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KATA PENGANTAR
(PARA PENDIRI)
Pertama kali kami merasakan dampak dari pandemi COVID-19 terjadi pada awal
tahun 2020. Wise Steps Travel, yang didirikan pada tahun 2017, sedang berada di
tahun ketiga operasionalnya dan di usia perusahaan yang tergolong masih muda,
wirausaha sosial kami tersebut baru saja diambang mendapatkan keuntungan.
Hal itulah yang membuat kami merasa hancur, karena dalam hitungan waktu
yang sangat singkat kami harus memberhentikan 100% anggota tim kami untuk
tetap bisa bertahan. Saat itulah, Wise Steps Travel membatalkan semua
pemesanani klien yang berarti bagi kami dan beralih ke mode hibernasi untuk
dapat bertahan.
Terlepas dari guncangan ini, kami beruntung karena dapat dengan cepat
mengalihkan perhatian ke divisi baru yaitu Wise Steps Foundation dan Wise Steps
Consulting. Selain itu, kami pun dapat mempekerjakan kembali sebagian besar dari
tim kami menjelang semester kedua tahun 2021. Ketiga divisi tersebut sekarang
menjadi bagian dari Wise Steps Group di Indonesia. Sementara kami masih dalam
mode bertahan, kami masih tetap mengerjakan proyek dan program apapun yang
selaras dengan visi kami, yaitu:

“Menggunakan kekuatan pariwisata yang bertanggung jawab untuk
mengubah industri pariwisata dan kehidupan masyarakat di Indonesia"
Pariwisata sudah meluas ke berbagai sektor berbeda yang mempengaruhi begitu
banyak kehidupan serta menjadi solusi sekaligus peluang yang nyata bagi
komunitas dan individu marginal. Hal tersebut dapat terwujud jika pariwisata
dikelola secara bertanggung jawab. Indonesia merupakan negara yang sangat
unik dan beragam dalam hal budaya dan alam, dan inilah yang membuat
Indonesia berpotensi sangat besar untuk membangun pariwisata. Namun telah
banyak disaksikan bahwa pariwisata dikelola hanya demi keuntungan semata
yang berimbas terhadap kerusakan parah terhadap ekosistem Indonesia yang
rapuh. Oleh karena itu, Wise Steps akan terus berinovasi dan berkembang untuk
mengubah pariwisata menjadi kekuatan untuk kebaikan sebagaimana mestinya.
Ayu Masita
CEO Wise Steps Foundation

Matteo Bierschneider
CEO Wise Steps Travel

Mochamad

C E O W i s e S t e pNs a
C loe
n snud
ltr
i na
g

WSG - LAPORAN TAHUNAN 2021

01

PERKENALAN
WISE STEPS GROUP
Kami menyadari bahwa keputusan yang diambil pada sektor pariwisata terdiri
dari berbagai tingkatan pemangku kepentingan. Itulah sebabnya Wise Steps Group
menciptakan solusi yang terintegrasi guna mengatasi tantangan di tingkat industri,
komunitas, dan pemerintah melalui Wise Steps Travel, Wise Steps Foundation, dan
Wise Steps Consulting. Pembagian divisi ini memungkinkan kami untuk memahami
kebutuhan klien dan industri, menciptakan solusi yang relevan di tingkat komunitas
serta menyarankan perusahaan dan destinasi untuk mengembangkan strategi
yang layak dan berkelanjutan.
Meskipun berdampak sangat besar, krisis pandemi ini memberi kita kesempatan
untuk menekan tombol reset dan mengubah arah industri. Wise Steps akan
melakukan segalanya dalam memberikan dukungan terhadap pemangku
kepentingan pariwisata untuk membangun kembali pariwisata dengan lebih baik
dan juga menangkap peluang dalam mendesain ulang industri pariwisata menjadi
industri yang melestarikan bukan mengeksploitasi aset budaya dan alam negeri
kepulauan yang mempesona ini.
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LAPORAN
DIVISI
PERUSAHAAN
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WISE STEPS TRAVEL
1. KATA PENGANTAR
Dua tahun terakhir merupakan tahun yang sangat
sulit, namun kami termasuk beruntung karena
berhasil melaluinya. Sebelum pandemi, Wise Steps
Travel
berfokus
pada
pengunjung
dari
mancanegara yang mayoritas berasal dari Eropa
dan Amerika. Lalu, dengan adanya pembatasan
perjalanan, tidak ada pengunjung mancanegara
yang datang ke Indonesia dengan tujuan berjalanjalan dan berwisata. Pada saat itulah kami telah
kehilangan sumber pendapatan. Oleh karena itu,
Wise Steps Travel terpaksa harus
melakukan
hibernasi serta memberhentikan seluruh anggota
tim untuk dapat bertahan melalui krisis. Bahkan
pada tahun 2020 pariwisata domestik tidak
mungkin berjalan, sehingga kami mengalihkan
fokus pada divisi lain. Menggunakan sisa dana yang
ada, kami berusaha mendukung pemandu wisata
dan mitra yang bekerja sama dengan kami dengan
sebaik mungkin. Sampai saat dana yang tersisa
habis, kami pun harus menghentikan kegiatan
tersebut.
Saat ini kami menyesuaikan diri dengan
kenormalan baru dan menyelaraskan strategi
untuk melayani pasar dan kebutuhan yang baru.
Hal ini diharapkan akan memberikan hasil yang
dapat membuat Wise Steps Travel bangkit kembali.
Penting
bagi
kita
semua
untuk
terus
mengomunikasikan serta mengintegrasikan
tujuan perjalanan dan dampak
positifnya.

Matteo Bierschneider
CEO, Wise Steps Travel
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2. PROFIL WISE STEPS TRAVEL
Wise Steps Travel pada awalnya menawarkan Impact Journeys, Educational
Journeys and Voluntourism Projects dengan bisnis utama berasal dari kemitraan
B2B dengan pihak asing. Sebagian besar waktu di tahun 2021 dipergunakan untuk
memikirkan kembali strategi bisnis dan kami memutuskan untuk mengalihkan
target pasar ke pengunjung domestik dan lokal. Target pasar tersebut bukan
hanya target yang besar tetapi juga lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.
Saat ini produk Wise Steps Travel terdiri dari:

Impact Learning Journeys
Petualangan seru yang memberikan kesempatan kepada pengunjung menjelajahi
keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia sambil mendukung komunitas
dan proyek lokal. Pada saat yang sama perjalanan ini akan memberikan wawasan
yang autentik serta menarik mengenai kehidupan masyarakat lokal dan segala
sesuatu yang menyertainya. Kami percaya begitulah seharusnya makna dari
sebuah perjalanan: membuka pikiran dan hati.

WSG - LAPORAN TAHUNAN 2021
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Study and Research Tours
Study Tours dirancang atau dipersiapkan untuk Pelajar, Perusahaan Bisnis dan
Pejabat Pemerintah agar dapat belajar dari destinasi, tempat wisata, pembelajar
keberlanjutan, komunitas lokal dan inisiatif lainnya. Perjalanan lokakarya yang
dipandu ini dikemas dengan pembelajaran dan fakta yang dapat berguna sebagai
inspirasi dan berguna untuk membuat suatu perubahan.

CSR Events & Travel Projects
Program ini mendukung Green Meetings, kegiatan CSR, Proyek Perjalanan dan
Insentif yang dipesan lebih dahulu, terhubung dengan komunitas lokal dan
berkontribusi pada tujuan yang baik sambil memperkaya pengetahuan para
pengunjung. Pengalaman yang didapatkan berupa pelibatan langsung di
lingkungan dan budaya atau kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan
dampak positif di daerah yang dikunjungi.
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3. PORTOFOLIO PROYEK / PROGRAM 2021

Kami beruntung karena memiliki reputasi yang baik di kalangan expatriate yang
tinggal di Indonesia yang ingin melakukan perjalanan meskipun aturan
pembatasan perjalanan kerap berubah-ubah. Pada saat itu, kami menyesuaikan
standar dengan protokol kesehatan yang berlaku untuk memberikan perjalanan
terbaik kami kepada beberapa kelompok pengunjung yang memilih Sulawesi dan
Sumba sebagai destinasi perjalanannya. Kami sangat mengapresiasi hal ini.

4. Program Unggulan 2022
Di tahun 2022, kami telah menyiapkan beberapa program baru yang menarik dan
sesuai dengan visi, namun dapat melayani pasar baru yang diharapkan ke
depannya memberikan hasil yang baik. Beberapa dari program tersebut adalah:

Sustainable Hospitality Journey
Sebuah
perjalanan
yang
memperkenalkan
hotel
dan
akomodasi unik yang menerapkan
sistem
berkelanjutan yang nyata.
Hotel dan akomodasi bervariasi
mulai dari eco-lodge hingga resor
mewah yang ramah lingkungan.
Perjalanan sekaligus dapat menjadi
pembelajaran bagi pelajar, pemilik
bisnis ataupun blogger yang tertarik
untuk membuat suatu perubahan.
Perjalanan ini menawarkan wawasan
nyata
yang diperoleh secara
langsung dari pemilik serta pengelola
hotel dan akomodasi itu sendiri.

WSG - LAPORAN TAHUNAN 2021

07

North Bali Impact Journey
Sebagai salah satu tujuan wisata
terpenting dan tempat tinggal bagi
orang asing di Indonesia, Bali telah
menjadi pusat komersial dan
internasional yang cukup baik.
Kami ingin menghadirkan sisi
autentik Bali kepada semua orang
yang ingin mengetahui budaya,
tantangan, dan kehidupan lokal
aktual di Bali. Perjalanan ini cocok
untuk
pengunjung
yang
berkunjung dengan jangka waktu
singkat dan juga untuk pekerja
jarak jauh atau nomaden digital
agar
lebih
memahami
dan
menghormati tradisi rumah baru
mereka.

Electrifying Journey
Bergantung pada pembatasan perjalanan, kami berencana untuk membuat 1-2
program perjalanan yang disebut Electrifying Journey. Dalam rencana program ini,
pengunjung tidak hanya akan mengunjungi daerah-daerah terpencil di Indonesia
tetapi pengunjung juga akan ditemani oleh tim tenaga surya serta turut membantu
daerah-daerah tersebut dalam memasang panel surya sebagai solusi untuk
pompa air, perumahan atau kebutuhan lain warga desa setempat. Ini merupakan
pengalaman unik yang tak akan terlupakan dan berdampak positif.

WSG - LAPORAN TAHUNAN 2021

08

WISE STEPS
FOUNDATION
1. KATA PENGANTAR
Menyaksikan bahwa pariwisata dapat memiliki
dampak positif yang kuat pada masyarakat
pedesaan membuat Wise Steps Foundation telah
bekerja dengan banyak komunitas di Indonesia
untuk terus menyebarkan dampak positif tersebut.
Berkat beberapa donor internasional, kami dapat
memperkenalkan keterampilan pengembangan
produk yang bertanggung jawab di tingkat lokal
dan menghubungkan mereka dengan industri
perusahaan. Selama setahun terakhir, kami telah
mengidentifikasi banyak masalah dalam bekerja
dengan masyarakat yang kini menjadi fokus utama
yayasan.
Kami sangat percaya bahwa berinvestasi pada
pemimpin masa depan sangatlah diperlukan untuk
membuat perbedaan yang signifikan. Lebih dari itu,
kami juga menyadari bahwa orang-orang
yang terlibat dengan kami membutuhkan
pelatihan jangka panjang daripada sekedar
pelatihan jangka pendek agar mereka
benar-benar bisa berkembang. Dengan
program Tourism Youth Empowerment,
kami
ingin
menciptakan
ekosistem
pemimpin muda yang tidak hanya dapat
mencari mata pencaharian tetapi juga
membuat perbedaan di komunitas mereka
menjadi lebih sehat, lebih sejahtera, dan
terhubung kembali dengan alam dan
budaya.

Ayu Masita

CEO, Wise Steps Foundation
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2. PROFIL WISE STEPS FOUNDATION
Wise Steps Foundation berdiri pada November 2019, sebagai bentuk komitmen
Wise Steps Group sebagai wirausaha sosial. Berawal dari program-program
pengembangan wisata desa yang didanai oleh Wise Steps Group dan mitranya,
dalam perjalanannya kami bertransformasi menjadi organisasi nirlaba yang fokus
pada pengembangan kapasitas pemuda – pemudi khususnya di sektor pariwisata.
Berikut adalah visi & misi kami:

Visi
Pemuda Desa Mencapai Kualitas Hidup yang Baik dan Mampu Melestarikan Aset &
Warisan Budaya untuk Generasi Mendatang.

Misi
Berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian
serta kualitas hidup kaum Pemuda di pedesaan.

Cara Kerja Kami
Kemitraan: Kami bekerjasama dengan Organisasi Lokal dan
non Lokal, Perusahaan dan Institute Pendidikan yang memiliki
tujuan dan visi yang sama.

Pengembangan Kapasitas: Kami membangun kapasitas
Pemuda Desa melalui program Pelatihan, Pengembangan
Pendidikan, Kepegawaian dan Wirausaha.

Komunitas: Kami berkolaborasi dengan komunitas pemuda
lokal melalui Karang Taruna.

Relawan: Kami melakukan aktivitas nyata dan berjalan
bersama relawan muda untuk mengembangkan dan
mempertahankan budaya lokal.

WSG - LAPORAN TAHUNAN 2021
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3.PORTOFOLIO PROYEK/PROGRAM TAHUN 2021
Di tahun 2021 lalu, Wise Steps Foundation telah bekerjasama dengan 15 desa dari
beberapa penjuru tanah air, diantaranya:
NUSA TENGGARA BARAT
1. Desa Sengkol
2. Desa Rembitan
3. Desa Sukadana
4. Desa Kuta
5. Desa Prabu
6. Desa Mertak
7. Desa Bonjeruk

SUMATERA UTARA
1. Desa. Tipang
2. Desa Marbun Toruan
3. Desa Siunong-Unong
Julu
4. Desa Simamora
5. Desa Sinambela
6. Desa Simangulampe
7. Desa Marbun TongaMarbun Dolok

JAWA TIMUR
1. Desa Sumberagung
(Pulau Merah)

Dari kerjasama ini 6 produk berbasis komunitas telah tercipta, diantaranya:
a. Rembitan Eco Tie Dye
b. Sukadana Cultural Attraction & Workshop
c. Prabu Downhill Experience
d. Mertak Sunset Trip Experience
e. Lingsir Ratan
f. Bonjeruk Annual Event

Proyek Sosial:
1. Peningkatan kapasitas untuk pariwisata yang berdaya tahan dan produk
pariwisata yang berkelanjutan di Kab. Humbang Hasundutan - Danau Toba
(2021)
2. GOPA: Penyusunan Buku Pedoman Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis
Masyarakat Sebagai Pendukung Peluang Kerja di Wilayah Pedesaan (2021)
3. ISED – Identifikasi Potensi dan Produk Wisata di KEK Mandalika (2020 - 2021)
4. Pengembangan pariwisata dan interpretasi sejarah di desa Bonjeruk Lombok Tengah (2020 - 2022)

Sebanyak Rp 621,289,903 telah dikeluarkan untuk program sosial.
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Pelatihan yang telah diberikan:
1. Pelatihan Merencanakan Strategi Pemasaran dan Promosi (sebanyak 4 x)
2. Pengembangan Produk Pariwisata yang berkelanjutan (sebanyak 4x)
3. Pelatihan Pengembangan Interpretasi Pariwisata dan Sejarah (sebanyak 1x)
4. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata bagi Pemerintah (sebanyak 1x)

Publikasi Kami:
Penyusunan Buku Pedoman Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis
Masyarakat Sebagai Pendukung Peluang Kerja di Wilayah Pedesaan (Klik
untuk mengunduh)
Laporan Akhir Program sosial ISED - Identifikasi Potensi dan Produk Wisata di
KEK Mandalika (Klik untuk mengunduh)

Mitra Wise Steps Foundation 2021
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4.PROGRAM UNGGULAN 2022
Program Prioritas di Tahun 2022 :

1
Education Program
Program ini ditujukan untuk
memberikan kesempatan
dan pembekalan
pendidikan bagi pemuda
desa.

2
Employment Program
Program ini ditujukan untuk
mempersiapkan dan
memberikan pembekalan
kepada pemuda desa untuk
masuk Dunia Kerja Profesional.

3
Entrepreneurship
Program
Program ini ditujukan untuk
membekali pemuda desa untuk
memahami potensi lokal daerah
mereka dan dapat berinovasi
menciptakan produk serta
usaha lokal.

4

Service
Learning
Wise Rural
Youth
Program
Program ini ditujukan untuk
pemuda desa bisa terlibat
dalam aksi nyata
membangun desa melalui
aktivitas sebagai relawan.

WSG - LAPORAN TAHUNAN 2021

Pendidikan Formal
1. Wise Scholarship Program
2. Program Pelatihan Persiapan Beasiswa bagi Pemuda
desa yang akan mengikuti program beasiswa negara
seperti bidikmisi, LPDP, dll

Pendidikan Non-Formal
1. Pelatihan/Kursus Bahasa Inggris
2. Pelatihan/Kursus Digitalisasi
3. Pelatihan/Public Speaking

Keterampilan
1. Ketrampilan hidup Mandiri
2. Ketrampilan Komunikasi
3. Kesehatan dan Kesejahteraan

Pembinaan Karir
1. Test Potensi Diri
2. Pelatihan Komunikasi (pembuatan CV, Pelatihan Kerja,
Pengenalan Profesi dan Kunjungan Perusahaan)
3. Jejaring Kerja
4. Internship (Program Magang)

Penilaian dan Pemetaan Sumber Daya
1. Identifikasi dan analisis potensi lokal
2. Sesi Pemangku Kepentingan

Pengembangan Produk dan Bisnis
1. Membangun Kreativitas
2. Penguatan Keahlian Bagi wirausaha muda Desa
3. Bisnis berkelanjutan
4. Tata Kelola Organisasi
5. Menciptakan Produk, Model Bisnis, Rencana Aksi,
Struktur Organisasi
6. Penetapan Harga
7. Membangun Prototipe

Pemasaran
1. Analisis Pasar
2. Strategi Pemasaran
3. Branding dan Penempatan
4. Promosi (Peluncuran Bisnis)

Pengukuran Dampak
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Area Proyek Binaan
Proyek uji coba Program Pemberdayaan Pemuda akan dijalankan di area Lombok
Tengah:
Kegiatan Rutin
1. Kursus Bahasa Inggris
2. Kursus Digitalisasi
3. Kursus Public Speaking

WSG - LAPORAN TAHUNAN 2021

Kegiatan Khusus
1. Kunjungan Ilmiah (Perusahaan & Kampus)
2. Pelatihan Kerja (workshop)
3. Pameran Hasil Produk/Usaha
4. Peluncuran Usaha
5. Pengenalan Bidang Pendidikan & Profesi
6. Tes Minat Bakat & Kemapuan
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WISE STEPS
CONSULTING
1. KATA PENGANTAR
Tahun 2020 dimana Wise Steps Consulting berdiri
pertama kali dan melengkapi divisi lainnya di Wise
Steps Group dan telah melayani berbagai destinasi,
bisnis, dan komunitas baik di daerah, skala
nasional, maupun internasional. Untuk lebih
meningkatkan kualitasnya, kami berkolaborasi
dengan mitra nasional maupun internasional agar
perspektif kami lebih luas sehingga solusi yang
ditawarkan dapat menjawab setiap tantangan dan
sesuai kebutuhan.
Tahun 2020 merupakan tahun tersulit bagi semua
pelaku bisnis khususnya yang bergerak di industri
pariwisata akibat adanya pandemi. Hal ini banyak
merubah lanskap industri dan juga pendekatan
pengembangan pariwisata di seluruh dunia. Banyak
yang menyadari pentingnya daya tahan destinasi
(destination
resilience)
dan
pembangunan
pariwisata kearah yang berkelanjutan (sustainable
tourism development).
Untuk itu kami hadir untuk menjawab tantangan
tersebut dengan menghadirkan program, ide, dan
solusi yang relevan bagi kebutuhan pemerintah dan
bisnis di tahun 2022. Salah satunya adalah DMO
Manager Development Program yang mana sudah
dilengkapi dengan ketahanan destinasi dan
pariwisata keberlanjutan. Selain itu perubahanperubahan yang terjadi perlu dipetakan dengan
riset industri yang cepat dan terukur. Visitor Trend,
Research, and Measurement menjadi program kami
selanjutnya di 2022 untuk mengetahui perubahan
pasar dan memvalidasi konsep pariwisata baru
melalui riset komprehensif.
Sebagai penutup, kami yakin pariwisata akan
bangkit dan akan lebih banyak menghasilkan
manfaat luar biasa bagi komunitas, bisnis,
lingkungan, budaya, dan pengunjung. Let’s Build
Back Better our Tourism!

Mochamad Nalendra
CEO, Wise Steps Consulting
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2. PROFIL WISE STEPS CONSULTING
Wise Steps Consulting adalah sebuah perusahaan konsultan pariwisata yang
berlandaskan pariwisata berkelanjutan yang membantu destinasi untuk
menemukan solusi serta memberikan perspektif yang berbeda tentang
pembangunan yang berkelanjutan sebagai upaya mengelola risiko (risk
management) melalui sustainable tourism dan inovasi teknologi. Adapun
keunggulan kami adalah:
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3. PORTOFOLIO PROYEK / PROGRAM 2021
Tourism Visioning (Kabupaten Kendal)
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal 20212026, sektor pariwisata di Kabupaten Kendal
masuk ke dalam isu strategis yang menjadi salah
satu
pusat
perhatian
Pemerintah
untuk
dikembangkan. Berdasarkan RPJMD tersebut,
Kabupaten Kendal telah difokuskan menjadi
pusat
pariwisata
Jawa
Tengah
dengan
melakukan pengoptimalan terhadap potensi dan
keunggulan daerah untuk mengembangkan
ekonomi kreatif. Keseriusan mengembangkan
pariwisata ini pun terlihat pada tahun 2020,
Kabupaten Kendal berhasil menarik 1,2 juta
wisatawan untuk datang berlibur, serta telah
memiliki 90% pemandu pariwisata yang
bersertifikasi.
Namun, di dalam mewujudkan arah kepariwisataan di Kabupaten Kendal sebagai
penguat struktur ekonomi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi,
baik tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang harus
dihadapi yaitu pengendalian wabah COVID-19 yang membuat seluruh aktivitas di
sektor pariwisata menjadi terhambat. Sedangkan, untuk tantangan internal sendiri
pun, Kabupaten Kendal memiliki kendala pada keterbatasan dana APBD yang
digunakan untuk pengembangan sarana dan prasana kepariwisataan.
Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal, Wise Steps Consulting
menyusun visi pariwisata selama 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan
aspek-aspek keberlanjutan seperti sosial ekonomi, lingkungan, budaya, dan tata
kelola yang berkelanjutan. Hasil dari dokumen ini akan dijadikan dasar dalam
penyusunan Ripparkab Kabupaten Kendal (Rancangan Induk Pariwisata
Kabupaten).
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Eco Mandala Village Feasibility Study (Invest Islands)
Tujuan dari Mandala Eco-Village adalah untuk
menciptakan masyarakat yang sadar ekologi
dan berkelanjutan yang menghargai bumi
sama seperti manusianya. Terletak di pantai
bagian selatan di Pulau Lombok, Mandala EcoVillage menjadi sebuah integrasi model bisnis
properti
yang
unik
dan
mendukung
keberlanjutan alam serta masyarakat lokal.
Mandala nantinya akan memiliki fasilitas berupa 88-unit tempat tinggal dengan
berbagai jenis fasilitas permaculture, aktivitas wisata, perbelanjaan, sekolah
internasional, manajemen limbah hingga mempromosikan gaya hidup yang sehat
dan anti stres. Mandala dikembangkan oleh Invest Islands, sebuah perusahaan
manajemen properti tingkat internasional yang memiliki banyak pengalaman.
Wise Steps Consulting berperan sebagai lead consultant dalam kajian studi
kelayakan bisnis Mandala. Durasi studi kelayakan berjalan selama 3 bulan, yakni
dari Bulan Juli hingga Bulan Oktober tahun 2021. Tanggung jawab konsultan dalam
studi ini adalah demi menghasilkan keluaran yang memberikan wawasan krusial
kepada Invest Islands mengenai Mandala, terutama dalam hal keuangan, integrasi
model bisnis, dan resiko-resiko penting untuk dipertimbangkan.

Tourism International Funding Mid Term Review
(Como Consult & Tim Gamper Associates)
Wise Steps Consulting bekerjasama dengan Tim
Gamper Associates dan Como Consult melakukan
evaluasi terhadap pendanaan internasional di
bidang pariwisata di Indonesia untuk tiga aspek
utama, yaitu penyusunan kerangka kerja
pariwisata berkelanjutan di beberapa destinasi
prioritas, peningkatan kualifikasi tenaga kerja
pariwisata dengan skill yang relevan, dan
perwujudan destinasi yang inklusif, berkelanjutan,
dan kompetitif.
Selain itu untuk memberikan gambaran tentang masa depan pariwisata Indonesia,
Wise Steps Consulting juga mengadakan workshop online yang menghadirkan
pemangku kepentingan pariwisata di Indonesia seperti Kemenparekraf, Bappenas,
agen perjalanan, hotel, investor, dan asosiasi usaha dan profesi untuk memberikan
input terhadap negara donor dalam menentukan program selanjutnya di
Indonesia.
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Surakarta City Branding Towards Wellness Tourism
(Badan Promosi Pariwisata Kota Surakarta)
Kementerian
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif
bersama
Kementerian Kesehatan (2019)
mengusung 3 (tiga) destinasi yang
menjadi
prioritas
dalam
pengembangan wisata kebugaran
di Indonesia, salah satunya Kota Surakarta. Kota Surakarta berperan sebagai
pusat kebudayaan Jawa, batik, kuliner, dan lain sebagainya. Walaupun demikian,
belum ada riset dan kajian lebih mendalam terkait kebijakan dari wisata
kebugaran maupun terkait potensi serta peluang wisata kebugaran di Kota
Surakarta.
Namun, dikarenakan terdapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surakarta
dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Kota Surakarta agar
dijadikan sebagai pilot project dalam pengembangan wisata kebugaran di
Indonesia, maka Riset City Branding Surakarta Menuju Wellness Tourism dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami potensi, kesiapan, dan peluang
wisata kebugaran (wellness tourism) di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya.
Riset ini nantinya juga berguna sebagai basis pengambilan keputusan pemerintah
maupun stakeholders pariwisata dalam kepentingan promosi dan penguatan city
branding.
BPPD Kota Surakarta yang memiliki peran utama dalam promosi pariwisata di
Kota Surakarta bekerjasama dengan Wise Steps Consulting untuk melakukan
penelitian ini. Aspek yang diteliti antara lain dari perspektif industri, yang mana
melibatkan para pelaku wisata kebugaran yang sudah eksis di Solo. Selain itu juga
melibatkan para wisatawan yang pernah berkunjung ke Kota Surakarta dan
menikmati atraksi dan fasilitas kebugaran.
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Tourism Destination Resilience (Pacific Asia Travel Association)
Tenaga Ahli dari Wise Steps Consulting
terlibat
dalam
program
Tourism
Destination Resilience yang diinisiasi
oleh PATA sebagai salah satu organisasi
pariwisata nirlaba terbesar di Asia
Pasifik. Program ini dilaksanakan di
beberapa negara di Asia Tenggara
termasuk Indonesia, Vietnam, Filipina,
dan Kamboja. Tahap pertama adalah
melakukan pelatihan dan workshop bersama dengan beberapa destinasi yang
rentan akan resiko. Di Indonesia sendiri, PATA bekerjasama dengan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaannya. Tahap
selanjutnya adalah memilih satu destinasi dan melakukan pendampingan sesuai
dengan konteks destinasi tersebut yang mana akan menjadi dasar dalam
pelaksanaan tahap tiga yaitu penyusunan proposal pendanaan infrastruktur dari
lembaga seperti CDIA (Cities Development Initiative for Asia).

Master Plan Limbo Wantiro (Kota Bau Bau)
Wise Steps Consulting bekerja sama
dengan konsultan mitra lokal di Kota
Baubau
menyusun
Masterplan
Pengembangan
Limbo
Wantiro.
Penyusunan masterplan ini berfokus
pada pengembangan desa dengan
konsep
tematik
Limbo
yang
mengintegrasikan potensi-potensi lokal
dengan situasi-strategis dari Limbo
Wantiro itu sendiri. Masterplan ini akan
menjadi
referensi
pengembangan
bagi
pemerintah
setempat
dalam
mengembangkan pariwisata desa yang lebih berkelanjutan dan bertanggung
jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
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4. PROGRAM UNGGULAN 2022
Nama Program:

Destination Manager Development Program

Kegiatan:

Training, Workshop, Pendampingan

Latar Belakang:

Seringkali pengelola destinasi tidak memiliki latar belakang
pariwisata. Diperlukan pemahaman yang menyeluruh dalam
pengelolaan destinasi termasuk pemasaran, tata kelola, dan
keberlanjutan destinasi agar dapat terus memberikan
manfaat positif bagi pemangku kepentingan di destinasinya.

Cocok Untuk:

Kepala Dinas, Manajer Atraksi, Kepala Desa, Ketua Pokdarwis

Nama Program:

Visitor Research, Trend, and Measurement

Kegiatan:

Riset Kualitatif & Kuantitatif

Latar Belakang:

Perubahan lanskap bisnis pariwisata sangat dinamis terutama
akibat pandemi. Hal ini mengakibatkan perubahan tren,
persepsi, dan perilaku wisatawan dalam berlibur. Untuk itu
destinasi disarankan untuk melakukan survey agar dapat
memanfaatkan peluang yang ada.

Cocok Untuk:

Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota, sektor swasta.

Nama Program:

Sustainable Tourism Investment

Kegiatan:
Konsultasi

Latar Belakang:

Saat ini destinasi prioritas menjadi primadona bagi investasi
lokal maupun asing. Terjadi perubahan arah investasi yang
tadinya bersifat konvensional menjadi kearah yang
berkelanjutan.

Cocok Untuk:

Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota, sektor swasta.
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PLATFORM EDUKASI PARIWISATA TERBARU
Kami menatap masa depan yang penuh dengan inovasi untuk Wise Steps Group.
Sementara program dan produk kami telah persiapkan dengan matang dan
disesuaikan dengan kenormalan baru seperti Program Pengembangan Manajer
Destinasi oleh WSC atau Program Pemberdayaan Pemuda oleh WSF, kami akan
menambahkan komponen baru yang berpengaruh kuat, yaitu Wise Academy. Wise
Academy merupakan platform pembelajaran online yang diisi dengan konten dan
kursus terkini, serta jejaring sosial yang terintegrasi untuk membangun generasi
penerus pembuat perubahan pariwisata di Indonesia. Wise Academy juga akan
mendukung Wise Steps Consulting dan Wise Steps Foundation dengan program
pelatihan mereka untuk dapat menjangkau lebih banyak orang. Platform ini akan
membuat pengetahuan pariwisata berkelanjutan dapat dengan mudah diakses,
dipahami dan dapat langsung diterapkan. Kami sedang menyempurnakan solusi
teknis, konten dan berharap gagasan ini dapat segera diluncurkan. Di samping itu,
Wise Steps Group akan terus meningkatkan kampanye peningkatan kesadaran
dan advokasi untuk pariwisata berkelanjutan di seluruh Indonesia guna
memastikan kita bersama-sama mengubah masa depan industri ini menjadi lebih
baik dan positif.

FITUR WISE ACADEMY

1

2

3

4

5

BELAJAR
DARI MANA
SAJA

SESUAI
PERMINTAAN
KAPANPUN

JEJARING
SOSIAL

E-LIBRARY
YANG
TERPERBAHU
RUI

AKSELERASI
MELALUI
JEJARING

MENGAPA KAMI BERBEDA?

SUSTAINABILITY
FOCUS

APPLICABLE
SKILLS

SELECTED
EXPERTS

NETWORKING
& GROWTH

Semua konten
kursus telah
terintegrasi dalam
konsep dan nilai
keberlanjutan.

Konsep pembelajaran
yang kompleks
diuraikan menjadi
elemen yang mudah
dipelajari dan
dipraktekan.

Konten dibuat
bersama oleh pakar
industri pariwisata
yang terpilih.

Pelajar akan terhubung
dengan pemimpin
industri, perusahaan
dan mentor untuk
terus berkembang.
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