
Selamat Datang di Asian Ecotourism Network!  

Kuesioner ini adalah bagian dari kegiatan awal AEN guna mengumpulkan informasi 

tentang organisasi ekowisata dan mengkompilasinya menjadi suatu laporan “Situasi 

Ekowisata Asia’. 

Kami berharap Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjadi bagian 

dari AEN! Laporan akan didiseminasikan dalam bahasa Inggris dan bahasa asli 

masing-masing Negara anggota.   

 Email : asianecotourismnetwork@gmail.com. 

 Tentative Operational Website: http://amormasa.wix.com/ecotourismasia  

 Facebook: https://www.facebook.com/groups/asianecotourismnetwork/  

 

SIARAN PRESS (2 Juni 2015) 
Asian Ecotourism Network Telah Terbentuk di Bangkok  
Para pelaku aktif ekowisata di Asia telah berkumpul untuk upacara peresmian Jaringan Ekowisata 
Asia atau Asian Ecotourism Network (AEN) di Bangkok, Thailand.  
 
Dr. Nalikatibhag Sangsnit, Direktur Jendral untuk Designated Areas for Sustainable Tourism 
Administration (Public Organization) atau disingkat DASTA, sebuah organisasi publik yang 
mengadministrasi beberapa kawasan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Thailan, secara 
resmi mendeklarasikan dibukanya kantor resmi AEN di kantor pusat DASTA di Bangkok.  Beliau 
juga menandatangani surat komitmen dukungan untuk AEN selama 2 tahun hingga Juni 2017, 
dengan kemungkinan perpanjangan. Dukungan dari DASTA meliputi penyediaan kantor untuk 
kegiatan operasional AEN di lantai 30 TIPCO Tower, Bangkok, Thailand, peralatan computer, 
peralatan kantor, dan penggunaan ruang pertemuan. 
 
Menurut Ketua, Mr. Masaru Takayama – direktur eksekutif dari Japan Ecolodge Association, 
Jaringan Ekowisata Asia akan menyediakan lebih baik jejaring dan peluang bagi anggotanya untuk 
bekerja sama pada tingkat regional. “Ia (AEN) akan menyediakan peluang jejaring dan bisnis, 
berbagai informasi penting, materi pendidikan, dan prospek jejaring baik untuk organisasi kecil dan 
besar di Asia.”  
 
Rencana strategis AEN akan disusun dalam pertemuan dewan pada 3 Juni. Kegiatan prioritas AEN 
adalah mempelajari situasi perkembangan ekowisata di lingkup anggota AEN dan menyediakan 
kerangka yang lebih baik bagi industry ekowisata Asia.  
 
Anggota pembentuk AEN berasal dari Jepang, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, Nepal, Tiongkok, Korea 
Selatan, Mongolia, India, Laos, Pakistan, Bhutan, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Philippina, dan 
Australia. Untuk informasi lanjutan, anda dapat bergabung dengan halaman Facebook dari Asian 
Ecotourism Network, dimana kabar terbaru selalu dibagi di antara anggota, hingga website resmi  
terbentuk. 



Asian Ecotourism Network (AEN) 

Kuesioner Profil Organisasi Ekowisata 

Informasi Dasar 

Nama Organisasi  

Tahun Pembentukan  

Area Kerja  Internasional     Nasional    Regional 

Jenis Organisasi  

(pilih salah satu) 

 Organisasi pemerintah            Academik 

 Asosiasi industri                  LSM atau lembaga nirlaba 

 Kelompok masyarakat             Lainnya (tuliskan):  

Situs  

Alamat surat menyurat  

Jumlah staff Penuh     : 

Paruh waktu: 

Kerja magang: 

Anggaran Tahun (US$/year) 

Keanggotaan Jumlah Anggota :  

Jenis Iuran (US$/year) 

  

Sumber Dana Utama  Dana eksternal (termasuk dari organisasi internasional) 

 Subsidi pemerintah 

 Iuran anggota 

 Proyek 

 Penjualan produk (sebutkan jenisnya) 

Penjelasan singkat tentang 

organisasi 

Tujuan : 

 

Minat / Lingkup Kerja : 

 Konservasi   Pengembangan masyarakat 

 Pendidikan dan Pelatihan 

 Lainnya (sebutkan): 

 

  



Informasi tentang Kegiatan 

Kegiatan yang pernah 

dilaksanakan atau terlibat. 

 Penyusunan kebijakan 

 Pengembangan dan/atau pengelolaan program sertifikasi atau 

standard  

 Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 

 Pendidikan Pelatihan 

 Pengembangan bisnis 

 Lainnya (sebutkan)  

Apakah organisasi anda 

memliki program terkait 

sertifikasi di bidang 

ekowisata? 

 Ya 

Siapa yang 

ditargetkan 

 Destinasi              Akomodasi 

 Biro perjalanan wisata  Paket tour 

 Lainnya (sebutkan) 

 Tidak 

 Berencana untuk membuatnya atau sedang dalam proses penyusunan  

Apakah organisasi anda 

memiliki panduan 

ekowisata atau tata kelola? 

 Panduan ekowisata dan tata kelola 

 Hanya panduan ekowisata  

 Hanya tata kelola 

Anda juga dapat cek ‘ya’ jika organisasi anda mengadopsi panduan ekowisa

ta atau tata kelola tingkat nasional atau milik organisasi lain  

Apakah proyek utama yang 

sedang dikerjakan saat ini? 

Nama Proyek/Kegiatan: 

Lokasi: 

Periode: 

Sumber Dana / Donor: 

Siapa mitra kerja utama an

da? (bisa pilih lebih dari s

atu) 

 Pemerintah (Pusat/Daerah)   Industri pariwisata 

 Masyarakat lokal 

 LSM lainnya 

 Lainnya (sebutkan) 

Apakah organisasi anda 

pernah bekerja sama 

dengan organisasi 

internasional)? 

 Ya (sebutkan) 

 

 Tidak 

Apakah tantangan yang di

hadapi organisasi anda? 

 Kesulitan keuangan         Sumber daya manusia 

 Kurangnya dukungan dan perhatian pemerintah 

 Kurangnya perhatian masyarakat 

 Lainnya (sebutkan) 



Kemitraan dengan Jaringan Ekowisata Asia - Asian Ecotourism Network (AEN) 

Apakah organisasi anda 

mempunyai keanggotaan 

pada organisasi 

internasional? 

(seperti TIES, STI, ATTA) 

 Ya (sebutkan seluruhnya) 

 

 

 

 Tidak  

Jika diberikan keanggotaan 

gratis, apakah organisasi 

anda ingin bergabung 

dengan AEN? 

 Ya 

 Tidak ( jelaskan alasannya) 

Jika Anda ingin terlibat 

dengan AEN, dalam 

kegiatan apa? 

 

 Pertukaran informasi 

 Pendidikan pelatihan 

 Sertifikasi 

 Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 

 Membuat jejaring 

 Penggalangan dana untuk kegiatan ekowisata 

 Lainnya (sebutkan) 

Apa yang anda harapkan  

dari AEN? Bagaimana agar

AEN dapat dimanfaatkan  

dengan baik? 

 

Komentar tentang Asian 

Ecotourism Network 

 

 

 

Informasi Kontak 

Informasi Kontak Nama: 

Posisi:  

Alamat Email:  

Tekephone:  

 

Terima kasih untuk jawaban Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk 

menghubungi kami. 

- Email : asianecotourismnetwork@gmail.com. 

- Website sementara: http://amormasa.wix.com/ecotourismasia  

- Facebook: https://www.facebook.com/groups/asianecotourismnetwork/  


