
 

 

PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan 

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan 

dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (Wahid, 2015). Indonesia 

memiliki kekayaan alam dan budaya yang merupakan komponen penting dalam pariwisata. Indonesia 

memiliki tujuan wisata alam seperti pantai, keindahan bawah laut, gunung, dan berbagai taman nasional 

yang merupakan contoh wisata alam di Indonesia. Tampat wisata juga didukung dengan adanya warisan 

budaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis di Indonesia, seperti candi salah satunya itu 

Prambanan dan Borobudur serta Bali yang terkenal akan wisata budaya di Indonesia. Tidak heran jika  

Menurut data Sumber Belajar Kementerian Pendidikan Kemdikbud luas Indonesia seluruhnya 

5.193.250 km², luas daratan di Indonesia 1.919.440 km2 dan luas lautan 3.273.810 km², yang terdiri dari 

pulau-pulau di dalamnya. Maka dari itu, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, kesenian 

masyarakat sekitar dan keindahan alamnya yang menjadikan daya tarik tersendiri di setiap daerahnya. 

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar dan banyak karena Indonesia sendiri adalah negara 

yang memiliki banyak pulau yang di setiap daerahnya mempunyai beragam keunikan yang dapat 

membuat daya tarik bagi wisatawan.  

Indonesia memiliki potensi pariwisata di setiap daerah, di mana salah satunya adalah di 

Kabupaten Jepara. Jepara dikenal akan kerajinan ukirnya.  Bukan hanya itu, Jepara dikenal juga sebagai 

tempat lahirnya Raden Ajeng Kartini. Jepara memiliki banyak potensi wisata seperti wisata alam, 

kuliner, budaya dan wisata buatan yang beragam. Dengan banyaknya potensi wisata di Kabupaten 

Jepara, maka penulis tertarik untuk meneliti salah satu wisata buatan yaitu Jepara Ourland Park. Jepara 

Ourland Park merupakan tempat wisata air yang terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. 

Jepara Ourland Park memiliki tema yang mengusung istana Rusia dan Mediterania pada tower 

seluncurannya, yang membuatnya berbeda dengan seluncuran di Indonesia pada umumnya. Jepara 

Ourland Park memiliki 36 seluncuran air di atas lahan seluas 11 hektar.  Jepara Ourland Park terletak 

di pesisir pantai Mororejo meskipun terletak di pesisir pantai, Jepara Ourland Park memiliki area hijau 

yang menimbulkan suasana sejuk dan rindang. Bukan hanya itu, Jepara Ourland Park juga menyediakan 

wahana water sport yang letaknya di pantai seperti, banana boat, jetski, kapal mesin, water jet pack. 

Sejak berdiri sebagai tujuan wisata dan mulai dikenal oleh masyarakat Jepara dan sekitarnya, 

Jepara Ourland Park menyuguhkan berbagai kegiatan seperti wahana air, kora-kora, mini train, Flying 

Elephant, Jepara Ourland Park airlines, Gokart, paintball, dan Kadjine Fram yang  dapat menampung 

hingga 20.000 pengunjung di dalamnya. Bukan hanya waterpark, Jepara Ourland Park juga memiliki 

villa dan Kadjine Coffee & Resto yang memiliki pemandangan langsung ke arah pantai Mororejo, hal 

ini  yang memberikan nuansa berbeda bagi siapa saja yang berkunjung untuk menikmatinya. Dalam 

rangka meningkatkan jumlah pengunjung dalam kondisi pandemi, maka Jepara Ourland Park 

meningkatkan  kualitas pelayanan dan merancang konsep pengembangan wisata yang berkelanjutan.  

Jepara Ourland Park sedang melakukan pengembangan berbasis agrowisata bernama Kadjine Farm.  

Kadjine Farm merupakann wisata edukasi yang di dalamnya  terdapat  pengolahan pupuk organik, 

sayuran hidroponik, taman buah organik, delman domba, penanaman bibit pakan ternak, penjualan 

hewan ternak, pembuatan galeri bonsai. pengadaan fasilitas seperti pembangunan toilet, tempat 

souvenir yang bekerja sama dengan investor, petani dan peternak. 

Masih banyak fasilitas pendukung yang perlu diadakan di Kadjine Farm seperti gazebo sebagai 

tempat beristirahat dan welcome drink supaya menghadirkan suasana santai. Dengan hal ini diharapkan 

banyak memiliki aktivitas yang menarik supaya dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang datang 

dapat meningkatkan pendapatan  dari aktivitas yang ada. Kadjine Farm memiliki suasana yang dekat 

dengan pantai memberikan kenyamanan yang cocok untuk bersantai bersama teman, keluarga, instansi 

dan komunitas menikmati wisata yang ada di Jepara Ourland Park khususnya Kadjine Farm. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang strategi  

pengembangan di Jepara Ourland Park. Dasar dari kepariwisataan adalah destinasi dan daya tarik. 



 

 

Tanpa adanya ini pariwisata sangat sulit untuk dikembangkan karena potensi objek dan daya tarik di 

suatu daerah merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai paling tinggi, sekaligus sebagai media 

untuk pendidikan dan pelestarian lingkungan di sekitar destinasi (Akhmad, Tuwo, Wikantari, 2015). 

Oleh karena itu, penulis menganalisis keunikan yang ada di  destinasi wisata dengan melihat potensi 

yang ada di destinasi, supaya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Melalui strategi 

pengembangan, peneliti berusaha menemukan segala sesuatu untuk memperbaiki kekurangan strategi 

pada Jepara Ourland Park Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana strategi pengembangan yang digunakan untuk mendukung pengembangan Jepara Ourland 

Park. Namun, jika pengembangannya tidak disiapkan secara baik, justru akan menimbulkan 

permasalahan yang akan menyulitkan dan merugikan bagi pengelola dan masyarakat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata di Jepara Ourland Park dan memberikan 

saran mengenai strategi pengelolaan pengembangan pariwisata di Jepara Ourland Park. Penelitian ini 

memberikan manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan usulan 

pemikiran yang baik mengenai strategi perencanaan dan pengembangan yang ada di Jepara Ourland 

Park. Sedangkan manfaat praktis dapat menjadikan informasi atau referensi bagi  pengelola mengenai 

destinasi perencanaan dan pengembangan di Jepara Ourland Park.  

 

LANDASAN TEORI 

Konsep Pariwisata 

Pariwisata merupakan komoditas yang dibutuhkan setiap individu, karena di dalam pariwisata 

memiliki aktivitas yang dapat meningkatkan kreativitas, menghilangkan kejenuhan kerja dan relaksasi, 

berbelanja, bisnis, dapat mengetahui peninggalan sejarah, dan wisata spiritualisme. Seiring 

meningkatnya waktu luang dan didukung dengan meningkatnya penghasilan, maka aktivitas pariwisata 

juga akan semakin meningkat (Wiyasa 1997,  dalam Budisusetio, 2004). Pariwisata merupakan salah 

satu hal yang dibutuhkan setiap orang baik secara individu dan kelompok. Pariwisata memiliki peran 

penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena pariwisata dapat menciptakan industri baru yang mampu 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan hidup 

serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Sebagai sektor pariwisata juga menciptakan 

industri-industri baru seperti kuliner, kerajinan tangan, cinderamata, penginapan, dan transportasi baik 

di kelola oleh masyarakat lokal ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar obyek wisata itu 

berada (Yoeti, 1996 ). 

Dengan ini maka penulis menyimpulkan, bahwa pariwisata di suatu destinasi sangatlah penting. 

Karena dengan adanya pariwisata di daerah tersebut dapat menambah perekonomian daerah, lapangan 

kerja, dan penghasilan hidup bagi orang-orang di sekitar destinasi. Bukan hanya itu, pariwisata juga 

penting bagi setiap orang, karena dengan pariwisata setiap orang akan berlibur untuk relaksasi, mencari 

rasa tenang setelah lelah bekerja. 

 

Strategi  Pengembangan 

Strategi pengembangan merupakan suatu rangkaian aktivitas pengambilan keputusan untuk 

upaya kemajuan ke arah yang lebih baik secara bertahap, terencana, teratur dan berkelanjutan yang 

menjurus ke sasaran yang telah dikehendaki (Mulyantari,  2016). Sedangkan menurut (Suryono,  2004) 

strategi memiliki prinsip yang berkaitan dengan persoalan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan 

yang akan dicapai, penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu 

berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana dan cara. Maka dari itu, strategi harus didukung dengan 

kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya 

pengembangan pariwisata maka pengelola harus melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan strategi 

yang baik. Singkatnya, strategi pengembangan menurut ahli adalah upaya untuk memperbaiki secara 



 

 

bertahap, teratur terencana dan juga berkelanjutan. Strategi pengembangan akan menjadi lebih baik 

ketika pengelola meneliti upaya apa saja yang dapat menjadi peluang dalam destinasi tersebut. 

 

Pengembangan Pariwisata 

Perkembangan pariwisata di suatu negara atau suatu daerah akan meningkat terus dikarenakan 

jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu terutama jumlah penduduk kelompok umur 

remaja dan muda semakin tinggi, meningkatnya pendapatan perkapita sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan daya beli yang lebih tinggi, dan kemajuan-kemajuan dalam bidang transportasi membuat 

prospek pariwisata kedepannya dapat sangat menjanjikan bahkan memberikan peluang besar bagi 

perkembangan pariwisata (Soedjarwo, 1978). Pengembangan objek wisata dapat dibilang berhasil 

ketika suatu destinasi mampu menarik wisatawan jika memenuhi syarat-syarat tersebut sebagai 

diantaranya: daya tarik yang dapat disaksikan (what to see), aktivitas wisata yang dapat dilakukan di 

destinasi (what to do), sesuatu yang dapat dibeli (what to buy), dan alat transportasi (what to arrived), 

serta penginapan (where to stay) yang mendukung dalam pengembangan objek wisata (Maryani dalam 

Utama, 2017 ). 

   Dari penilaian penulis mengenai teori-teori di atas adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan, 

pariwisata perlu adanya strategi perencanaan dan perkembangan pariwisata untuk mendukung 

pariwisata. Khususnya di Jepara Ourland Park perlu adanya strategi perencanaan dan pengembangan 

pariwisata agar wisatawan selalu tertarik untuk datang ke destinasi dan memiliki kesan yang tak 

terlupakan setelah berkunjung. Dengan jumlah penduduk yang bertambah maka wisatawan juga 

bertambah bahkan dengan selera yang berbeda dan dengan zaman yang berbeda juga. Oleh sebab itu 

sebagai pengelola harus menganalisis potensi yang ada seperti potensi alam, budaya dan kuliner di 

setiap destinasi serta mengetahui perkembangan apa di zaman sekarang yang sedang populer, supaya 

dapat menyusun strategi perencanaan dan  pengembangan untuk Jepara Ourland Park dengan baik dan 

sesuai harapan dan kebutuhan wisatawan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaitkan dengan beberapa karya ilmiah yang memiliki 

kedekatan dengan jurnal yang penulis ambil. Kaitan yang dimaksud adalah: Jurnal dari Marceilla 

Hidayat, Program studi kasus dari Politeknik Negeri Bandung yang berjudul "Strategi Perencanaan dan 

Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat”. Jurnal 

ini membahas tentang strategi perencanaan dan pengembangan di wilayah pesisir mengenai sarana 

prasarana, kondisi dan kegiatan, mengenai objek dan daya tarik, strategi perencanaan pengembangan 

mengenai kebijakan, fasilitas dan aktivitas, dan pemasaran. 

Berdasarkan jurnal di atas dapat ditemukan kesamaan dan perbedaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Kesamaannya yaitu sama-sama membahas atau menulis tentang strategi 

perencanaan dan pengembangan destinasi wisata di wilayah pesisir. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada pembahasan mengenai strategi perencanaan dan pengembangan wisata air yang berada di wilayah 

pesisir. Walau terdapat persamaan dan perbedaan pasti di setiap penelitian memiliki keunikannya 

sendiri, dan keunikan penulis ketika di dalam strategi perencanaan dan pengembangan ini perlu adanya 

analisis SWOT untuk mempermudah dalam memilah-milah data yang akan digunakan. 

 

 

 



 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Jepara Ourland Park, Pantai Mororejo RT 04/RW 02, Kec. Mlonggo, 

Kab. Jepara, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan oleh penulis selama 6 bulan, mulai dari bulan 

September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat induktif maksudnya adalah peneliti membiarkan 

permasalahan-permasalahan yang muncul dari observasi di lapangan yang disertai dengan 

pengumpulan data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi Data dihimpun dengan pengamatan yang 

seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara 

yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan (Sukmadinata, 2005). Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran detail di lapangan tentang penilaian aspek-aspek strategi 

perencanaan dan pengembangan wisata bahari khususnya di Jepara Ourland Park. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi menurut 

(Supriyati, 2011) adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan  sifat  dasar  

naturalistic  yang berlangsung  dalam  konteks  natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam  

interaksi. Dengan cara ini data yang diperoleh melalui proses pengamatan dan mempelajari secara 

langsung/nyata ke Jepara Ourland Park untuk mendapatkan bukti yang mendukung serta melengkapi 

data penelitian. Wawancara menurut (Kusumah dan Dwitagama, 2010) adalah metode pengumpulan 

data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Penulis melakukan 

wawancara kepada 3 narasumber yang terdiri dari manajer operasional, divisi bagian kandang dan 

masyarakat lokal.  Hal ini dilakukan supaya pertanyaan yang diberikan sesuai dan dapat menggali 

informasi dengan baik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam strategi perencanaan dan pengembangan 

di Jepara Ourland Park.  

Teknik analisa data dilakukan melalui analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats). SWOT merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengembangkan strategi yang akan 

berlandaskan pada situasi dan logika  yang dapat mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan untuk 

memaksimalkan SWOT.  (Rangkuti, 2016). Dengan adanya analisis SWOT dapat memudahkan dalam 

menganalisis data mana yang kurang dan mana yang lebih, hal ini dapat membantu dalam 

mengembangkan strategi yang berlandaskan pada situasi di Jepara Ourland Park dan logika pada 

pengelola, karyawan dan juga pengunjung untuk memaksimalkan dalam menganalisis SWOT. 

 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum Jepara Ourland Park  

     Jepara Ourland Park terletak di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. 

Akses menuju Jepara Ourland Park dari pusat kota Jepara sekitar 12 menit dan berjarak 2  km dari 

Pantai Tirto Samodra (Pantai Bandengan). Jepara Ourland Park memiliki  36 seluncuran  air di atas 

lahan seluas 11 hektar, yang dibagi dalam beberapa bagian yaitu kolam renang, café, parkiran, villa, 

kandang, ballroom,  function hall, dan masih memiliki lahan kosong yang luas. Jepara Ourland Park ini 

terletak tepat di pesisir Pantai Mororejo sehingga memiliki pemandangan langsung ke arah pantai yang 

menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan. 

     Potensi yang dimiliki Jepara Ourland Park menjadikannya selalu dikunjungi wisatawan saat 

weekend. Selain memiliki potensi wisata, letak dari Jepara Ourland Park juga strategis karena berada di 

pesisir pantai dan dekat dengan pusat kota. Sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di Desa 

Mororejo cukup memadai, dilihat dari aksesibilitasnya cukup bagus dengan jalan aspal yang bagus, 

hanya memiliki masalah ketika hujan deras turun yaitu sampah di Desa Kedungcino terbawa arus 

sampai ke jalanan atau pada mengumpul di tengah jalan ketika hujan reda karena itu perlu adanya peran 

masyarakat untukmengatasi hal tersebut. 



 

 

 

Konsep  Destinasi Wisata Jepara Ourland Park 

Konsep pariwisata di Jepara Ourland Park sudah baik dapat dilihat dari wisatanya yang 

memiliki wahana air, kora-kora, mini train, Flying Elephant, Jepara Ourland Park airlines, Gokart, 

paintball, Kadjine Fram, villa dan Kadjine Coffee & resto. Seperti yang dikatakan oleh manajer 

operasional bapak Andrian (2021): 

“Saya memiliki dua rencana pengembangan bisnis, lahan dan skema bisnis Kadjine Farm yang 

dibuat sebagai edukasi agrowisata. Pengunjung yang datang tidak hanya berswafoto saja 

melainkan mendapatkan edukasi, kesan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Berhubung masih ada banyak lahan kosong saya manfaatkan, supaya pengunjung yang datang 

tidak hanya menikmati wisata air berupa kolam renang saja tetapi dapat menikmati wisata 

edukasi sehingga bermanfaat bagi pengunjung”. 

 Karyawan Jepara Ourland Park melibatkan masyarakat sekitar seperti Pak Ganti adalah 

karyawan yang bekerja di bagian kandang, beliau dan rekannya yang merawat ternak, mengolah 

makanan dan kotoran ternak serta membudidayakan hidroponik. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ganti 

“saya orang dekat sini mbak, ke atas dikit situ rumah saya. Di rumah, saya juga ternak terus lumayan 

sering juga ikut pelatihan dari dinas tentang cara beternak yang benar itu seperti apa, jadi saya paham 

bagaimana cara memelihara ternak dan mengolah kotorannya”. Selain itu  Bu Panisih sebagai 

masyarakat yang cukup sering menerima pesanan dari Jepara Ourland Park khususnya ketika ada tamu 

villa yang mengadakan event. “Saya lumayan sering mendapatkan pesanan dari sini, seperti menu 

kardusan dalam jumlah yang cukup banyak, jajanan lokal, membuat sarapan dan makan siang untuk 

orang villa, terkadang juga disuruh buat untuk acara pengajian di Jepara Ourland Park.” 

 

Strategi Perencanaan Pengembangan 

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis, menurut pak Andrian sebagai manajer operasional 

“faktor yang mempengaruhi strategi perencanaan pengembangan itu dari SDMnya, yaitu dari pihak 

internal  yang memang kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pariwisata. Hal ini 

menyebabkan karyawan cenderung pasif dan kurang apresiasi dalam merespon pengembangan 

destinasi”. Kurangnya kemampuan karyawan dalam melihat peluang yang ada untuk dikembangkan 

menjadi sebuah produk yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. “Saya memiliki strategi perencanaan 

dan pengembangan untuk Jepara Ourland Park yang akan kami kemas menjadi sesuatu yang baru untuk 

menarik pengunjung. Selain membuat sesuatu yang baru untuk menarik pengunjung, saya juga berharap 

dengan adanya pengembangan ini dapat membuat Jepara Ourland Park tetap memiliki pemasukan 

walaupun destinasi ditutup seperti beberapa waktu lalu karena pandemi.” 

  

Pengembangan Pariwisata 

Dalam perencanaan pengembangan di destinasi, pengelola memiliki dua rencana untuk 

pengembangan bisnis, lahan dan skema bisnis di Kadjine Farm. Rencana pertama pengembangan ini 

dilakukan di lahan luar Jepara Ourland Park dan yang kedua dilakukan di dalam lahan Jepara Ourland 

Park. Rencana itu dibuat sebagai wisata edukasi mengenai pertanian dan peternakan modern mulai dari 

pemanfaatan kotoran sebagai pupuk organik, pengembangan sayuran hidroponik, taman buah organik, 

serta penjualan bibit tanaman buah dan bibit pakan ternak dan galeri bonsai. “Saya suka dan setuju 

dengan rencana pak Andrian mengenai wisata edukasi yang akan dibuat di sekitar kandang sini. Nah 

dari rencana pak Andrian disini dibuat taman buah, terus pengunjung masuk rencananya dikasih satu 

ikat hidroponik” tutur Pak Ganti karyawan kandang.  Perencanaan pengembangan yang kedua adalah 



 

 

pemanfaatan tempat di Kadjine Farm/ taman tematik yang berada di belakang menara seluncuran akan 

dibuat menjadi arena ATV, photobooth, taman, mini zoo (kura-kura sulcata, rusa timor, binturong, 

burung sun conure, kakatua, bayan, ikan terapi, ikan koi, iguana) dan perbaikan. “Untuk saat ini, saya 

mau fokus pada pengembangan di area wahana air atau belakang menara seluncuran supaya pengunjung 

yang tidak main air bisa menikmati Kadjine Farm” tutur pak Andrian. 

 

Analisis SWOT 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

●    Memiliki konsep yang kuat yaitu 

edukasi agrowisata 

●    Sumber dana yang kuat karena dana 

yang dihasilkan bukan dari 

destinasi saja, melainkan dari 

perusahaan yang lainnya yang 

dimiliki oleh owner Jepara Ourland 

Park 

●    Lokasi strategis dekat dengan pusat 

kota dan berada di dekat pantai 

●    Banyak lahan yang masih kosong di 

area destinasi 

●    Support IT yang memadai 

●    Harga produk yang kompetitif 

dengan biaya masuk yang cukup 

murah dengan fasilitas yang baik 

●    Fasilitas yang disediakan lengkap 

●    Pada musim penghujan, 

mengakibatkan ombak tinggi 

disertai angin kencang 

●    Sumber air yang kurang karena 

sumber air di sana memiliki rasa 

asin, sedangkan konsep 

pengembangan Jepara Ourland 

Park adalah agrowisata 

●     Brand image yang dimiliki belum 

kuat karena belum dikenal oleh 

masyarakat luas 

●    Kurang rutinnya promosi yang 

dilakukan di media sosial 

●    SDM yang kurang konsisten dan 

kurang paham tentang pariwisata 

  

  

Opportunities (Peluang) Threats (Ancaman) 



 

 

●    Minimnya destinasi edukasi 

agrowisata di Jepara sehingga 

mampu bersaing dengan destinasi 

lainnya 

●    Memiliki produk olahan (pupuk 

organik, sayuran hidroponik, bibit 

pakan ternak dan bibit tanaman 

buah) yang siap untuk dijual, 

sehingga tidak hanya 

mengandalkan pengunjung 

●    Memiliki potensi pengembangan 

usaha yang jauh lebih luas 

dibandingkan destinasi yang lain 

●    Kebijakan pemerintah yang tidak 

sama dengan kebijakan perusahaan 

pendukung 

●    Kebijakan masing-masing 

perusahaan yang berbeda-beda 

karena bukan hanya satu 

perusahaan yang mendukung 

●    Angin baratan yang terjadi saat 

musim penghujan 

●    Seringnya manajemen yang 

berubah-ubah dari divisi satu ke 

divisi lain 

  

  

DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

Konsep  Destinasi Wisata Jepara Ourland Park 

Berdasarkan hasil penelitian, Jepara Ourland Park cukup memenuhi komponen konsep 

pariwisata seperti yang disebutkan oleh (Wiyasa, 1997) pariwisata merupakan komoditas yang 

dibutuhkan setiap orang, karena di dalam pariwisata memiliki aktivitas yang dapat meningkatkan 

kreatifitas, menghilangkan kejenuhan kerja dan relaksasi, berbelanja, bisnis, dapat mengetahui 

peninggalan sejarah, dan wisata spiritualisme. Seiring meningkatnya waktu luang dan didukung dengan 

meningkatnya penghasilan, maka aktivitas pariwisata juga akan semakin meningkat.  Konsep pariwisata 

yang dimiliki oleh Jepara Ourland Park sudah baik, karena memiliki aktivitas yang cukup untuk 

meningkatkan kreativitas, menimbulkan rasa tenang dan relaks saat sedang melakukan aktivitas yang 

ada di destinasi. Jepara Ourland Park memiliki banyak aktivitas, akan tetapi hanya beberapa aktivitas 

saja yang beroperasi dan diketahui pengunjung. Walaupun dengan ada beberapa aktivitas yang tidak 

diketahui pengunjung menjadikan nilai tersebut kurang, akan tetapi pengelola memiliki konsep yang 

fresh untuk menarik pengunjung untuk menikmatinya. Jepara Ourland Park juga memiliki nilai yang 

cukup unggul dalam melibatkan masyarakat untuk ikut serta bekerja sebagai karyawan dan menjadi 

tangan kanan saat membutuhkan pesanan untuk suatu acara. 

 

Strategi Pengembangan 

Seperti yang disebutkan oleh (Mulyantari, 2016) strategi pengembangan merupakan suatu 

rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang memiliki upaya kemajuan ke arah yang lebih baik 

secara bertahap, terencana, teratur dan berkelanjutan yang menjurus ke sasaran yang telah dikehendaki. 

Strategi perencanaan pengembangan perlu adanya tindakan yang tepat mengenai pengetahuan dan 

pemahaman tentang pariwisata, karyawan memerlukan adanya pelatihan-pelatihan pariwisata secara 

rutin, mendasar, bertahap dan konsisten. Dari hasil wawancara penulis di atas, untuk pelatihan memang 

pernah ada tetapi hanya dilakukan sekali dalam setahun dan tidak langsung diterapkan di lapangan. 

Sehingga dengan adanya pelatihan tersebut sering kali karyawan kurang menangkap arahan mengenai 

pariwisata yang baik dan benar yang telah disampaikan. Bukan hanya pelatihan saja yang penting 



 

 

melainkan rutin mengadakan kegiatan rapat bersama semua karyawan dalam membahas pengembangan 

destinasi juga sangat penting supaya dapat menerapkan teori pelatihan secara langsung melalui 

penyampaian ide/usulan dan saran yang berbeda sesuai dengan pendapat masing-masing. Kemudian 

saran dan usulan tersebut dari berbagai kalangan sebagai saran pertimbangan untuk melakukan strategi 

perencanaan pengembangan Jepara Ourland Park kedepannya. 

 

Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan objek wisata dapat dibilang berhasil ketika suatu destinasi memiliki daya tarik 

yang dapat disaksikan (what to see), aktivitas wisata yang dapat dilakukan di destinasi (what to do), 

sesuatu yang dapat dibeli (what to buy), dan alat transportasi (what to arrived), serta penginapan (where 

to stay) yang mendukung dalam pengembangan objek wisata (Yoeti, 2002). Berdasarkan dari hasil 

penelitian penulis, Jepara Ourland Park sudah efektif dalam menambah daya tarik bagi pengunjung. 

Dengan adanya banyak aktivitas baru, memiliki sesuatu yang dapat dibeli, mempunyai penginapan yang 

dekat dengan pantai sehingga pengunjung yang datang untuk menginap juga bisa. Pengembangan 

Pariwisata Jepara Ourland Park memiliki 2 pengembangan, akan tetapi yang terlebih dulu menjadi fokus 

adalah sayuran hidroponik dan pengembangan di belakang menara seluncuran. Tujuannya adalah selain 

pengunjung datang untuk berenang, mereka juga dapat menikmati wisata edukasi/wahana non air yang 

ada di area Jepara Ourland Park. 

 

Analisis SWOT 

Berdasarkan hasil penelitian di Jepara Ourland Park, perlu menggunakan SWOT untuk analisis 

dasar yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengembangkan strategi yang 

akan berlandaskan pada situasi dan logika  yang dapat mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan 

untuk memaksimalkan SWOT (Rangkuti, 2016). 

Strength (kekuatan) yang dimiliki oleh Jepara Ourland Park adalah konsepnya yang kuat, 

karena Jepara Ourland Park memiliki konsep edukasi agrowisata di wahana air yang menjadi konsep 

wisata pertama di Kabupaten Jepara bahkan di Jawa Tengah. Selain memiliki konsep yang kuat, sumber 

dana yang dimiliki owner Jepara Ourland Park juga kuat sehingga jika Jepara Ourland Park ingin 

merencanakan pengembangan akan didukung dan didanai. Jepara Ourland Park juga memiliki lahan 

luas sehingga pengunjung yang datang tidak usah khawatir tidak kebagian tempat parkir. Bukan hanya 

itu fasilitas yang disediakan Jepara Ourland Park cukup memadai dan lengkap, seperti jumlah 

toilet/ruang ganti yang banyak dan cukup bersih; memiliki lifeguard yang jumlahnya terbatas/sedikit; 

memiliki banyak tempat untuk bersantai baik di pinggiran kolam atau di gazebo yang didukung dengan 

pepohonan dan tanaman yang menimbulkan suasana sejuk; minimarket yang menjual aneka snack, 

minuman, sabun dan sampo; musala dan resto. Selain itu, untuk masuk ke Jepara Ourland Park terbilang 

cukup murah dengan fasilitas yang lengkap dan cukup memadai yang didukung oleh letak Jepara 

Ourland Park yang ada di pesisir pantai sehingga memudahkan pengunjung jika ingin ke pantai usai 

berenang. 

Weakness (kelemahan) pada Jepara Ourland Park yaitu saat musim penghujan pengunjung tidak 

boleh mandi di pantai atau mendekati tepi pantai karena ombak tinggi yang dapat membahayakan 

pengunjung. Kelemahan Jepara Ourland Park juga terdapat pada sumber yang memiliki rasa asin karena 

dekat dengan pantai, yang mengakibatkan kurang cocoknya air tersebut jika nanti rencana 

pengembangan agrowisata dimulai. Karena air yang digunakan untuk agrowisata adalah air tawar atau 

air yang tidak berasa. Lalu kelemahan selanjutnya, Jepara Ourland Park cenderung susah mengangkat 

brand image dari Kadjine Farm karena kurang rutin melakukan promosi di media sosial dan jarang 

mengeluarkan hewan yang menjadi daya tarik di Kadjine Farm. Itu sebabnya brand image yang dimiliki 



 

 

oleh Kadjine Farm belum dikenal masyarakat. Kelemahan yang paling menonjol di Jepara Ourland Park 

yaitu SDM karyawan yang memang kurang mengetahui tentang kepariwisataan, sehingga hal ini dapat 

menghambat perkembangan Jepara Ourland Park. 

Opportunities (peluang) yang dimiliki Jepara Ourland Park dalam perencanaan pengembangan 

yaitu masih sedikitnya pesaing wisata di Jepara yang memiliki konsep edukasi agrowisata yang masih 

satu lokasi dengan wahana air. Dengan adanya edukasi agrowisata, pengelola berharap bisa 

menghasilkan produk olahan sendiri yang siap dijual ke masyarakat luas supaya tidak hanya 

mengandalkan pengunjung yang datang ke lokasi saja. Pengelola merencanakan hal ini karena belajar 

dari kejadian awal pandemi yang menyebabkan tempat wisata tutup dan tidak memiliki pemasukan 

karena tidak adanya pengunjung yang datang. Maka dari itu, pengelola berharap dengan menjual hasil 

olahan ini tetap memiliki pemasukan walaupun seandainya nanti pariwisata ditutup oleh pemerintah, 

pihak Jepara Ourland Park masih memiliki pemasukan dari berjualan hasil olahan tersebut. Sehingga 

dengan ini peluang yang dimiliki Jepara Ourland Park memiliki potensi yang luas dan lebih maju jika 

dibandingkan dengan destinasi lain. 

Threats (Ancaman) yang pasti terjadi di Jepara Ourland Park yaitu pengaruh dari alam saat 

musim hujan, karena akan mengakibatkan hujan disertai dengan angin yang sangat kencang. Hal ini 

sangat membahayakan pengunjung, apalagi di Jepara Ourland Park banyak sekali pepohonan rindang 

memungkinkan pohon-pohon tersebut tumbang. Bukan hanya faktor alam saja yang menjadi ancaman 

Jepara Ourland Park, melainkan kebijakan pemerintah dan kebijakan perusahaan yang mendukung 

Jepara Ourland Park juga menjadi ancaman. Karena kebijakan-kebijakan tersebut yang tidak sama, 

sehingga mengakibatkan Jepara Ourland Park bingung untuk mengikuti kebijakan yang mana. 

Sedangkan Jepara Ourland Park milik swasta jadi harus memilih kebijakan dari perusahaan swasta 

tersebut, akan tetapi bukan hanya satu perusahaan saja sehingga masing-masing memiliki kebijakan 

yang berbeda-beda dan simpang siur. Lalu ancaman dari internal Jepara Ourland Park yang cukup 

membingungkan karyawannya yaitu sering adanya pergantian supervisor pada setiap divisi. Hal ini 

dapat menyebabkan aturan dan ide/pengembangan yang sudah disepakati tidak berjalan, karena 

supervisor yang baru tidak mengetahui dan tidak paham betul terhadap peraturan dan pengembangan 

tersebut. 

• Strategi SO dalam pengembangan Jepara Ourland Park 

Strategi SO dalam pengembangan Jepara Ourland Park dijabarkan sebagai berikut:  

1. Menggali potensi yang ada dan mengembangkan sebagai daya tarik bagi wisatawan. 

2. Mengembangkan produk yang sudah ada. 

3. Mengemas paket wisata edukasi. 

• Strategi WO dalam pengembangan Jepara Ourland Park 

Strategi WO dalam pengembangan Jepara Ourland Park dijabarkan sebagai berikut: 

1. Membuat daya tarik wisata yang lebih menarik. 

2. Menjajaki kemungkinan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. 

3. Menguatkan manajemen organinasi Jepara Ourland Park.  

• Strategi ST dalam pengembangan Jepara Ourland Park 

Strategi ST dalam pengembangan Jepara Ourland Park dijabarkab sebagai berikut: 

1. Mengadakan kunjungan ke destinasi serupa sebagai sarana studi banding.  

2. Memasarkan Jepara Ourland Park memalui sosmed.  

• Strategi WT dalam pengembangan Jepara Ourland Park 

Strategi WT dalam pengembangan Jepara Ourland Park dijabarkan sebagai berikut:  

1. manajemen menyadari kekurangan-kekurangan yang ada di Jepara Ourland Park yang 

selalu dilakukan melalui evaluasi, kemudian mencari solusinya.  

2. Memaksimalkan kemampuan manajemen dalam mengelola Jepara Ourland Park.  

 

 

 



 

 

KESIMPULAN 

Strategi pengembangan yang dilakukan Jepara Ourland Park untuk mendukung pengembangan 

yaitu dengan mengemas atraksi baru untuk menarik perhatian pengunjung, dan tetap memiliki 

pemasukan walaupun tidak ada pengunjung yang datang. Strategi yang sudah diterapkan di Jepara 

Ourland Park yaitu peternakan modern yang memanfaatkan kotoran kambing dan kelinci sebagai pupuk 

organik. Kemudian strategi perencanaan pengembangan yang sedang dibuat yaitu pengembangan 

sayuran hidroponik, pemanfaatan taman tematik yang berada di belakang menara seluncuran yang untuk 

arena ATV, photobooth, dan mini zoo. Berdasarkan hasil dari analisa, penerapan strategi perencanaan 

pengembangan di Jepara Ourland Park kurang maksimal, karena sebagian karyawannya tidak paham 

dan tidak mengetahui tentang kepariwisataan. Sehingga hal ini dapat menghambat perkembangan 

Jepara Ourland Park. Pihak pengelola memahami bahwa karyawan tidak memahami strategi  tersebut, 

akan tetapi pengelola tetap melakukan pengembangan ini sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

 

SARAN 

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman karyawan Jepara Ourland Park tentang 

kepariwisataan maka perlu adanya pelatihan secara rutin, mendasar, bertahap dan konsisten mengenai 

pariwisata. Pelatihan setidaknya dilakukan setiap bulan dengan sistem pelatihan demonstrasi. Pelatihan 

ini sangat cocok diterapkan di Jepara Ourland Park karena karyawan akan mudah memahami dan 

menerapkan dalam bekerja. Selain pelatihan perlu adanya pendampingan, supaya karyawan lebih 

memahami bagaimana mereka harus bekerja di pariwisata dan jika pekerjaan mereka kurang tepat bisa 

langsung diarahkan di tempat. Rapat bersama karyawan dalam rangka membahas pengembangan 

destinasi, merupakan salah satu hal yang penting dilakukan karena hal ini dapat menerapkan teori 

pelatihan dengan menyampaikan ide/saran karyawan kepada pengelola. Akan tetapi yang terjadi selama 

ini adalah masukan dari para karyawan tidak mendapatkan respon dari pihak pengelola. Alangkah lebih 

baik jika masukan yang disampaikan para karyawan ditindaklanjuti.  
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