
Be a Student Guide
Mahesa Krishna Raditya for PPI Spain



Student - Guide

Menambah wawasan 

Menambah teman - koneksi 

Jalan - jalan gratis 

Makan gratis 

Mendapatkan INCOME



Before you do it, be 
sure that you….



Punya waktu (8 jam / all day long same tamu pulang ke 
hotel) 

Mengerti kondisi lapangan (transportasi, tempat makan, 
lokasi wisata, lokasi foto-foto, lokasi berbelanja) 

Bisa berbahasa Spanyol, minimal untuk bertanya jika 
tersesat dan penjelasan ke polisi jika diperlukan 

Be Professional (punctual, tidak panikan, well prepared)



How to be (like) Professional



Greetings

Penyambutan adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari 
tamu 

Perkenalkan nama, pekerjaan, university, lama tinggal di 
Spain 
“Selamat datang di Barcelona. Nama saya Marsudi, 
mahasiswa di Universitas Barcelona jurusan Bisnis. 
Sudah tinggal di sini selama 8 bulan. Buenos dias!” 

Percakapan diatas hanya merupakan contoh, bisa 
disesuaikan dengan kondisi lapangan.



Cocokan Informasi

Sebelum tamu datang, tentunya sudah mendapatkan informasi 
mengenai tamu. Cocokanlah informasi tersebut selagi masih di 
awal perjalanan 

“Betul rekan-rekan semua dari DPRD ya ? Ada berapa 
orang totalnya ? 

Percakapan diatas hanya merupakan contoh, bisa 
disesuaikan dengan kondisi lapangan.



Inform about the condition

Tentunya kamu tahu bahwa menjadi Tourist Guide di Spain 
diperlukan license, karena kita tidak punya, maka perlu dijelaskan ke 
tamunya. 

Jelaskan kalau kamu adalah “keluarga”, karena tidak ada 
license guiding 

Jelaskan bahwa kecopetan adalah hal yang biasa, minta tamu 
untuk memisahkan dompet dengan passport 

Before leaving airport / train station, explain the next destination



Wrapping

Greetings 

Confirm the information 

Informasikan tentang license 

Safety briefing 

Next destination 

Oh ya, mempersilakan untuk ke 
toilet !



Tipe - Tipe Tamu Indonesia
Beda tipe tamu, beda penanganan



Pelajar / Backpacker Family

RombonganVIP  
dan orang yg merasa VIP



Pelajar / Backpacker

Who : 2 - 5 orang 

Want : Low cost trip, efficiency 

Where : 4-5 location / day 

Which : Location with a lot of 
photos spots 

Food : Fast food, local food budget 
3-6 euro / person 

Guding style : Mendampingi, 
menjelaskan dan taking pictures



Family

Who : 4 - 8 orang 

Want : Effective (jarak antar lokasi 
wisata tidak terlalu jauh) 

Where : 3-4 location / day 

Which : Location with a lot shops, 
museums, photo spots, restaurants 

Food : local food budget 8-15 euro /
person 

Guding style : Mendampingi, 
menjelaskan dan taking pictures



Rombongan

Who : => 8 orang 

Want : Effective (jarak antar lokasi wisata 
tidak terlalu jauh) 

Where : 3-4 location / day 

Which : Location with a lot shops, 
museums, photo spots, restaurants 

Food : local food budget 5-10 euro /person 

Guding style : Kumpulkan satu spot, 
Jelaskan mengenai lokasi, safety briefing, 
tentukan waktu & lokasi berkumpul 
kembali, persilahkan rombongan untk 
menyebar



VIP  
dan orang yg merasa VIP

Who : Biasanya =< 5 orang 

Want : Effective (jarak antar lokasi wisata 
tidak terlalu jauh) 

Where : 3-4 location / day 

Which : Location with a lot shops, 
museums, photo spots, restaurants 

Food : local food budget 10-20 euro /
person 

Guding style : Mendampingi, menjelaskan 
dan taking pictures. Persiapkan lokasi 
untuk adult tourist location at night 
(informasinya harus detail yah..)



Pre-Arrival Preparation
Wajib mengetahui siapa yang akan datang



First Contact

Korespondensi dengan memberikan informasi dengan jelas 
(nama kontak, informasi balasan dengan lengkap) 

Jika ada yang bertanya mengani apapun, coba jawab dengan 
detail (karena googling gratis, coba googlinglah sedikit)  

Jelaskan mengenai budaya Spanyol (jam makan berbeda, 
aturan berkendara yang berbeda, toko yang tutup setiap 
siang, dll) 

Informasikan tentang provider HP (harga &  layanan) 

informasikan mengenai kondisi cuaca 

Jelaskan bahwa guiding, “janganlah gratis” 

Tariff 15 euro/jam atau 100 euro/day (hanya jika kamu merasa 
sudah professional dan bisa benar-benar menguasai tamu). 
Kalau transportation dan hotel kamu yg urus, maka bisa kasi 
tarif sampe 150 euro/day 

Always remember bahwa kamu wajib menjaga nama baik PPI 
SPANYOL (karena kamu dapat link dari PPI SPANYOL)



Itinerary 

Travelling ke Eropa bagi sebagian orang 
tidak bisa dilakukan setiap tahun, maka 
pastikan tamu bisa memaksimalkan waktu 
mereka 

Setelah tahu tipe tamu, kirim rencana 
perjalanan (nama tujuan, informasi 
waktu, lokasi makan, penjelasan lokasi) 

Deal-kan itinerary maksimul H-7 
sebelum tamu datang supaya mereka 
dan kamu bisa persiapkan 

Contoh ada di lampiran



–Johnny

“Berikan layanan sesuai janji dan 
briefinglah dengan jelas” 



Sample Email

Selamat pagi Pak Fitra,	


Email yang kemarin masuk semua koq, jangan khawatir. Memang kemarin sepertinya ada trouble di Indonesia, saya membuka kompas.com dan detik.com juga 
terkendala.	


Tanggal 13 Okt, mendarat dengan menggunakan pesawat apa dan jam berapa ya pak ? Pada umumnya yang dari Indonesia mendarat jam 14.00  16.00, proses 
mendarat hingga pintu keluar diperlukan waktu sekitar 45  60 menit, supaya saya bisa mempersiapkan acara dan lokasi makan.	


Umumnya, restauran di Barcelona buka pada pukul 13.00  16.00 dan 20.30  23.30, menyesuaikan jam makan orang Spanyol (yang agak spesial dibandingkan 
wilayah lainnya). Kecuali fast food dan restaurant di lokasi turis.	


Terima kasih untuk informasi request lokasi wisatanya, saya akan coba susun jadwal perjalanan selama di Barcelona, antara tanggal 13  15 Okt 2013, nanti akan 
saya kirim excelnya ke Pak Fitra. Jadi apabila ada tujuan lainnya bisa ditambah dan dikurangkan, supaya bisa nyaman selama di Barcelona.	


Oiya, untuk beberapa lokasi wisata diperlukan membel karcis untuk masuk, harga tiketnya variatif antara 20  25 euro. Kalo ingin sight seeing saja, bisa dilakukan 
dari luar, tapi seperti Sagrada Familia dan Casa Batllo, interior dalamnya sangat  sangat keren! Harga tiket masuknya akan saya list di rencana perjalanan yang 
saya kirim.	


Untuk mobil sewaan, coba saya cari tau berapa biayanya. Umumnya, sewa mobil di Barcelona maksimum 8 jam sesuai aturan lokal, saya coba cari yang borongan 
perhari. Yang borongan pun hanya dari jam 9 pagi  9 malam. Padahal kita baru bisa makan jam 9 malam.	


Kalau feenya, biasanya 10 euro perjam atau 100 euro per hari. Per hari saya beda sama bulebule di sini. Perhari pokoknya sampe harinya selesai. Ekstrimnya, 
kalopun mau sampe dugem dini hari pun masih hitungan satu hari.. hehehe.. Nanti saya makan dan transport bayar sendiri. Kalo makan bersamasama, saya nanti 
patungan saja, atau potong dari fee.	


Ngobrol lagi lebih lanjut bisa di whatssapp saya mas di +6281391282651 atau FB chat juga bisa di Mahesa Krishna Raditya. Boleh saya juga dishare nomer 
Whatsapp dan atau FB yang bisa dihubungi Pak ?	


Untuk penggunaan HP selama di Barcelona, saya sarankan menggunakan international roaming dari Indonesia. Kalau tidak salah ada international roaming data & 
voice dari Telkomsel (atau XL, saya tidak ingat pasti) biayanya 100rb perhari, mungkin aktivasinya dari Indonesia. Jika membeli kartu sim di sini, prosesnya lebih 
ribet dan mahal apabila dikurskan ke rupiah. Minimal 10 euro (160rb) untuk data service, antrinya pun bisa 12 jam, karena hanya 12 orang CSnya.	


Cuaca barcelona sekarang sedang sangat berangin, karena cuaca mau berubah dari musim panas ke musim gugur. Ada kalanya panas dan lembab di pagi hari, 
namun sore harinya sangat berangin dan mendung. Saya sarankan bawa jaket dan syal. Tidak perlu bawa jaket musim dingin yang sangat tebal, hanya perlu jaket 
untuk melawan angin saja.	


Saya tunggu info lebih lanjutnya untuk pemesanan mobil, supaya bisa jauh  jauh hari dipersiapkan.	


	


Best Regard, Mahesa Krishna R.



Sample Itinerary


