ii*r*t *.ssi';;iartemi-Pendidikan Nasional
I
I

I
I

I
I
l
i
I



EALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA KEWTRAT'SAIIAAN

DI PERGURUAN TINGGI

1. Jenis n dan Jenis Produk akan Dihasilkan:

\Yahnna Rintisan Wirausaha Baru:
tr Kuliah Kewirausahaan
tr Kuliah Kerja Nyata di Perusahaan
EI Magang Kewirausahaan
El Inkubator Wirausaha Baru
EI Konsultasi Bisnis dan Pelayanan Jasa
[1 Karya Alternatif Mahasiswa
E Bursa Kerja

2. Judul Kegiatan: Peningkatan Keterampilan Pelayanan Jasa Pemanduan Wisata
bagi Para Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman
melalui Program Magang Kewirausahaan sebagai Pranrunisata
di Objek Wisata DIY dan Sekitarnya

3. Ketua Pelaks*na:
a.Nama : Drs.SulisTriyono,M.Pd.
b.NlP :131568310
c. Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk. I/IIVb/Asisten Ahli
d. Instansi : Prodi Pend.Bahasa Jerman/Jurusan Pend. Bahasa Asing,

FBS Universitas Negeri Yogyakarta

4. Anggota Pelaksana:
a. StafFengajar . 2orang
b. Calon Wirausaha Baru : 10 orang

5. Biaya Kegiatan

6. Jangka Waktu

7.M.itr* Usaha

: Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

: 6 bulan

: Ayu Mandiri Tours & Travel,
Visto Express Tours & Travel,

Jenis Produk yang *kan Dihasilkan:
E Sistem atau Jasa
EI Desain atau Produk Hasil Industri
El Rencana Pengembangan Bisnis Baru
El Modul Kuliah Kewirausahaan
[1 Prototipe atau Model
EI Basis Data Industri
EI Informasi Pasar Kerja
E Proposal Pengajuan Kredit Usaha

\



Paramitha Tours and Travel,
Nitaur Tours and Travel,
l)cwulhu 'l'ours and 'l'ravcl,
llhivu Tours and Travel,
PT Taman Wisata Candi Borobudur,
]'rambanan, dan Ratu lloko

rsitas Negeri Yogyakarta,

rs. Sukidjo, M.Pd.
NrP 130s 15024

Yogyakarta, Oktober |000

Drs. Sulis Triyono,
NrP 1315683r0



TIM PELAKSANA PROGRAM

Ketua :

Anggota :

Drs. Sulis Triyono, M.Pd.

1. Drs. Sutrisno Wibawa, M.Pd

2.Dra. Wening Sahayu, M.Pd.



Ringkasan

Peningkatan Keterampilan Pelayanan Jasa Pemanduan Wisata bagi Para Mahasiswa
Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman melalui Program Magang

Kewirausahaan (MKtI; sebagai Pramuwisata
di Objek Wisata DIY dan Sekitamya

0leh:
Sulis Triyono, Sutrisno Wibaw4 Wening Sahayu

Tujuan Khusus

Tujuan khusus kegiatan magang kewirausahaan di bidang pelayanan jasa wisata

bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jermafi Fakultas Bahasa dan Seni,

Liniversitas Negeri Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai kewirausahaan di bidang

pariwisata bagi para mahasiswa peserta magang, baik secara akademis maupuil

praktis di Biro-biro Perjalanan Wisata.

Nleningkatkan keterampilan praktis kewiratrsahaan di bidang pelayanan peman-

duan wisata sebagai pramuwisata di objek-objek wisata se DIY dan sekitarnya.

Memacu, membangkitkan, mengembangkan minat dan motivasi mengenai

kewirausahaan bagi mahasiswa peserta magang untuk menjadi calon wirausaha

ixru dalam bidang pranruwisata bahasa Jerman.

\{enciptakan keterkaitan dan kesepadanan program link tnul match antaru

Derguruan tinggi dengan usaha kecil dan menengah, khususrrya yang bergerak

:rbidang usaha jasa pariwisata.

\lengembangan kerjasama yang baik dm saling menguntungkan kedua belah

;inak antara masyarakat kampus dan insan pariwisat4 sehingga dapat

-neoptimalkan sumber daya manusia yang madani yang dapat menumbuhkem-

:r,S:kan keselarasan dan keseimbangan untuk mendukung dan melestarikan



pencapaian sapta Pesonadi dunia pariwisata' Pada akhirnya dapat menciptakan

suasana aman dan nyaman bagi wisatawan nusantara maupuil w-isatawan l11anca

negara.

Target Luaran Kegiatan

Targetluarankegiatailmagangkewirausahaarrdibidangpelayarurrjasawisata

untukmahasiswapesertafilagangProgramstudiPendidikanBalrasaJerrnaqFtsS
Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

l.Mahasiswapesertamagangsiapnrenjadiwirausahawanbaruyangbergerakdi
bidang jasa pelayanan wisata, khususnya wirausaha bidang pemanduan wisata"

pemanduanperjalananwisata,penyediapaketwisatabudayadanatraksibudaya

Jaw4 pelayanan jasa akomodasi di seputar objek wisata'

2.Malrasiswapesertamagangsiapmenglrasilkanproposalwirausahabaruyang
bergerak di bidang jasa wisata, khususnya usaha jasa pelayanan transportasi

wisata,ponanduanwisata,atraksibudayaJawasepertikesenianJathilcmdantari
BarulmayaGayaPakualamatt,usahaC.otage,re$toranseaFoaldanmasakan

khas Yogya, dan artshop gerabah dan joglo etnik Jawa'

3. Menciptakan keterkaitan dan kesepadanan program link and match antara

perguruatrtinggikhususnyaProgramstudiPendidikanBahasaJermanFBSllNY

dengan usatra kecil dan menengatq khususnya yang bergerak dibidang usaha jasa

pariwisata di DIY dan sekitarnYa'

4.Pengalamanmahasiswapesertamagaflgdarrdoserrpembimbingsemakin
meningkatterutamapengalamanpraktisdilapangarlsedangkanindustrirnitra
usahameningkatpengalamandanketerampilamyaklrususnyadalambidang
pengelolaan manajerial usaha wisata dan strategi pemasaraffiya'

Terciptanyakerjasamayangbaikdansalingnrenguntungkankeduabelahpihak

antaramasyarakatkampuskhususnyaPsPBahasalermandanrnasyarakat
pariwisatakhususnyaindustrimitrausahqsehinggaterciptakepaduanyang



l.

sinergis antara ilmuwan dan praktisi untuk bersarna-sama menciptakan dan

meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun manca regara.

Pelaksanaan Program Magang

Pelaksanaan progranl magang ini dibagi ke dalam 4 (ernpat) tahap yaitu:

pembekalan pengembangan jasa wisata budaya Jawa oleh tim, pembekalan

keterampilan berbahasa Jerman untuk pariwisata oleh tim, pembekalan

kewirausahaan industri jasa wisat4 manajemen Biro Perjalanan Wisatq dan

penyediaan paket wisata oleh Asita DI Yogyakart4 pembekalan teknik

pemanduan wisata dan protokoler, dan pembekalan materi objek wisata DIY
oleh HPI DI Yogyakarta,

transfer pengetahuan, keterampilarq dan pengalaman tentang pengelolaan

industri jasa wisata dan manajemen kepariwisataan oleh tujuh mitra kerj4

transfer pengetahuarq keterampilaq dan pengalaman manajerial kewirausahaan

selama magang di tujuh mitra keda atau travel biro tentang industri pelayanan

jasa wisata,

peserta magang kewirausahaan menrbuat proposal tentang pendirian usaha baru

bidang pariwisata untuk keperluan pelayanan wisatawan manca negara

khususnya wisatawan dari negara Jerman.

Hasil Kegiatan
Hasil kegiatail magailg kewirausahaan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Seluruh mahasiswa peserta magang di industri mitra kerja memiliki semangat

lrggi dan siap menjadi wirausahawan baru dalam bidang pelayanan jasa wisata.
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2. Seluruh mahasiswa peserta magang menjadi terampil dan berpengalaman dalam

melayani pemanduan wisata menggunakan bahasa Jerman dan penyediaan paket

wisata budaya dan atraksi budaya Jawa.

3. Tercipta deskripsi yang jelas tentang keterkaitan dan kesepadanan antara

pergufllarl tinggi khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Jernran FBS

Universitas Negeri Yogyakarta dengan usaha kecil dan menengah yang bergerak

pada bidang usaha jasa wisata khususnya industri mitra kerja di bawah Asita.

4. Pengalaman mahasiswa peserta magang dan dosen pembimbing semakin

meningkat terutama pengalaman praktis di lapangan, sedangkan industri mitra

kerja meningkat pengalaman dan keterampilannya khususnya dalam bidang

pengelolaan manajemen usaha wisata dan strategi pemasarannya.

5. Terbina kerjasama yang baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak arfiaft

masyarakat kampus khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman dan

masyarakat pariwisata khususnya industri mitra kerj4 sehingga tercipta kepaduan

yang sinergis antara ilmuwan dan praktisi untuk bersama-sama menciptakan'dan

meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara.

Penutup

Kegiatan magaig ini mendapat sambutan baik dari mitra kerj4 mahasiswa

peserta magang, dan dosen pembirnbing. Hal ini disebabkan oleh adanya manfaat

vang diperoleh oleh berbagi pihak. Mitra kerja diuntungkan oleh tersedianya tenaga

terampil siap kerja yang membantu kegiatan rutin selama magang. Peserta magang

mendapat pengalamarg keterampilaq dan motivasi tinggi untuk berwirausaha baru di

-sidang pelayanan jasa wisata, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Dosen pembimbing memperoleh masukan positif dari pasar kerj4 sehingga dapat

::enjadi terobosan baru untuk mengembangan kurikulum muatan lokal bidang

:;:irvisata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.


