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Samsul Widodo, Staff Ahli Hubungan Antar Lembaga Kemendes PDTT, yang
menyampaikan materi bertajuk Pengembangan Desa Wisata di Era Triple
Disruption. Dalam presentasinya, beliau menyampaikan ada tiga hal yang
menjadi ancaman dunia usaha saat ini, yaitu: kemajuan teknologi yang sangat
pesat, karakteristik Gen Z yang memiliki perbedaan cukup signifikan dengan
generasi sebelumnya, dan adanya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi
tantangan-tantangan tersebut, Kemndes PDTT menetapkan kebijakan terkait
prioritas dana desa dan inisiatif untuk mendorong penggunaan platform
teknologi untuk membangun desa-desa di Indonesia

Evie Dhlovu, Program Manager EMEA Planeterra, dimana Ia berbagi terkait
praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh Planeterra untuk mendukung,
komunitas pariwisata di berbagai belahan dunia, melalui dukungan pelatihan,
pendampingan, promosi, berjejaring dan penjualan. Berikut adalah tajuk
materi dari Planeterra: Uplifting Community Through Tourism. 

Ayu Masita, Executive Director Wise Steps Foundation (WSF), dalam
kesempatan tersebut menyampaikan inisiatif dan program yang telah
dilakukan oleh WSF dalam mendukung pengembangan pariwisata dan
wirausaha UMKM di tingkat (komunitas) desa secara langsung melalui
Integrated Community Based Program dan daring melalui Wise Academy -
dimana WSF bekerjasama dengan Planeterra dalam menyediakan 5 modul
dalam Bahasa Indonesia, antara lain terkait: Kesejahteraan & Perlindungan
Anak, Pengalaman Pariwisata, Mengelola Bisnis, Pemasaran, dan Manajemen
Keuangan. Kelima modul ini sudah berhasil diterapkan di berbagai negara di
dunia, dan harapannya dapat memberi manfaat untuk berbagai masyarakat
di tingkat desa di seluruh penjuru Indonesia. Materi presentasi dapat diakses
di: Achieving Sustainable Tourism through Human Capacity Development

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama kemajuan
sebuah bangsa, sehingga tidak diragukan lagi bila kebangkitan pariwisata sangat
bergantung erat pada kapasitas SDM di destinasi pariwisata. Bekerjasama
dengan Planeterra, organisasi nirlaba asal Kanada yang berfokus pada
pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam bidang pariwisata, Wise Steps
Group kembali mengadakan kegiatan Wise Tourism Forum dengan menghadirkan
beberapa pembicara yang telah berbagi praktik baik dan inisiatif yang telah
dibuat dan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan kapasitas SDM yang
lebih inklusif, mereka adalah:
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https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19ZCSZJ9KUTFo7msrH_EuzEH_rCKNjM1p
https://www.canva.com/design/DAEv-Gpz9IU/xMxLx2UlCpnLkHAdEPBe8g/view?utm_content=DAEv-Gpz9IU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19ZCSZJ9KUTFo7msrH_EuzEH_rCKNjM1p


Baiq Sri Mulya, Direktur SembaluNina, melalui presentasinya bertajuk Tourism
as an Environmental Fix - What Went Wrong? menyampaikan perubahan
paradigma dari Membangun Desa - Wisata Pedesaan menjadi Desa
Membangun - Desa Wisata, serta dampak apa yang telah terjadi dari
perubahan paradigma ini dan peran apa yang dapat dilakukan oleh masing-
masing pemangku kepentingan (Pentahelix) untuk mengatasi tantangan-
tantangan yang timbul dengan adanya perubahan tersebut, berdasarkan
pengalaman dari Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, NTB. 

Sri Wahyuni, Ketua Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, pada kesempatan
tersebut berbagi kisah akan kondisi pariwisata di Kalimantan Timur dan
upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membangkitkan sektor pariwisata,
termasuk dalam memperkuat SDM dan peran berbagai pemangku
kepentingan (Pentahelix) di wilayahnya. Materi presentasi Ibu Sri dapat diakses
di: Human Capacity Development as the Key for Inclusive Tourism.

Ferdinandus Watu, Kepala Desa Detusoko Barat, Flores, NTT, menyampaikan
materi berjudul Membangun Indonesia dari Desa. Ia berbagi bagaimana
pembangunan global (pencapaian SDGs) dimulai dan bertumpu pada
kesuksesan pembangunan dari desa. Ia juga menyampaikan berbagai
tantangan yang dihadapi oleh desa dan bagaimana Desa Detusoko Barat
menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Dalam kegiatan ini, Wise Steps Group juga turut meluncurkan kerjasama
terbarunya bersama Planeterra. Melalui platform Wise Academy, Wise Steps
Group dan Planeterra meluncurkan modul-modul pembelajaran daring berbahasa
Indonesia terkait pengembangan produk pariwisata yang berkelanjutan dan
penguatan kelembagaan untuk masyarakat lokal yang bergerak di bidang
pariwisata, yang ditujukan bagi para pengelola atau pengusaha pariwisata di
tingkat desa di seluruh Indonesia. 
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*) Untuk mengunduh materi presentasi, silahkan klik tautan yang tertera dalam judul presentasi masing- masing pembicara
    Rekaman kegiatan juga dapat Anda akses di channel Youtube Wise Steps Indonesia  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19ZCSZJ9KUTFo7msrH_EuzEH_rCKNjM1p
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19ZCSZJ9KUTFo7msrH_EuzEH_rCKNjM1p
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19ZCSZJ9KUTFo7msrH_EuzEH_rCKNjM1p
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Acara yang dihadiri lebih dari 60 peserta penggerak wisata dari berbagai daerah di
luar destinasi prioritas ini menyoroti bahwa kapasitas SDM saat ini bukan hanya
dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, namun di saat
yang bersamaan harus mampu mempertahankan orisinalitas, kebudayaan daerah,
dan keasrian lingkungannya. Oleh karena itu, sinergi, kolaborasi, inisiatif, dan
kemampuan untuk mau belajar dan berbagi ilmu menjadi penting untuk dimiliki oleh
masyarakat terutama para penggerak pariwisata daerah.

Berikut adalah beberapa catatan penting yang dibahas dalam forum kiranya dapat
menjadi pertimbangan untuk masa depan:
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Para Kepala Desa di Indonesia memiliki latar belakang, khususnya
pendidikan, yang berbeda-beda. Maka menjadi penting untuk mengadakan
Rapat Koordinasi Kepala Desa yang diselenggarakan secara berkala yang
membahas berbagai topik atau menghadirkan berbagai pembicara atau
ahli dari sektor yang berbeda untuk memberikan pemahaman akan situasi
industri-industri terkini.  

Pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat lebih berdampak pada
masyarakat, dimana masyarakat turut dilibatkan melalui diskusi/
musyawarah dalam pengambilan keputusan. Besar anggaran pun tidak
hanya fokus pada pengembangan fasilitas fisik namun juga pengembangan
kapasitas masyarakat (co: kebijakan seperti tidak lebih dari 70% dana
digunakan untuk fasilitas fisik akan bermanfaat untuk keselarasan program). 

Penting untuk diketahui/diingat, bahwa jika pariwisata (atau sektor tertentu
lainnya) tidak ada/dimasukkan dalam RPJMDES, maka program tersebut
tidak dapat secara tiba-tiba dimasukkan semasa kepemimpinan kepala desa
terkait. Dan tidak semua desa harus menjadi desa wisata. Pariwisata akan
datang dengan sendirinya bila suatu desa memiliki "ceritanya" atau dapat
menunjukkan potensi/keunggulan dan kelestariannya.  

Perlu diingat masyarakat yang saat ini mengunjungi desa adalah mereka
yang berpendidikan tinggi, maka sebaiknya desa memiliki daya saing -
masyarakat desa tidak hanya dilatih menjadi pekerja berketerampilan
rendah, namun juga dibuka kesempatan untuk meraih pendidikan
(berketerampilan) tinggi (co: tingkat manajerial). Kerjasama erat antara
Kemendes PDTT dan Kemristekdikti sangat diperlukan untuk meningkatkan
kapasitas SDM masyarakat desa (khususnya desa-desa tertinggal).
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OUR 
KEY 

ACTIVITIES

Riset Peningkatan
Kapasitas

Pendampingan
Peninjauan

&
Evaluasi

Wise Steps Foundation adalah organisasi nirlaba yang
memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan belajar
dan dukungan kepada berbagai pemangku kepentingan
(terutama masyarakat lokal) untuk memperkuat ekosistem
atau rantai nilai dalam pariwisata melalui aktivitas
pelatihan atau peningkatan kapasitas, riset, pendampingan,
pemetaan aset, dan peninjauan & evaluasi

SINERGI KAMISINERGI KAMI
Wise Steps Indonesia, melalui tiga divisinya, yaitu Wise Steps Consulting, Wise Steps Travel, dan Wise Steps
Foundation, mengintegrasikan pendekatan multi-level yang memungkinkan desain holistik dari langkah-

langkah yang mendukung. Mulai dari tingkat pemerintahan hingga tingkat masyarakat akar rumput sambil
memastikan akses pasar yang layak dan karenanya memastikan keberlanjutan.



PROGRAM KAMIPROGRAM KAMI

Tahap I : Riset & Sesi Pemangku Kepentingan

Pemahaman Situasi
Rencana Strategi Pengembangan
Berdasarkan Potensi Lokal
Stakeholder's Session: Membangun
Kesepakatan dan Komitmen Tahap II: Implementasi Dasar

Mengelola Ide dan Membangun
Kreativitas
Lokakarya & Pendampingan CBT dan
atau Kewirausahaan terpadu
Lokakarya & Pendampingan Organisasi:
Pembentukan & Penguatan, Menyusun
SOP dan Alur Kerja
Standarisasi CHSE dan Keberlanjutan

Program Pendukung Pilihan
Penyediaan & Rancangan Fasilitas

Desain Fasilitas Ramah Lingkungan
Penyediaan Teknologi Terbarukan

Pengelolaan Limbah
Bank Sampah (Anorganik)
Black Soldier Fly (Organik)

Pelatihan Digital Dasar
Kemampuan Digital
Produkti Konten Pemasaran

Pengelolaan Event

Tahap III: Implementasi Lanjutan

Pelatihan & Pengembangan
Interpretasi
Meraih akses Pasar & Penjualan
secara Online dan Offline
Membangun Strategi Peninjauan,
Evaluasi & Pengukuran Dampak
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@wisestepsfoundation

Wise Steps Foundation

https://wisesteps.id/foundation/

Wise Steps Foundation Head Office Jl. Cikini Raya No.60, RT.14/RW.5,
Cikini, Kec. Menteng, DKI Jakarta 

Wise Steps Foundation partners

project@wisesteps.id


