
Kami merancang, mengelola dan 
memasarkan destinasi wisata 
dengan pendekatan strategis 
pariwisata berkelanjutan



MISI KAMI

SEKILAS

“
“

Kunci kesuksesan kami 
adalah komitmen dan semangat 
sebagai jaminan kualitas oleh 
setiap anggota team.

Menjadi yang terbaik dalam 
memberikan pelayanan 
terintegrasi berkualitas

DESMA Center - Didirikan sejak 2010 
merupakan pusat pengembangan destinasi 
wisata dengan pendekatan Pariwisata 
Berkelanjutan yang dalam prosesnya 
melibatkan pemerintah, masyarakat, 
sektor swasta, organisasi dan pihak terkait 
lain dalam memfasilitasi pengembangan 
pariwisata dengan memperhatikan aspek 
ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan 
yang berkelanjutan.

Dengan semangat pengembangan 
pariwisata berkelanjutan sebagai prinsip 
dasar, kami berusaha menjadi yang 
terbaik, konsisten dan professional dalam 
memberikan layanan terbaik.

Dengan nilai - nilai dan prinsip dasar 
pengembangan pariwisata berkelanjutan, kami 
menciptakan solusi dan mengembangkan 
inovasi yang berkesinambungan, 
menggabungkan pengalaman, kualitas dan 
keahlian untuk kebutuhan pembangunan 
pariwisata yang semakin berkembang.

DESMA Center berkomitmen mendukung pengembangan, 
pengelolaan, dan pemasaran yang lebih baik dan 
bertanggung jawab dari destinasi wisata melalui strategi 
yang  efektif dan mudah diaplikasikan.



PELAYANAN KAMI

Kami adalah mitra untuk implementasi program keberlanjutan perusahaan (Sustainability Program) dan 
mekanisme bisnis Inklusif terkait pariwisata berkelanjutan.  Selain itu oleh lembaga pembangunan 
internasional dan pemerintah, kami dipercaya membuat masterplan, feasibility study, studi perencanaan 
maupun assessment sebelum pendampingan pada destinasi wisata. Kami memastikan semua pihak di 
destinasi berperan aktif melalui kegiatan fasilitasi/pendampingan dan pengembangan produk wisata baik di 
tingkat desa wisata, kota, ataupun  kawasan wisata terpadu. Tidak hanya itu, kami melakukan pendampingan 
untuk perencanaan strategi pemasaran hingga implementasinya, baik online maupun offline.  

PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA 
“Menjembatani kesenjangan antara implementasi/intervensi dengan 
merancang dokumen perencanaan atau kajian ilmiah yang mudah diterapkan, 
realistis, dan dapat dilakukan secara efektif, namun tetap sesuai dengan visi 
dan misi organisasi melalui cara yang lebih berkelanjutan." 

Kami merencanakan, mengembangkan, mengelola dan memasarkan destinasi wisata secara berkelanjutan 
dengan menerapkan perencanaan dan kajian yang implementatif, intervensi pendampingan yang efektif, 
pengembangan publikasi, peningkatan kapasitas serta pemasaran yang strategis dan kreatif. 



TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL 

PARIWISATA 
"Kami menciptakan program pariwisata berbasis teknologi dan platform 
digital. untuk memperkuat peluang pasar, akses dan informasi pariwisata 
melalui penyediaan data dan teknologi pada destinasi wisata, untuk 
pemangku kepentingan pariwisata dan tujuan target pasar pariwisata."

Kami mengembangkan teknologi informasi dan platform digital  untuk pariwisata dengan mengembangkan 
website dan aplikasi yang mempermudah penyampaian informasi destinasi wisata atau kampanye pada 
wisatawan dan pelaku usaha pariwisata agar dapat bertukar informasi. Kami juga mengembangkan 
dashboard untuk database sebagai alat analisis internal pengelola destinasi wisata: baik pemerintah, swasta 
maupun komunitas. 

KEANEKARAGAMAN HAYATI
Mitra: UNESCO Office Jakarta
Durasi: 23 September 2014 - 24 Oktober 2014

PELATIHAN PARIWISATA 

Kami menghadirkan pelatihan yang kreatif, memenuhi kebutuhan dari hulu ke hilir dalam ekosistem 
kepariwisataan melalui diantaranya pelatihan pembuatan business model canvas, business plan, teknik 
pemanduan, pembuatan tour itinerary dan quotation, pelayanan prima, product development, penulisan 
kreatif dan story telling untuk pariwisata, atau digital marketing. Tujuan pelatihan kami adalah memperkuat 
koneksi dengan industri untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata.

“Meningkatkan kapasitas, softskills, upskills dan kemampuan intrapersonal 
individu terhadap kebutuhan industri pariwisata, secara bersamaan bertujuan 
memperkuat kelembagaan untuk mencapai misi dan tujuan organisasi dengan 
cara yang lebih efektif dan berkelanjutan.”



PORTFOLIO 
KAMI

MEMBANGUN WARISAN HUTAN HUJAN TROPIS 
SUMATRA YANG TANGGUH MENGHADAPI MITIGASI 
PERUBAHAN IKLIM DAN KONSERVASI 
KEANEKARAGAMAN HAYATI
Mitra: UNESCO Office Jakarta
Durasi: September 2014 - Oktober 2014

REVITALISASI SMK PARIWISATA DI SUMBA BARAT 
DAYA
Mitra: Yayasan Adaro Bangun Negeri dan Yayasan 
William dan Lily
Durasi: April 2020 - Maret 2022

PEMULIHAN PARIWISATA PASCA COVID19 PADA 
ATRAKSI WISATA SECARA BERKELANJUTAN 
Mitra: PT Intan Sarana Teknik 
Durasi: Agustus 2020 - Juli 2021

MENUJU PETA JALAN BISNIS INKLUSIF 
WELLNESS TOURISM DI INDONESIA 
Mitra: United Nations ESCAP
Durasi: Oktober 2019 - Desember 2019

POLICY BRIEF - PENGEMBANGAN INTEGRASI 
EKOWISATA DI HUTAN HUJAN SUMATRA 
WARISAN DUNIA
Mitra: UNESCO Office Jakarta 
Durasi: Oktober 2014 - Desember 2014

PENINGKATAN KAPASITAS STAFF TAMAN 
NASIONAL GUNUNG LEUSER MELALUI 
PELATIHAN RESORT-BASED MANAGEMENT 
Mitra: UNESCO Office Jakarta & Balai Besar 
Taman Nasional Gunung Leuser 
Durasi: September 2013 - Desember 2013

PENGEMBANGAN PETA PARIWISATA TAMAN 
NASIONAL GUNUNG LEUSER SEBAGAI 
DESTINASI EKOWISATA DALAM MENDUKUNG 
PARIWISATA BERKELANJUTAN 
Mitra: UNESCO Office Jakarta & Balai Besar 
Taman Nasional Gunung Leuser 
Durasi: April 2010 - Juni 2010PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKOWISATA 5 

TAHUN DI EKOSISTEM GUNUNG LEUSER
Mitra: BCCPGLE-KfW 
Durasi: Agustus 2017 - Desember 2017

STUDI KELAYAKAN PELUANG INVESTASI 
PARIWISATA DI DESTINASI PARIWISATA 
PRIORITAS
Mitra: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
Durasi: Juli 2020 - Oktober 2020



TEAM KAMI

DEWAN PAKAR

Prof. Dr. Meutia 
Farida Swasono, M.S. 

Koen Meyers, M.A. Dr. Catherine Allerton Prof. Dr. Surachet 
Chettamart

Dr. Maribeth Erb Ir. Ibnu Rusyd 
Elwahby

Wiwik Mahdayani, Founder dan Director: menerima gelar Master Manajemen Destinasi Pariwisata dari Université Bordeaux Montaigne 
Bordeaux III, Perancis. Dengan 17 tahun pengalaman di bidang pariwisata, terutama pariwisata berkelanjutan dan ekowisata, memiliki 
pengalaman bekerja pada Kementerian Pariwisata Perancis di Paris, UNESCO Office Jakarta dan GIZ. Tenaga ahli pariwisata untuk organisasi 
non pemerintah internasional dan badan PBB. Telah menerbitkan 30 artikel, publikasi, buku tentang pariwisata dan perjalanan.

Dicky Mardyan, Co-Founder dan Deputy Director; menerima gelar sarjana Manajemen Pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 
Dengan 15 tahun pengalaman bekerja di bidang industri hospitality (hotel, tour and travel), badan PBB dan organisasi non pemerintah 
internasional, berpengalaman mengelola program UKM pariwisata, TVET dan isu kebijakan efisiensi sumberdaya dan program produksi bersih 
untuk pariwisata di Indonesia.  

Lala Amiroeddin, menerima gelar sarjana Komunikasi dari Washington State University dan menerima gelar Master Studi Media dari The 
New School New York City, Amerika Serikat. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun bekerja pada badan PBB dan Organisasi non 
pemerintah, berpengalaman mengelola proyek yang menjunjung tinggi keberagaman, kolaborasi, dan keberlanjutan.

Boyke Hutapea, menerima gelar Master Administrasi Bisnis bidang Marketing dari University of New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. 
Berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam pengembangan masyarakat melalui proyek pariwisata berbasis masyarakat, UKM, TVET, advokasi, 
manajemen kemanusiaan dan perubahan.

Raja Reinhard, menerima gelar sarjana bidang Manajemen Destinasi Pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Mengikuti program 
magang di Kementerian Pariwisata Indonesia, memulai karir di sebuah perusahaan unicorn agen perjalanan online indonesia, dilanjutkan 
dengan konsultan pariwisata dan riset di Bandung. Memiliki pengalaman terutama yang berkaitan dengan riset dan pendampingan.

Yohanes Algian, menerima gelar sarjana Manajemen Destinasi Pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Berpengalaman  bekerja 
sebagai data analyst pada lembaga international bidang data supply dan demand bidang perhotelan, posisi sama pada perusahaan bisnis 
digital bidang online marketplace dan social networking sites berbasis di Singapura.

Made Wiranatha, menerima gelar sarjana Akunting dari Universitas Atmajaya. Memiliki beragam pencapaian dalam bidang promosi, bisnis, 
dan pemasaran sejak 2010. Memiliki latar belakang bisnis profesional yang kuat dan pengalaman intensif dalam mengelola aktivitas 
pemasaraan pariwisata termasuk pemasaran destinasi wisata untuk program pengembangan pariwisata pada organisasi non Pemerintah 
Internasional berbasis di Swiss.  

Rina Purwaningsih, menerima gelar Master Geo-informasi untuk Disaster Risk Management dan Resource Development di 
Universitas Gajah Mada. Berpengalaman lebih dari 15 tahun mengoperasikan Geographical Information System (GIS),  Remote sensing and 
Participatory Land Use Planning (PLUP) di area konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam. 
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