
 
 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 

GRAND RE-LAUNCH 

SKAL INTERNATIONAL JAKARTA 
 

Menandai eksistensi 80 tahun SKAL International Jakarta mengadakan 

event grand re-launch untuk semakin memperkuat jaringan para pelaku 

bisnis pariwisata di Jakarta 

 

5 Agustus 2015 – JAKARTA – Bertempat di Hotel Borobudur, SKAL International Jakarta 

mengadakan peluncuran ulang asosiasi mereka. Tujuan re-launch ini adalah untuk menarik 

minat para pelaku bisnis pariwisata di Jakarta untuk bergabung dan merasakan banyaknya 

manfaat bergabung sebagai anggota SKAL International Jakarta. SKAL International Jakarta 

memiliki misi untuk memperluas jaringan SKAL di Indonesia khususnya Jakarta dan 

memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk bersaing secara sehat di industri 

pariwasata tanah air. 

Secara umum tren bisnis pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahunnya, tidak terkecuali di ibukota kita tercinta, Jakarta. Pembenahan ibukota yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan untuk kemudahan transportasi dan 

perbaikan infrastruktur terbukti sudah menunjukkan hasilnya. Dinas Pariwisata DKI Jakarta 

mencatatkan adanya pertumbuhan jumlah turis yang datang ke Jakarta dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Ini menjadi indikasi bahwa industri pariwisata di Jakarta merupakan 

industri yang sangat potensial. Serta juga menimbulkan persaingan yang ketat antar pelaku 

bisnis pariwisata. Sehingga para pelaku bisnis pariwisata di Jakarta tentu perlu menjaga 

kualitas layanan agar mampu bersaing. Disinilah peran SKAL International Jakarta yang akan 

menjadi wadah bagi pelaku bisnis pariwisata melalui acara diskusi-diskusi sehat dan bisa 

membuka jaringan bisnis ke skala yang lebih luas. 

SKAL International Jakarta pertama kali didirikan dengan nama SKAL Club of Batavia pada 

Desember 1934. SKAL Club of Batavia merupakan cabang SKAL International pertama 

yang berada di luar Eropa. Kemudian pada Juni 2009, SKAL Club of Batavia berganti nama 

menjadi SKAL International Jakarta. SKAL International Jakarta menerima penghargaan 

Gold Award pada ajang SKAL World Congress pada 2010 lalu di Sydney sebagai 3rd fastest-

growing Club in the World. Kini SKAL International Jakarta memiliki lebih dari 70 anggota 

dan dikelola oleh para pelaku usaha bisnis dan profesional dalam industri pariwisata, 

perjalanan dan perhotelan. 



 
 

 

“Sebagai anggota SKAL saya merasakan langsung manfaatnya. Kemudahan akses dijaringan 

hotel sesama anggota SKAL jadi bukti nyata manfaat asosiasi ini. Saya bangga, dan saya 

berharap anda juga bisa merasakannya” – Mr. Alistair Speirs, President of SKAL 

International Jakarta. 

Pada level nasional, SKAL International Jakarta secara rutin melakukan pertemuan bulanan 

untuk menjalin networking sesama anggotanya. Selanjutnya, pada level regional, SKAL 

International Jakarta memiliki dua pertemuan rutin sesama jaringan SKAL International. Dan 

pada level internasional, setiap tahunnya SKAL Internasional Jakarta mengadakan kongres 

internasional yang terbuka bagi kolega SKAL secara global untuk membahas isu-isu terbaru 

dunia pariwisata. 

Klasifikasi anggota SKAL Internasional Jakarta meliputi bidang transportasi (penerbangan, 

kemaritiman, dan kereta api), bidang akomodasi (hotel, motel, akomodasi turis, dll), bidang 

travel and tourism (organisasi dan asosiasi turis: edukasi travel and tourism, congress and 

convention centres, dll), pemerintahan (lembaga-lembaga resmi pariwisata; Kementerian 

Pariwisata, Kedutaan, lembaga konsulat, dll), media (Travel Media: publishers, editors, 

travel writers, TV/radio  producers/reporters/broadcasters), dan bidang olahraga, rekreasi 

serta dining (restoran, klub golf dan spa). 

“Bagi rekan-rekan pariwisata yang ingin bergabung silahkan kunjungi website kami di 

www.skaljakarta.com,” – Riana Bismarak, Honorary Treasure of SKAL International Jakarta. 
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https://mail.lalampa.com/OWA/redir.aspx?C=e8a1a57741ce41179b3e955db1cbedee&URL=http%3a%2f%2fl.facebook.com%2fl.php%3fu%3dhttp%253A%252F%252Fwww.skaljakarta.com%252F%26h%3dpAQEXZH_8%26s%3d1


 
 

 

Tentang SKAL International 

SKAL International adalah organisasi profesional yang beranggotakan pelaku bisnis dibidang 

pariwisata yang berskala internasional. Melalui asosiasi ini para anggotanya dapat mempromosikan 

bisnis mereka ke level global sekaligus menjalin hubungan pertemanan sesama pelaku bisnis 

pariwisata. SKAL adalah satu-satunya asosiasi internasional yang mempersatukan semua perusahaan 

diindustri pariwisata. Para anggotanya adalah jajaran manajerial tingkat atas dari pelaku bisnis 

pariwisata, di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. SKAL International pertama kali 

didirikan pada tahun 1934 di Paris. Skal International merupakan satu-satunya organisasi didunia 

yang menyatukan jajaran eksekutif dari sektor industri perjalanan, wisata dan perhotelan. SKAL 

International sekarang ini memiliki anggota sekitar 22.000 dengan 500 Club di 90 negara. SKAL 

adalah organisasi non-politik dan bertujuan untuk membuat kemajuan dan evolusi melalui afiliasi 

dengan organisasi industri internasional serupa lainnya, yaitu World Tourism Organisation. SKAL 

tidak melakukan diskriminasi terhadap jenis kelamin, usia, ras, agama, politik, atau status sosial.  

 

 
 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 

 
secretary@skaljakarta.com 
www.skaljakarta.com 
 

 

Lolo Sianipar 
PR Consultant for SKAL International Jakarta 
Piar Consulting 
Email: lolo@piarconsulting.com 
Mobile: 0816996007 

 


