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ABSTRAK 

Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata dari tahun ke 

tahun dan semakin menjamurnya biro perjalanan wisata yang terus menerus 

bersaing secara ketat menawarkan berbagai fasilitas demi menarik calon 

wisatawan agar memakai jasa mereka. Untuk itu pihak owner atau manajemen 

perusahaan wajib memberikan beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja 

mereka dalam bertugas. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

peningkatan kinerja tour leader dan sejauh mana efektifitas dalam pelaksanaannya 

di PT Panca Indra Abadi Sentosa atau yang biasa dikenal dengan PIA Wisata. 

 Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang maksudnya adalah untuk 

menguraikan atau membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

tentang upaya peningkatan kinerja tour leader dalam memimpin, mengatur, 

mengurus dan mengarahkan rombongan mulai dari awal pemberangkatan,  rumah 

makan, hotel, objek wisata, sampai kembali ke lokasi awal pemberangkatan. 

Analisa data kualitatif sengaja dipilih karena proses penelitian ini dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan beberapa metode  penelitian antara lain: teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi atau pengamatan 

secara langsung di lapangan , serta pengumpulan data berupa dokumentasi foto. 

Kinerja dari tour leader PIA Wisata sendiri terdapat perbedaan dari travel 

agent lain. Apabila travel agent lain hanya memerintahkan tour leadernya 

menjalankan SOP yang ada, maka tour leader PIA Wisata sejak awal perusahaan 

tersebut berdiri dilatih untuk bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

bersifat kekeluargaan. Sehingga pelayanan itu tidak ada batasnya antara tour 

leader dengan rombongan seperti terbentuknya keluarga sendiri. Mereka juga 

dilatih untuk selalu bekerjasama dalam tim dan dapat memberikan respon yang 

cepat dan selalu tanggap dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul 

di lapangan. Beberapa fasilias juga disediakan untuk mendukung peningkatan 

kinerja mereka seperti menyediakan walky talky, mess karyawan, perangkat 

komputer dan koneksi wifi, serta pengadaan family gathering dan outbond 

training agar kerjasama mereka tetap solid. 

Penyediaan beberapa fasilitas tersebut tidak hanya bertujun untuk 

mempermudah tour leader dalam bertugas, tetapi juga untuk meminimalisir 

segala kekurangan ataupun permasalahan yang timbul ketika tengah bertugas 

memimpin rombongan perjalanan wisata. Selain itu dengan adanya beberapa 

fasilitas penunjang juga telah meningkatkan kedisiplinan tour leader PIA Wisata 

dalam bertugas terutama masalah ketepatan waktu. 

7. ABSTRAKSI 

Kata kunci: Peningkatan Kinerja, Deskriptif, PIA Wisata, Tour Leader, Fasilitas 

Pendukung 
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