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P e r e m p u a n 
yang murah 
senyum  ini lahir 
di Losaka benua 
Afrika pada 26 
Juni 1954 dari 
pasangan Carr 
dan Gertrude 
Ford. Meski lahir 
di Afrika, sosok 
bernama lengkap 
Penelope Tayne 
Ellis ini berasal 
dari Inggris. 

Orangtuanya sangat memperhatikan pendidikan anak-
anak, sehingga ia pun mengenyam pendidikan hingga 
perguruan tinggi.

Ketika berusia 24 tahun, bungsu dari tiga 
bersaudara ini menjalankan bisnis salon dan spa di 
Inggris utara. Dalam tempo sekitar lima tahun, ia 
bahkan mampu mendirikan sekolah spa pertamanya.

Tak pernah menyangka jika di kemudian hari 
Penelope Tayne Ellis akan melakukan sebuah 
perjalanan panjang perkenalan dengan kultur Asia di 
Malaysia, China, hingga tiba di Pulau Bali, sebuah 
pulau yang dikenal sebagai The Island of God di 
mata dunia internasional. Awalnya Perempuan yang 
akrab dipanggil Penny Ellis ini datang ke Bali untuk 
berlibur. Namun setelah beberapa kali datang ke Bali, 
ia pun justru jatuh cinta pada pesona Pulau Dewata.

Melihat industri spa di Bali yang berkembang 
dengan amat pesat namun belum diiringi dengan 

perkembangan akademi spa, Penny Ellis langsung 
berpikir jika ia bisa turut membangun Bali dengan 
mendirikan tempat pendidikan yang baik bagi 
therapist spa. Latar belakang itulah yang kemudian 
menginspirasi Penny Ellis mendirikan Bali Bisa, 
sebuah tempat pendidikan spa yang dirancang untuk 
melahirkan para therapist spa profesional Bali maupun 
dari luar Bali, bahkan dari negara lain.

Dalam perkembangannya, Bali Internasional Spa 
Academy dikenal dengan nama Bali Bisa tercatat 
sebagai salah satu premier spa, massage, aesthetics 
dan training schools. Didampingi oleh para tutor 
profesional dan telah diakui memiliki metode 
pengajaran yang cemerlang. Bali Bisa juga telah 
mendapatkan penghargaan sebagai finalis CIBTAC 
Centre of the year di tahun 2014 dan 2015. Tutor 
senior Bali Bisa Ni Putu Sukarmiwati (Wati) juga 
menjadi salah satu dari tiga finalis dalam CIBTAC 
Tutor of the Year 2015 category. 

Penny Ellis mengusung visi “excellence through 
professionalism” dalam mengembangkan akademi spa 
miliknya. Ia membuka kesempatan seluas-luasnya 
bagi murid lokal dan internasional yang ingin 
mempelajari spa secara profesional dengan kurikulum 
komprehensif yang telah dipersiapkan dengan matang. 
Bagi yang tertarik mengambil kursus singkat juga 
diberi kesempatan mengambil program kursus empat 
hari dengan suasana pengajaran yang menyenangkan.

Di tangan Penny Ellis Bali Bisa kini telah menjelma 
menjadi salah satu akademi yang dicari orang dari 
berbagai negara. Bali Bisa menjadi salah satu 
sekolah spa yang spesial karena banyak perusahaan 

yang mencari 
lulusan Bali 
Bisa yang 
memiliki skill 
p r o f e s i on a l , 
Bali Bisa 
m e m i l i k i 
kualitas kursus 
yang baik 
dari segi isi 
dan material, 
mengikuti dan 
mengajarkan 
s t a n d a r 
kesehatan dan 
keselamatan, 
kelas kecil 
yang memberi 
k e s em p a t a n 
bagi tiap 
individu untuk 
b e r k emb a n g 
lebih cepat, 
m e m i l i k i 
l i n g k u n g a n 
yang tenang 
dan rileks 
sebagai tempat 
kursus, iklim 
belajar yang hangat, saling menghargai dan penuh 
antusias, serta didukung oleh para tutor terlatih dan 
penuh semangat.

Sepuluh tahun telah berada di Bali, Penny Ellis 
sangat mencintai kultur Bali dan masyarakatnya yang 
sangat ramah, lingkungan yang tenang dan damai. Ia 
telah menemukan rumah baru tempat membaktikan 
hidup dan seluruh talentanya.

Di tengah keberhasilan dan pencapaian Bali Bisa 
saat ini, Penny Elis menyadari bahwa semua yang 
diperoleh merupakan hasil kerja keras tim yang 
sudah ia anggap seperti keluarga selama bertahun-
tahun. Ia juga sungguh merasakan jika di balik 
semua itu ada campur tangan Tuhan yang telah 
membimbingnya berkelana melewati lautan luas 
hingga sukses membangun usaha pendidikan spa di 
tanah Bali.      Antonius Hendrianto

Membangun sebuah usaha selalu membutuhkan kegigihan dan keberanian dalam mengambil keputusan. 

Tantangan demi tantangan harus dengan sigap diatasi agar usaha dapat terus eksis dan berkembang hingga 

mencapai tangga kesuksesan. Kejelasan visi ke depan juga menjadi sesuatu yang tak boleh ditinggalkan agar 

gerak sebuah usaha memiliki kompas arah tujuan yang jelas. Itulah yang dilakukan Penelope Tayne Ellis, 

perintis lembaga pendidikan Bali International Spa Academy yang populer dengan nama Bali Bisa. 
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KISAH PENGUSAHA WANITA DI BISNIS PARIWISATA

Penelope Jayne Ellis saat menerima penghargaan dari 
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