
 

 

PENDAHULUAN 

 
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensial dalam pembangunan sebuah negara 

untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, 

pada tahun 2017 tercatat jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 14 juta 

jiwa naik dari tahun sebelumnya, tercatat sebanyak 11,3% Produk Domestik Bruto ( PDB ) Indonesia 

berasal dari sektor pariwisata (Alamsjah, Trianggono dkk,2018). Hal ini membuktikan bahwa 

pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Undang- 

undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa Kepariwisataan adalah 

keseluruhan kegiatan terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang 

muncul sebagai wujud serta kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah,pemerintah daerah dan pengusaha. 

 

Negara Indonesia memiliki berbagai macam potensi di setiap wilayahnya antara lain sumber 

daya manusia dan sumber daya buatan. Berkembangnya pariwisata di Negara Indonesia tentunya akan 

menarik industri pariwisata di berbagai daerah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya 

sehingga dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat menjadi daya tarik untuk kegiatan pariwisata. 

Dalam proses pengembangan dan berjalannya pariwisata, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah 

peranan sumber daya manusia di dalamnya karena dalam aktivitas pariwisata sumber daya manusia 

merupakan pelaku yang nantinya akan berinteraksi secara langsung dan tidak langsung dengan 

konsumen. Selain itu keberadaan sumber daya manusia juga yang nantinya akan menjadi kunci 

keberhasilan pada sebuah destinasi. Undang-undang pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa, pengusaha 

bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan 

kerja. Dalam hal ini dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas mampu bekerja sesuai 

kebutuhan yang ada pada destinasi dengan melakukan pelatihan kerja untuk sumber daya manusia di 

dalamnya. 

 

Kabupaten Jepara memiliki banyak potensi wisata saat ini sudah mulai berkembang di berbagai 

daerahnya. Salah satu destinasi wisata yang terkenal adalah Jepara Ourland Park. Destinasi wisata ini 

terletak di daerah Pantai Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jepara 

Ourland Park diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada 10 April 2016. Jepara 

Ourland Park adalah waterpark yang dapat dinikmati untuk semua kalangan baik masih anak-anak 

hingga dewasa. Bukan hanya menawarkan wahana air saja, Jepara Ourland Park juga menyediakan 

wahana non air yang dapat dinikmati wisatawan ketika berkunjung dengan tipe kelompok, keluarga 

ataupun individu. Destinasi wisata seperti Jepara Ourland Park tentunya akan tampil dengan 

memberikan pelayanan yang berkesan bagi setiap pengunjung yang akan datang agar pengunjung 

merasa puas setelah berkunjung dari Jepara Ourland Park. Tentunya peranan sumber daya manusia di 



 

 

Jepara Ourland Park akan sangat berperan penting sekali karena akan mempengaruhi loyalitas 

wisatawan kedepannya. 

 

Fenomena yang banyak terjadi kebanyakan destinasi wisata memberdayakan masyarakat lokal 

untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas pariwisata. Hal ini terjadi pada Jepara Ourland Park. Pemilik 

destinasi wisata ini memberdayakan masyarakat lokal yang memiliki pengalaman yang berbeda-beda 

dan belum memiliki pengetahuan terkait pariwisata. Hal ini yang menjadikan kualitas sumber daya 

manusia Jepara Ourland Park masih rendah untuk bekerja dalam dunia pariwisata. Pemilik destinasi 

wisata Jepara Ourland Park menyadari permasalahan tersebut dan mengadakan pelatihan kepada 

karyawan terkait standar hospitality, courtesy setiap satu bulan sekali yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di destinasi wisata ini. Ketika Dinas Pariwisata Jepara 

sedang mengadakan pelatihan pariwisata, pihak Jepara Ourland Park mengirimkan karyawan untuk 

mengikuti kegiatan tersebut. Namun kenyataannya ketika di lapangan, pelatihan pariwisata yang 

telah diberikan dari pihak Jepara Ourland Park dan pelatihan dari Dinas Pariwisata Jepara yang telah 

sampaikan belum diterapkan oleh karyawan ketika melayani wisatawan yang datang. 

 

Berdasarkan ulasan tersebut. ditemukan sebuah permasalahan yakni, bagaimana efektivitas 

pelatihan sumber daya manusia yang telah diberikan oleh pihak pengelola Jepara Ourland Park kepada 

karyawan. Kemudian penelitian ini juga melihat apa saja pelatihan yang telah diberikan oleh pihak 

pengelola kepada karyawan Jepara Ourland Park. Penelitian ini melihat sejauh mana, apakah pelatihan 

yang telah diberikan pihak pengelola kepada karyawan sudah efektif atau belum. Berdasarkan 

pertanyaan tersebut, penulis ingin mengetahui efektivitas pelatihan sumber daya manusia yang telah 

diberikan pengelola kepada karyawan. 

 

LANDASAN TEORI 

 
Sumber Daya Manusia 

 
Berkembangnya pariwisata yang telah menyebar di berbagai daerah dengan memanfaatkan 

potensi yang dimiliki tentunya tidak terlepas dari peran sumber daya manusia di dalamnya dalam proses 

berjalannya aktivitas pariwisata. Sumber daya manusia merupakan ilmu dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan sebuah perusahaan,karyawan dan masyarakat, 

Hasibuan ( 2016 ). Maka dari itu, sumber daya manusia perlu mendapat perhatian lebih karena semua 

potensi yang dimiliki sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam perusahaan atau destinasi wisata 

dan juga selain itu sumber daya manusia yang nantinya akan berhadapan langsung dengan konsumen 

dan menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan atau destinasi wisata yang nantinya dapat 

berpengaruh dalam kesuksesan kedepannya. Dalam hal ini untuk mendapatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas perlunya perusahaan atau destinasi wisata yang memberdayakan pekerjanya dan 

memberikan pelatihan supaya nantinya sumber daya manusia di dalamnya dapat lebih berkembang dan 

berkualitas. 

 

 

Efektivitas 

 
Pelatihan sumber daya manusia yang efektif tentunya akan memberikan dampak positif bagi 

sebuah perusahaan atau destinasi wisata. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian 

tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi 

tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dampak 



 

 

(outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai sebuah tujuan program. Semakin besar 

kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka 

semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, Mardiasmo (2017). 

 

Maka dari itu, perlunya alat ukur untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja yang 

dilakukan karyawan setelah melakukan pelatihan. Menurut Richard dan Steers (1980) alat ukur 

efektivitas meliputi sebagai berikut : 

 

1. Kemampuan menyesuaikan diri. 

 
Setiap orang harus dituntut untuk dapat menyesuaikan diri yang bekerja di dalam satu 

perusahaan yang sama karena kemampuan manusia terbatas sehingga manusia tidak dapat 

mencapai suatu kebutuhannya tanpa adanya kerjasama. 

 

2. Prestasi Kerja 

 
Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan 

dan waktu. 

 

3. Kepuasan Kerja 

 
Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau 

pekerjaannya. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari 

bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada. 

 

4. Kualitas 

 
Kualitas dari jasa yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari 

organisasi tersebut. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama 

ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. 

 

Selain alat ukur efektivitas. hal lain yang perlu diperhatikan lagi yaitu faktor - faktor yang dapat 

mempengaruhi efektivitas meliputi : 

 

1. Karakteristik Pekerja 

 
Pada kenyataannya pekerja merupakan faktor pengaruh yang paling penting. Karena, perilaku 

merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan 

perusahaan Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan 

semua sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Pekerja merupakan modal utama di dalam 

perusahaan yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, 

 

2. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen 

 
Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu 

perusahaan melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukan 

kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur perusahaan 

konsisten menguntungkan dengan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari 

para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja 

dapat 



 

 

memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran perusahaan. 

Peranan pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Dalam penelitian ini, penulis ,menggali informasi dari beberapa peneliti terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan topik yang dilakukan. Penulis mengutip karya ilmiah dari Ariska 

Saraswati, jurusan hospitality, Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta dengan judul Pelatihan 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Sindu 

Kusuma Edupark. Jurnal ini membahas pengembangan sumber daya manusia di Sindu Kusuma 

Edupark dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawannya. Pengelola Sindu Kusuma Edupark 

telah memberikan pelatihan dan pengembangan yang baik bagi karyawannya sehingga banyak 

konsumen yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Tetapi juga ada konsumen yang merasa 

kurang puas karena tingkat kedisiplinan karyawan yang masih cukup rendah. Hal ini disebabkan 

kurangnya monitoring atau pengawasan berkala dari pihak manajemen terkait kinerja karyawan ketika 

di lapangan. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan penulis. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait sumber daya 

manusia yang berkualitas untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Selain itu, masih perlunya 

melakukan monitoring kepada karyawan ketika di lapangan. Pelatihan dan monitoring sangat perlu 

dilakukan agar upaya yang dilakukan pengelola untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dapat lebih efektif. Perbedaanya yaitu terletak di pembahasan, pihak pengelola Sindu Kusuma Edupark 

sudah memberikan pelatihan yang baik untuk karyawan sesuai dengan divisi masing-masing. Sedangkan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, pihak pengelola Jepara Ourland Park bukan memberikan 

pelatihan. Namun, hanya memberikan materi-materi tertulis dimana, karyawan seharusnya 

mendapatkan pelatihan dan juga contoh praktek. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian berkaitan 

dengan perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek , Moleong (2007). Penulis melakukan 

penelitian ini dalam rangka untuk menemukan permasalahan atau fenomena yang terjadi melalui 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan penulis di salah satu destinasi wisata yang merupakan 

taman air terbesar di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang bernama Jepara Ourland Park. Kegiatan 

penelitian ini dilakukan oleh penulis selama 6 bulan lamanya dan mulai berlangsung pada bulan 

September 2021 hingga bulan Februari 2022. 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam, 

observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan penulis dengan karyawan Jepara Ourland Park 

untuk menggambarkan fenomena yang saat ini terjadi guna dijadikan objek penelitian, wawancara ini 

dilakukan dengan 9 narasumber terdiri dari general manager, HRD, leader minimarket, divisi ticketing, 

divisi lifeguard, divisi wahana 2 narasumber dan divisi satpam. Penulis menggunakan metode 

observasi untuk melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi valid atau tidaknya data yang telah diberikan oleh narasumber sebelumnya. 

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan 

mengumpulkan data yang berasal dari jurnal, serta tulisan-tulisan dan referensi lainnya yang sesuai 

dengan penelitian ini. 



 

 

HASIL PENELITIAN 
 

Gambaran umum Jepara Ourland Park 

 
Jepara Ourland Park merupakan wisata bahari milik swasta yang berlokasi di Pantai Mororejo, 

Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jepara Ourland Park merupakan tempat wisata 

bahari terbesar di kabupaten Jepara dengan memiliki lahan seluas 11 hektar dan dapat menampung 

kuota pengunjung hingga kapasitas kunjungan 20.000 orang. Jepara ourland park menawarkan 36 

seluncuran di dalamnya dan memiliki area watersport yang menawarkan permainan seperti long boat, 

jet ski dan banana boat di belakang destinasi yang lebih tepatnya area pantai mororejo. Selain 

menawarkan permainan air, destinasi ini juga menawarkan beberapa wahana yang dapat dimainkan dari 

usia anak kecil hingga dewasa seperti flying elephant, paintball, go kart race, kora-kora, Jepara Ourland 

Park Airline dan istana balon. Harga tiket masuk ke Jepara Ourland Park ketika weekday 

35.00 dan weekend 50.000. Namun harga tiket masuk ini belum termasuk menikmati wahana 

berbayar di dalamnya. Pembayaran tiket masuk sudah termasuk seluruh kolam renang, seluruh 

seluncuran, pelampung atau life jacket, matras untuk bermain di seluncuran dan akses ke Pantai 

Mororejo. (Jepara Ourland Park, 2017.). Selain itu terdapat semacam mini farm yang didalamnya 

terdapat hewan domba merino dan kelinci yang dapat menjadi wisata edukasi bagi anak-anak yang 

baru belajar mengenal hewan dan memberi makan hewan-hewan tersebut. Destinasi ini cocok untuk 

dikunjungi wisatawan dari usia anak-anak hingga dewasa karena banyak permainan yang ditawarkan 

di dalamnya. Biasanya banyak rombongan anak sekolah atau karyawan yang berlibur datang 

menghabiskan waktu di tempat wisata ini melakukan aktivitas outbound. Pada masa sekarang ini 

Jepara Ourland Park berusaha terus untuk meningkatkan pengembangan didalamnya terutama dalam 

pengembangan sumber daya manusia untuk selalu memberikan pelayanan yang luar biasa dan 

berkesan bagi pengunjung yang datang. 

 

Pengelola Jepara Ourland Park memberikan pelatihan materi kepada karyawan terkait 

pelayanan kepada pengunjung untuk upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga 

didatangkan motivator khusus pelatihan dan selalu mengingatkan setiap briefing karyawan untuk selalu 

bersikap ramah kepada pengunjung. 

 

Kemampuan menyesuaikan diri 

 
Jepara Ourland Park menempatkan karyawan di bagian divisi sesuai dengan keahliannya. 

Beberapa divisi yang tersedia yakni satpam, marketing, ticketing, minimarket, wahana, cleaning 

service, water treatment dan lifeguard. Di setiap divisi tentu karyawan memiliki tuntutan dan tantangan 

masing-masing yang harus karyawan hadapi. Rata-rata di bagian divisi marketing, ticketing, 

minimarket, wahana, water treatment dan lifeguard mampu menyesuaikan diri karena mereka 

ditempatkan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Kemampuan menyesuaikan diri setiap 

individu berbeda-beda seperti penuturan saudara Khamidun “di bagian divisi cleaning service jam kerja 

lebih padat dibandingkan dengan divisi lain karena adanya pengurangan karyawan yang mengharuskan 

tim di bagian divisi cleaning service harus mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak” dari penuturan 

divisi lain yang mendapatkan kenaikan jabatan yang dulunya bekerja di divisi satpam bagian gate ( 

pemeriksaan barang bawaan pengunjung) kemudian dinaikan di bagian divisi marketing dan 

ditempatkan bagian admin, dari penuturan saudari Shinta Ayu Widya Saputri “saya mampu 

menyesuaikan diri dengan jabatan yang saat ini karena memiliki keahlian di bagian perkantoran yang 

dulu pernah diajarkan semasa sekolah perkantoran” setiap individu menyesuaikan diri terhadap situasi 

yang dihadapi di lingkungan kerja. 



 

 

Prestasi kerja 

 
Dari awal Jepara Ourland Park beroperasional pada tahun 2016, pihak pengelola telah 

memberlakukan penilaian kerja terhadap karyawan sebagai evaluasi kinerja dan bentuk apresiasi kerja 

yang diberikan pihak pengelola Jepara Ourland Park kepada karyawan. Apresiasi kerja yang diberikan 

yakni berupa kenaikan jabatan. Dari penuturan Bapak Andrian Widianto selaku HRD “setiap 3 bulan 

sekali pihak pengelola akan memberikan penilaian kepada karyawan, setiap karyawan yang memiliki 

kinerja yang baik akan mendapatkan reward berupa kenaikan jabatan. Seperti saudara Choirul Anwar 

dari divisi cleaning service mendapatkan kenaikan jabatan karena menurut penilaian kami memang 

kinerjanya bagus sehingga general manager memberikan reward berupa kenaikan jabatan yang 

awalnya cleaning service dipindahkan di bagian divisi ticketing”. Untuk karyawan yang dinilai belum 

maksimal dalam bekerja hanya akan diingatkan untuk lebih ditingkatkan lagi dalam bekerja dan akan 

dievaluasi kembali 3 bulan kedepan yang akan datang. 

 

Kepuasan Kerja 

 
Kenaikan jabatan yang didapatkan oleh karyawan dinilai mendapatkan prestasi kerja yang baik, 

tentunya mendapatkan kepuasan kerja dari dua belah pihak, yaitu yang pertama dari pihak pengelola 

yang merasa puas karena menurut Bapak Andrian Widianto “prestasi kerja bermula dari kinerja 

karyawan yang baik, dulu saya dengan general manager mengamati kinerja Choirul Anwar ketika di 

bagian cleaning service dan memberikan hitungan waktu untuk melihat kecepatan choirul ketika sedang 

bersih-bersih dan hasilnya memang beliau kinerjanya lebih cepat dibandingkan yang lain hal ini tentu 

kepuasan bagi kami karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan destinasi dan 

kami siap untuk menerima pengunjung dengan keadaan destinasi yang sudah bersih”. 

 

Pihak yang kedua yakni karyawan sendiri seperti yang dialami oleh saudari Shinta Ayu Widya 

Saputri “kenaikan jabatan yang saya dapatkan tentu kepuasan bagi saya karena perusahaan  berarti 

menilai kinerja saya sudah baik sehingga mendapatkan reward”. Namun bukan berarti hanya karyawan 

yang naik jabatan saja yang merasa puas dengan pekerjaan yang saat ini mereka miliki, beberapa 

karyawan juga merasa puas dengan pekerjaan yang dijalankan saat ini karena pekerjaan yang mereka 

miliki sesuai dengan harapan saat mereka melamar pekerjaan seperti penuturan saudara Ari Setiawan 

“saya dari awal melamar memang sudah di bagian divisi wahana dan tentu saya merasa puas dan 

nyaman disini sesuai dengan keahlian saya di bagian otomotif karena setiap ada wahana yang rusak 

tentu dari divisi wahana yang akan memperbaikinya dan saya sudah memiliki ilmu dalam bidang 

perbaikan mesin”. Tetapi ada juga karyawan yang merasa tidak puas setelah mendapatkan  kenaikan 

jabatan, seperti saudara Joko Saputra yang menjelaskan “saya lebih merasa nyaman sekali dengan divisi 

cleaning service karena sesuai dengan keahlian saya daripada menjadi lifeguard seperti sekarang”. Di 

dalam dunia kerja tentu ada karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan yang mereka miliki dan ada 

yang merasa tidak puas dengan pekerjaan yang mereka miliki, karyawan tidak sepenuhnya puas dengan 

kenaikan jabatan yang telah didapatkan karena ada beberapa karyawan merasa kemampuan yang 

dimiliki kurang sesuai dengan jabatan yang baru didapatkan. 

 

Kualitas 

 
Pihak pengelola saat ini terus memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, menurut penuturan Bapak Mardi “kami terus memberikan pelatihan 

hampir setiap sebulan sekali saya memberikan materi terkait hospitality” . Berdasarkan hasil observasi, 

karyawan di bagian divisi minimarket, Arik Ardianto menjelaskan “pelatihan yang pernah diberikan 

kepada karyawan yakni ada pelatihan P3K dari Tim SAR Jepara, dan juga dulu pernah 



 

 

sekali pelatihan dari Bapak Mardi dengan memberikan pelatihan berupa teori pelayanan untuk 

pengunjung yang baik, selain itu setiap pagi HRD selalu mengingatkan untuk menerapkan 5 S (sapa, 

salam, senyum, sopan dan santun) kepada karyawan dan bagi leader serta supervisor diberikan 

pelatihan kepemimpinan dari pengelola Jepara Ourland Park ” 

 

Adapun 2 faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerja karyawan Jepara Ourland Park yakni : 

 

1. Karakteristik pekerja 

 
Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, karakteristik pekerja Jepara Ourland 

Park park mulai dari usia muda hingga tua. Perbandingan antara usia muda dan usia tua sekitar 

65% berbanding 35% dari jumlah karyawan total 55 orang dengan usia tua sebanyak 36 dan 

usia muda 19. Jumlah pekerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan 

sekitar 76% dan 24%. Rata-rata karyawan yang memiliki gelar sarjana ditempatkan pada bagian 

managerial atau dijadikan sebagai supervisor di setiap divisi. Untuk karyawan lulusan Sekolah 

Menengah Atas ditempatkan sebagai anggota divisi. 

 

2. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen 

 
Pengelola Jepara Ourland Park memberikan kebijakan untuk diterapkan oleh 

karyawan, adapun beberapa kebijakan yang diberikan yakni yang pertama, karyawan harus 

datang tepat waktu pukul 07.45 dan melakukan briefing pagi, kedua kebijakan untuk karyawan 

tidak boleh merokok ketika memasuki area destinasi supaya dapat menjadi contoh untuk 

pengunjung tidak merokok di area destinasi, ketiga saat sedang bekerja karyawan operasional 

tidak diperbolehkan bermain handphone. Namun dari penuturan saudara Muhammad 

Aminullah divisi satpam “dari pihak pengelola tidak tegas dengan kebijakan yang diberikan, 

kebijakan diberlakukan tetapi ketika ada yang melanggar tidak dapat sanksi dan dari pihak 

pengelola sendiri juga tidak menerapkan kebijakan tersebut seperti merokok ketika memasuki 

area destinasi” 

 

Kebijaksanaan dari pihak pengelola Jepara Ourland Park sangat penting untuk kinerja 

karyawan. Kebijakan yang jelas diberikan oleh pengelola tentunya akan menjadi sebuah 

pegangan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. 

Namun, menurut salah satu karyawan di bagian divisi satpam kebijakan yang diberikan oleh 

pihak pengelola masih belum jelas karena dirasa kurang konsisten. Hal tersebut tentunya 

menghambat efektivitas kinerja karyawan karena mereka masih bingung dengan kebijakan 

yang diberikan. 

 

PEMBAHASAN 

 
Daya tarik wisata buatan yang dimiliki Jepara Ourland Park sudah dikemas dengan baik. Taman 

rekreasi terbesar di Kabupaten Jepara cukup menarik minat wisatawan lokal dari berbagai kota seperti 

Pati, Kudus, Sragen, Ponorogo dan kota lainnya. Destinasi ini belum melakukan pengembangan 

kembali untuk menambah atraksi wisata di dalamnya sehingga pengunjung yang datang kembali untuk 

berlibur ke Jepara Ourland Park akan melakukan aktivitas yang sama karena memang sejak destinasi 

ini awal beroperasional hingga sekarang belum melakukan pengembangan. 

 

Pihak pengelola saat ini memfokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Jepara Ourland Park supaya nanti karyawan lebih siap ketika ada pengembangan wisata di dalamnya 



 

 

dan memanfaatkan atraksi wisata yang ada saat ini untuk ditawarkan kepada pengunjung. Karyawan 

lapangan sering mendapatkan komplain dari beberapa pengunjung yang merasa harga tiket masuk 

35.00 ketika weekday dan 50.000 ketika weekend terlalu mahal hanya untuk mendapatkan fasilitas 

berenang saja. Belum lagi pelayanan yang pengunjung dapatkan kurang memuaskan, karena ada 

beberapa karyawan yang terlihat kurang ramah. Oleh karena itu pihak pengelola memberikan 

pelatihan kepada karyawan terkait pelayanan kepada pengunjung karena pelayanan yang diberikan 

oleh karyawan sangat berdampak untuk memenuhi harapan dan kepuasan pengunjung seperti yang 

telah disebutkan oleh Tjiptono (2012). Kepuasan konsumen adalah situasi yang ditunjukan oleh 

konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang 

diharapkan dan terpenuhi dengan baik. 

 

Kemampuan menyesuaikan diri 

 
Mu’tadin (2002). berpendapat bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang 

bertujuan untuk merubah perilaku individu agar terjadinya hubungan yang lebih sesuai antara diri 

individu dengan lingkungannya. Dalam dunia kerja karyawan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri 

dengan pekerjaan yang mereka dapatkan sesuai keahlian maupun tidak sesuai keahlian dari perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian, karyawan Jepara Ourland Park memiliki kemampuan penyesuaian diri 

yang sudah baik dilihat dari karyawan yang harus mendapatkan pekerjaan lebih banyak dibandingkan 

divisi lain namun mereka tetap mampu menjalankan pekerjaan yang didapatkan dengan baik. Selain 

itu, kenaikan jabatan divisi tentu akan memberikan pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya dan tim 

kerja yang berbeda. Namun, karyawan Jepara Ourland Park mampu berproses untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan yang baru mereka dapatkan. 

 

Prestasi kerja 

 
Hasibuan (2008) berpendapat bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang didapatkan 

seseorang dalam melakukan tugas-tugas dibebankan kepada individu yang didasarkan kecakapan, 

pengalaman, kesungguhan serta waktu. Pengelola Jepara Ourland Park memberikan reward kepada 

karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik. Berdasarkan hasil penelitian langkah perusahaan 

dalam memberikan reward ini merupakan upaya yang sangat baik karena karyawan akan merasa bahwa 

pekerjaan yang mereka kerjakan dihargai oleh perusahaan dan bagi karyawan yang belum bekerja 

secara maksimal tentu akan lebih termotivasi dengan adanya reward dan akan lebih memaksimalkan 

kinerja mereka. 

 

Kepuasan Kerja 

 
Kepuasan kerja merupakan sikap yang biasa ditunjukan karyawan terhadap pekerjaan yang 

mereka lakukan. Sutrisno (2019) menyatakan kepuasan kerja adalah keadaan emosional seseorang yang 

menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi karyawan yang menjalankan pekerjaan mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa karyawan Jepara Ourland Park merasa puas dengan pekerjaan 

yang didapatkan karena sesuai dengan keahlian yang mereka miliki sehingga dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik dan memiliki prestasi kerja. Hal itu menunjukan bahwa karyawan tersebut 

bekerja secara maksimal. Pihak pengelola merasa puas dengan kinerja karyawan yang baik sehingga 

pengelola memberikan reward kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja. Hal tersebut tentunya 

berdampak baik bagi perusahaan karena komitmen karyawan terhadap perusahaan akan meningkat. 



 

 

Kualitas 

 
Heizer & Render (2015) berpendapat bahwa kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik 

sebuah produk atau jasa yang mengandalkan pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dijanjikan. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas sumber daya manusia yang ada di Jepara Ourland Park 

memang masih belum maksimal terutama dalam pelayanan yang diberikan kepada pengunjung. Hal 

tersebut penulis alami sendiri ketika melakukan observasi di lapangan dan berbincang dengan salah 

satu pengunjung yang mengatakan bahwa beberapa karyawan ada yang menunjukan sikap kurang 

ramah. Namun dalam hal ini, pihak pengelola sudah melakukan strategi dalam mengatasi permasalahan 

tersebut dengan memberikan pelatihan kepada karyawan terkait pelayanan kepada pengunjung. Tetapi 

pelatihan yang diberikan saat ini masih belum maksimal karena pelatihan yang diberikan oleh pengelola 

hanya berupa materi saja dan tidak diajarkan bagaimana cara mempraktekkan kepada pengunjung. 

Selain itu, setelah melakukan pelatihan dari pihak pengelola tidak memberikan pengawasan kepada 

karyawan ketika di lapangan. Pelatihan yang diberikan pengelola juga dirasa masih sangat pasif karena 

dalam waktu satu tahun karyawan hanya diberikan pelatihan satu kali saja dan sisanya hanya diingatkan 

untuk selalu menerapkan 5 S (sapa, salam, senyum, sopan dan santun). 

 

Faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerja karyawan Jepara Ourland Park : 

 

1. Karakteristik pekerja 

 
Hidayatullah (2010) berpendapat bahwa karakter adalah kualitas, kekuatan,mental dan 

moral seseorang yang merupakan kepribadian yang menjadi pembeda individu satu dengan 

individu yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik pekerja Jepara Ourland Park 

bermacam-macam karena adanya perbedaan antara karyawan usia tua dan usia muda. 

Perbedaan tersebut yang biasanya menimbulkan konflik di setiap divisi ketika melakukan 

interaksi antar individu saat bekerja karena adanya perbedaan pendapat. Bukan hanya konflik 

dengan karyawan lapangan saja, konflik dengan pihak pengelola juga sering terjadi ketika ada 

sesuatu yang menurutnya kurang pas mereka akan langsung offensive dan hal tersebut tentunya 

akan menghambat efektivitas kinerja karyawan. 

 

2. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen 

 
Manajemen merupakan faktor penting bagi jalannya sebuah perusahaan, Amirullah 

(2015) menyatakan bahwa fungsi manajemen dibagi menjadi 4 yakni perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara 

efisien dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pengelola Jepara Ourland Park 

memberikan kebijakan kepada karyawan sudah baik karena hal ini dapat membantu karyawan 

memiliki aturan dalam bekerja supaya lebih efektif dan terarah. Namun, dari pihak pengelola 

sendiri justru tidak menerapkan beberapa aturan yang telah dibuat dan hal tersebut 

menyebabkan beberapa karyawan juga tidak mengikuti kebijakan yang ada seperti datang tepat 

waktu pukul 07.45, karyawan tidak boleh merokok di area destinasi. Menurut pengalaman 

penulis sendiri ketika melakukan kerja praktek, pihak pengelola sering datang terlambat dan 

juga merokok ketika memasuki area destinasi. Hal tersebut memberikan contoh praktek kepada 

karyawan untuk tidak menaati kebijakan yang ada. Seharusnya pihak pengelola juga harus 

mengikuti peraturan yang diberikan supaya dapat memberikan contoh kepada karyawan agar 

taat dengan kebijakan. Kurangnya ketegasan pihak pengelola juga menjadi salah satu alasan 

karyawan untuk tidak mengikuti aturan karena tidak adanya sanksi yang diberikan untuk 

karyawan yang diberikan. 



 

 

 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan identifikasi yang telah penulis lakukan, pengelola Jepara Ourland Park telah 

melakukan pelatihan untuk semua divisi terkait materi hospitality dan tata cara kerja serta standar 

operasional kerja. Selain itu pengelola memberikan pelatihan kepada leader terkait pelatihan P3K dari 

tim SAR. Pengelola mengirimkan perwakilan dari setiap supervisor untuk hadir sebagai peserta 

pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Jepara. Kemudian para supervisor bertanggung jawab 

untuk membagikan ilmu yang telah didapatkan kepada setiap anggota divisi masing-masing. 

 

Pengelola Jepara Ourland Park aware dengan permasalahan yang saat ini terjadi terkait 

pelayanan pengunjung yang belum maksimal karena adanya komplain dari pengunjung. Maka dari itu 

pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara 

memberikan pelatihan kepada karyawan. Saat ini pengelola fokus memberikan pelatihan materi terkait 

pelayanan pengunjung. Hal tersebut memberikan dampak yang baik untuk karyawan karena dapat 

memberikan pemahaman kepada karyawan yang belum mengerti bahwa peran mereka dalam aktivitas 

wisata di Jepara Ourland Park itu sangat penting. Dalam jangka waktu satu tahun karyawan hanya 

mendapatkan pelatihan satu kali dari pihak pengelola. Hal tersebut masih belum efektif dan pelatihan 

yang didapatkan karyawan hanya berupa materi. Dilihat dari karyawan Jepara Ourland Park yang 

mayoritasnya usia tua pelatihan materi mungkin akan lebih sulit untuk diserap tanpa adanya contoh 

praktek yang diberikan oleh pengelola. 

 

SARAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelatihan sumber daya manusia yang diberikan 

oleh pihak pengelola tidak efektif, karena pelatihan yang diberikan hanya berupa materi saja. Bagi 

pengelola disarankan ketika memberikan pelatihan materi diberikan juga contoh praktek kepada 

karyawan agar lebih mudah untuk dipahami. Selain itu, pengelola juga perlu melakukan pendampingan 

ketika di lapangan supaya karyawan menerapkan pelatihan yang telah diberikan. Pelatihan terkait 

pelayanan pengunjung lebih baik difokuskan kepada karyawan lapangan sesuai dengan divisi yang 

berhubungan langsung kepada pengunjung, seperti divisi ticketing, satpam, minimarket, wahana, 

lifeguard. 

 

Ketegasan pengelola terhadap kebijakan yang telah dibuat untuk karyawan Jepara Ourland Park 

perlu lebih diperhatikan lagi. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, pihak pengelola 

maupun karyawan sering datang terlambat bekerja dan juga tidak menerapkan kebijakan larangan 

merokok di area destinasi. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya ketegasan pengelola terhadap 

kebijakan yang telah dibuat. Bagi pengelola, disarankan untuk membuat sanksi sedang berupa 

pemotongan upah untuk seluruh karyawan yang datang terlambat lebih dari 5 sampai 10 menit. Hal 

tersebut dapat mengurangi jumlah karyawan yang datang terlambat. Dan bagi karyawan yang tidak 

menerapkan kebijakan larangan merokok di area destinasi, pengelola dapat memberikan sanksi 

pelanggaran ringan berupa surat peringatan pertama, kedua, ketiga bagi karyawan yang melanggar. 

 

Berdasarkan dari pengamatan penulis, saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

meneliti pemasaran dan promosi yang ada di Jepara Ourland Park adalah tentang strategi pemasaran 

dan promosi yang diterapkan oleh pihak pengelola Jepara Ourland Park yang masih belum maksimal. 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih siap dalam penelitian yang akan dilakukan, seperti 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk responden dan memilih target responden 



 

 

yang sekiranya dapat memberikan informasi untuk membantu penulis nantinya ketika melakukan 

penelitian. 
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