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Daftar Isi 
 

Unit 

No.  

Judul Unit Hal. 

1 Pengantar Pendahuluan  1 

2 Panduan untuk Pengajar  6 

3 Standar Kompetensi  10 

4A Rencana Isi 14 

4B Cara Mengajar Kompetensi Standar 18 

4C Materi Pendukung Bagi Pengajar 23 

5 Cara Menilai unit ini 49 

 

 

Menjalankan semua Program pengajaran secara efektif untuk 
memungkinkan kompetensi yang memerlukan level berikut 
berdasarkan angka dan huruf. 
 

 

Level Berdasarkan kemampuan menulis/huruf 
2 Kemampuan untuk mengerti hubungan yang kompleks isi 

teks dan menginterpretasikan informasinya secara rinci baik 
secara verbal maupun tertulis. 

 

 

Level Berdasarkan kemampuan berhitung/angka 
1 Kemampuan untuk menggunakan lambang – lambang, 

diagram – diagram dan istilah – istilah matematika, 
hubungan kata – kata dalam konteks yang dikenal dan 
diperkirakan langsung berkomunikasi secara matematis. 
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Bagian 1 Pengantar Panduan 
Selamat Datang di panduan ini 
Panduan ini menggunakan pelatihan berdasarkan kompetensi untuk 
mengajar keterampilan – keterampilan di tempat kerja. Pengajaran 
berdasarkan standar kompetensi yang merupakan pernyataan yang telah 
disetujui secara nasional untuk keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang 
diperlukan untuk satu pekerjaan khusus. Penekanan utama berdasarkan 
apa yang dapat dilakukan seseorang sebagai hasil pelatihan. Salah satu ciri 
penting dari pelatihan berdasarkan kompetensi adalah memfokus pelatihan 
terhadap setiap individu untuk pekerjaan – pekerjaan nyata dalam tempat 
kerjanya. 
Panduan ini akan menolong anda untuk mengajar, mengadakan aktivitas – 
aktivitas yang berpusat pada siswa  standar kompentensi yang sejalan 
dengan judul Mendapatkan dan Menginterprestasikan Informasi Produk. 
Panduan ini melibatkan diri dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap 
yang dituntut untuk mengakses dan menginterpretasikan informasi produk 
pariwisata khusus. Panduan ini dapat diterapkan untuk konteks domestik 
dan Internasional. 
Unit ini erat hubungannnya dengan unit – unit lainnya:  
§ PARUJPFPGO1C Mencari dan Menyediakan Informasi dan Saran Daerah 

Tujuan Wisata 
§ PARUJPPGO3C Menjual Produk dan Jasa Pariwisata 
§ PARUJPLJPO9C Menyiapkan Penawaran Harga 

Penyajian / Penilaian terpadu dapat dilakukan dengan tepat. Organisasi 
industri harus memberikan pelatihan yang mempertimbangkan konteks 
jangkauan industri bentuknya tanpa adanya penyimpangan – 
penyimpangan pada sektor – sektor tertentu, Deretan variabel akan 
membantu dalam hal ini. Untuk penyajian sektor khusus, pelatihan harus 
dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sektor itu. 
Pelatih hendaknya menyusun sesion pelatihannya sesuai dengan: 

• Kebutuhan siswa mereka 
• Persyaratan –persyaratan organisasi mereka 

• Waktu yang tersedia untuk pelatihan 
• Situasi Pelatihan. 

Strategi penyampaian sudah disediakan untuk para pelatih. Isi yang 
diusulkan memberi indikasi tentang kebutuhan yang perlu diajar dalam 
program ini agar dapat memenuhi standar kompetensi. 
Strategi penyampaian yang akan digunakan dan cara penilaian yang tersedia 
dalam unit ini tidak berlaku mutlak dan sebaiknya digunakan segagai 
pedoman saja. Pelatih didorong untuk memekai pengetahuan industri 
mereka, serta pengalaman mereka, contoh – contoh dan produk – produk 
lokal untuk menyesuaikan materi pengajaran atau mengembangkan nara 
sumber sumber mereka sendiri, agar dapat memastikan sejauh mana 
relevansinya pelatihan ini. 
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Definisi-definisi 
Dalam materi pengajaran, seseorang yang berusaha mencapai kompetensi 
disebut sebagai trainee. Dalam situasi pelatihan anda sendiri, orang ini 
dapat saja dianggap sebagai siswa, murid, atau peserta pelatihan. Begitu 
juga seseorang yang mengajar kompetensi ini disebut sebagai pelatih. 
Dalam situasi pengajaran anda sendiri, orang ini bisa dianggap sebagai 
guru, pengawas, fasilitator atau penyelia. 

Berapa lama kompetensi ini dapat dicapai 
Menurut pelatihan berdasarkan kompetensi, ini harus berfokus kepada 
pencapaian kompetensi, tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan waktu 
tertentu, karena waktu yang dibutuhkan setiap siswa untuk mencapai 
kemampuan tertentu akan berbede-beda. 

Simbol-simbol 
Terdapat bermacam-macam symbol dalam paket pelatihan ini, agar pelatih 
mengerti artinya, arti masing-masing simbol akan dijabarkan di bawah ini. 

Simbol Artinya 

HO  
Handout = lembaran untuk siswa 

 

OHT  
Overhead Transparency = lembaran 
transparansi yang dapat digunakan dengan 
alat Overhead Projector tapi informasi ini ini 
juga dapat ditulis pada papan tulis ataupun 
lempabaran kertas pada flipchart bila OHP 
tidak ada). 

 Assessment Task  
Assessment Task = lembaran kerja siswa 
yang harus dikerjakan oleh siswa dan dinilai 
oleh pelatih. 

Task  
Task = Tugas yang harus diselesaikan oleh 
siswa 

 

Daftar kata-kata 
Access and Equity = dapat diikuti segala golongan 
Pelatihan dapat diikuti semua orang tanpa melihat umur, jenis kelamin, 
sosial budaya, agama ataupun latar belakang pendidikan. 

Assessment = penilaian 
Proses formal yang memastikan bahwa pelatihan yang diadakan memenuhi 
syarat standar yang ditentukan sector industri. Proses ini akan dilakukan 
oleh seorang Penilai yang sudah pakar dalam hal mengevaluasi bidang-
bidang seperti ini secara nasional dalam struktur yang telah disetujui 
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Competent = kompeten/mampu 
Mampu melakukan pekerjaan dan memiliki keterampilan, pengetahuan dan 
sikap yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan secara e fektif di 
tempat kerja berdasarkan standar-standar yang telah disetujui. 

Competency-Based Training = Pelatihan berdasarkan kompetensi 
Pelatihan yang menitikberatkan pada apa yang dapat dilakukan oleh 
seseorang dan mengukur kinerja terhadap standar-standar yang telah 
disetujui. 

Critical Aspects of Assessment = Aspek-aspek penting dalam penilaian 
Menerangkan inti sebuah penilaian dan hal-hal kunci saat melakukan 
penilaian. 

Context of Assessment = Kontek penilaian 
Menerangkan dimana, bagaimana dan dengan metoda apa penilaian 
dilakukan. 

Elements = Elemen -elemen 
Keterampilan-keterampilan yang akhirnya membentuk sebuah unit 
kompetensi. 

Evidence Guide = Bukti-bukti pedoman 
Pedoman bagaimana sebuah unit dapat dinilai. 

Fair = Adil 
Tidak merugikan beberapa kandidat/siswa tertentu 

Flexible = fleksibel/ mudah disesuaikan 
Diakui bahwa cara mengajar dan menilai kenerja berdasarkan sistim 
kompetensi tidak dapat dilakukan dengan hanya satu pendekatan saja. 

Formative Assessment = Penilaian formatif 
Penilaian yang dilakukan sewaktu-waktu selama pelatihan. Penilaian 
semacam ini menolong para siswa untuk memastikan bahwa sebuah proses 
belajar memang sudah/sedang terjadi, penilaian semacam ini juga dapat 
memberi umpan balik pada siswa atas kemajuan pelajaran/pelatihan 
mereka. 

Key Ability = Kemampuan kunci 
Kemampuan-kemampuan yang mendasari segala macam kinerja, yang 
dimaksud kinerja adalah mengumpulkan, menganalisa, mengorganisir ide-
ide serta informasi, mengkomunikasikan ide-ide serta informasi, 
merencanakan dan mengorganisir kegiatan, bekerjasama dengan orang lain 
dalam kelompok, memecahkan persoalan, menggunakan teknologi, 
menggunakan ide-ide dan teknik matematika. 

Berikut ini kemampuan-kemampuan dinilai pada tingkat yang berbeda: 
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Tingkat kemampuan yang harus dilakukan untuk mencapai kemampuan ini 

Tingkat Ciri-ciri 

1 Dapat melakukan tugas-tugas rutin sesuai dengan prosedur yang sudah 
ditentukan tapi masih haus dibimbing oleh penyelia. 

2 Dapat melakukan tugas-tugas yang lebih kompelks dengan cara bekerja 
sendiri. Penyelia hanya akan memeriksa saat tugas sedah diselesaikan.  

3 Dapat melakukanaktifitas-aktifitas yang kompleks/sulit dan aktifitas tidak rutin, 
memotivasi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan 
oleh orang lain. 

 

Linkages to Other Units = Hubungan dengan unit-unit lain 
Menerangkan peran unit dan tempaatnya dalan satu set kompetensi penuh 
yang telah ditentukan oleh industri bersangkutan. Memberi pedoman unit-
unit mana yang dapat dievaluasi/dinilai bersama. 

National Competency Standards = Standar Kompetensi Nasional 
Pernyataan yang telah disetujui secara nasional tentang keterampilan dan 
pengetahuan bahwa manusia perlu bekerja dan standar kinerja seseorang 
memang dibutuhkan. 

Performance Criteria = Kriteria unjuk kerja 
Kriteria unjuk kerja dipakai untuk menilai apakah seseorang telah 
mencapai sabuah unit kompetensi. 

Qualified Assessor = Penilai yang memenuhi syaraat 
Seseorang yang memang memenuhi syarat untuk menjadi penilai 

Range of Variables = Deretan Variabel 
Deretan rincian berbagai konteks yang dapat diterapkan pada unit tertentu. 
unit. 

Reliable = Dapat dipercaya 
Memakai metode-metode dan prosedur yang dapat dipercaya bahwa 
standar-standar- kompetensi dan tingkatannya telah dijabarkan dan 
dilakukan secara konsisten pada setiap konteks yang ada dan kepada setiap 
siswa. 

Standards and Certification Institute = Standarisasi dan Lembaga Sertifikasi 
Departemen Tenaga Kerja telah memberikan kekuasaan kepada ASITA dan 
PHRI untuk memberikan sebuah badan atau institusi untuk Standarisasi 
dan Sertifikasi Kompetensi untuk para pekerja Indonesia dalam industri 
pariwisata hotel dan restoran. Lembaga ini akan mengembangkan standar 
kompetensi dan sistim informasi untuk standar kompetensi dan juga akan 
melakukan penilaian dan sertifikasi terhadap kompetensi para pekerja 
pekerja Indonesia di bidang industri pariwisata. 

Summative Assessment = Penilaian  Sumatif 
Penilaian yang akan dilakukan setelah siswa menyelesaikan pelatihan satu 
unit kompetensi untuk memastikan bahwa siswa telah mencapai satu 
criteria untjuk kerja yang diinginkan. 
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Underpinning Skills and Knowledge = Keterampilan dan pengetahuan yang 
harus dikuasai 
Menerangkan keterampilan dan pengetahuan apa yang diperlukan untuk 
menjadi kompeten pada satu tingkat tertentu. 

Unit descriptor = Unit penjelasan 
Menjelaskan secara umum tentang kompetensi standar. 

Valid = Berlaku 
Keputusan pada fakta dan criteria yang sama akan menghasilkan penilaian 
yang sama walaupun para penilainya berbeda. 
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Bagian 2 Panduan untuk Para Pengajar/Pelatih 
Deretan aktifitas pelatihan yang telah diusulkan untuk menyampaikan 
kompetensi ini adalah sebagai berikut: 

• Tugas-tugas praktis 
• Proyek-proyek dan tugas 
• Studi kasus 
• Ceramah/kuliah 
• Video and referensi 
• Aktifitas kelompok/tugas kelompok 
• Permainan peran dan simulasi 

Sebaiknya para pelatih dapat memilih strategi-strategi yang pantas untuk 
kompetensi yang diajarkan, situasi dan kebutuhan yang diperlukan siswa.  
Misalnya, bila tidak dapat melakkukan praktek kerja nyata, maka simulasi 
yang berbeda-beda dan juga permainan peran dalam pengajaran juga dapat 
dilakukan untuk menggantikannya. 

Peran Pelatih/Pengajar 
Salah satu peran pelatih adalah memastikan adanya pelayanan standar 
tinggi melalui pelatihan yang efektif. 

Untuk memastikan apakah diri Anda siap untuk mengajar dan bekerja 
sebagai pelatih kompetensi terhadap siswa-siswa/peserta pelatihan, 
sebaiknya menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 

• Seberapa percaya dirikah Anda tentang pengetahuan dan 
keterampilan yang dibutuhkan untuk mengajar setiap elemen pada 
paket pelatihan ini? 

• Apa ada informasi atau peraturan baru yang perlu Anda ketahui 
sebelum mulai dengan pengajaran Anda? 

• Apa Anda cukup percaya diri untuk mendemonstrasikan tugas-tudas 
praktis dalam paket program ini? 

• Apakah Anda dapat menjelaskan dengan seksama tentang 
pengetahuan-pengetahuan yang menjadi dasar utama pelatihan 
standar kompetensi yang akan dibutuhkan para siswa agar mereka 
dapat melakukan tugas mereka dengan baik? 

• Apa pengetahuan Anda cukup untuk mengetahui ruang lingkup 
situasi industri yang dapat diterapkan oleh kompetensi? 

• Apa Anda sadar sejauh mana ketrampilan bahasa, pengetahuan 
membaca dan menghitung yang harus didemonstrasikan para siswa 
saat mengikuti pelatihan standar kompetensi? 

• Apa sudah Anda perkirakan tentang apa saja yang harus diterobos 
dan isu persamaan hak apa saja yang harus direncanakan dalam 
mengajar program pelatihan ini? 

Regulations = Peraturan-Peraturan 
Sebaiknya pengajar mengetahui dan sadar bahwa terdapat beberapa 
peraturan-peraturan dan pedoman yang berdampak pada program yang 
akan dilakukan secara operasional, dan memastikan bahwa siswa-siswa 
Anda mematuhinya. 
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Alat/Media pengajaran yang dibutuhkan untuk mengajar 
kompetensi ini. 
Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk Mengajar Teori 
Tempat/Ruang kelas untuk mengajar siswa, papan tulis, overhead 
projector, layar overhead projector, flip chart, kertas untuk flip chart. 

Kebutuhan khusus Untuk Mengajar: 
Tidak ada. 

Sumber Informasi diperoleh dari : 

Sumber dari informasi juga dapat terdiri dari kategori tersebut dibawah ini: 
 
Travel Indonesia Magazine 
Publisher: PT. Travia Duta 
Telp: (62 21) 380 5555 Ext 76006 
Fax: (62 21) 38406143 
Kontak-kontak penting secara rinci untuk asosiasi-asosiasi yang 
berhubungan dengan industri ini seperti: 
 
Asosiasi Pengajar- PPPG 
Jl.Raya Parung KM.22-23 Bojongsari, Sawangan – Bogor 
Telp: (021) 7431271 
Asosiasi obyek wisata seluruh Indonesia (PUTRI) 

Gedung Sasana Griya 

A 15 Lt II 

Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 

Telp:  (021)- 8401-719 

Fax:   (021)-8400-709 

 

Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) 

Komp Golden Plaza Blok A/30 

Jl RS Fatmawati No 15, Jakarta   

Telp:  (021)-7590-0094-95 

Fax:   (021)-7507-537 

 

Society of Indonesian Professional Conference Organisers (SIPCO) 

(Yayasan Organisator Konperensi Profesional Indonesia) 

Setia Travel 

Jl H.Anshari No 33 B  Jakarta 

Telp: (021)-2313-669 

Fax:  (021)-6386-4182 
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Indonesia Congress and Convention Association INCCA 

(Asosiasi Kongres dan Konfensi Indonesia) 

Hotel Wisata 

Arcade 13A, Jakarta 

Telp:  (021)-3140-982 

Fax:   (021)-334-470 

 

Indonesian Guides Association (HPI) 

(Himpunan Pramuwisata Indonesia) 

Ade Sumatri 

Telp:  (021)-9133-921 

Fax:   (021)-5213-257  (Via Dinas Pariwiata DKI)  

 
Situs Internet: 
Direktorat Dikmenjur 

http://dikmenjur.freehosting.net 

SMK 8 Makassar 

http://www.geocities.com/smkknupg 

Boeing Company –  

http://www.boeing.com/ 

 

Environmental Information- 

http://www.boris.qub.ac.uk/cvni/info.html 

GreenNet- 

http://www.gn.apc.org/ 

Internet World Travel Guide 

http://www.iwtg.com 

Planet Earth Home Page- 

http://www.planetearth.net/info.html 

Tourism Training Australia  

www.tourismtraining.com.au 

United Nations Development Program 

http://www.undp.org/ 

Virtual Tourist II- 

http://www.vtourist.com/vrt/ 

World Tourism Organization: World Tourism Information Centre- 

http://www.world-tourism.org/ 
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Andapun dapat menambah daftar Anda sendiri untuk sumber-sumber 
penting yang berhubungan dengan pelatihan program kompetensi ini. 

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

 

Perlunya meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan Anda sendiri 

Karena situasi industri ini yang sering berubah, sebaiknya para pengajar 
lebih sering meninjau kembali dan memperbarui sumber-sumber materi 
pengajaran dan tetap memelihara pengetahuannya tentang apa saja yang 
dilakukan di industri pariwisata saat ini. 

 



Indonesia Australia Partnership for Skills Development 10 
Travel and Tourism Project 
Mendapatkan dan Menginterprestasikan Informasi Produk Juli 02 

Bagian 3 Standar Kompetensi 
Gunakanlah bagian ini untuk: 

• Memperkenalkan apa yang instruktur harus lakukan. 
• Memperkenalkan apa yang instruktur telah siap lakukan. 
• Memeriksa kemajuan instruktur.  
• Memastikan bahwa anda semua telah mendapatkan semua unsur-

unsur dan standar prestasi pada pelatihan. 
• Memastikan bahwa anda semua telah mendapatkan semua unsur-

unsur dan standart prestasi jika telah dinilai. 

Judul Unit 
Mendapatkan dan Menginterprestasikan Informasi Produk. 

Penjabaran Unit 
Unit ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap yang 
dituntut untuk mengakses dan menerjemahkan cakupan dari informasi 
produk yang spesifik. Dapat pula diterapkan dalam konteks domestik atau 
internasional. 

 

Elemen Kriteria Unjuk Kerja 

01 Mengidentifikasidan 
Mengaksses 
Informasi Produk 

 

1.1 Mengidentifikasi dan mengakses sumber-sumber 
informasi produk dengan benar.  

1.2 Memilih sumber informasi yang tepat sesuai dengan 
kebijakan perusahaan, perjanjian dagang dan kebutuhan 
tertentu. 

 

02 Menginterprestasi  

     kan informasi 
produk 

 

2.1 Menerjemahkan dan menerapkan sumber informasi yang 
tepat meliputi: 

2.1.1 Jadwal 

2.1.2 Brosur  

2.2 Menerjemahkan dan menerapkan dengan benar 
informasi produk yang khusus meliputi: 

2.2.1 Biaya/tarif/harga 

2.2.2 Kondisi dan peraturan 

2.2.3 Informasi yang terjadual 

2.2.4 Kode produk 

2.2.5 Prosedur pencatatan pemesanan  
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03 Memberikan saran 
tentang 
pengetahuan 
produk  

 

3.1 Mengidentifikasi pemberian saran dan informasi produk 
secara akurat.   

3.2 Menyediakan saran dan informasi produk yang terkini 
dan akurat secara tepat waktu 

3.3 Menyesuaikan jangkauan dan bobot dari informasi 
dengan kebutuhan pelanggan 

3.4 Memberikan informasi dan saran dalam bentuk dan gaya 
yang tepat. 

 

Deretan variabel 

Unit ini berlaku untuk semua sektor industri yang berhubungan erat dengan produk dan 
jasa lintas spektrum pariwisata. 

Sistem informasi produk dapat secara manual atau otomatis. 

Perlu dicatat bahwa unit ini tidak bermaksud untuk mengikutsertakan rincian interpretasi 
tentang informasi biaya penerbangan. Hal tersebut terdapat pada uni lain. 

§ Sumber informasi produk dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

§ Brosur 

§ Daftar perjalanan (Timetables) 

§ Komputer 

§ Lembar tarif (Tarrif Sheets) 

§ Tarif rahasia (Confidential Tarriff) 

§ Produk dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

§ Transportasi 

§ Produk perjalanan 

§ Pesiar 

§ Akomodasi 

§ Atraksi (alam dan buatan) 

§ Even khusus 

§ Kegiatan – kegiatan rekreasi 

§ Fasilitas konvensi / konferensi 

 



Indonesia Australia Partnership for Skills Development 12 
Travel and Tourism Project 
Mendapatkan dan Menginterprestasikan Informasi Produk Juli 02 

Pedoman keterampilan dan Pengetahuan Penunjang 

Mendemonstrasikan kompentensi bukti – bukti keterampilan dan pengetahuan diperlukan 
pada bidang – bidang berikut ini : 

§ Kategori utama produk pariwisata 

§ Terminologi industri dan singkatan – singkatan umum berkaitan dengan kategori 
produk utama. 

§ Prosedur umum berkaitan dengan kategori produk utama 

§ Masalah khusus yang sah berkaitan dengan kategori – kategori produk yang berbeda. 

 

Pelaksanaan Penilaian 
Bagian ini dapat saja dimulai pada saat bekerja atau diluar kerja. Penilaian harus 
termasuk demonstrasi praktek baik dalam tempat kerja atau saat diadakan simulasi. 
Simulasi ini mutlak didukung oleh beberapa metode agar dapat menekankan 
pengetahuan. 

Aspek Penting dalam Penilaian 
Carilah 

§ Kemampuan mengakses dan menginterpretasikan informasi secara benar 
kategori produk pariwisata yang berbeda dalam tenggang waktu yang dapat 
diterima 

§ Pengetahuan tentang terminologi dan prosedur produk. Deretan produk akan 
bervariasi sesuai dengan sektor industri dan tempat kerja 

Kaitan dengan Unit Lain: 
Ada hubungan yangerat antara unit ini dan unit berikut : 

§ PARUJPFPGO1C Mencari dan Menyediakan Informasi dan Saran Daerah Tujuan 
Wisata 

§ PARUJPPGO3C Menjual Produk dan Jasa Pariwisata 

§ PARUJPLJPO9C Menyiapkan Penawaran Harga 

Pelatihan / penilaian terpadu dapat dilakukan dengan tepat perlu diperhatikan dalam 
pengembangan pelatihan agar memenuhi persyaratan unit ini.Untuk pelatihan kerja awal 
umum,organisasi industri harus melaksanakan pelatihan yang memperhatikan deretan 
konteks industri sepenuhnya tanpa membedakan sektor –sektor individu. Deretan 
variabel akan memudahkan dalam hal ini. Untuk penyajian sektor khusus, pengarahan 
pelatihan harus memenuhi kebutuhan – kebutuhan sektor tersebut. 
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Kemampuan kunci yang harus didemonstrasikan dalam unit ini Tingkat 

Mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisa informasi 2 

Mengkomunikasikan ide dan informasi 2 

Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 2 

Bekerjasama dengan orang lain dalam satu tim 1 

Menggunakan ide-ide dan tehnik matematika 1 

Mengatasi masalah 1 

Menggunakan teknologi 2 

 

 

Tingkat kemampuan yang harus didemonstrasikan dalam mencapai kompetensi 
ini 

Tingkat Ciri-ciri 

1 Dapat melakukan tugas-tugas rutin sesuai dengan prosedur yang telah 
ditentukan tapi masih harus dibimbing oleh pelatih. 

2 Dapat melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dengan cara bekerja 
sendiri. Penyelia hanya akan memeriksa bila tugas sudah diselesaikan. 

3 Dapat melakukan tugas-tugas yang sulit dan aktivitas non-rutin, memotivasi 
diri sendiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang 
lain. 
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Bagian 4 Strategi Penyampaian 

A Isi Perencanaan 
Catatan: Dalam penyampaian materi di bawah ini, para pelatih, siswa dan 
para penilai harus benar-benar mengikuti isi standar kompetensi secara 
rinci. 

 

1.1 Mengidentifikasi dan mengakses sumber-sumber informasi produk 
dengan benar.  

1.2 Memilih sumber informasi yang tepat sesuai dengan kebijakan 
perusahaan, perjanjian dagang dan kebutuhan tertentu. 

Deretan Variabel 

Unit ini berlaku untuk semua sektor industri yang berhubungan erat 
dengan produk dan jasa lintas spektrum pariwisata. 

Sistem informasi produk dapat secara manual atau otomatis. 

Perlu dicatat bahwa unit ini tidak bermaksud untuk mengikutsertakan 
rincian interpretasi tentang informasi biaya penerbangan. Hal tersebut 
terdapat pada uni lain. 

§ Sumber informasi produk dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

§ Brosur 

§ Daftar perjalanan (Timetables) 

§ Komputer 

§ Lembar tarif (Tarrif Sheets) 

§ Tarif rahasia (Confidential Tarriff) 

§ Produk dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

§ Transportasi 

§ Produk perjalanan 

§ Pesiar 

§ Akomodasi 

§ Atraksi (alam dan buatan) 

§ Even khusus 

§ Kegiatan – kegiatan rekreasi 

§ Fasilitas konvensi / konferensi 
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Pedoman ketrampilan dan pengetahuan penunjang 

Mendemonstrasikan kompentensi bukti – bukti keterampilan dan 
pengetahuan diperlukan pada bidang – bidang berikut ini : 

§ Kategori utama produk pariwisata 

§ Terminologi industri dan singkatan – singkatan umum berkaitan dengan 
kategori produk utama. 

§ Prosedur umum berkaitan dengan kategori produk utama 

§ Masalah khusus yang sah berkaitan dengan kategori – kategori produk 
yang berbeda 

Aspek Kritikal / Penting untuk Penilaian. Carilah – : 

§ Kemampuan mengakses dan menginterpretasikan informasi secara 
benar kategori produk pariwisata yang berbeda dalam tenggang 
waktu yang dapat diterima 

§ Pengetahuan tentang terminologi dan prosedur produk. Deretan 
produk akan bervariasi sesuai dengan sektor industri dan tempat 
kerja 

 
2.1 Menerjemahkan dan menerapkan sumber informasi yang tepat 

meliputi: 

2.1.1 Jadwal 

2.1.2 Brosur  

2.2 Menerjemahkan dan menerapkan dengan benar informasi produk 
yang khusus meliputi: 

2.2.1 Biaya/tarif/harga 

2.2.2 Kondisi dan peraturan 

2.2.3 Informasi yang terjadual 

2.2.4 Kode produk 

2.2.5 Prosedur pencatatan pemesanan  

Deretan Variabel 

Unit ini berlaku untuk semua sektor industri yang berhubungan erat 
dengan produk dan jasa lintas spektrum pariwisata. 

Sistem informasi produk dapat secara manual atau otomatis. 

Perlu dicatat bahwa unit ini tidak bermaksud untuk mengikutsertakan 
rincian interpretasi tentang informasi biaya penerbangan. Hal tersebut 
terdapat pada uni lain. 
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Sumber informasi produk dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

§ Brosur 

§ Daftar perjalanan (Timetables) 

§ Komputer 

§ Lembar tarif (Tarrif Sheets) 

§ Tarif rahasia (Confidential Tarriff) 

§ Produk dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

§ Transportasi 

§ Produk perjalanan 

§ Pesiar 

§ Akomodasi 

§ Atraksi (alam dan buatan) 

§ Even khusus 

§ Kegiatan – kegiatan rekreasi 

§ Fasilitas konvensi / konferensi 

Pedoman ketrampilan dan pengetahuan penunjang 

Mendemonstrasikan kompentensi bukti – bukti keterampilan dan 
pengetahuan diperlukan pada bidang – bidang berikut ini : 

§ Kategori utama produk pariwisata 

§ Terminologi industri dan singkatan – singkatan umum berkaitan dengan 
kategori produk utama. 

§ Prosedur umum berkaitan dengan kategori produk utama 

§ Masalah khusus yang sah berkaitan dengan kategori – kategori produk 
yang berbeda 

Aspek Kritikal / Penting untuk Penilaian. Carilah – : 

§ Kemampuan mengakses dan menginterpretasikan informasi secara 
benar kategori produk pariwisata yang berbeda dalam tenggang 
waktu yang dapat diterima 

§ Pengetahuan tentang terminologi dan prosedur produk. Deretan 
produk akan bervariasi sesuai dengan sektor industri dan tempat 
kerja 

 

3.1 Mengidentifikasi pemberian saran dan informasi produk secara 
akurat.   

3.2 Menyediakan saran dan informasi produk yang terkini dan akurat 
secara tepat waktu 

3.4 Menyesuaikan jangkauan dan bobot dari informasi dengan 
kebutuhan pelanggan 
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3.4 Memberikan informasi dan saran dalam bentuk dan gaya yang 
tepat. 

Deretan Variabel 

Unit ini berlaku untuk semua sektor industri yang berhubungan erat 
dengan produk dan jasa lintas spektrum pariwisata. 

Sistem informasi produk dapat secara manual atau otomatis. 

Perlu dicatat bahwa unit ini tidak bermaksud untuk mengikutsertakan 
rincian interpretasi tentang informasi biaya penerbangan. Hal tersebut 
terdapat pada uni lain. 

§ Sumber informasi produk dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

§ Brosur 

§ Daftar perjalanan (Timetables) 

§ Komputer 

§ Lembar tarif (Tarrif Sheets) 

§ Tarif rahasia (Confidential Tarriff) 

§ Produk dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

§ Transportasi 

§ Produk perjalanan 

§ Pesiar 

§ Akomodasi 

§ Atraksi (alam dan buatan) 

§ Even khusus 

§ Kegiatan – kegiatan rekreasi 

§ Fasilitas konvensi / konferensi 

Pedoman ketrampilan dan pengetahuan penunjang 

Mendemonstrasikan kompentensi bukti – bukti keterampilan dan 
pengetahuan diperlukan pada bidang – bidang berikut ini : 

§ Kategori utama produk pariwisata 

§ Terminologi industri dan singkatan – singkatan umum berkaitan dengan 
kategori produk utama. 

§ Prosedur umum berkaitan dengan kategori produk utama 

§ Masalah khusus yang sah berkaitan dengan kategori – kategori produk 
yang berbeda 

Aspek Kritikal / Penting untuk Penilaian. Carilah – : 

§ Kemampuan mengakses dan menginterpretasikan informasi secara 
benar kategori produk pariwisata yang berbeda dalam tenggang 
waktu yang dapat diterima 

Pengetahuan tentang terminologi dan prosedur produk. Deretan produk 
akan bervariasi sesuai dengan sektor industri dan tempat kerja 
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B Cara Mengajar Standar Kompetensi 
Bagian ini menampilkan tugas –tugas kegiatan siswa – siswa lembaran transparansi, hand out yang sesuai dengan standar kompetensi. 

 

Keterampilan pengetahuan dan sikap macam apa 
yang akan saya ajarkan pada siswa? 

Dengan cara apakah dan bagaimana caranya saya pindahkan ilmu tentang keterampilan, 
pengetahuan dan sikap kepada para siswa? 

1.1 Mengidentifikasi dan mengakses sumber-
sumber informasi produk dengan benar. 

 

Catatan: Lihat isi perencanaan untuk: 

§ Deretan variable yang tepat 

§ Keterampilan dan pengetahuan penunjang 
yang tepat 

§ Aspek-aspek penting penilaian yang tepat 

 

Pelatih menjelaskan kepada siswa produk yang akan ditawarkan kepada klien. 

OHT 1  HO 2  

Pelatih menjelaskan jangkauan jenis informasi yang diperlukan untuk memberikan rincian yang 
relevan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

OHT 2  HO 3  

Pelatih mnjelaskan metode informasi yang teridentifikasi mana yang relevan. 

OHT 3  HO 4  

Pelatih menjelaskan bagaimana informasi produk diperoleh di industri. 

Pelatih memberikan tugas 1 pada siswa. 

Tugas 1  

Pelatih menilai tugas –tugas siswa, memberi umpan balik dan mengadakan diskusi kelompok 
berdasarkan hasil tugas. 
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1.2 Memilih sumber informasi yang tepat sesuai 
dengan kebijakan perusahaan, perjanjian 
dagang dan kebutuhan tertentu. 

Catatan: Lihat isi perencanaan untuk: 

§ Deretan variable yang tepat 

§ Keterampilan dan pengetahuan penunjang 
yang tepat 

§ Aspek-aspek penting penilaian yang tepat 

 

Pelatih menjelaskan sumber informasi yang sesuai dengan informasi yang relevan untuk 
spesifikasi kategori produk. 

OHT 4  HO 5  

Pelatih menjelaskan sistem kesepakatan diantara agen perjalanan yang berkaitan dengan mencari 
informasi. 

OHT 5  HO 6  

Pelatih memberi tugas 2. 

Tugas 2  

Pelatih memberikan umpan balik kepada siswa dan mengadakan diskusi kelompok. 

2.1 Menerjemahkan dan menerapkan sumber 
informasi yang tepat meliputi: 
§ Jadwal 

 
Catatan: Lihat isi perencanaan untuk: 

§ Deretan variable yang tepat 

§ Keterampilan dan pengetahuan penunjang 
yang tepat 

§ Aspek-aspek penting penilaian yang tepat 

 

Pelatih mendefinisikan konsep dan tujuan suatu daftar perjalanan. 

OHT 6  HO 7  

Pelatih mengidentifikasikan dan menjelaskan koresponden jadwal perjalanan: 

§ Nama 

§ ETA / ETD 

§ Kelas, dll 
Pelatih mengumpulkan jadwal perjalanan seperti transportasi udara, pesiar, kereta api, dan 
memeriksa isinya secara rinci. 

Pelatih memberi tugas 3. 

Tugas 3  

Pelatih memberi umpan balik tentang tugas 3 kepada siswa dan mengelompokkan hasilnya 
dalam diskusi kelompok. 



 

Indonesia Australia Partnership for Skills Development 20 
Travel and Tourism Project 
Mendapatkan dan Menginterprestasikan Informasi Produk Juli 02 

2.1 Menerjemahkan dan menerapkan sumber 
informasi yang tepat meliputi:: 
§ Brosur. 

Catatan: Lihat isi perencanaan untuk: 

§ Deretan variable yang tepat 

§ Keterampilan dan pengetahuan penunjang 
yang tepat 

§ Aspek-aspek penting penilaian yang tepat 

 

Pelatih menerangkan dan mendefinisikan pengertian brosur. 

Pelatih mendefinisikan konsep brosur dan menjelaskan isinya. 

OHT 7  HO 8  

Pelatih mengidentifikasikan dan menjelaskan jenis – jenis informasi yang biasanya termasuk di 
dalam brosur. 

OHT 8  HO 9  

Siswa mengumpulkan brosur seperti; brosur, obyek wisata, perjalanan dan sebagainya. 

Pelatih memberikan tugas 4 kepada siswa. 

Tugas 4  

Pelatih menilai siswa memberikan umpan balik dan mengadakan diskusi kelompok. 

2.2. Menerjemahkan dan menerapkan dengan 
benar informasi produk yang khusus 
me.liputi: 

2.2.1  Biaya/tarif/harga 

2.2.2  Kondisi dan peraturan 

2.2.3  Informasi yang terjadual 

2.2.4  Kode produk 

2.2.5  Prosedur pencatatan pemesanan  

 
Catatan: Lihat isi perencanaan untuk: 

§ Deretan variable yang tepat 

§ Keterampilan dan pengetahuan penunjang 
yang tepat 

Pelatih menjelaskan jenis – jenis informasi yang tersedia dalam brosur dan jadwal perjalanan. 

OHT 9  HO 10  

Pelatih menerangkan bagaimana menginterpretasikan informasi produk khusus yang diperlukan 
oleh pelanggan pelatih memberikan siswa rincian tentang kode produk. 

OHT 10  HO 11  

Pelatih memberikan siswa rincian tentang prosedur pemesanan produk.  

Pelatih memberikan Tugas 5. 

Tugas 5  
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yang tepat 

§ Aspek-aspek penting penilaian yang tepat 

 

Pelatih menilai tugas – tugas siswa, memberikan umpan balik dan melaksanakan diskusi 
kelompok. 

3.1 Mengidentifikasi pemberian saran dan 
informasi produk secara akurat. 

 

Catatan: Lihat isi perencanaan untuk: 

§ Deretan variable yang tepat 

§ Keterampilan dan pengetahuan penunjang 
yang tepat 

§ Aspek-aspek penting penilaian yang tepat 

 

Pelatih menjelaskan jenis produk dan hubungannya dengan jasa yang tersedia 

Pelatih menekankan pentingnya keakuratan dalam penyediaan informasi pelanggan. 

OHT 11  HO 12  

Pelatih menerngkan kesesuaian antara informasi produk dengan kebutuhan pelanggan 

Pelatih memberikan Tugas 5 dan 6 kepada siswa untuk dicermati dan dikerjakan. 

Tugas 5,6  

Para pelatih diberikan umpan balik tentang kualitas penampilan mereka. 

3.2. Menyediakan saran dan informasi produk yang 
terkini dan akurat secara tepat waktu. 

 
Catatan: Lihat isi perencanaan untuk: 

§ Deretan variable yang tepat 

§ Keterampilan dan pengetahuan penunjang 
yang tepat 

§ Aspek-aspek penting penilaian yang tepat 

 

Pelatih menjelaskan perlunya informasi produk yang akurat. 

OHT 11  HO 12  

Pelatih menekankan pentingnya membuat rencana dengan pelanggan untuk menangani informasi 
yang diperlukan. 

OHT 12  HO 13  

Pelatih memberikan tugas 7. 

Tugas 7  

Pelatih diberikan umpan balik tentang kualitas penampilan mereka. 
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3.3. Menyesuaikan jangkauan dan bobot dari 
informasi dengan kebutuhan pelanggan. 

 
Catatan: Lihat isi perencanaan untuk: 

§ Deretan variable yang tepat 

§ Keterampilan dan pengetahuan penunjang 
yang tepat 

§ Aspek-aspek penting penilaian yang tepat 

 

Pelatih mengidentifikasikan dan menerangkan bahwa ada banyak tingkat informasi dan 
memungkinkan memberikan informasi kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka. 

OHT 13  HO 14  

Pelatih menerangkan bahwa tingkat informasi yang diberikan harus memenuhi kebutuhan 
pelanggan. 

Tingkat informasi yang dibutuhkan pelanggan diperoleh melalui komunikasi dengan pelanggan. 

OHT 14  HO 15  

Pelatih memberikan Tugas 8 kepada siswa. 

Tugas 8  

Pelatih menyampaikan penemuan individu kepada kelompok dan memberikan umpan balik 
berdasarkan pada evaluasi tugas- tugas siswa. 

3.4. Memberikan informasi dan saran dalam bentuk 
dan gaya yang tepat. 

 

Catatan: Lihat isi perencanaan untuk: 

§ Deretan variable yang tepat 

§ Keterampilan dan pengetahuan penunjang 
yang tepat 

§ Aspek-aspek penting penilaian yang tepat 

 

Pelatih menerangkan bahwa informasi dan saran harus memenuhi kebutuhan – kebutuhan 
pelanggan 

Pelatih menjelaskan bahwa gaya dan format. Informasi dan saran harus dibiasakan dengan 
kebutuhan pelanggan. 

OHT 15  HO 16  

Pelatih memberikan contoh –contoh yang cocok tentang berbagai rencana jadwal perjalanan. 
Pelatih memberikan Tugas 9 kepada siswa 

Tugas 9  

Pelatih meberikan umpan balik tentang tugas kepada tugas kepada siswa baik sisiwa baik secara 
individu di dalam kelompok. 
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C Materi Penunjang Guru 

(Transparansi dan lembaran untuk siswa) 

HO 1  

Lembaran Penilaian Siswa 

(Keterampilan dan pengetahuan yang harus dikuasai) 
 

Mendapatkan dan Menginterprestasikan 
Informasi Produk 
 
Nama siswa:................................................................. 

 
Kelompok:……………………………………………………………………… 
 

 

1. Mengidentifikasikan dan mencari sumber informasi produk yang 
diperlukan. 

2. Menginterpretasikan informasi produk sesuai dengan kebutuhan tiap 
pelanggan. 

3. Menyediakan saran dan informasi produk yang tepat sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan. 
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OHT 1  HO 2  

Mengidentifikasikan daMengidentifikasikan dan n 
Mengakses InformasiMengakses Informasi  
 

Kategori –kategori produk yang ditawarkan 
kepada pelanggan meliputi: 

§ Transportasi misalnya perjalanan udara, 
sewaan mobil. 

§ Produk perjalanan misalnya perjalanan 
dengan kereta api. 

§ Kapal pesiar misalnya international, lokal. 

§ Akomodasi misalya Hotel, penginapan. 

§ Obyek wisata alam dan buatan. 

§ Even - even khusus misalnya upacara – 
upacara. 

§ Kegiatan rekreasi misalnya rafting. 

§ Makanan dan minuman  / Jasa Katering 

§ Jasa penukaran uang dan bank. 
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OHT 2  HO 3  

Mengidentifikasikan dan Mengidentifikasikan dan 
Mengakses IMengakses Informasinformasi  
 

Jangkauan dan jenis informasi akan 
bervariasi diantara pemasok  
 
Misalnya: 

Informasi tentang: 

§ Tanggal dan waktu perjalanan / 
produk lain. 

§ Harga produk. 

§ Jenis produk yang ditawarkan. 

§ Asuransi misalnya: perjalanan, 
kesehatan, hak milik. 

§ Kondisi pemesanan dan 
pembayaran. 



 

Indonesia Australia Partnership for Skills Development  
Travel and Tourism Project 
Mendapatkan dan Menginterprestasikan Informasi Produk Juli 02 

26 

OHT 3  HO 4  

Mengidentifikasikan dan Mengidentifikasikan dan 
Mengakses InformasiMengakses Informasi  

 

Sumber- sumber Informasi yang tersedia 
bagi staf industri pariwisata meliputi: 

§ Media termasuk majalah industri / jurnal 

§ Buku –buku referensi 

§ Perpustakaan 

§ Perserikatan – perserikatan 

§ Asosiasi dan organisasi industri 

§ Jurnal – jurnal industri 

§ Data komputer termasuk internet, CD 
ROMs  

§ Observasi dan pengalaman pribadi 
(pribadi dan rekan kerja lainnya) 
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OHT 3 (lanjutan)  HO 4 (lanjutan)  

Metode-metode penelitian: 
Informasi berkaitan dengan pariwisata dapat 
diperoleh melalui riset formal dan non formal 

Riset Formal dilakukan melalui beberapa cara 
meliputi : 

§ Laporan  / publikasi asosiasi industri 

§ Laporan pemerintah 

§ Biro publikasi statistik 

§ Situs internet 

§ Jurnal – jurnal 

§ Buku – buku 

Riset Non Formal biasanya dilakukan melalui : 

§ Percakapan dengan pribadi / orang- orang 
yang memiliki pengetahuan / pengalaman 
yang terkait 

§ Program TV (berita, dokumentasi) 

§ Video 

§ CD ROMs 
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OHT 3 (lanjutan)  HO 4 (lanjutan)  

Non formal : 

§ Membaca misalnya majalah –majalah gaya 
hidup 
§ Membaca buku panduan perjalanan 
§ Berdiskusi dengan rekan kerja 
§ Membaca brosur 
§ Perdagangan dan media umum 
§ Membuka jaringan 
§ Pengalaman pertama / aneknot 

Semi formal : 

§ Pengenalan / familiarisasi 

§ Pendidikan 

§ Seminar di lembaga sendiri 

§ Seminar eksternal 

§ Peluncuran / pemutakhiran produk 
Formal : 

§ Pemerintah departemen pariwisata dan budaya 

§ Materi cetakan 

§ Peta dan atlas 

§ Publikasi – publikasi industri pariwisata 

§ Program radio dan televisi 

§ Video 
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OHT 4  HO 5  

Mengidentifikasikan dan Mengidentifikasikan dan 
Mengakses InformasiMengakses Informasi  

Sumber informasi untuk pengadaan 
informasi bagi klien meliputi : 

§ Brosur 

§ Jadwal Perjalanan 

§ Lembaran tarif 

§ Tarif rahasia 

§ Jadwal penerbangan khusus 
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OHT 5  HO 6  

Mengidentifikasikan dan Mengidentifikasikan dan 
Mengakses InformasiMengakses Informasi  
 

Perusahaan-perusahaan biasanya membuat 
kesepakatan dam kebijaksanaan untuk memastikan 
kualitas pelayanan yang baik bagi pelanggan. 
Kesepakatan ini biasanya dalam mencari sumber 
informasi dan pemakaian produk tertentu. 

Kesepakatan ini dibuat mempertimbangkan 
berbagai faktor seperti : 

§ Niat baik 

§ Ketepatan informasi yang tersedia 

§ Respons yang cepat terhadap permintaan 

§ Menggalang hubungan 

§ Harga yang kompetitif 

Kesepakatan sering meliputi pengertian “Organisasi 
Yang disukai“. Organisasi yang sudah dipilih 
dengan pertimbangan faktor yang digambarkan 
diatas dan pengaturan – pengaturan yang 
mengarah kepada hubungan kerja yang akrab. 
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OHT 6  HO 7  

Menginterprestasikan Menginterprestasikan 
InformasiInformasi  

Misalnya : Jadwal Perjalanan 

Jadwal Perjalanan merupakan sumber 
informasi utama dan berisi data yang 
berkaitan dengan : 

 
§ Perkiraan waktu kedatangan (ETA) 
§ Perkiraan waktu keberangkatan (ETD) 
§ Tujuan misalnya Informasi kedatangan 
§ Jenis transportasi 
§ Kelas perjalanan 
§ Harga – harga 
§ Waktu - waktu perjalanan 
§ Fasilitas dan kondisi check – in 



 

Indonesia Australia Partnership for Skills Development  
Travel and Tourism Project 
Mendapatkan dan Menginterprestasikan Informasi Produk Juli 02 

32 

 
 
 
VALIDITY Days of TRANSPORT CITY 
From To Service DEP. ARR. Flight a/c Cl Arr. Airport Dep. Flight a/c Cl 

From HOUSTON (HOU) Continued 

To Jakarta (JKT) UTC + 0700 
- - 4 1630 IAH 1120 CGK LH441 340 FCD *0930 FRA *1500 GA977 744 CIY 

From JAKARTA (JKT) UTC+0700 
To Adelaide (ADL) UTC+0930 
- - 4 1900 CGK *0850 GA418 733 CYM 2140 DPS 2315 GA722 330 CYM 
- -     67 2000 CGK *0705 GA414 D10 CYM 2240 DPS * 0100 GA724 330 CYM 

To Amsterdam (AMS) UTC+0200 
- - 1      6 2135 CGK *0830 GA974 744 CIY VIA SIN 

To Auckland (AKL) UTC+1200(+1300 from 10ct) 
- -       5 1520 CGK *0830 GA410 D10 CYM 1800 DPS 2055 GA708 330 CYM 
- - 23 1725 CGK *1130 GA881 330 CYM 2005 DPS 2215 GA712 330 CYM 

To Balikpapan (BPN) UTC+0800 
- - 2   5   7 0730 CGK 1040 GA514 D10 CYM NONSTOP 
- - 1234567 1100 CGK 1410 GA510 734 CYM NONSTOP 
- - 1234567 1705 CGK 2015 GA512 734 CYM NONSTOP 

To Banda Aceh (BTJ) UTC+0700 
- - 1234567 0630 CGK 1015 GA190 735 CYM VIA MES 

To Bangkok (BKK) UTC+0700 
5May 18Jun    5  7 1200 CGK 2130 GA408 734 CYM 1440 DPS 1840 GA970 747 CYM 
- - 2 4 7 1520 CGK 2250 GA410 D10 CYM 1800 DPS 2000 GA972 744 CIY 
- 30Apr       7 1725 CGK *0035 GA881 330 CYM 2005 DPS 2145 GA970 744 CIY 
25Jun -       7 1725 CGK *0035 GA881 330 CYM 2005 DPS 2145 GA970 744 CIY 
- 28Apr    5 2000 CGK *0240 GA414 D10 CYM 2240 DPS 2350 GA970 744 CIY 
23Jun -     5 2000 CGK *0240 GA414 D10 CYM 2240 DPS 2350 GA970 744 CIY 

OHT 6 (lanjutan)   HO 7 (lanjutan)  

VALIDITY Days of TRANSPORT CITY 
From To Service DEP. ARR. Flight a/c Cl Arr. Airport Dep. Flight a/c Cl 

From JAKARTA (JKT) Continued 

To Banjarmasin (BDJ) UTC+0800 
- - 12   4   6 0730 CGK 1010 GA520 733 CYM NONSTOP 
- -     3   5  7 0730 CGK 1010 GA520 734 CYM NONSTOP 
- - 1234567 1310 CGK 1550 GA522 F28 YML NONSTOP 

To Barcelona (BCN) UTC+0700 
- -      5 2030 CGK *0945 GA976 744 CIY *0700 FRA *0745 LH4260 32S CDH 
- - 1      6 2135 CGK *1200 GA974 744 CIY *0830 AMS *0945 KL1671 737 JCS 

To Batam (BTH) UTC+0700 
- - 1234567 0700 CGK 0835 GA178 F28 CYM NONSTOP 
 - 1234567 1000 CGK 1135 GA172 F28 YML NONSTOP 
- - 1234567 1440 CGK 1615 GA174 734 CYM NONSTOP 
- - 1234567 1700 CGK 1835 GA186 D10 CYM NONSTOP 

To Beijing (BJS) UTC+0800 
- 30Jun 123 56 0830 CGK 2010 PEK GA858 330 CYM 1600 HKG 1715 CA110 744 FCY 
1Jul - 123 56 0830 CGK 2010 PEK GA858 747 CYM 1600 HKG 1715 CA110 744 FCY 
- 29Jun   4 0830 CGK 2010 PEK GA858 330 CYM 1600 HKG 1715 CA110 340 FCY 
6Jul -   4 0830 CGK 2010 PEK GA858 747 CYM 1600 HKG 1715 CA110 340 FCY 
- 25Jun       7 0830 CGK 2010 PEK GA858 330 CYM 1600 HKG 1715 CA110 763 FCY 
2Jul -       7 0830 CGK 2010 PEK GA858 747 CYM 1600 HKG 1715 CA110 763 FCY 

To Berlin (BER) UTC+0200 
- -      5 2030 CGK *0945 TXL GA976 744 CIY *0700 FRA *0820 LH2432 AB3 CDH 
- - 1       2135 CGK *1100 TXL GA974 744 CIY *0830 AMS *0940 KL1823 F70 YSB 

Days of Service: 1=Monday 2=Tuesday 3=Wednesday 4=Thursday
 5=Friday 6=Saturday 7= Sunday 
*  Indicates following day 
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OHT 7  HO 8  

Menginterprestasikan Menginterprestasikan 
InformasiInformasi  
 

Misalnya : Brosur 

Brosur mendefinisikan suatu produk dengan 
memberikan informasi kepada klien tentang 
produk dan jasa yang diberikan oleh seorang 
operator, misalnya tentang rute perjalanan, hotel 
yang dipakai, even – even khusus / kegiatan- 
kegiatan yang diikutsertakan. 
 

Informasi juga termasuk rincian seperti : 

§ Harga 

§ Waktu kedatangan dan keberangkatan 

§ Kelas hotel 

§ Kondisi pemesanan 

Jenis – jenis brosur termasuk : 

§ Hotel, penginapan, bed + breakfast 

§ Atraksi / Even pariwisata 

§ Brosur transportasi 
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OHT 8  HO 9  

Menginterprestasikan Menginterprestasikan 
InformasiInformasi  

Informasi dalam brosur biasanya terkait 
dengan : 
 

§ Produk perjalanan (transport yangdipakai) 

§ Rencana jadwal perjalanan yang diikuti 
§ Even – even / kegiatan- kegiatan khusus yang 

diikutsertakan 
§ Harga 

§ Fasilitas – fasilitas yang ada pada akomodasi 

§ Tempat – tempat yang dikunjungi 
§ Kode produk 

§ Catatan khusus misalnya cuaca, pakaian 
§ Pilihan tambahan misalnya asuransi 

§ Rincian nama dan cara menghubungi agen 
yang menangani 

§ Hal – hal yang tidak termasuk dalam biaya 
perjalanan misalnya biaya visa, biaya 
kelebihan bagasi. 
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OHT 8 (lanjutan)  HO 9 (lanjutan)  

Contoh BrosurContoh Brosur  
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OHT 9  HO 10  

Menginterprestasikan Menginterprestasikan 
InformasiInformasi  

Harus ada informasi secara rinci tentang: 
 

§ Biaya – biaya / Tarif – Tarif / Harga –
harga  

§ Kondisi – kondisi dan aturan – aturan 

Informasi perjadwalan 

§ Kode – kode produk 

§ Prosedur - prosedur pemesanan  
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OHT 10  HO 11  

Contoh: 
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OHT 10(lanjutan)  HO 11(lanjutan)  

Contoh: 
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OHT 11  HO 12  

Memberikan InformasiMemberikan Informasi  

 

Keakuratan sangat esensial dalam pemberian 
informasi pada klien sehingga klien mempunyai 
rincian yang lengkap dan mutakhir tentang biaya 
– biaya, jadwal mereka, peraturan –peraturan 
berkaitan dengan perjalanan mereka dan yang 
lainnya berkaitan dengan pemesanannya. 

Masalah yang bisa timbul jika informasi yang 
diberikan tidak akurat dapat termasuk : 

§ Klien terlambat naik pesawat 

§ Klien belum mengkomfirmasi persyaratan 
visa ke negara tujuan sehingga ditolak 
memasuki negara itu 

§ Klien tidak cukup membawa biaya untuk 
membayar perjalanan. 

Semuanya menyebabkan frustasi kekecewaan 
dan kemarahan (dan mungkin kehilangan bisnis 
masa depan) 
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OHT 12  HO 13  

Memberikan InformasiMemberikan Informasi  

 

Informasi harus diberikan kepada pelanggan 
dalam kerangka waktu yang memungkinkan 
mereka mempertimbangkan semua pilihan yang 
tersedia. 

Keputusan rencana perjalanan biasanya 
melibatkan jumlah uang yang besar dimana 
orang memerlukan waktu untuk membicarakan 
berbagai pilihan dengan orang lain (keluarga, 
kolega, teman – teman dan sebagainya) 

Di lain pihak, mereka memerlukan informasi 
cepat dan dalam waktu / tanggal tertentu dan jika 
tidak diterima mereka akan mencari jasa agen 
lain 

Perlu memonitor situasi dan memenuhi 
kebutuhan dan kepribadian pelanggan. 
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OHT 13  HO 14  

Memberikan InformasiMemberikan Informasi  

Perlu mencocokkan jangkauan dan kedalaman 
informasi dengan kebutuhan  kebutuhan klien 

Informasi yang kita berikan kepada klien 
mungkin sangat rinci atau mungkin ringkasan 
informasi yang sangat rinci 

Beberapa klien tidak menginginkan semua 
rincian produk tetapi hanya informasi ringkasan. 
Jika mereka tertarik mereka akan menanyakan 
anda lebih lanjut 

Jumlah informasi yang diinginkan biasanya 
terkait dengan : 

§ Latar belakang pendidikan 

§ Tingkat minat pribadi pada tujuan kunjungan 

§ Pengalaman perjalanan yang lalu 

§ Rencana perjalanan misalnya bepergian 
mandiri atau dengan group tour / dengan 
teman – teman 

§ Umur / jenis kelamin 

§ Tingkat penelitian pribadi yang sudah pernah 
dilakukan 
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OHT 14  HO 15  

Memberikan InformasiMemberikan Informasi  

 

Perlu dipastikan bahwa anda mengerti 
kebutuhan klienanda secara jelas. Ini dapat 
dipastikan dengan menanyakan informasi apa 
yang mereka inginkan dan mengapa. 

Misalnya: 

Apakah hal itu terkait dengan 

§ Masyarakat misalnya : adat istiadat, gaya 
hidup, agama 

§ Atraksi alami / buatan manusia 

§ Perlengkapan dan fasilitas – fasilitas 
transport 

§ Fasilitas – fasilitas akomodasi 

§ Prosedur administrasi yang melibatkan 
dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, 
cek perjalanan 

§ Pengetahuan umum misalnya : cuaca, 
pakaian, belanja, perbankan 
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OHT 15  HO 16  

Memberikan InformasiMemberikan Informasi  
Informasi harus disajikan dengan format dan 
corak yang tepat  
Misalnya: 
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OHT 15 (lanjutan)  HO 16 (lanjutan)  
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Catatan: Rincian tugas dibawah ini dapat dikerjakan dengan lingkungan 
simulasi atau langsung di tempat kerja 

 

Tugas 1  

Sumber informasi produk diindentifikasikan dan di akses 
secara benar 
Anda bekerja pada sebuah agen perjalanan 

§ Tulislah sumber – sumber informasi utama yang anda pakai mengakses 
informasi tentang 

§ Akomodasi hotel, penginapan, jadwal atau biaya perjalanan uadara, 
perjalanan ke Sumatra, upacara – upacara atau even khusus yang lain di 
Bali 

 

Tugas 2  

Sumber – sumber yang tepat dipilih sesuai dengan kebijakan 
perusahaan kesepakatan dagang dan kebutuhan – kebutuhan 
khusus 
Anda telah diberikan sebuah jadwal perjalanan agar anda dapat melayani 
kebutuhan tamu misalnya: klien anda ingin naik pesawat dai Jakarta ke 
Denpasar 

§ Silahkan melihat daftar penerbangan terkini Jakarta ke Denpasar dan 
berikan beberapa pilihan untuk dipertimbangkanoleh pelanggan 

§ Tulislah hasilnya dalam bentuk laporan singkat. Berikan kepada pelatih 
anda untuk mengevaluasi kompetensi anda dan mintalah umpan balik 

 

Tugas 3  

Sumber – sumber informasi diinterpretasikan dan 
dilaksanakan secara benar 
Anda diberikan jadwal perjalanan kapal pesiar dari Jakarta ke Pulau Seribu 

§ Identifikasikan waktu – waktu yangrelevan agar klien anda tiba tepat 
pada waktunya sesuai dengan perjalanan kapal pesiar tersebut 

§ Tulislah hasilnya dalam laporan singkat berikan kepada pelatih untuk 
mengevaluasi kompetensi dan umpan balik anda 
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Tugas 4  

Sumber – sumber informasi diinterpretasikan dan 
dilaksanakan secara benar 
Perhatikan jadwal perjalanan yang diberikan oleh pelatih anda 

Anda mempunyai seorang klien pergi ke Bali pada tanggal – pada pagi hari 
jam 07.00 

§ Amatilah jadwal untuk memberikan pilihan – pilihan yang 
memungkinkan perjalanannya 

§ Jelaskan bagaimana anda melakukan pemesanan yang cocok 

§ Tulislah hasilnya dalam bentuk laporan singkat berikan kepada pelatih 
untuk dievaluasi dan diberikan umpan balik. 

 

Tugas 5  

Informasi produk khusus diinterpretasikan dan dilaksanakan 
secara benar 

Saran produk dan kebutuhan informasi diidentifikasikan 
secara benar 
Anda bekerja pada sebuah agen perjalanan di Jakarta perusahaan anda baru 
saja menerima jadwal transportasi baru. Klien anda yang baru, ingin pergi ke 
Yogyakarta minggu depan. Pelatih memberikan lebih banyak rincian seperti 
waktu, hari – hari  dan jumlah orang dan sebagainya 

§ Amatilah jadwal anda yang baru untuk memutuskan informasi yang tepat 
dalam pengaturan perjalanan mereka 

§ Tulislah hasilnya dalam bentuk laporan singkat berikan kepada pelatih 
anda untuk dievaluasi dan diberikan umpan balik 

 

Tugas 6  

Informasi produk dan kebutuhan – kebutuhan informasi 
diidentifikasikan secara akurat 
Perusahaan perjalanan anda diminta informasi tentang bagaimana 
menjelaskan upacara Ngaben di Bali 
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Tunjukkan langkah – langkah yang diambil untuk memperoleh informasi 
yang relevan agar membantu klien anda berkaitan dengan hal – hal berikut : 

§ Waktu dan tempat upacara 

§ Cara untuk pergi ke tempat itu – transportasi 

§ Kemungkinan – kemungkinan untuk akomodasi (termasuk kelas dan 
biaya) 

§ Transportasi di Bali 

§ Bagaimana anda memastikan ketepatan informasi yang diperoleh oleh 
klien anda ? 

§ Tulislah hasilnya dalam bentuk laporan. Berikan pada pelatih untuk 
dievaluasi dan diberikan umpan balik 

 

Tugas 7  

Saran dan informasi produk yang mutakhir dan tepat diberikan 
tepat waktu 
Anda bekerja pada agen perjalanan. Seorang klien baru meminta informasi  
tentang tour ke Yogyakarta. Ia memberikan informasi sebagai berikut : 

 Keluarga 2 Dewasa dan 3 anak 

 Tanggal 22 Juli – 30 Juli 2000 

 Tingkat akomodasi Bintang 3 

 Minat Wisata budaya 

 Jenjang harga Harga standar / normal 

 Layanan Bis ber-AC 

 Pemandu tour Berbahasa Inggris 

 

Anda telah mempersiapkan informasi yang diminta klien anda dalam waktu 
3 hari 

§ Jelaskan pentingnya pencapaian komitmen waktu dalam 
mempersiapkan infformasi yang diminta 

§ Identifikasi dan jelaskan apa yang mungkin terjadi jika komitmen 
tersebut diatas tidak terpenuhi.Jawaban anda harus difokuskan pada 

§ Klien 

§ Diri anda dan perusahaan anda 

§ Tulislah jawaban anda dalam bentuk laporan.Berikan laporan itu pada 
pelatih untuk dievaluasi dan diberikan umpan balik 
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Tugas 8  

Jangkauan dan kedalaman informasi sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan 
Anda bekerja pada perusahaan perjalanan Jakarta. Klien baru meminta 
informasi tentang perjalanan Ia ingin pergi ke Danau Toba pada bulan Juni 

Kerjakanlah tugas – tugas berikut ini 

§ Wawancarai klien anda untuk mengetahui apa kebutuhan mereka dan 
tingkat informasi produk yang diperlukan 

§ Telitilah informasi yang sesuai dengan kebutuhan klien anda 

§ Interpretasikan informasi produk anda dan cocokkan dengan permintaan 
klien anda 

 

Presentasikan informasi anda sesuai dengan permintaan klien  

Minta pelatih menilai kompetensi anda. 

Tugas 9  

Informasi dan saran disampaikan dengan format dan gaya yang tepat 

Anda bekerja pada suatu agen perjalanan. Klien anda telah menyetujui 
kontrak dan membayar biaya perjalanan ke Yogyakarta dan Cangkuang 
selama 4 hari : 22 Juli – 26 Juli 2000 (lihat OHT 8 untuk rinciannya ) 

 

Berikan informasi dan saran kepada klien anda sesuai dengan standar 
industri. Sertakan semua rencana yang diperlukan 

§ Tulislah hasilnya yang diperlukan dan presentasikan pada pelatih 
anda supaya dievaluasi dan diberikan umpan balik 
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Bagian 5 Bagaimana Cara Menilai Unit Ini 

Apa yang dimaksud dengan penilaian? 

Penilaian adalah suatu proses mengumpulkan keterangan dan membuat 
keputusan-keputusan terhadap perkembangan yang memenuhi criteria 
kinerja yang telah dikemukakan dalam standar kompetensi. Pada saat yang 
tepat, penilaian dilakukan dengan memutuskan tercapai tidaknya 
kompetensi tersebut. 

Penilaian dapat mengetahui prestasi siswa dengan lebih baik daripada 
membandingkan kinerja siswa yang satu dengan siswa lain. 

Apa yang kita maksud dengan kompeten? 
Tanya pada diri anda sendiri,””Apa yang dibutuhkan seorang pegawai agar 
bisa melakukan pekerjaannya?”” Jawaban dari pertanyaan ini akan 
menjawab apa arti kata “”kompeten”. Untuk menjadi kompeten dalam 
pekerjaan yang memerlukan keterampilan menunjukkan bahwa orang 
tersebut akan mampu: 

§ Menunjukkan kinerja keterampilan pada tingkat yang dapat diterima. 
§ Mengatur tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 
§ Bereaksi tepat dan tanggap saat ada kendala. 
§ Memenuhi peran dalam pola kerja. 
§ Menggunakan keterampilan dan pengetahuannya pada situasi-situasi 

baru. 
Saat anda menilai kompetensi ini, anda harus mempertimbangkan seluruh 
persoalan yang tertera di atas untuk mencerminkan sifat dasar nyata 
pekerjaan tersebut. 

Kualifikasi para penilai 
Unit ini harus dinilai oleh seorang penilai yang berkualitas atau seorang 
pelatih yang berkualitas. 

Bila anda memiliki kualifikasi untuk menilai, maka anda dapat memilih 
metoda-metoda yang ditawarkan pada buku panduan ini atau menciptakan 
metoda anda sendiri. Para penilai wajib melihat panduan standar 
kompetensi sebelum sampai pada salah satu metoda kompetensi yang akan 
digunakan. 

Halaman berikut akan menggunakan menggunakan metode-metode yang 
dapat dipakai untuk menilai kompetensi ini. Cara penilaian yang 
ditawarkan telah didisain khusus untuk tiap elemen, criteria kinerja dan 
keterampilan serta pengetahuan sebagai dasar mendapatkan kompetensi 
keterampilan yang dimaksud. 

Hasil dari penilaian yang sukses harus mengindikasikan pengetahuan dan 
pengertian yang cukup dan relevan agar dapat menyimpulkan arti 
kompetensi tersebut. 
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Sangat tidak pantas untuk memberi nilai “”angka”” sebagai tanda lulus, 
karena bagian yang 30 % yang dianggap salah dari seorang calon dapat saja 
terdiri dari bagian terpenting dari kompetensi siswa bersangkutan. Maka 
dari itu, lebih menilai siswa dengan kata ‘’kompeten’’ atau ‘’kompetensi yang 
wajib dicapai’’. 

Pengakuan pada kompetensi terakhir 
Satu prinsip penilaian gabungan nasional menyediakan sebuah 
penghargaan untuk sebuah kompetensi terakhir tanpa mengindahkan 
kompetensi ini telah diperoleh. Penilaian akan menunjukkan bahwa 
seseorang dapat memperoleh kompetensi dengan cara yang bervariasi:  

Penghargaan kompetensi terakhir akan mengumpulkan bukti untuk menilai 
seseorang terhadap standar kompetensi untuk menetapkan apakah orang 
tersebut telah mencapai kompetensi yang dibutuhkan untuk satu pekerjaan 
atau sebagai penghargaan bagi suatu kualifikasi formal. 
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Penilaian 

Penilaian yang disarankan untuk Mendapatkan dan 
Menginterprestasikan Informasi Produk 
 

Metode-metode yang disarankan untuk mengumpulkan bukti 

Penilaian percobaan praktek di tempat kerja akan termasuk penelitian untuk 
siswa: 

§ Menginterpretasikan informasi produk dan memberikan saran kepada 
pelanggan 

§ Mempergunakan sistem untuk mengakses dan menginterpretasikan 
informasi produk (misalnya sistem otomatis) 

 
Sepertiga bagian /bukti dokumenter termasuk: 

§ Laporan kawan atau pengawas (tertulis atau lisan) 
§ Dokumen kerja yang dibuat oleh calon untuk mengakses dan 

menginterpretasi informasi produk seperti rencana perjalanan, tiket, 
dll 

§ Laporan pelanggan (tertulis atau lisan) 
§ Rincian pelatihan sebelumnya, pengalaman kerja 
 

Penilaian diluar pekerjaan, aktivitas-aktivitas simulasi dapat digunakan 
untuk memungkinkan siswa memberikan bukti keterampilan-keterampilan 
melalui praktek demonstrasi: 

§ Simulasikanlah suatu lingkungan kantor pariwisata yang 
memungkinkan calon mengerjakan berbagai jumlah tugas yang 
diperlukan di tempat kerja (harus menerapkan kerangka waktu 
industri yang realitis) 

§ Kerjakan studi kasus yang memungkinkan calon mengakses dan 
menginterpretasikan informasi produk sesuai dengan permintaan 
pelanggan 

§ Buat proyek atau tugas yang mengintegrasikan berbagai keterampilan 
meliputi mengakses dan menginterpretasikan produk (misalnya 
dekombinasikan dengan pengadaan perencanaan biaya, layanan 
pemesanan, penelitian perjalanan) 
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Contoh Bermain Peran, Studi Kasus, Proyek 

Tugas Penilaian 1  

Pilihlah satu jenis produk pariwisata (misalnya perjalanan sehari / yang 
diperpanjang, pesiar, tempat pertemuan, transportasi dengan bis, dsb) 
yang mana anda dimintai informasi dan saran: Pilihlah empat contoh dari 
produk ini dan informasi sumber yang memungkinkan untuk 
menjelaskan tentang persamaan – persamaan masing – masing yang 
berkaitan dengan ciri –ciri, biaya / tarif  / harga, kondisi dan aturan – 
aturannya, informasi penjadwalan, kode produk dan prosedur 
pemesanan. 

Tugas Penilaian 2  

Anda bekerja sebagai operator tour di dalam, khusus tentang pasar 
Australia. Anda menerima permintaan tertulis pedagang perantara yang 
berafikasi di Australia tentang rekomendasi awal untuk sekelompok 15 
orang paksi taman nasional senior yang akan berkunjung ke Indonesia 
untuk melihat taman – taman nasional kita dan cara penanganan 
manajemen pariwisata di sana. Mereka tertarik pada semua segi pariwisata 
lingkungan dan merencanakan tinggal di Indonesia selama 4 minggu 
antara April dan September dan akan tinggal pada akomodasi harga 
sedang. Perantara ini memerlukan informasi tentang transportasi, lokasi 
yang dikunjungi, pengenalan produk yang tepat, dan akomodasi serta 
perkiraan biaya awal 

Siapkan jawaban tertulis. 

Tugas Penilaian 3  

Pilihlah dua jenis bisnis pariwisata khusus (misalnya agen pengecer, tour 
operator di dalam, perantara tour, atau pusat informasi pengunjung) dan 
jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini: 

§ Produk jenis apakah yang informasinya perlu dipelihara? 

§ Sumber informasi produk apakah yang dipakai dalam bisnis ini? 

§ Dimana anda memperoleh tambahan informasi produk? 

§ Pertanyaan – pertanyaan apa yang cendrung ditanyakan pelanggan 
tentang produk dalam bisnis ini?  

Pertanyaan harus difokuskan pada: 

Teknik dan Proses 
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Tugas Penilaian 4  

Jelaskan bagaimana kebijakan perusahaan dan atau kesepakatan dagang 
mempengaruhi pemilihan sumber – sumber informasi. 

Tugas Penilaian 5  

Mengapa perlu dijelaskan kondisi dan aturan – aturan terhadap produk – 
produk terhadap pelanggan – pelanggan? 

Pengetahuan penunjang 

Tugas Penilaian 6  

Apakah produk pariwisata terbesar yang ditawarkan oleh, atau dipakai 
oleh bisnis anda? 

Tugas Penilaian 7  

Mengapa industri pariwisata memekai kode – kode dan singkatan – 
singkatan khusus? 

Tugas Penilaian 8  

Undang – undang, persyaratan perundangan dan / atau kode praktek 
industri apakah yang mempengaruhi produk pariwisata yang ditawarkan 
oleh bisnis  

anda? 

Tugas Penilaian 9  

Prosedur apakah yang biasanya diambil dalam pembatalan dan / atau 
kerugian produk 

Pengorganisasian dan perencanaan 

Tugas Penilaian 10  

Langkah apakah yang dapat anda ambil untuk memastikan bahwa 
informasi dan saran produk tersebut tepat? 
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Tugas Penilaian 11  

Bagaimana anda memastikan bahwa informasi dan saran disajikan dalam 
kerangka waktu yang cocok 

Berkomunikasi dengan yang lain 

Tugas Penilaian 12  

Mengapa format dan gaya penting dalam penyajian informasi dan saran? 

Tugas Penilaian 13  

Bagaimana anda memastikan bahwa anda telah memberikan informasi 
produk yang cukup kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan 
mereka? 

Tugas Penilaian 14  

Bagaimana anda mengkomunikasikan biaya dan penentuan waktu 
kepada pelanggan? 

Pemecahan masalah 

Tugas Penilaian 15  

Apa yang akan anda kerjakan jika anda tidak dapat menginterpretasikan 
informasi di dalam brosur? 

Tugas Penilaian 16  

Apakah yang anda lakukan jika informasi dari brosur yang anda berikan 
kepada pelanggan sudah ketinggalan jaman? 

Kesehatan, keamanan dan keselamatan 

Tugas Penilaian 17  

Informasi kesehatan dan keamanan apakah yang mungkin anda jumpai 
dalam brosur? 
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Daftar Pemeriksaan Penilaian yang disarankan untuk 

Mendapatkan dan Menginterprestasikan Informasi Produk 
Nama Calon                               Nama Penilai 

Apa calon telah memberikan bukti yang cukup untuk 
memperlihatkan bahwa ia dapat : 

Catatan 

Menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah 
diberikan yang berhubungan dengan unit – unit lain : 

Direkomendasikan : 

§ PARUJPFPGO1C Mencari dan Menyediakan Informasi 
dan Saran Daerah Tujuan Wisata 

§ PARUJPPGO3C Menjual Produk dan Jasa Pariwisata 

§ PARUJPLJPO9C Menyiapkan Penawaran Harga 

 

Menerangkan pengetahuan : 

§ Menjelaskan kategori utama produk pariwisata 

§ Mengidentifikasikan terminologi industri dan singkatan 
– singkatan umum berkaitan dengan kategori produk 

§ Menguraikan prosedur –prosedur umum berkitan 
dengan kategori produk utama 

§ Menerangkan masalah khusus yang berkaitan dengan 
kategori produk yang berbeda 

 

Perlihatkan dan pakai keterampilan teknik yang anda miliki / 
serta prosedur untuk standar yang diperlukan oleh sebuah 
industri wisata, termasuk pemakaian alat secara benar : 

§ Mengidentifikasikan dan mengakses sumber informasi 
produk secara benar 

§ Memilih sumber informasi yang tepat sesuai dengan 
kebijakan industri kesepakatan dagang dan kebutuhan 
khusus 

§ Menginterpretasikan dan menerapkan sumber – sumber 
informasi secara benar termasuk jadwal dan brosur 

§ Menginterpretasikan dan menerapkan informasi produk 
secara khusus secara benar termasuk biaya – biaya / 
tarif / harga, kondisi dan aturan – aturan, informasi 
penjadwalan, kode- kode produk dan prosedur – 
prosedur pemesanan 

 

Rencanakan dan atur segala kegiatan secara efektif: 

§ Mengakses dan mengatur sumber – sumber informasi 
untuk tujuan khusus 

§ Menyediakan saran dan informasi produk yang terkini 
dan akurat pada waktunya 
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Kerjakan dan berkomukasi dengan rekan dan pelanggan:  

§ Mengidentifikasikan saran produk dan kebutuhan 
informasi secar akurat 

§ Memberikan jangkauan dan kedalaman informasi yang 
cocok bagi kebutuhan pelanggan 

§ Menyajikan informasi dan saran dengan format dan gaya 
yang cocok 

 

Tanggapi masalah – masalah yang dapat terjadi terhadap 
aktivitas kerja: 

§ Mengambil tindakan untuk menangani informasi yang 
ketinggalan jaman atau yang sulit diinterpretasikan 

 

Satukan prosedur kesehatan keselamatan dan  

keamanan: 

§ Menginterpretasikan informasi brosur tentang masalah 
kesehatan keamanan dan keselamatan bagi pelanggan
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Lembar Penilaian Kompetensi  

Unit: PARUJPFPG02C 

Mendapatkan dan Menginterprestasikan 
Informasi Produk 
 

Nama siswa : …………………………………………………………. 

 

Nama Penilai:.................................................................................... 

 

Siswa telah dinilai sebagai : Kompeten  11  

 Kompetensi yang harus  

                                                                dicapai 11  

Umpan balik/saran bagi siswa 

 

 

 

 

Tanda Tangan 

Siswa telah diinformasikan mengenai hasil 
penilaian dan alasan-alasan keputusan 
tersebut. 

Tanda tangan Penilai: 

 

 

Tanggal : 

 

 

Saya telah diinformasikan mengenai hasil 
penilaian dan alasan-alasan keputusan 
tersebut. 

Tanda tangan siswa : 

 

 

Tanggal : 

 

 

 


