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BI IDAY 4 TP,]VIRAUSAIIAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
rnncunuAN TTNGGI 2000/2001
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pELArisANAAr{ nmffic-TnwIRAUSAHAAI{

Pemanduan Wisata bagi
PelayaPlJ"Y
Keterampilau
Peningkatan
Bahasa Jerman
para Mahasiswa progr"* Jiooi.P*o-lidikan

.melaluiProgramnnaeeogKeyirarlahaan(MKU}sebagai
di Obi&' Wisata DIY dan Sekitarnya
Prauuwisata

Tim Pelaksana
Ketua
Anggota

Drs. Sulis TriYono, M'Pd'
Ptt. i"ttisno Wib'awu, ry'td'

Pt".

W*irg SahaYu, MPd'

sesuai dengan
danPengabdian kepa'dallswarakat
Dibiayai olehProyekPenelitian
Suratperjanjianpetatcsanaan*r"g*rtftitili.ilgr,niatV"Kewirursahaan
tinegat 1 Mei 2000
Nomor: ;tilffi"ri,Mryuivliooo,
p*aiaiit* Nasional
Direktorar
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HALAMAN PENGESAHAN I,APORAN
PROGRAI\{ PENGEMBANGAN BUDAYA KEWTRAUSAHAAN
DI PERGURUAN TINGGI
n dan Jenis Produk

1. Jenis

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

fl

akan Dihasilkan:
Jenis Produk yang tkan Dihasilkan:
E Sistem atau Jasa
Desain atau Produk Hasil Industri
El Rencana Pengembangan Bisnis Baru
E Modul Kr-rliah Kewirausahaan
[1 Prototipe atau Model
Basis Data Industri
EI Informasi Pasar Kerja
Proposal Pengajuan Kredit Usaha
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2. Judul Kegiatan: Peningkatan Keterampilan Pelayanan Jasa Pemanduan Wisata
bagi Para Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman
melalui Program Magang Kewirausahaan sebagai Pramunisata
di Objek Wisata DIY dan Sekitarnya
3. Ketua Pelaksana:

a.Nama
b.NIP

: Drs.SulisTriyono,M.Pd.

:131568310
c. Pangkatfabatan : Penata Muda Tk. InlVblAsisten Ahli
d.

Instansi

:

Prodi Pend.Bahasa Jerman/Jurusan Pend. Bahasa Asing,
FBS Universitas Negeri Yogyakarta

4. Anggota Pelaksana:

a.StafPengajar : 2orang
b. Calon Wirausaha Baru : 10 orang

5. Biaya Kegiatan
6. Jangka
7.

E

Wrktu

Mitre Usaha

: Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

:

6 bulan

: Ayu h{andiri Tours & Travel,
Vista Express Tours & Travel,

Paramitha Tours and Travel,
Nitour Touts and Travel,
I)t'wuIltu 'l'ours and 'l'ravcl,
llhiva Tours and Travel,
PT Taman Wisata Candi Borobudur,
l'rambanan, dan Rutu Boko

Yogyakarta" Oktober |000
rsitas Negeri Yogyakarta,

rs. Sukidjo, M.Pd.
NrP r30s 15424

Ketua Pela

Drs. Sulis Triyono,
NrP 131s683r0

TIM PELAKSANA PROGRAM

Ketua

:

Drs. Sulis Triyono, M.Pd.

Anggota

:

I. Drs. Sutrisno Wibawa, M.Pd
Z.Dra. Wening Sahayu, M.Pd.

1V

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

Kewirausahaan (MKL! 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 Jermair, 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 akadernis maupuil
pralcis di Biro-biro Perjalanan Wisata.
fuleningkatkan keterampilan praktis kewiratrsahaan di bidang pelayanan pemanduan wisata sebagai pramuwisata di objek-objek wisata se

DIY dan sekitarnya.

Memacq membangkitkaq mengembangkan minat dan motivasi

mengenai

kewirausahaan bagi mahasiswa peserta magang untuk menjadi calon wirausaha

ixru dalam bidang pranruwisata

bahasa Jerman.

Venciptakan keterkaitan dan kesepadatan program link arul match antaru
Defguruan tinggi dengan usaha kecil dan menengah, khususrrya yang bergerak

:ibidang usaha jasa pariwisata.
\lengembangan kerjasama yang baik

;.nak antara

dm saling menguffungkan kedua

belah

masyarakat kampus dan insan pariwisat4 sehingga dapat

::eneoptimalkan sumber daya manusia yang madani yang dapat menumbuhkem-

:r,::kan

keselarasan dan keseirnbangan untuk mendukung dan melestarikan

menciptakan
pariwisata' Pada akhirnya dapat
pencapaian sapta Pesonadi dunia

wisatawan fl1anca
bagi wisatawan nusantara filaupun
suasana aman dan nyaman

n€ara.
Target Luaran Kegiatan
jasa wisata
kewirausahaat di bidang pelayanail
magang
kegiatan
Targetluaran
Ftss
Pendidikan Bahasa Jerrnan'
Studi
Prograur
filagang
peserta

untuk mahasiswa

adalah sebagai berikut:
Universitas Negeri Yogyakarta

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

pemanduanperjalananwisata,penyediapaketwisatabudayadanatraksibudaya
jasa akomodasi di seputar objek wisata'
Jawa, pelayanan

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

wisat4wisata"atraksibudayaJawasepertikesenianJathilfil,dantari
BarulmayaGayaPakualamalt,usahaC.otage,re$toranseaFoaldanmasakan
gerabah dan joglo etnik Jawa'
khas Yogya, dan artshop
and match urtara
kesepadanan program link
dan
keterkaitan
3. Menciptakan
perguruatrtinggikhususnyaProgramstudiPendidikanBahasaJermanFBSllNY

dibidang usaha iasa
khususnya yang bergerak
dengan usaha kecil dan menengatq
pariwisata di

DIY

dan sekitanYa'

4.Pengatamanmahasiswapesertamagangdandoserrpembimbingsemakin
meningkatterutamapengalamanpraktisdilapangarr,sedangkanindustrirnitra
usahameningkatpengalamandanketerampilannyak}rususnyadalambidang
wisata dan strategi pemasaramya'
pengelolaan manajerial usaha

Terciptanyakerjasamayangbaikdansalingnrengunfungkankeduabelahpihak

antaramasyarakatkampuskhususnyaPsPBahasalermandanrnasyarakat
pariwisatakhususnyaindustrimitrausahqsehinggaterciptakepaduanyang

sinergis antara ilmuwan dan praktisi untuk bersarna-sama menciptakan dan
meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun manca riegara.

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

t. pembekalan pengembangan jasa wisata budaya Jawa oleh tim, pembekalan
keterampilan berbahasa Jerman untuk pariwisata oleh
kewirausahaan industri jasa wisat4 manajemen

penyetiiaan paket wisata oleh Asita

DI

tim,

pembekalan

Biro Perjalanan Wisatq dan

Yogyakarta, pembekalan teknik

pemanduan wisata dan protokoler, dan pembekalan materi objek wisata
oleh HPI

) transfer

DIY

DI Yogyakarta,
pengetahuan, keterampilarq dan pengalaman tentang pengelolaan

industri jasa wisata dan manajemen kepariwisataan oleh tujuh mitra kerj4
J. transfer pengetahuan"

keterampilaq dan pengalaman manajerial kewirausahaan

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

jasa wisata,
4
.+.

peserta magang kewirausahaan menrbuat proposal tentang pendirian usaha baru

bidang pariwisata untuk keperluan pelayanan wisatawan manca

negara

khususnya wisatawan dari negara Jerman.

Easil Kegiatan
Hasil kegiatail magailg kewirausahaan dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Seluruh mahasiswa peserta magang

di industri mitra kerja memiliki

semangat

trnggi dan siap menjadi wirausahawan baru dalam bidang pelayanan jasa wisata.

vii

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 atilara
pergufllarl tinggi khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman 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 antara
masyarakat kampus khususrrya 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 kerja, mahasiswa

peserta magang, dan dosen pembirnbing. Hal

ini disebabkan oleh adanya manfaat

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

terampil siap kerja yang membantu kegiatan rutin selama magang. Peserta magang
mendapat pengalamarg keterampilan, dan motivasi tinggi untuk berwirausaha baru di

,lidang pelayanan jasa wisata, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Dosen pembimbing memperoleh masukan positif dari pasar

:enjadi terobosan baru untuk

kerj4 sehingga dapat

mengembangan kurikulum muatan

:.-iivisata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

lokal bidang

