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ABSTRAKSI 

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang dikarunia berbagai 
keindahan yang ada pada tempat - tempat wisata yang tersebar diseluruh pelosok 
tanah air. Tempat wisata tersebut ada yang meyajikan keindahan panorama alam 
fndonesia, sejarah budaya mallptm hal - hal lain yang kemtmgkinan dibutuhkan 
wisatawan sedangkan Jawa timllr merllpakan salah satu provinsi yang juga 
memiliki obyek wisata yang tersebar di Daerah di wilayah Jawa Timur, Ada 
beberapa daerah di jatim yang biasanya didatangi oleh wisata baik dari domestic 
mauptm wisatawan mancanegara. Mereka biasanya berkunjWlg ke tempat 
tempat wisata yang mcnyajikan obyek wisata selta atraksi wisata yang membuat 
mereka tenarik bahkan kagum. Dan dengatl adanya wisatawan yang berkWljung di 
daerah tujuan wisata dari jawa timur maka diharapkan puJa dapat n enambah 
Devisa Negara khususnya pada wilayah Pariwisata di Jawa Timur. 

Namtm semua keindahan obyek wisata yang ada tersebut nanyalan sebuah 
benda mati saja apabila tidak ada yang menycrukan kepada kbalayak ramai 
tentang keberadaan obyek w!sata serta hal - hal yang menarik'di dalamnya, Untllk 
itu dibutuJlkan pusat infolTIlasi di bidang Patiwisata pada khususnya yang bisa 
menjelaskan. atau menerangkml obyek wisata kcpada siapa saja sehin!ll,'lI nantinya 
mereka bisa menjadi seorang wisataw,m yang dapat berkunjWlg dan dapat 
menyempatkan diri beberapa hari untuk tmggal diwilayah Jawa Timur khllsllsnya 
Surabaya. Untuk sambil menikmati ollyek wisata yang ada. Dengan demikian 
maka dibutnhkan sesllatu di indllstri Pariv.;sata yng sengaja dipersiapkan kllllSUS 
untuk membantu wisatawan yang bisa mcnjelaskall dan menerangkan secara detail 
mengenai pariwisatadi Jawa Timur khl1s11snya Surabaya tidak lain adalah Tourist 
Information Center, dengan sarana dan prasarana dalam menyampaikan informasi 
maka diharapkan ia dapat !cbih memerankan perananya sebagai department yang 
juga berfungsi secara tidak lallgsung sebagai pusa! informasi sena dengan 
kemudahanya mangakses maka juga diharapkan dapat membuat wisatwan 
mengerti dan betah 'tinggal lebih lama dalamhal ini HC juga mampu 
memfungsikan dirinya sebagai jendela informasi yng dibutuhkan wisatawan yang 
dapat dipcrcaya. 

Dengan demikian penulis menggambil penelitian mengcnai Tourist 
Information Center di PI. Infomedia Nusantara dan penulis berusaha untuk 
mengetahui secara dekat mengenai hal - hal yang dilakukan olen TIC dalam 
upaya pelayanan pemandu wisatawan dcngan kemudahan akses dan menggunakan 
babasa yang baik dan mudah dipahami wisatwan dalam hal ini penulis 
menggunakan metode kualitatif yang diharpka~1 dapa! memudahkan dan 
mengembangkan dan menguji kebenaran akan SlIatu masatah yang diujL 

Dati penelitian yang sudah dilakllkan oleh penulis selama beberapa bulan 
tentang bagaimana tcknik pelayanan memandu wisatawan pada PI. fnfomedia 
Nusantara serta bagaimana ketrampilan barbahasa yang teJah dikuasi. 
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