


Sekilas Tentang INDONESIA TOUR GUIDE

Berdiri sejak tahun 2015 dan berbadan hukum berbentuk CV, pada tahun 2019 menaikan status
badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas dengan nama resmi PT. Karya Jungpara Nusantara.

Visi Perusahaan adalah menjadi Pionir Pariwisata Digital untuk mengembangkan potensi
pariwisata di Indonesia.

Bentuk upaya perusahaan untuk mencapai visi tersebut adalah menciptakan iklim digital dalam
sektor pariwisata dengan menghadirkan sebuah produk platform digital dengan merk dagang
Indonesia Tour Guide.

Platform Indonesia Tour Guide adalah sebuah ruang digital yang mempertemukan antara
penyedia jasa pariwisata dan para pengguna jasa pariwisata secara online, sehingga mampu
menciptakan iklim digital pada sektor industri pariwisata.



Produk yang telah
diluncurkan oleh Indonesia Tour Guide



Salam pembuka CEO
“Kami percaya bahwa kemajuan pariwisata suatu daerah tergantung bagaimana cara 

Masyarakat lokal mengenalkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya”

Marketplace Indonesia Tour Guide hadir untuk menghubungkan anda sebagai penyedia
jasa pariwisata lokal dengan wisatawan dari seluruh dunia yang ingin melihat keindahan
Negeri Indonesia melalui mata anda sebagai pewaris budaya lokal asli Indonesia.

Indonesia tour guide sangat terbuka bagi para pelaku pariwisata di Indonesia yang cinta
akan dunia pariwisata, memiliki nilai-nilai moral manusia yang baik, mengutamakan
kejujuran, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk pelayanan terbaik terhadap
wisatawan.

Sinergi dan kolaborasi akan sangat bermanfaat dalam pengembangan ekonomi pariwisata
daerah yang pasti akan memberikan manfaat kehidupan yang lebih baik.

Harapan kami semua akan lebih mudah, lebih dekat, dan lebih hangat. Bertumbuh
bersama, memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan pariwisata Indonesia.

M.Dani Steviro T, S.pd



PROBLEM & SOLUTION

PROBLEM
Susahnya mencari vendor penyedia jasa pariwisata yang terpercaya dan
sesuai dengan yang diharapkan wisatawan serta mampu memberikan
pengalaman baru dalam berwisata.

SOLUTION
Indonesia Tour Guide menyediakan wadah layanan “One Stop Service ”
kebutuhan pariwisata yang terintegrasi dalam satu platform digital.



Indonesia Tour Guide (ITG) 
adalah platform digital 
pemasaran pariwisata

Indonesia.

Kami hadir untuk membantu para pemandu wisata lokal, penyewaan
kendaraan, biro perjalanan, penyedia souvenir lokal, dan seluruh layanan

jasa dibidang Pariwisata untuk menjual produk terbaiknya melalui platform 
digital marketplace pariwisata Indonesia.



VISI

Digitalisasi Industri Pariwisata melalui wadah pasar pariwisata berbasis online 
yang mampu menghadirkan segala kebutuhan wisatawan akan jasa pariwisata dan 

menjadikan industri lokal pariwisata Indonesia lebih dikenal di mata Dunia.

“Go Digital Tourism Service”



• Membangun iklim digital Industri Pariwisata

• Bekerjasama dengan kelembagaan/organisasi terkait untuk optimasi
pariwisata

• Menghadirkan penyedia jasa pariwisata yang professional dan terpercaya

• Mempromosikan potensi pariwisata lokal yang dimiliki di setiap daerah di
seluruh Indonesia

MISI



PRODUCT FEATURE

GUIDE

TOUR

RENT

EVENT

HOMESTAY

CULINARY

SOUVENIR

DESTINATION

NEWS

Berikut adalah 9 layanan produk yang akan terus dikembangkan oleh aplikasi Indonesia Tour Guide agar 
terus memberikan wadah penjualan bagi setiap insan pariwisata Indonesia.



PROJECT TIMELINE

2019 2020 2021 20222018

Memberikan 
pengetahuan tentang 
produk Indonesia 
Tour & Gude kepada 
masyarakat.

PRODUCT 
KNOWLEDGE

INDONESIA TOUR GUIDE 
RESMI DIDIRIKAN DIBAWAH 
INKUBATOR BISNIS KKIB 
UNIVERSITAS DIPONEGORO 
DAN TERPILIH OLEH 
KEMENRISTEKBRIN  SEBAGAI 
START UP DIGITALISASI 
PARIWISATA INDONESIA

BUILD UP

Menjalin Kerjasama
dengan para pelaku
pariwisata di Indonesia 
untuk menerapkan
program “Go Digital 
Tourism Service”

PARTNERSHIP

Memaksimalkan
kesejahteraan Mitra 
Indonesia Tour Guide 
dengan terus
berinovasi pada pasar 
digital pariwisata

MARKET ACQUISITION

Menjadi wadah 
besar Industri 
Pasar Digital 
Pariwisata 
Indonesia. 

O S S 
INDONESIA 
TOURISM 



(Tour Guide, Biro Wisata, Rental Kendaraan)

Paduan lengkap

menjadi Mitra ITG



Persyaratan Umum Mitra ITG

• Laki-laki/ perempuan dewasa berusia minimal 17 tahun.

• Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata.

• Memiliki dokumen legalitas yang dibutuhkan pada setiap layanan.

• Bersedia menjaga kelestarian pariwisata Indonesia dan nama
baik Indonesia Tour Guide.

• Memiliki smartphone dengan spek yang dapat mengakses
aplikasi dan internet dengan baik.



Persyaratan Khusus Mitra Tour Guide

Memiliki dokumen syarat pendaftaran sebagai berikut :

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)

• Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP)

• Kartu Tanda Anggota (KTA) Organisasi Pramuwisata

• Sertifikat Profesi Pramuwisata



Persyaratan Khusus Mitra Biro Wisata

Memiliki dokumen syarat pendaftaran sebagai berikut :

• Kartu Tanda Penduduk pemilik / penanggung jawab (KTP)

• Nomor nduk Berusaha (NIB) / Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP) / Surat 
Keterangan Usaha dari Kelurahan (SKU)



Persyaratan Khusus Mitra Rental Kendaraan

Memiliki dokumen syarat pendaftaran sebagai berikut :

• Kartu Tanda Penduduk pemilik / penanggung jawab (KTP)

• Nomor nduk Berusaha (NIB) / Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP) / Surat 
Keterangan Usaha dari Kelurahan (SKU)

Berlaku untuk setiap penyedia rental : Mobil, Motor, Elf / hiace / Bus pariwisata



Cara Pendaftaran Mitra ITG

• Mengunduh aplikasi mitra ITG di play store

• Sign up di aplikasi Mitra ITG

• Log in menggunakan email dan password yang telah di daftarkan
• Memilih layanan sesuai dengan profesi

• Mengisi data kelengkapan dokumen Mitra 

• Menunggu 1 x 24 jam untuk dilakukan verifikasi oleh admin ITG 
melalui telp / video call.

• Jika data lengkap mitra dapat langsung melakukan penjualan
melalui aplikasi Mitra ITG



Cara  Bekerja menggunakan Aplikasi Mitra
Wisatawan akan memesan jasa layanan yang sudah anda tawarkan melalui Aplikasi User ITG

Notifikasi pesanan akan dikirimkan melalui email dan notifikasi pada Aplikasi Mitra Indonesia Tour Guide

Mitra akan diberikan waktu 1 x 24 jam untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah didapatkan

Mitra diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dengan menerima pesanan atau menolak pesanan

Apabila Mitra menolak pesanan maka mitra diwajibkan memberikan alasan mengapa menolak pesanan
wisatawan

Apabila Mitra menerima pesanan maka system akan mengirimkan invoice pembayaran kepada wisatawan
dan apabila pembayaran telah dilakukan maka Mitra wajib melakukan kegiatan layanan yang sudah dipesan.

Ketika pembayaran telah selesai dilakukan oleh wisatawan secara otomatis uang akan masuk ke saldo
“Dompet” Mitra Indonesia Tour Guide.

Saldo akan dapat dicairkan ke rekening yang telah Mitra daftarkan setelah selesai melakukan kegiatan
pelayanan kepada wisatawan.



Biaya layanan penggunaan Aplikasi MITRA ITG

Setiap transaksi yang berhasil dilakukan melalui aplikasi mitra Indonesia Tour Guide akan dikenakan biaya
layanan sebesar 10% dari nilai total transaksi yang berhasil.

Biaya layanan akan otomatis diberlakukan setelah Mitra melakukan request pencairan saldo pada “Dompet
Mitra Indonesia Tour Guide”

Biaya layanan akan dibebankan pada setiap transaksi jasa yang dilakukan, tidak pada nilai total saldo yang 
akan dicairkan.

Pencairan dana dari saldo dompet Mitra Indonesia Tour Guide akan secara otomatis dikirimkan kepada
rekening yang telah didaftarkan maksimal dalam waktu 3 x 24 jam yang berlaku pada hari kerja. (Senin –
Jumat)

Kesalahan penulisan rekening yang mengakibatkan saldo tidak terkirim atau hilang bukan merupakan
tanggung jawab dari Indonesia Tour Guide.

Mitra dapat mengecek dan atau mengganti no rekening yang telah didaftarkan pada fitur pengaturan di 
aplikasi Mitra Indonesia Tour Guide.



Rating dan Performa
Indonesia Tour Guide memberlakukan system performa pada setiap Mitra yang didasarkan pada rating 

dan review yang diberikan oleh wisatawan terhadap setiap layanan jasa yang telah selesai Mitra lakukan.

Nilai performa memiliki porsi terendah sebesar 70% dan porsi tertinggi sebesar 100%. Porsi terendah
merupakan batas ambang minimal untuk anda dapat menerima pesanan dari wisatawan.

Perhitungan nilai rating bintang sebagai berikut : 

*1 performa akan dikurangi 10%       *2 performa akan dikurangi 5%   *3 performa akan dikurangi 0%

*4 performa akan ditambah 5%         *5 performa akan ditambah 10%

Apabila performa mencapai dibawah porsi 70%  maka anda dianggap melakukan pelanggaran dan 
mengakibatkan akun akan dinonaktifkan sementara waktu.

Apabila performa telah mencapai porsi tertinggi 100% maka tidak ada penambahan nilai pada performa
anda, namun akan mempengaruhi letak layanan anda pada posisi atas dalam filter rating pada aplikasi yang 
digunakan oleh wisatawan. Dalam hal ini aplikasi User Indonesia Tour Guide.



Link aplikasi
mitra ITG

bit.ly/tutorialmitra

Tutorial Video Cara 
Pendaftaran Mitra ITG

Bit.ly/mitraITG
https://www.indo
nesiatourguide.co.

id/gabung/

Untuk syarat dan 
ketentuan
pendaftaran online 
silahkan klik panduan
berikut:

http://www.bit.ly/tutorialmitra
http://www.bit.ly/mitraITG
https://www.indonesiatourguide.co.id/gabung/
http://www.bit.ly/mitraITG




Terimakasih

Mari terus berkarya memberikan kemudahan akses pariwisata Indonesia

#MAKETRIPEASIER


