
I. PENDAHULUAN 
 Wabah COVID-19 kini menjadi pandemi global setelah diumumkan oleh Badan 

Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization). COVID-19 pertama kalinya masuk 

ke Indonesia pada tahun 2020 tentu memberikan pukulan terhadap kehidupan berbangsa dan 

bernegara Indonesia. Tidak hanya itu, di masa pandemi COVID-19 saat ini memberikan dampak 

yang serius terhadap perekonomian Indonesia. Industri pariwisata menjadi salah satu sektor 

penting dalam pendapatan devisa negara, seperti dikutip dari liputan6.com bahwa sektor 

pariwisata selama ini digadang-gadang sebagai sumber kontribusi devisa terbesar kedua bagi 

Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 mengubah semuanya (Mutiah, Dinny., 2020).  Pemulihan 

perekonomian dalam sektor pariwisata tentunya menjadi hal yang sangat penting yang harus 

diperhatikan pemerintah, dikarenakan bahwa sektor pariwisata menjadi ujung tombak dalam 

pendapatan devisa negara. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah membawa 

dampak yang cukup signifikan bagi sektor pariwisata Indonesia. Pembatasan perjalanan membuat 

masyarakat dilarang untuk bepergian jauh yang berakibat industri pariwisata tidak dapat bergerak. 

 Semenjak diberlakukannya era normal baru, banyak tempat wisata yang sudah mulai 

dibuka kembali. Protokol kesehatan menjadi hal yang fundamental yang diterapkan tempat wisata 

untuk para wisatawan yang berkunjung. Dilansir dari kompas.com, protokol kesehatan pada 

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disahkan melalui keputusan Kementrian Kesehatan Nomor 

K.01.07/Menkes/382/2020, lebih lanjut Deputi Bidang Kebijakan Strategis 

Kemenparekraf/Baparekraf R. Kurleni Ukar dalam keterangannya, mengatakan, protokol 

kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disusun berlandaskan atas tiga isu utama yaitu 

kebersihan, kesehatan dan keamanan (Cahya, Dirga Kahfi., 2020). Dengan adanya protokol 

kesehatan tersebut tentu memberikan perubahan kebiasaan dalam perkunjungan pengunjung ke 

tempat-tempat wisata di Indonesia.  

 Dengan berada di era normal baru dan juga adanya protokol kesehatan di masa pandemi 

tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi industri dan sektor wisata di Indonesia. Hal yang penting 

tentunya adalah terkait dengan pemasaran yang harus dilakukan oleh tempat-tempat wisata di 

Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu di era normal baru tempat-tempat wisata harus 

berbenah diri terhadap pemasaran yang akan mereka lakukan. Menurut Ali dan Mohsin (2008) 

pariwisata dapat menambah nilai ekonomi jika rencana dan strategi pemasaran yang tepat dapat 

dibangun dan dilaksanakan. Sehingga terkait dengan apa yang dikatakan Ali dan Mohsin terkait 

dengan era normal baru saat ini, tempat-tempat usaha harus bisa untuk mengeksekusi strategi 

pemasaran yang tepat di saat pandemi ini. Dengan adanya strategi pemasaran yang tepat 

diharapkan mampu untuk mendorong pemulihan perekonomian di Indonesia.  

 Jepara Ourland Park diresmikan pada tanggal 10 April 2016 yang terletak di pesisir Pantai 

Mororejo, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah. Jepara Ourland Park mengusung tema Eropa dan 

Timur Tengah yang menghadirkan berbagai wahana permainan seperti seluncuran air, banana 

boat, jetski, dan wahana non-air lain. Jepara Ourland Park berdiri di atas lahan seluas 11 hektar 

dan berkapasitas hingga 20.000 pengunjung. Meskipun letaknya di pesisir pantai utara Jawa 

Tengah, dengan penataan area hijau yang menawan, Jepara Ourland Park menghadirkan suasana 

yang sejuk dan rindang. Dimasa pandemi COVID-19, Jepara Ourland Park sempat tutup akibat 

dampak dari COVID-19 dan kembali dibuka untuk umum pada bulan Januari 2021. 

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas sebelumnya penelitian ini ingin melihat strategi 

pemasaran yang diterapkan di Jepara Ourland Park. Adapun mengapa Jepara Ourland Park dipilih 

dikarenakan pada masa pandemi seperti ini Jepara Ourland Park ramai dikunjungi oleh para 

wisatawan. 

 

 

 

 

 



Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Apa strategi yang digunakan oleh Jepara Ourland Park ditengah pandemi? 

2) Bagaimana penerapan strategi pemasaran tersebut dilakukan? 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1) Mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan di Jepara Ourland Park. 

2) Mengetahui bagaimana penerapan strategi pemasaran di Jepara Ourland Park dilakukan. 

 

Hipotesis 

 Atas pembahasan yang diuraikan diatas maka penulis membuat hipotesis yaitu Jepara 

Ourland Park melakukan pemasaran dengan cara: 

1) Memanfaatkan internet sebagai media promosi (Digital Marketing) 

2) Menggunakan media fisik sebagai pengiklanan seperti baliho, brosur, merchandise & poster. 

 

Landasan Teori 

1. Pemasaran dan Promosi Pariwisata 

 Menurut Kotler & Keller (2009), Pemasaran sebagai suatu proses sosial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Dalam 

bidang pemasaran, dewasa ini dikenal istilah 4P yaitu Product, Price, Place, Promotion. Pertama, 

Product (Produk) dipahami mencakup pengembangan, desain, merek, modifikasi dan pemilihan 

produk yang tepat. Kedua, Price (Harga) untuk menetapkan nilai jual produk yang 

mempertimbangkan biaya, permintaan konsumen dan kompetisi harga di pasar. Ketiga, Place 

(Tempat) menentukan saluran distribusi produk untuk lebih mudah dikenal dan dijangkau oleh 

konsumen. Keempat, Promotion (Promosi) meliputi iklan, penjualan dan pengenalan produk 

secara berkala serta hubungan masyarakat melalui kritik dan saran yang diberikan (McDonald, 

2007). 

 Menurut Craven (2000), Strategi Promosi adalah perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian komunikasi dari organisasi kepada pelanggan-pelanggan dan sasaran lainnya. 

Berkaitan dengan Pemasaran dan Promosi Pariwisata, penulis mengadopsi teori Payne (1993) 

yaitu Advertising (Pengiklanan), Personal Selling (Penjualan Perseorangan), Sales Promotions 

(Promosi Penjualan), Public Relations (Hubungan Masyarakat), Word of Mouth (Mulut ke 

Mulut), dan Direct Mail (Menginformasikan Langsung).  

2. Relasi dan Kerja Sama 

 Menurut Robert L. Clistrap dalam Roestiyah (2008), kerja sama merupakan suatu 

kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-

sama. Dalam kerja sama ini biasanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai 

tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama. 

3. Media sosial 

 Menurut Nasrullah (2015), Media Sosial adalah medium di internet yang memungkinkan 

pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi 

dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, tiga bentuk 

yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan (cognition), komunikasi (communicate) 

dan kerja sama (cooperation). 

4. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai 

 Menurut Ambarini (2011), SDM merupakan aset yang sangat berharga atau sebuah 

investasi besar yang akan menjadi faktor utama yang menentukan suatu keberhasilan sebuah 



 

negara ataupun sebuah organisasi. Pengelolaan Manajemen SDM yang tepat bagi sebuah negara 

dan sebuah organisasi akan menjadi faktor utama dan membawa kesuksesan yang maksimal. 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Dampak COVID-19 Terhadap Pariwisata Indonesia 

 COVID-19 memberikan dampak bagi ekonomi dan sosial masyarakat, dalam hal ini, 

salah satu sektor yang merasakan imbasnya adalah sektor pariwisata. Menurut buku Tren Industri 

Pariwisata 2021 (2021), sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke 

Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi pada April 2020 

dengan jumlah hanya sebanyak 158.000 wisatawan. Selama pandemi COVID-19, kedatangan 

turis global mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 58% hingga 78% atau 847 juta hingga 

1139 juta. Dilansir dari website Kemenparekraf/Baperekraf (2021), adanya PSBB dan penutupan 

pintu akses keluar masuk negara mengakibatkan penurunan pendapatan negara di sektor 

pariwisata sebesar Rp 20.7 milyar. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa COVID-

19 berdampak buruk bagi sektor pariwisata di Indonesia. 

2. Pariwisata di Era Normal Baru 

 Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meredam peningkatan kasus COVID-19 di 

Indonesia seperti memberlakukan PSBB dan vaksinasi untuk masyarakat. Dalam hal ini, sektor 

pariwisata juga ikut bangkit dari keterpurukan akibat COVID-19. Dilansir dari website 

kemenparekraf.go.id, ada tiga fase yang dilakukan oleh Kemenparekraf/Baparekraf yaitu 

Tanggap Darurat, Pemulihan, dan Normalisasi. Fase Tanggap Darurat yaitu memfokuskan pada 

kesehatan, seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan 

produktivitas saat Work From Home (WFH), melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan 

daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan. Sedangkan Fase Pemulihan yaitu 

melakukan pembukaan tempat wisata secara bertahap dengan menerapkan protokol CHSE 

(Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) di tempat wisata.  Dan terakhir 

adalah Fase Normalisasi, yaitu persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkatkan minat 

pasar, hingga diskon untuk paket wisata. 

 

Penelitian Terdahulu 

 Dalam jurnal yang menggunakan metode kualitatif berjudul Strategi Promosi Luar Negeri 

Jakarta Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 (Musthofa & Anwar., 2021) dengan hasil dari 

penelitian ini didapat bahwa promosi pariwisata Jakarta menggunakan 1) Media online seperti 

Website dan Instagram. 2) Membuat & mengikuti event 3) Media cetak seperti leaflet, brosur & 

bookflet serta melakukan Familiarization Trip (Fam Trip) yaitu mengundang jurnalis luar negeri 

untuk meliputi pariwisata unggulan Jakarta kemudian hasil dari liputan jurnalis tersebut di buatlah 

tulisan mengenai pariwisata Jakarta untuk disampaikan kepada khalayak luas dan menarik 

wisatawan untuk berkunjung ke Jakarta. 

 Strategi Pengelolaan Pariwisata di Masa COVID-19 (Studi di Wisata Taman Dolan, Desa 

Pandanrejo, Kota Batu) (Hardianto & Chornelia., 2021), dengan hasil dari penelitian bahwa 

Wisata Taman Dolan melakukan pemasaran produk wisata dimasa COVID-19 melalui media 

online berupa facebook, instagram, dan website. Pihak pengelola Wisata Taman Dolan juga 

melakukan pengorganisasian (Organizing) dengan melakukan pengurangan pegawai sekaligus 

menyeleksi tenaga kerja yang dinilai memiliki keterampilan dan keahlian SDM yang memadai 

sehingga dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dan melakukan pengawasan (Controlling) 

dengan menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah kunjungan wisatawan.  Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif.  

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan judul Strategi Pemasaran di Hotel 

Four Points by Sheraton Jakarta Pada Masa COVID-19 (Astini & Suyuthie., 2021). Hasil dari 

penelitian ini didapat bahwa terdapat 5 upaya promosi yang dilakukan Hotel Four Points by 

Sheraton Jakarta di masa COVID-19 yaitu 1) Robot Concierge, merupakan strategi promosi 



dengan cara memenuhi kebutuhan tamu berupa layanan informasi yang disajikan dengan 

menggunakan robot untuk menciptakan kepuasan kepada tamu hotel. Marketing Melalui Aplikasi 

Tiktok. 4) Paket promosi Work From Hotel, merupakan strategi promosi dengan menawarkan 

bekerja di Hotel. 5) Bekerja sama dengan Instansi, pengelola hotel bekerja sama dengan rumah 

sakit terkait penyediaan kamar bagi para keluarga maupun pasien. 2) Value Based Pricing, 

merupakan strategi promosi dengan cara menetapkan harga dengan cara menciptakan sistem yang 

dapat mencatat atau merekam keinginan dan kebutuhan tamu. 3) Digital 

 Jurnal berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Wisata Tradisional di Tengah Pandemi 

COVID-19 (Studi tentang Strategi Komunikasi Pemasaran CV Magnet Production Dalam 

Mempromosikan Wisata Pasar Tradisi Lembah Merapi di Tengah Pandemi COVID-19) (Sari., 

2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perumusan dan implementasi strategi 

komunikasi di wisata Pasar Tradisi Lembah Merapi. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, hasil yang didapatkan menyatakan bahwa pengelola wisata menggunakan empat bauran 

promosi yang terdiri dari iklan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), pemasaran 

sponsorship (sponsorship marketing) dan publisitas (publicity). Dari hasil penelitian ini hampir 

semua kegiatan komunikasi pemasaran menggunakan konsep digital marketing. 

 Dengan menggunakan metode kualitatif, dengan judul Analisis Bauran Komunikasi 

Pemasaran Wisata Tanjung Lesung Dimasa Pandemi COVID-19 (Fahirra & Putri., 2021). 

penelitian ini menunjukan bahwa pengelola wisata menggunakan bauran komunikasi atau 

promotion mix sebagai strategi penjualannya diantaranya yaitu periklanan, pemasaran 

perseorangan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, pemasaran langsung dan informasi dari 

mulut ke mulut. Pengelola wisata tidak merubah strategi pemasaran pada saat sebelum dan dimasa 

pandemi COVID-19. 

 Dari beberapa penelitian diatas dapat diketahui bahwa sudah ada penelitian yang 

membahas topik mengenai strategi pemasaran pariwisata di masa COVID-19. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan penelitian pertama 

yang membahas strategi pemasaran pariwisata di masa pandemi di Jepara Ourland Park. 

Penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak pengelola Jepara 

Ourland Park yang menggali informasi strategi pemasaran Jepara Ourland Park. 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

1. Metodologi dan pendekatan 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu prosedur dalam sebuah penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif serta 

memiliki bentuk perkataan tertulis maupun lisan yang berasal dari orang-orang yang memiliki 

sebuah perilaku yang dapat diamati (Bogdan dkk., 1992). Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu pihak pengelolah  Jepara Ourland 

Park. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a) Wawancara 

 Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak pengelola wisata Jepara Ourland 

Park yaitu Andrian Widiyanto selaku Manager Operasional yang dijadikan sebagai narasumber 

untuk diolah datanya. 

b) Observasi 

 Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mengunjungi lokasi wisata dan 

mengamati perilaku wisatawan di kawasan Jepara Ourland Park. 

c) Studi Dokumen 

 Peneliti mengumpulkan bahan-bahan tertulis, buku, artikel dari internet, hasil penelitian, 

jurnal untuk dijadikan pembahasan. 

d) Dokumentasi 



 

 Menurut Arikunto (2010:201), dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti 

barang-barang tertulis, dalam melaksanakan dokumentasi penulis menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku arsip desa, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

serta catatan harian. 

 

3. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles & 

Huberman yang menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 

cara yang interaktif dan juga secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh 

(Miles & Huber., 2014) 

a) Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, studi pustaka dan 

dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan 

refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, 

dirasakan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti 

tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi merupakan catatan yang memuat 

kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai. 

b) Penyajian Data 

 Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga memberikan 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian 

ini dilakukan sesuai dengan apa yang telah diteliti dan diperoleh dilapangan. 

c) Penarikan Kesimpulan 

 Setelah proses pengumpulan dan penyajian data, selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola 

penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini segera diverifikasi 

dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan yang sudah 

ada, tujuannya adalah agar diperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain cara itu bisa juga dengan 

mendiskusikannya. Berikut ini merupakan bagan teknik analisis data model Miles dan 

Huberman : 

 
Tabel 1. Teknik Analisis Data 

Sumber: Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, 1992 
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III. HASIL PENELITIAN 

A. Strategi Pemasaran yang Dilakukan saat Pandemi 

 Dalam penelitian kualitatif,  sumber data diperoleh tidak hanya melalui observasi 

berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, namun juga dari hasil wawancara. Disini penulis 

akan memaparkan hasil observasi maupun wawancara berupa strategi pemasaran yang dilakukan 

Jepara Ourland Park yang dilakukan di masa pandemi COVID-19.  1 

1. Menerapkan Protokol Kesehatan 

 Jepara Ourland Park mewajibkan pengunjungnya untuk mematuhi protokol kesehatan 

yang dihimbau oleh pemerintah secara ketat, seperti menyediakan wastafel, scan aplikasi Peduli 

Lindungi dan melakukan pengecekan sebelum pengunjung masuk, serta memberikan vaksinasi 

kepada seluruh pegawai dan sterilisasi area wisata. Jepara Ourland Park juga sudah memiliki 

sertifikat CHSE yang adalah program Kemenparekraf berupa penerapan protokol kesehatan yang 

berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan 

Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) sebagai bukti bahwa area wisata aman 

untuk dikunjungi di masa pandemi. 

2. Pembatasan Kunjungan Wisatawan 

 Jepara Ourland Park membatasi jumlah kunjungan wisatawan dalam rangka mengikuti 

peraturan dari Pemerintah Daerah Jepara disaat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  

(PPKM) level 3 yaitu 25% dari total kuantitas pengunjung yaitu 20.000 orang. Dapat diartikan 

bahwa Jepara Ourland Park hanya menerima kunjungan wisatawan maksimal yaitu 5.000 orang. 

Dalam penerapannya, Jepara Ourland Park memfasilitasi teknologi screening dipintu masuk guna 

menunjukan jumlah wisatawan yang masuk dihari tersebut.  Selain menunjukan bahwa Jepara 

Ourland Park sudah mengikuti peraturan Pemerintah Daerah, ini juga bermaksud untuk 

menunjukkan kepada Tim Satgas dan Kepolisian yang sedang melakukan sidak, sehingga Jepara 

Ourland Park memiliki bukti data kunjungan yang autentik. Teknologi tersebut sudah tidak 

digunakan ketika PPKM di Kota Jepara menurun menjadi level 1.  

3. Menjalin Relasi dan Kerja sama dengan Instansi atau Pihak Eksternal 

a) Dinas Pariwisata Jepara dan Kominfo 

 Dengan menjalin relasi dan kerja sama dengan kedua instansi ini, maka Jepara Ourland 

Park diuntungkan dengan didukungnya setiap kegiatan yang diadakan khususnya event yang 

diadakan. Jepara Ourland Park juga ikut serta dalam pameran, event dan workshop yang diadakan 

oleh instansi tersebut diluar daerah Jepara. 

b) POLRI & TNI 

 Jepara Ourland Park bekerja sama dengan POLRI & TNI berupa teknis yang sudah 

diterapkan yaitu ketika Kota Jepara mangadakan Tradisi Lomban. Tradisi Lomban merupakan 

pesta rakyat Jepara yang dirayakan di Pantai Kota Jepara. Pintu masuk Jepara Ourland Park 

merupakan salah satu akses menuju pantai dengan tujuan agar wisatawan tertarik untuk 

memasukan Jepara Ourland Park sebagai salah satu tujuan wisatanya. 

c) Paguyuban Pengelola Wisata (PPW), Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) 

dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)  

 Salah satu kerja sama yang sudah terlaksana dengan menggandeng tiga instansi tersebut 

yaitu mengadakan promosi paket wisata One Day Tour dan Three Days Tour yaitu paket wisata 

kunjungan pada beberapa tempat wisata dalam area Jepara dalam kurun waktu satu dan tiga hari 

yang didukung oleh Dinas Pariwisata Jepara. Dengan adanya promosi paket wisata ini, Jepara 

Ourland Park diuntungkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. 

d) Badan Intelijen Strategi atau BAIS TNI 

 Jepara Ourland Park mengadakan layanan vaksinasi COVID-19 secara massal di area 

wisata Jepara Ourland Park dengan konsep Drive Thru dengan BAIS TNI. Selain itu Jepara 

 
1 Wawancara dilakukan di Jepara Ourland Park pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 13:00 dengan 

narasumber Andrian Widiyanto yang merupakan Manajer Operasional Jepara Ourland Park. 



 

Ourland Park juga menggandeng beberapa media berita lokal dari Semarang, Jepara dan Kudus. 

Kegiatan ini juga didukung oleh Dinas Kesehatan Jepara. Namun strategi ini ternyata juga sukses 

mendatangkan berbagai media berita lain tanpa diundang untuk meliput seperti CNN, Kumparan, 

Detik.com, dll. Tujuan dari strategi ini untuk menciptakan esensi di benak masyarakat yaitu 

vaksin sambil berwisata di Jepara Ourland Park. 

e) Dinas Kesehatan Jepara 

 Strategi yang dilakukan dengan menggandeng Dinas Kesehatan Jepara yaitu memberikan 

lokasi untuk vaksinasi. Kegiatan ini akan pada tahun 2022, yang direncanakan akan dilakukan 

pada waktu akhir pekan dan  high season. Strategi ini juga digunakan untuk menarik wisatawan 

dengan tujuan  vaksin  sekaligus berwisata di Jepara Ourland Park. 

4. Menambah Fasilitas Baru  

 Menurut riset yang dilakukan oleh management Jepara Ourland Park, selama pandemi 

masyarakat menjadi lebih individual dikarenakan adanya peraturan untuk menjaga jarak. Dengan 

adanya fasilitas baru untuk kegiatan outbound yang berlokasi di pinggir pantai ini, wisatawan 

dapat berkunjung ke Jepara Ourland Park untuk melakukan kegiatan bersama namun tetap merasa 

aman karena area yang mendukung pengunjung untuk tetap menjaga jarak. Strategi ini dinilai 

Jepara Ourland Park berhasil untuk menarik minat wisatawan. 

5. Tidak Memberlakukan Potongan Harga Tiket Masuk (HTM) 

 Jepara Ourland Park tidak pernah menerapkan sistem diskon harga dikarenakan menurut 

risetnya, potongan harga dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku pengunjung. 

Dikhawatirkan bahwa pengunjung hanya berminat membeli HTM disaat harga sedang diskon saja 

dan hal tersebut terulang serta menjadi kebiasaan pengunjung. Namun Jepara  Ourland Park 

menerapkan sistem bundling ticket dengan memberikan bonus makanan, minuman, marchandise 

seperti mug, boneka, gantungan kunci, wadah tisu, kaos dan tas. 

6. Melakukan Riset  

 Jepara Ourland Park selalu melakukan riset, meneliti, menilai dan mengambil keputusan 

berdasarkan keadaan masyarakat saat pandemi COVID-19. Sebagai contoh yaitu, Jepara Ourland 

Park mengurangi promosi dengan tidak membuat konten yang bertema wisata diawal pandemi 

seperti membuat konten pariwisata di media sosial dikarenakan situasi yang terjadi masyarakat 

sedang menjaga diri dari penularan virus COVID-19 dan prihatin akan keuangan dikarenakan 

banyaknya masyarakat yang di PHK dari pekerjaannya. Jika Jepara Ourland Park membuat 

konten yang bertema ajakan berwisata di masa pandemi COVID-19 ini, dikhawatirkan 

masyarakat akan menilai Jepara Ourland Park tidak mendukung dan membantu usaha pemerintah 

untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19.  Analisa dan evaluasi dianggap sangat 

penting khususnya bagi pemasaran Jepara Ourland Park supaya terjadi pembelian berulang oleh 

wisatawan serta menjaga nama baik instansi di mata masyarakat baik yang pernah berkunjung 

maupun belum pernah berkunjung. 

 

B. Strategi Pemasaran yang Dilakukan Sebelum dan Saat Pandemi 

 Disini penulis akan memaparkan strategi pemasaran yang dilakukan Jepara Ourland Park 

yang masih dijalankan sebelum dan saat Pandemi. 

1. Menjalin Relasi dan bekerja sama dengan Instansi atau Pihak Eksternal 

a) Bekerja sama dengan Agensi Perjalanan 

 Strategi ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu kunjungan wisatawan 

Jepara Ourland Park meningkat dan instansi atau pihak yang membantu menarik pengunjung 

mendapatkan potongan sebesar 5% dari HTM. 

b) Bekerja sama dengan Jepara Otomotif Asosiasi (JOA)  

 JOA membawahi 43 komunitas penyuka kendaraan roda empat, menggunakan Jepara 

Ourland Park sebagai lokasi perayaan ulang tahun dan jambore. Tujuannya untuk pengenalan 

produk juga meningkatkan kunjungan wisatawan Jepara Ourland Park.  

 



2. Media Sosial 

 Jepara Ourland Park memiliki lima laman media sosial seperti Instagram, Facebook, 

Google Business, Youtube dan laman web dengan tujuan mempromosikan produk yang 

disuguhkan oleh Jepara Ourland Park secara daring. Sebelum pandemi COVID-19, tim 

pemasaran mengunggah konten pada  beberapa media sosialnya dengan paling lama sekali dalam 

tiga hari. Selama masa pandemi, Jepara Ourland Park mengunggah konten paling sedikit sekali 

dalam kurun waktu lima hari dikarenakan hasilnya tidak terlalu efektif. Berdasarkan riset yang 

dilakukan oleh manajemen Jepara Ourland Park bahwa di masa pandemi COVID-19, masyarakat 

lebih mengutamakan kesehatan dan melakukan penghematan secara finansial daripada berwisata, 

sehingga Jepara Ourland Park tidak terlalu menggencarkan promosi yang salah satunya dilakukan 

melalui media sosial. Promosi menggunakan media sosial mulai aktif dilakukan kembali saat level 

PPKM di Kota Jepara turun menjadi level 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Instagram Jepara Ourland Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Facebook Jepara Ourland Park 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Youtube Jepara Ourland Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Website Jepara Ourland Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Google Business Jepara Ourland Park 

 

 

 



3. Mengadakan Event 

 Jepara Ourland Park mengadakan event diantaranya konser musik, pengajian, pameran 

mobil, pameran kerajinan khas Jepara, stand UMKM dan JOPFEST. Namun selama masa 

pandemi COVID-19, semua event dengan skala pengunjung dalam jumlah besar yang dapat 

memicu banyaknya kerumunan diberhentikan karena adanya peraturan pemerintah daerah yaitu 

PPKM. Kegiatan yang berjalan di Jepara Ourland Park selama masa pandemi adalah pertunjukan 

musik secara langsung yang diadakan di kafe yang terletak area Jepara Ourland Park setiap 

seminggu sekali untuk menghibur pengunjung.  

4. Menyebarkan Brosur dan Flyer 

 Penyebaran brosur dan flyering dilakukan guna mengenalkan produk-produk yang 

disuguhkan oleh Jepara Ourland Park. Penyebarannya dilakukan di pusat keramain Kota Jepara 

agar lebih berpotensi menjangkau wisatawan, seperti di pusat keramaian Kota Jepara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Brosur Jepara Ourland Park 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Brosur Jepara Ourland Park 

 

 

 

 



 

5. Manajemen SDM Pegawai 

 Sebagai pelaku usaha wisata, Jepara Ourland Park mengedepankan keramahan pegawai 

kepada pengunjungnya. Evaluasi dilakukan setiap bulan untuk memantau kenyamanan kerja dan 

menilai perasaan setiap pegawainya. Ketika dilihat pegawai jenuh karena melakukan pekerjaan 

sehari-hari, pegawai tersebut akan dipindahkan ke divisi lain untuk beberapa saat. Tujuannya 

adalah agar pegawai tersebut tidak jenuh akan pekerjaannya yang monoton. Jepara Ourland Park 

belum pernah melakukan pengurangan pegawai sebelum dan saat pandemi COVID-19. Tujuan 

melakukan evaluasi SDM pegawai ini, Jepara Ourland Park ingin memastikan pegawainya 

melayani wisatawan dengan ramah dan dalam keadaan prima. 

 

IV. DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

A. Strategi Pemasaran yang Dilakukan saat Pandemi 

COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Jepara Ourland Park. Bahkan 

menyebabkan Jepara Ourland Park harus tutup pada waktu-waktu tertentu saat level PPKM 

didaerah Jepara naik. Strategi pemasaran merupakan komponen yang penting untuk mendukung 

kemajuan usaha atau bisnis. Dengan merancang strategi pemasaran, pelaku usaha dapat 

menyelaraskan produk, kualitas dan harga sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Apalagi di masa 

pandemi COVID-19 ini, pelaku usaha harus beradaptasi dengan berbagai peraturan daerah serta 

melakukan strategi pemasaran yang baru untuk sekedar menjaga hubungan baik atau bahkan 

meningkatkan jumlah wisatawan di masa pandemi. Karena menurunnya jumlah kunjungan yang 

dikarenakan pembatasan pergerakan masyarakat, Jepara Ourland Park membuat strategi-strategi 

pemasaran yang menarik bagi calon pengunjung juga menimbulkan rasa aman untuk tetap 

melakukan kegiatan dimasa pandemi. 

1. Menerapkan Protokol Kesehatan 

 Protokol Kesehatan disahkan oleh Kemenparekraf dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

(KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020. Pada dasarnya menerapkan protokol kesehatan 

merupakan kewajiban bagi setiap orang di masa pandemi COVID-19. Pelaku usaha wisata yang 

tetap buka dan melakukan kegiatan wisata wajib memberlakukan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) protokol kesehatan dari pemerintah seperti melakukan pengecekan dan menghimbau 

pengunjung untuk mencuci tangan, menggunakan masker dan menunjukkan surat vaksin. 

Pengunjung wajib memiliki aplikasi PeduliLindungi yang adalah salah satu alat yang digunakan 

untuk melakukan pelacakan dan menghentikan penyebaran COVID-19, yang membantu 

pemerintah untuk melakukan tracing dan tracking penyebaran virus. Dalam hal ini, Jepara 

Ourland Park beradaptasi dengan keadaan yang sedang terjadi dengan mengikuti peraturan untuk 

menerapkan protokol kesehatan, serta melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Peraturan yang diterapkan Jepara Ourland Park yang diterapkan untuk mendukung peraturan 

pemerintah dalam hal protokol kesehatan yaitu dengan wajib bagi pengunjung untuk memiliki 

aplikasi PeduliLindungi, menggunakan masker dan sudah melakukan vaksin. 

 Sebagai pelaku usaha, nilai dan aktivitas ekonomi penting. Namun di masa pandemi 

COVID-19, pelaku usaha juga perlu memprioritaskan kesehatan, kenyamanan dan keselamatan 

pengunjung. Oleh karena itu, Jepara Ourland Park melakukan quality control secara internal 

seperti memberi vaksin kepada pegawai dan sterilisasi area wisata. Bagi Jepara  Ourland Park, 

menerapkan protokol kesehatan bertujuan untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa tempat 

wisata ini aman dari penyebaran COVID-19 sehingga wisatawan yang ingin berkunjung tidak 

khawatir akan penularan virus tersebut. Sebagai pelaku usaha, menerapkan protokol kesehatan di 

masa pandemi sangatlah penting agar aktivitas wisata tetap berlangsung dan arus pemasukan tetap 

ada. Jepara Ourland Park memastikan tidak ada cluster baru penyebaran virus COVID-19 dari 

objek wisata ini. Bahkan Jepara Ourland Park sudah mendapat sertifikasi CHSE dari 

Kemenparekraf, yang menjadi salah satu keunggulannya dan memberikan rasa aman bagi calon 

pengunjung. 

 



2. Pembatasan Kunjungan Wisatawan 

 Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-

19 seperti salah satunya yaitu melakukan PPKM di setiap daerah, tak terkecuali di sektor 

pariwisata. Dengan adanya PPKM, pelaku usaha wisata wajib mengikuti peraturan yang telah 

diberlakukan yaitu melakukan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan untuk membantu 

pemerintah dalam memutuskan penyebaran COVID-19. Guna berjalannya peraturan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah, petugas daerah yang berwenang juga melakukan pemeriksaan secara 

langsung kepada seluruh elemen yang dianggap sumber keramaian seperti tempat wisata. Dengan 

menjalankan peraturan yang diberikan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha wisata dapat 

menjaga nama baik instansi dan hubungan relasi dengan pihak-pihak yang berwenang. Selama 

masa PPKM, Jepara Ourland Park hanya menerima kunjungan wisatawan maksimal 25% dari 

total kuantitas pengunjung, yaitu 5.000 orang. Menurut wawancara dengan narasumber, Jepara 

Ourland Park tidak pernah mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang karena mematuhi 

peratutan pemerintah daerah, sehingga dapat tetap buka dengan tetap melakukan pembatasan 

kunjungan wisatawan. 

3. Menjalin Relasi dan Kerja Sama dengan Instansi atau Pelaku Usaha Lain 

 Relasi merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. 

Dengan menjalin relasi, kedua belah pihak atau lebih yang bekerja sama tersebut dapat saling 

membantu demi mencapai tujuannya. Jepara Ourland Park menjalin relasi dengan berbagai pihak 

eksternal. Salah satunya dengan POLRI dan TNI, yaitu pada saat kegiatan Tradisi Lomban 

dilakukan, pintu masuk pantai Jepara Ourland Park menjadi salah satu jalur menuju tempat 

Tradisi Lomban dilaksanakan. Karena menjadi salah satu akses masuk, pengunjung Tradisi 

Lomban dapat melihat secara langsung Jepara Ourland Park yang diharapkan dapat memunculkan 

keinginan pengunjung Tradisi Lomban untuk berwisata ditempat wisata ini. Dengan menjalin 

relasi bersama Dinas Pariwisata dan Kominfo, Jepara Ourland Park diikut sertakan pada kegiatan, 

pameran atau workshop yang dilakukan instansi-instansi tersebut, sehingga Jepara Ourland Park 

mendapatkan sarana untuk dipromosikan. Bersama Paguyuban Pengelola Wisata (PPW), 

Perhimpunan Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI), saling mempromosikan satu sama lain dengan membuat Paket Wisata One Day Tour dan 

Three Days Tour, yaitu kegiatan berwisata ke beberapa destinasi dalam satu dan tiga hari. Inovasi 

hasil kerja sama Jepara Ourland Park bersama perhimpunan atau paguyuban tersebut akhirnya 

mendapatkan dukungan dari Dinas Pariwisata Jepara. Jepara Ourland Park bekerja sama BAIS 

TNI dan Dinas Kesehatan Jepara di masa pandemi COVID-19 untuk melakukan vaksin secara 

drive thru. Konsep wisata vaksin ini bertujuan agar pengunjung dapat melakukan kegiatan vaksin 

sekaligus melakukan pembelian diarea Jepara Ourland Park. Dengan bekerja sama dengan supir 

bus pariwisata, Jepara Ourland Park memberikan komisi kepada supir bus pariwisata yang 

mempromosikan dan membawa turis untuk berkunjung. Dengan menjalin relasi dan kerja sama 

dengan pihak eksternal, mengikuti kegiatan, serta  melaksanakan program diatas, Jepara Ourland 

Park diuntungkan dalam hal meningkatnya pendapatan dan kunjungan wisatawan. 

4. Menambah Fasilitas Baru 

 Inovasi dalam sebuah usaha merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk 

mengembangkan sebuah usaha menuju arah yang lebih baik. Dengan berinovasi dalam strategi 

pemasaran, suatu usaha dapat mengetahui dengan mencoba ide strategi pemasaran yang efektif 

untuk menarik pembeli. Sebagai pelaku wisata, Jepara Ourland Park harus terus berinovasi dalam 

melakukan pengembangan dan merawat kualitas produk yang ditawarkan ke wisatawan untuk 

meningkatkan daya tarik dan diharapkan wisatawan melakukan pembelian berulang karena 

pelayanan dan kualitas wahana.   

Wahana air yang tersedia diantaranya kiddy pool, twin pool, olympic pool, dan lazy river      
Untuk membantu pengunjung mengelilingi area wisata, Jepara Ourland Park menyediakan golf 

car yang bisa disewa pengunjung. Tidak hanya wahana air, tersedia juga permainan yang bisa 

dilakukan secara berkelompok, yaitu paintball dan gokart. Pada Kadjine Farm, pengunjung bisa 



 

bermain dan memberi makan kelinci dan domba. Selain itu ada juga science park, ferrary dan 

istana balon, kora-kora, mini train, dan flying elephant yang menargetkan calon pengunjung yang 

membawa anak-anak. Aktivitas lain yang bisa dicoba adalah menaiki wahana pesawat terbang 

(plane simulator) dan berfoto dengan menyewa kostum pilot yang disediakan. Karena letaknya 

yang tidak jauh dengan area pantai, Jepara Ourland Park memiliki fasilitas lain berupa olahraga 

air yaitu Banana Boat, Jetski dan Donat Boat di pinggir pantai yang tetap didampingi pemandu.  

 Fasilitas atau kegiatan baru yang disediakan oleh Jepara Ourland Park adalah area untuk 

melakukan kegiatan outbound. Dengan adanya akses langsung ke area pantai, pengunjung dapat 

langsung melakukan kegiatan wisata outbound tanpa perlu memasuki area Waterpark. Ketika 

wisatawan sedang melakukan outbound, wisatawan ditawarkan potongan harga untuk pembelian 

tiket Waterpark. Ini dilakukan agar pengunjung yang semula hanya melakukan wisata outbound 

akhirnya melakukan pembelian tambahan untuk dapat mengakses  dan mencoba wahana atau 

fasilitas lain yang berada di area Jepara Ourland Park. 

5. Tidak Memberlakukan Potongan HTM 

 Diskon biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha pada waktu tertentu sebagai promosi 

untuk menarik pembeli. Selain menjual produk dengan harga yang lebih murah, pelaku usaha juga 

bermaksud mengenalkan kualitas produk yang dijual tersebut sehingga diharapkan pembeli 

melakukan pembelian berulang setelah mencoba produk tersebut. Berdasarkan observasi dari 

pengalaman pribadi yang dilakukan narasumber pada salah satu perusahaan soft drink, 

pemberlakuan diskon pada waktu tertentu terus-menerus hanya akan membuat kebiasaan bagi 

pembeli melakukan transaksi pada saat adanya potongan harga. Baginya, ini dapat menyebabkan 

tidak seimbangnya tingkat penjualan pada saat pemotongan harga dilakukan dan disaat harga 

kembali normal. Dibandingkan memberikan potongan HTM, Jepara Ourland Park menjual nilai 

emosional berupa kebersamaan dan keramahan yang dinilai memunculkan rasa keterikatan antara 

konsumen dengan produk tersebut. Dengan koneksi secara emosional tersebut, konsumen akan 

melakukan pembelian berulang karena produk sudah memiliki ikatan emosional dengannya. 

Jepara Ourland Park lebih memilih untuk menjual bundling tiket sebagai strategi pemasarannya. 

Bundling tiket yang dijual merupakan tiket masuk perarea dengan marchandise seperti cangkir, 

boneka, gantungan kunci, tempat tisu, kaos dan tas. 

6. Melakukan Riset 

 Riset merupakan suatu hal yang penting dilakukan di sebuah perusahaan untuk 

mengetahui dan melakukan hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar atau masyarakat. 

Dengan melakukan riset, sebuah perusahaan dapat beradaptasi dengan situasi pasar atau 

masyarakat yang sedang terjadi sehingga meminimalisir kesalahan tindakan yang memicu 

kekecewaan masyarakat pada suatu instansi atau perusahaan. Riset yang dilakukan Jepara 

Ourland Park adalah melalui mencari informasi dari pihak terkait, observasi dan dengan 

kuesioner. 

 Saat tersebar rumor bahwa kolam renang media penyebaran virus COVID-19, Jepara 

Ourland Park melakukan riset untuk mendapatkan informasi yang valid dan memberikan edukasi 

kepada calon pengunjung mengenai hal tersebut. Zat disinfektan pada air kolam, seperti klorin 

dan bromin, dapat membunuh berbagai jenis mikroorganisme, seperti bakteri dan virus, sehingga 

penularan virus Corona melalui air kolam renang sangat kecil dibandingkan lewat udara. Inilah 

yang kemudian menjadi salah satu bentuk pemasaran dan meyakinkan calon pengunjung bahwa 

Jepara Ourland Park merupakan destinasi yang tepat dikunjungi dimasa pandemi. 

  Jepara Ourland Park juga melakukan riset mengenai strategi pemasaran yang sebaiknya 

dilakukan dimasa pandemi yang akhirnya menghasilkan beberapa perubahan diarea wisata juga 

teknik pemasaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat saat ini, yaitu berwisata 

dengan perasaan aman dan nyaman. 

 Dari riset yang dilakukan juga oleh Jepara Ourland Park, di masa pandemi, masyarakat 

lebih cenderung memikirkan cara untuk bertahan hidup dan menyimpan uang untuk kebutuhan 

sehari-hari. Oleh karena itu, Jepara Ourland Park  mengurangi pemasaran berupa konten-konten 



yang diunggah pada media sosial karena dinilai tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kunjungan. 

Mengingat keadaan masyarakat di masa pandemi, konten wisata yang berlebihan dianggap tidak 

pas bagi tim pemasaran karena nilai emosionalnya tidak akan sampai, karena salah satu daya tarik 

yang ingin ditunjukan Jepara Ourland Park adalah dengan memiliki ikatan emosional dengan 

pengunjungnya. 

B. Strategi Pemasaran yang Dilakukan Sebelum dan Saat Pandemi 

Meskipun strategi pemasaran baru dilakukan oleh para pelaku usaha di masa pandemi 

COVID-19, bukan berarti strategi pemasaran yang lama dan sudah berjalan tidak dilakukan. 

Tidak ada ruginya suatu perusahaan atau pelaku usaha menjalankan strategi pemasaran dengan 

cara yang lama jika strategi pemasaran tersebut dinilai efektif. Dalam hal ini, Jepara Ourland Park 

melakukan beberapa inovasi strategi pemasaran baru di masa pandemi COVID-19 namun masih 

tetap menjalankan beberapa strategi pemasaran yang lama dan sudah berjalan sebelum pandemi 

COVID-19 seperti pemasaran online menggunakan media sosial, sebar brosur, mengadakan 

event, controlling SDM pegawai dan menjaga hubungan relasi yang sudah terjalin dengan instansi 

atau pihak luar. Beberapa strategi pemasaran tersebut tetap dilakukan namun tidak terlalu 

digencarkan bahkan ada yang ditiadakan.  

1. Menjalin Relasi dan Bekerja sama dengan Instansi atau Pihak Eksternal 

Menjalin relasi dengan pihak luar tetap harus dilakukan supaya menjaga hubungan yang 

sudah terjalin baik yang masih menjalankan kerja sama atau tidak di masa pandemi COVID-19 

ini. Dalam hal ini, Jepara Ourland Park tetap bekerja sama dengan agensi perjalanan untuk 

mendatangkan wisatawan dari luar namun tidak dengan Jepara Otomotif Association (JOA). 

Selama pandemi COVID-19,  Jepara Ourland Park tidak bisa bekerja sama dengan JOA dengan 

membuat event seperti yang sudah biasa dilakukan oleh kedua belah pihak dikarenakan event 

tersebut menghadirkan jumlah kerumunan orang yang banyak. 

2. Media Sosial Online 

Di era teknologi sekarang ini, tentunya media sosial sangatlah penting sebagai sarana 

untuk mendukung strategi pemasaran dalam sebuah usaha. Media sosial dapat diakses oleh siapa 

saja tanpa batasan sehingga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menginformasikan dan 

mempromosikan produknya kepada khalayak masyarakat. Namun di masa pandemi COVID-19 

ini, pelaku usaha harus beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang lebih mengutamakan 

keamanan dan menghemat finansial serta diberlakukannya peraturan jaga jarak oleh pemerintah. 

Dalam hal ini, Jepara Ourland Park mengurangi promosi melalui media sosial karena dinilai tidak 

efektif untuk mendatangkan wisatawan di masa pandemi COVID-19 ini. 

3. Event 

Dengan mengadakan sebuah kegiatan atau event, pelaku usaha dapat mengenalkan 

produknya dengan berinteraksi secara langsung dengan calon pembeli serta meningkatkan brand 

awareness. Dalam interaksinya, calon pembeli dapat melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pelaku usaha dan pelaku usaha juga bisa menjelaskan secara rinci mengenai produk yang 

ditawarkannya. Dengan diberlakukannya peraturan menjaga jarak oleh pemerintah di masa 

pandemi COVID-19 ini, Jepara Ourland Park menghentikan beberapa kegiatan yang berpotensi 

memicu banyaknya kerumunan. Event saja yang dilakukan Jepara Ourland Park yaitu pertunjukan 

musik secara langsung di lokasi tempat makan dan kafe yang ada di area wisata yang dilakukan 

sekali dalam seminggu untuk menghibur wisatawan. 

4. Menyebarkan Brosur 

Brosur dapat digunakan sebagai media promosi untuk menginformasikan kualitas dan 

harga suatu produk kepada calon pembeli oleh pelaku usaha. Dengan menyebar brosur, calon 

pembeli dapat dengan mudah membaca dan mengetahui informasi yang diberikan oleh suatu 

perusahaan atau pelaku usaha. Dalam hal ini, Jepara Ourland Park sudah melakukan kegiatan 

sebar brosur sebelum dan saat pandemi COVID-19 dengan menentukan titik-titik penyebaran 

yang dinilai efektif dan berdampak signifikan untuk mendatangkan kunjungan wisatawan. 

 



 

5. Manajemen SDM Pegawai 

Manajemen SDM pegawai berfungsi untuk melakukan perencanaan dan pengembangan 

pegawai untuk memastikan semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan efisien 

sesuai SOP yang diterapkan. Dalam dunia pariwisata, keramahan merupakan hal yang wajib 

dilakukan saat melayani wisatawan. Dalam hal ini, Jepara Ourland Park selalu melakukan 

pemantauan untuk menilai mood pegawainya dalam kondisi prima dengan cara melakukan rolling 

atau di pindah ke devisi lain supaya pegawai tidak jenuh melakukan pekerjaan sehari-harinya 

yang monoton sehingga diharapkan pegawai Jepara Ourland Park tetap dalam kondisi prima dan 

ramah saat melayani wisatawan. 

6. Menjual Tiket Masuk Dengan Platform Online 

 Untuk membatasi keramaian yang terjadi di pintu masuk, Jepara Ourland Park 

menyediakan berbagai cara untuk membeli tiket masuk. Selain melalui platform online seperti 

DigiTiket dan Traveloka, pengunjung juga bisa mendapatkan tiket masuk melalui media sosial 

Jepara Ourland Park. Dengan ini, wisatawan dapat mengurangi kontak dengan orang lain saat 

mengunjungi Jepara Ourland Park. 

 

V. KESIMPULAN 

      Di masa pandemi COVID-19 ini, sektor pariwisata mengalami keterpurukan dengan 

adanya peraturan pemerintah yang memberlakukan pembatasan sosial atau jaga jarak untuk 

memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Jepara Ourland Park mengambil langkah, 

menganalisa keadaan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang dinilai tepat untuk 

dilakukan di masa pandemi ini. Berdasarkan analisis secara keseluruhan pada destinasi yang 

menjadi objek penelitian, dapat disimpulkan yang lebih diutamakan Jepara Ourland Park untuk 

menarik calon pengunjung adalah konten media digital seperti Instagram, Facebook, Google 

Business, Youtube dan laman web maupun brosur, baliho, ataupun flyer, yang memberi informasi 

kepada calon pengunjung jika Jepara Ourland Park sudah melakukan quality control secara 

internal seperti memberi vaksin kepada pegawai, sterilisasi area wisata dan memenuhi persyaratan 

pemerintah daerah juga mendapatkan sertifikasi CHSE dari Kemenparekraf, sehingga 

memberikan rasa aman bagi calon pengunjung. Guna mengenalkan produk-produk yang 

disuguhkan oleh Jepara Ourland Park, brosur, baliho, ataupun flyer ditempatkan di area Kota 

Jepara yang berpotensi menjangkau wisatawan, seperti di pusat keramaian Kota Jepara. 

Bekerja sama dengan instansi-instansi atau pihak eksternal membuat Jepara Ourland Park 

diuntungkan dalam hal meningkatnya pendapatan dan kunjungan wisatawan. Strategi pemasaran 

merupakan komponen penting dalam sebuah usaha wisata. Jepara Ourland Park menganalisa 

kebutuhan masyarakat, sehingga akhirnya dapat mengambil langkah strategi pemasaran yang 

tepat untuk diimplementasikan sesuai dengan  keadaan yang terjadi pada saat itu. 
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