
 

 

PENDAHULUAN 

 
Saloka Theme Park merupakan theme park terbesar pertama di Jawa Tengah yang 

diresmikan oleh menteri pariwisata Arief Yahya pada 22 Juni 2019 silam. Terletak di 

Jalan Fatmawati No. 154, Lopait, Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 

dengan luas 12 hektar, Saloka Theme Park memiliki 25 wahana permainan dan berbagai 

hiburan yang dibagi menjadi 4 zona yaitu ; Zona Pesisir, Zona Balalantara, Zona 

Kamayayi, Zona Ararya, dan Zona Segara Prada. Sebagai theme park pertama di Jawa 

Tengah, Saloka Theme Park mengangkat tema kearifan budaya lokal sebagai salah satu 

keunikannya. Saloka Theme Park sendiri dikelola oleh PT. Panorama Indah Permai. 

Sebagai upaya Saloka Theme Park dalam mendatangkan wisatawan di berbagai daerah 

Saloka Theme Park melakukan berbagai strategi promosi dan pemasaran. Salah satu 

strategi pemasaran yang dilakukan yaitu melalui komunikasi pemasaran. Komunikasi 

pemasaran (marketing communication) sebagai mana dikemukakan oleh Kotler & Keller 

merupakan sebuah sarana bagi sebuah perusahaan untuk berusaha menginformasikan, 

membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung 

mengenai produk dan merek yang dijual (Kotler-Keller 2008). Agar efisien dan efektif 

komunikasi pemasaran dapat dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai saluran 

komunikasi untuk menyampaikan pesan yang disebut dengan Integrated Marketing 

Communication (IMC). 

 

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan banyak dampak 

yang kuat pada industri pariwisata Indonesia dan perubahan karakter wisatawan. Saloka 

Theme Park  sebagai perusahaan pariwisata yang tergolong baru di Jawa Tengah 

mengalami berbagai dampak akibat pandemi Covid-19. Salah satu dampak yaitu 

penurunan kunjungan wisatawan. Hal ini dapat dilihat pada angka kunjungan pada masa 

pandemi di Januari - November yaitu sebesar 157.336 pengunjung, sedangkan pada tahun 

sebelumnya sebelum adanya pandemi Saloka Theme Park mampu meraih 478.535 

pengunjung. Pada bulan April - Juni 2020 Saloka Theme Park harus berhenti beroperasi 

dan tidak menerima kunjungan guna mencegah penyebaran pandemi. Hingga pada bulan 

Juli 2020 Saloka Theme Park mulai diberikan izin untuk beroperasi kembali namun 

dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. 

Meskipun telah beroperasi, Saloka Theme Park  mengalami penurunan angka kunjungan 

yang turun sangat drastis. Sehingga Saloka Theme Park memerlukan penyusunan strategi 

untuk menarik pengunjung. Dengan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi, akan 

memudahkan Saloka Theme Park dalam menyampaikan pesan kepada pengunjung. 

Namun perbedaan karakter wisatawan pada masa pandemi memerlukan strategi yang 

berbeda dalam IMC.  

Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk  menganalisa strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Saloka Theme Park dalam menarik 

wisatawan terutama pada masa pandemi Covid-19 dengan mengacu pada aspek 

komponen-komponen dalam IMC (integrated marketing communication). Adapun 

pertanyaan penelitian adalah : 1) Apa saja strategi komunikasi pemasaran terpadu yang 

dilakukan Saloka Theme Park pada sebelum dan setelah pandemi?. 2) Apa saja indikator 

keberhasilan strategi komunikasi pemasaran Saloka Theme Park?. 3) Apakah yang 

menjadi hambatan dalam menjalankan strategi komunikasi  pemasaran selama pandemi 

Covid-19? 



 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian Terdahulu 

 
Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemasaran Jungleland Adventure 

Theme Park Bogor Dalam Upaya Menarik Pengunjung” oleh Indrapraja dkk., 2017, berisi 

mengenai analisid strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Jungleland untuk 

menarik pengunjung melalui beberapa komponen IMC yaitu strategi periklanan 

(advertising), sales promotion, dan public relation. Hasil dari penelitian ini dalam strategi 

beriklan Jungleland dilakukan melalui baliho, poster, billboard, dan lain-lain. Sedangkan 

untuk strategi sales promotion dengan memberikan program-program berupa buy 1 get 1 

free, free minuman, dan program diskon lainnya. Adapun untuk strategi public relation 

dilakukan melalui penyelenggaraan event, CSR, press release, media gathering, dan lain-

lain.  

 

Penelitian kedua ditulis oleh Maulana, tahun 2017 dengan judul “Strategi 

Komunikasi Pemasaran Terpadu Grand Wahid Hotel Salatiga Dalam Meningkatkan 

Okupansi Paket Edutrip”. Penelitan ini membahas strategi komunikasi pemasaran terpadu 

Grand Wahid Hotel yang meliputi periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, dan penjualan langsung. Strategi yang dilakukan oleh Grand 

Wahid Hotel pada beberapa kegiatan pemasaran belum dilakukan secara maksimal 

contohnya pada press release. Mayoritas dari target wisatawan yang melakukan edutrip 

mengetahui paket yang ditawarkan melalui informasi mulut ke mulut. 

 

 Penelitian selanjutnya berjudul “Implementasi Komunikasi Pemasaran 

Terintegrasi di Destinasi Wisata Pantai Boom Banyuwangi” oleh M Zidni, 2017. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pantai Boom Banyuwangi 

mengimplementasikan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi (IMC). Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa Pantai Boom Banyuwangi mengintegrasikan beberapa 

elemen dalam IMC yaitu advertising, public relation, dan e-marketing.  

 
Dari ketiga referensi penelitian diatas, penelitian tersebut merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Namun dalam penelitian ini terdapat sedikit perbedaan yaitu dalam 

meneliti pada masa pandemi Covid-19. Sehingga penulis melakukan penelitian terhadap 

strategi pemasaran terintegrasi Saloka Theme Park, dengan membandingkan strategi pada 

masa sebelum pandemi dan selama pandemi. 

 

 

LANDASAN TEORI 
 

 

Komunikasi Pemasaran 

 
Marketing communication merupakan kegiatan pemasaran dengan menggunakan 

teknik-teknik komunikasi yang bertujuan memberikan informasi perusahaan terhadap 

target pasarnya (Priansa, 2017). Sedangkan menurut Kotler dan Keller komunikasi 

pemasaran (marketing communication) adalah sarana dimana perusahaan berusaha 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun 

tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual (Kotler-Keller 2008). Sutisna dalam 



 

(Indrapraja, dkk., 2017) menyebutkan bahwa pemasaran memiliki tiga tujuan utama : 1) 

to inform, 2) aware yaitu untuk  meningkatkan awareness konsumen terhadap keberadaan 

brand, 3) persuade yaitu untuk mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara 

berulang.  Berdasarkan uraian diatas, sebagai destinasi yang tergolong masih baru, Saloka 

Theme Park tentu membutuhkan pengkomunikasian akan brand yang dimiliki. Hal ini 

berguna untuk mengingatkan target akan brand dan kemudian terdorong untuk 

menggunakan produk yang ditawarkan.  

 

Integrated Marketing Communication 

 
Kotler dan Amstrong  mendefinisikan Integrated Marketing Communication (IMC) 

yaitu sebuah konsep yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, 

konsisten, dan meyakinkan mengenai perusahaan dan produknya (Philp Kotler & 

Amstrong, 2001). Sedangkan menurut (Hidayah, 2021) definisi komunikasi pemasaran 

pariwisata terintegrasi adalah cara melakukan komunikasi pemasaran dengan 

mensinergikan berbagai teknik, metode, media dan atau saluran (channels) komunikasi 

pemasaran agar memiliki peran yang saling melengkapi terhadap pencapaian tujuan 

komunikasi pemasaran secara keseluruhan. Gambar berikut adalah ilustrasi dari 

komunikasi pemasaran terintegrasi. 

KPI (Key Performance Indicator) 

 
Banerjee dan Bueti mendefinisikan key performance indicators (KPIs) sebagai 

ukuran berskala dan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi 

dalam tujuan mencapai target organisasi. Selain itu KPIs dapat digunakan untuk 

menentukan objektif yang terukur, melihat tren, dan mendukung pengambilan keputusan 

(Banerjee-Bueti 2012). Untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan strategi promosi dan 

pemasaran yang telah dilakukan, diperlukan adanya penyusunan KPIs. KPIs juga akan 

mempermudah dalam melakukan evaluasi atas strategi yang telah dilakukan serta 

membantu pengambilan langkah strategi selanjutnya. 

 
Gambar 1. Ilustrasi IMC Menurut Belch dalam (Hidayah, 2021) 

(Sumber: https://pemasaranpariwisata.com/2021/05/03/komunikasi-
pemasaran-pariwisata/) 

 

 



 

 

METODE  

 

Penelitian ini dilakukan di Saloka Theme Park  pada bulan Desember 2020 – 

Februari 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif mengenai strategi 

komunikasi pemasaran terpadu Saloka Theme Park  yang dilakukan sebelum dan selama 

masa pandemi Covid-19, serta hambatan dan tantangan dalam strategi komunikasi 

pemasaran Saloka Theme Park. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu 

melalui wawancara mendalam,  observasi langsung, dan dengan meninjau data-data 

sekunder yang diperoleh dari aset-aset Saloka Theme Park seperti akun media sosial, 

website Saloka Theme Park serta literatur dokumen-dokumen Saloka Theme Park lainya. 

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam dengan menggunakan instrumen 

yang telah dibuat. Teknik sampling dilakukan dengan menggunakan teknik snowball 

sampling dengan narasumber beberapa staff departemen Marketing & Entertainment 

Saloka Theme Park. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara 

sedangkan data primer diperoleh dari sumber-sumber lainnya seperti internet, website 

Saloka Theme Park, media sosial, dan dokumen Saloka Theme Park. Metode analisis 

yang digunakan adalah metode komparatif analisis. Yaitu dengan membandingkan 

perbedaan strategi pemasaran pada masa pandemi dan sebelum pandemi. 

 

 

HASIL PENELITIAN  

 

Saloka Theme Park merupakan theme park pertama dan terbesar di Jawa Tengah 

yang diresmikan pada 22 Juni 2019. Terletak di Jalan Fatmawati No. 154, Lopait, Kec. 

Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan berada tidak jauh dari Rawa Pening. 

Nama Saloka sendiri terinspirasi dari nama ayah Baru Klinthing, yaitu Ki Hajar 

Salokantara dalam cerita legenda Baru Klinthing. Saloka Theme Park dibangun di bawah 

naungan PT Panorama Indah Permai dengan mengangkat tema kearifan lokal dan 

kebudayaan Jawa Tengah. Dengan luas 12 hektar, Saloka Theme Park memiliki kurang 

lebih 25 wahana permainan yang dapat dinikmati oleh berbagai usia. 

 

Unique Selling Point (USP) 

 
Adapun berdasarkan sumber pada dokumen Company Profile Saloka Theme Park 

2020, USP (Unique Selling Point) Saloka Theme Park adalah : 1) Lokasi yang strategis di 

antara 4 kota besar Jawa Tengah dan DIY sehingga mudah dijangkau. 2) Pertunjukan 

spektakuler Baru Klinthing Show yang menjadi pertunjukan waterfall fountain pertama di 

theme park Indonesia. 3) Pemandangan pegunungan dan Rawa Pening. 4) Perpaduan 

teknologi modern dengan tema kearifan lokal dan budaya Jawa menjadi ciri khas. 

 

Target dan Segmentasi 

 
Segmentasi pasar merupakan strategi dalam marketing untuk membagi-bagi atau 

mengelompokkan pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan 

atau kelompok-kelompok pasar (segmentasi pasar) yang bersifat homogen (Swastha-

Irawan 2005). Segmentasi pasar Saloka Theme Park yang tercantum pada Company 

Profile berdasarkan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik-karakteristik dibawah 

ini. 



 

 

Motivasi Kunjungan 
Segmentasi pasar Saloka Theme Park berdasarkan dari motivasi kunjungan adalah untuk 

melakukan liburan atau rekreasi.  

 

Geografis 
Segmentasi berdasarkan geografis, Saloka Theme Park berfokus pada wisatawan 

domestik khususnya wisatawan domisili Jawa Tengah, DIY, dan sekitarnya.  

 

Demografis 
Untuk segmentasi berdasarkan demografis adalah wisatawan laki-laki dan perempuan 

dengan range usia 5-40 tahun baik wisatawan individu, grup, maupun family. SES 

(socioeconomic status) A,B, dan C. 

 

Psikografis 
Minat yang tinggi dalam kegiatan mengeksplorasi dan belajar bagi wisatawan anak-anak. 

Untuk wisatawan remaja memiliki minat dalam mengeksplor dan menemukan tantangan-

tantangan baru. Sedangkan untuk wisatawan dewasa hingga manula memiliki minat 

dalam kegiatan yang menantang namun tetap dengan mengutamakan kenyamanan 

(comfort) dan keselamatan (safety). Namun seiring dengan adanya pandemi Covid-19, 

maka terdapat segmen khusus wisatawan yang tidak/kurang memiliki kekhawatiran 

dalam melakukan perjalanan wisata di era pandemi ini. 

 

Branding 

 
Branding merupakan sebuah aktivitas komunikasi  yang dilakukan baik oleh 

organisasi perusahaan, wisata, tempat, kegiatan politik, maupun personal untuk 

menyampaikan dan mendapatkan citra yang baik dari stakeholders, konsumen, atau rekan 

bisnis lainnya (Prasetyo dan Nufian S 2020). Branding dari Saloka Theme Park sendiri 

ialah “Taman Rekreasi Terbesar di Tengah Jawa” namun seiring dengan adanya pandemi, 

tidak cukup hanya “Taman Rekreasi Terbesar di Tengah Jawa” , namun Saloka Theme 

Park juga ingin memberikan citra yang baik mengenai jaminan kebersihan dan 

keselamatan bagi pengunjung pada masa pandemi. 

 

 

Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Saloka Theme Park Sebelum dan 

Selama Pandemi 
 

Strategi komunikasi pemasaran Saloka Theme Park baik pada sebelum maupun 

setelah pandemi Covid-19, keduanya mencakup beberapa komponen dalam konsep IMC 

(integrated marketing communication). Promosi dan pemasaran Saloka Theme Park 

mengacu pada IMC dapat dilihat dari beberapa komponen IMC yang meliputi 

advertising, sales, public relation dan e-marketing yang masing-masing akan dipaparkan 

sebagai berikut. 

 

Advertising 
Kegiatan perikanan Saloka Theme Park  pada masa sebelum dan sesudah 

pandemi dilakukan dengan penayangan iklan melalui kerjasama dengan beberapa media 

baik media cetak, media online, dan penyiaran seperti radio. Selain itu Saloka Theme 



 

Park  juga menggunakan billboard sebagai media penayangan iklan yang terletak di 

beberapa kota seperti Solo, Semarang, Jogjakarta, dan Kabupaten Semarang. Media yang 

digunakan dalam beriklan dipilih berdasarkan pada target pasar yang menjadi sasaran 

dalam penyampaian informasi/pesan. Perbedaan strategi beriklan pada masa sebelum dan 

selama pandemi dapat dilihat pada rangkuman tabel berikut. 

 

 
Dari Tabel 1. Dapat dilihat bahwa terdapat sedikit perbedaan dan penyesuaian dalam 

strategi beriklan yang dilakukan oleh Saloka Theme Park yaitu pada kegiata beriklan di 

media TV, radio, dan media cetak.  

 

Sales Promotion 
Sales promotion yang dilakukan oleh Saloka Theme Park pada masa sebelum & 

setelah pandemi antara lain adalah : Promo free lunch box untuk rombongan, promo free 

ice cream, promo voucher diskon makanan dan merchandise, promo “Wisata ke Saloka 

Theme Park Dapat Mobil”, dan promo-promo lainnya. Selain itu Saloka Theme Park 

bekerjasama dengan beberapa marketplace seperti : Shopee, Tiket.com, Klook, Goers dan 

lain-lain untuk meningkatkan penjualan. 

Tabel 1. Kegiatan Periklanan Saloka Theme Park pada Sebelum dan Selama Pandemi 

Jenis Media Sebelum Pandemi Selama Pandemi 

TV Beriklan dibeberapa kanal TV 
(Metro dan RTV) 

- 

Media Online Pemasangan Banner Ads terkait 
diskon, event, dan lain-ain pada 
situs partner media online. 

Pemasangan Banner Ads terkait 
diskon, event, dan lain-ain pada 
situs partner media online. 

Radio Menjangkau radio dengan 
pendengar sekitar Jawa. 

Memperluas kerjasama dengan 
partner dan menjangkau radio 
dengan pendengar sekitar Jawa 
dan juga radio dangdut (Palapa) 
untuk menjangkau pasar 
menengah kebawah. 

Media Cetak Bekerjasama dengan beberapa 
partner media koran. 

Mengutamakan kerjasama 
dengan media koran, khususnya 
yang menjangkau wilayah Jawa 
Tengah dan sekitarnya (Solopos, 
Tribun Jateng, Suara Merdeka, 
Jawa Pos) 

Billboard Memberikan informasi-informasi 
mengenai upcoming event, 
promo, dan lain-lain. 

Memberikan informasi-informasi 
mengenai upcoming event, 
promo, dan lain-lain. 

Sumber: Wawancara dan observasi 

 



 

 
Dari Tabel 2. sales promotion dilakukan dengan lebih gencar dan variatif hal ini 

dilakukan untuk menyesuaikan kondisi selama pandemi terjadi dan menarik kunjungan 

pada masa pandemi melalui penawaran promo yang lebih menarik.  

 

Public Relations (Kehumasan) 
Strategi public relations yang dilakukan Saloka Theme Park bertujuan untuk 

menjaga relasi yang baik dengan media dan masyarakat, serta menjaga citra positif brand. 

Baik pada masa sebelum pandemi dan selama pandemi, Saloka Theme Park melakukan 

beberapa kegiatan promosi dan pemasaran pada public relation antara lain melalui: press 

release, media gathering, press conference, dan event. Perbedaan strategi pada kegiatan 

public relation Saloka Theme Park pada masa pandemi adalah penyisipan konten dan 

statement mengenai protokol kesehatan untuk melakukan rebranding mengenai CHSE 

pada masa pandemi.  
 

 

Tabel 2. Kegiatan Periklanan Saloka Theme Park pada Sebelum dan Selama Pandemi 

Kegiatan Sales Promotion Sebelum Pandemi Selama Pandemi 

Diskon Memberikan diskon khusus 
ketika Soft opening dan Grand 
Opening  

Memberikan diskon 20% 
untuk khusus KTP Jawa 
Tengah dan DIY pada bulan 
Oktober 2020. 

Kerjasama dengan market 
place 

Memberikan opsi pembelian 
tiket melalui beberapa partner 
marketplace (Traveloka, 
Tiket.com, Goers, dan lain-
lain) 

Memberikan opsi pembelian 
tiket melalui beberapa partner 
marketplace (Klook, 
Tiket.com, Goers, dan lain-
lain) 
Memberikan diskon melalui 
kerjasama dengan partner 
Shopee melalui penjualan 
flash sale.  

Voucher makanan dan 
souvenir 

- Free Voucher pembelian 
makanan dan souvenir pada 
bulan Desember 2020. 

Group Diskon Memberikan harga dan bonus 
khusus bagi wisatawan 
rombongan dengan minimal 
25-30 orang dalam periode 
waktu tertentu. 

Memberikan harga dan bonus 
khusus bagi wisatawan 
rombongan dengan 
memperkecil jumlah minimal 
rombongan (15-10 orang) 
dalam periode waktu tertentu. 

Program Undian  Pengundian ditunda. Program undian Dolan 
Berhadiah yang sempat 
tertunda, diadakan pada 31 
Desember secara online. 

Opsi Tiket Hanya tiket terusan Tersedia tiket terusan dan 
non-terusan. 

Sumber: Observasi dan wawancara. 

 



 

 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama pandemi, Saloka Theme Park 

memilih untuk mengadakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta 

melakukan publikasi mengenai berita-berita positif yang menyertakan informasi protokol 

kesehatan yang telah diterapkan. 

 

E-marketing 

Pada kegiatan e-marketing Saloka Theme Park melalui feeds,dan instagram story. 

Pada masa pandemi, Saloka Theme Park lebih memaksimalkan kegiatan e-marketing 

karena lebih dapat menjangkau masyarakat luas. Selain itu Saloka Theme Park 

melakukan strategi baru dengan mengikuti tren penggunaan aplikasi Tiktok di masyarakat 

luas. Kegiatan e-marketing dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3. Kegiatan Public Relations (Kehumasan) Saloka Theme Park pada Sebelum 
dan Selama Pandemi 

Kegiatan Sebelum Pandemi Selama Pandemi 

Press Conference Dilakukan dengan mengundang partner 

media secara langsung. 

Dilakukan dengan 

mengundang partner media 

melalui aplikasi meeting online 

untuk menghindari kerumunan. 

Event Dilakukan secara langsung tanpa 

adanya batas kuota kunjungan. 

Dilakukan secara langsung 

dengan menerapkan 

pembatasan kuota maksimum 

50%. 

Press release Press release berisi tentang liputan 

event, program dan informasi tentang 

Saloka Theme Park. 

Press release berisi tentang 

liputan event, program dan 

informasi umum, informasi re-

opening, penerapan standar 

protokol kesehatan, dan 

liputan-liputan lainnya yang 

disertai statement tentang 

penerapan protokol kesehatan. 

Sumber: Observasi dan wawancara. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Kegiatan E-Marketing Saloka Theme Park pada Sebelum dan Selama Pandemi 

Media Sebelum Pandemi Selama Pandemi 

Website Masih menggunakan desain 
website lama.  
Website masih cenderung 
memakan waktu yang cukup 
lama untuk memuat laman. 

Melakukan re-design website yang 
lebih simpel, cepat dan praktis untuk 
meningkatkan kualitas website 
dalam memberikan informasi. 

Search engine optimization 
(SEO) 

 Memaksimalisasi pencarian di 
search engine supaya lebih mudah 
ditemukan website dan informasi-
informasi terkait Saloka Theme 
Park. 

Paid promote  Melakukan paid promote pada akun 
wisata dengan follower yang cukup 
banyak untuk menarik followers dan 
meningkatkan brand awareness. 

Social Media Marketing 
(Instagram, Facebook, dan 
Twitter) 

Memberikan informasi 
mengenai wahana, event, dan 
diskon melalui akun media 
sosial Saloka Theme Park.  
Berlangganan paid ads untuk 
menampilkan iklan di media 
sosial. 

-Memberikan informasi mengenai 
wahana, event, dan diskon melalui 
akun media sosial Saloka Theme 
Park. 
-Melakukan strategi paid promote 
melaui akun-akun wisata di 
instagram untuk meningkatkan 
brand awareness. 
-Membuat challenge (Adunyali 
challenge dan jingle Saloka cover 
challenge) untuk meningkatkan 
followers akun media sosial. 
- Berlangganan paid ads untuk 
menampilkan iklan di media sosial 
terkait iklan diskon, dolan berhadiah, 
dan lain-lain. 

Social Media Marketing 
(Youtube dan Tiktok) 

Membuat video tentang 
pengenalan Saloka dan 
dokumentasi event-event 
hanya melalui channel 
Youtube. 

-Membuat video tentan re-opening 

beserta penerapan protokol 
kesehatan. 
-Melakukan strategi paid advertising 
video pada Youtube mengenai 

pengenalan Saloka secara general 
untuk meningkatkan brand 
awareness. 
-Membuat video mengenai informasi 

event, diskon, dan lain-lain. 
 

Sumber: Observasi dan wawancara. 

 

 



 

Indikator keberhasilan strategi komunikasi pemasaran Saloka Theme Park 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, KPIs Saloka Theme Park pada masa 

pandemi dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 
 

Hambatan dan Tantangan Marketing pada masa Pandemi 
 

Akibat dari pandemi Covid-19 industri pariwisata di Indonesia mengalami 

penurunan. Untuk dapat bertahan pada masa pandemi ini, tentu terdapat banyak hambatan 

dan tantangan baru dalam kegiatan marketing. Hambatan yang terjadi pada masa pandemi 

dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan secara eksternal dan hambatan secara internal. 

 

Hambatan eksternal 
Hambatan eksternal merupakan hambatan yang datang dari lingkup diluar Saloka Theme 

Park. Hambatan eksternal ini meliputi : 

1. Kebijakan pemerintah 

Kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penutupan 

tempat umum (mall, tempat wisata, dan lain-lain), dan larangan mudik membuat 

perpindahan wisatawan domestik menurun. Hal ini juga menjadi salah satu hambatan 

bagi Saloka Theme Park untuk menarik wisatawan. Untuk itu, pada masa awal 

pandemi, Saloka Theme Park harus berhenti beroperasi untuk sementara dan pada 

masa peak season Saloka Theme Park harus membatasi kunjungan dan 

mempersingkat jam operasional. Hal ini menjadi salah satu faktor penurunan 

pendapatan Saloka Theme Park. 

 

 

Tabel 5. KPIs Saloka Theme Park Selama Pandemi 

Aktivitas  KPIs Pengukuran Target 

Advertising Billboard Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Media 
online 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Media 
cetak 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Sales 
Promotion 

Wisatawan 
Group 

Pendapatan Kuantitas/bulan Rp 200.000.000/bulan 

Public 
relation 

Press-con 
& Media 
gathering 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Press 
release 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Event Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

E-marketing Media 
Sosial 
(Instagram 
& Tiktok) 

Followers Kuantitas/minggu 500/minggu 

Organic 
reach 

Kuantitas/minggu Minimal 10% dari jumlah 
followers 

 SEO Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Sumber: Observasi dan wawancara. 

 



 

2. Kekhawatiran masyarakat 

Perkembangan covid-19 yang semakin meningkat menimbulkan kekhawatiran bagi 

masyarakat untuk melakukan perjalanan jauh dan mengunjungi pusat keramaian. Hal 

ini menjadi hambatan Saloka Theme Park dalam menarik kunjungan wisatawan. 

3. Penurunan ekonomi global 

Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan yang krusial. Pada masa pandemi, 

banyak masyarakat yang terkena dampak dari pengurangan pegawai sehingga 

masyarakat tidak bisa mendapatkan penghasilan. Sehingga masyarakat sedang dalam 

situasi dimana kebutuhan untuk memenuhi pangan menjadi hal yang paling utama. 

Sehingga pada masa pandemi, sangat sedikit masyarakat yang mengutamakan 

kebutuhan untuk liburan. Hal ini membuat Saloka Theme Park sulit untuk menarik 

wisatawan.    

 

Hambatan internal 
Hambatan internal merupakan hambatan yang datang dari lingkup dalam Saloka Theme 

Park. Hambatan internal ini meliputi : 

1. Penurunan pendapatan 

Menurunnya angka kunjungan wisatawan pada masa pandemi, membuat pendapatan 

menurun. Oleh sebab itu, kegiatan marketing harus mengalami penurunan budget. 

Hal ini membuat Saloka Theme Park harus memutus beberapa kerjasama dengan 

partner (khususnya partner media televisi). 

2. Pergantian pegawai 

Akibat penurunan pendapatan pada masa pandemi, Saloka Theme Park harus 

melakukan pengurangan pegawai. Sehingga pengelola harus menata ulang struktur 

organisasi dan mengganti kepemimpinan pada tiap-tiap departemen. Tidak terkecuali 

pada Marketing Department, kepemimpinan yang beralih mengharuskan team 

marketing bergabung dengan entertainment department sehingga team yang baru 

harus beradaptasi dan mempelajari ulang dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya. Untuk mempelajari tentang tugas tim marketing, pegawai secara rutin 

melakukan meeting dan diskusi bersama dengan departemen lainnya serta meninjau 

ulang dokumen, dan langkah-langkah strategi promosi Saloka Theme Park yang 

telah disusun oleh tim sebelumnya. Hal ini tentu memerlukan waktu yang tidak 

singkat. 

 

Tantangan 

Perbedaan karakter wisatawan dan juga perbedaan situasi pada masa pandemi ini, 

menjadi tantangan baru dalam kegiatan strategi komunikasi pemasaran Saloka Theme 

Park dalam upaya menarik wisatawan. Tantangan utama dalam strategi komunikasi 

pemasaran Saloka Theme Park yaitu dalam memperoleh kepercayaan wisatawan untuk 

mengunjungi Saloka Theme Park pada masa pandemi. Salah satu strategi yang dilakukan  

adalah dengan melakukan rebranding. Sebelumnya branding communication Saloka 

Theme Park adalah “Taman Rekreasi Terbesar di Tengah Jawa”, namun selama pandemi, 

tidak cukup hanya “Taman Rekreasi Terbesar di Tengah Jawa” namun  Saloka Theme 

Park juga harus mampu untuk memberikan image mengenai CHSE (clean, health, safety, 

and environment) melalui konten-konten yang memuat protokol kesehatan yang telah 

dijalankan, peningkatan fasilitas kebersihan, dan pelaksanaan protokol kesehatan secara 

ketat. Saloka Theme Park berusaha untuk mengkomunikasikan bahwa CHSE menjadi hal 

yang utama pada masa pandemi sehingga dengan adanya CHSE, dapat mengurangi 

ketakutan dan kekhawatiran masyarakat untuk berwisata ke Saloka Theme Park. 

 



 

 

DISKUSI DAN PEMBAHASAN  

 

 

Analisa Strategi Komunikasi Terpadu Saloka Theme Park 

 
Berdasarkan pemaparan hasil data yang diperoleh, Strategi komunikasi 

pemasaran Saloka Theme Park baik pada sebelum maupun setelah pandemi Covid-19, 

keduanya mencakup beberapa komponen dalam konsep IMC (integrated marketing 

communication) yaitu advertising, sales, public relation dan e-marketing.Salah satu hal 

penting dalam masa pandemi adalah memperkuat branding terkait CHSE. Nurdin 

Hidayah menjelaskan dalam hal branding pada masa pandemi, destinasi harus mampu 

memberikan jaminan CHSE secara konsisten, baik melalui strategi komunikasi 

pemasaran maupun dalam hal penyampaian pelayanan atau service delivery. Cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan dan melaksanakan protokol CHSE secara 

ketat dan konsisten (Hidayah, 2020). Pada masa pandemi Covid-19 Saloka Theme Park 

telah menambahkan pengkomunikasian mengenai CHSE (cleanliness, health, safety, and 

environment) melalui konten-konten pada beberapa media promosi seperti Instagram, 

Youtube, Facebook, twitter dan lain-lain dan melaksanakan protokol CHSE secara ketat 

dan konsisten. Strategi ini merupakan usaha untuk melakukan rebranding untuk tidak 

hanya memberikan liburan yang ceria dan menyenangkan, namun juga memberikan 

jaminan mengenai CHSE kepada wisatawan pada masa pandemi sehingga wisatawan 

mendapatkan kenyamanan yang lebih.  

Pada kegiatan periklanan/advertising, dapat dilihat pada Tabel 1. bahwa strategi 

yang dilakukan tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Pada masa pandemi hanya 

terdapat sedikit perbedaan pada strategi beriklan di media cetak (koran) dan radio. Pada 

media cetak (koran), Saloka Theme Park lebih menyasar  media cetak untuk audience 

wilayah Jawa Tengah. Dikarenakan pada masa pandemi, Saloka Theme Park melakukan 

penyesuaian target wisatawan yaitu wisatawan domisili Jawa Tengah dan sekitarnya. Hal 

ini dilakukan karena pada masa pandemi, pergerakan wisatawan domestik tidak dapat 

bebas seperti masa sebelum pandemi, masyarakat lebih cenderung memiliki kekhawatiran 

dan menghindari perjalanan yang terlalu jauh (luar provinsi, luar pulau dan luar negeri) 

dikarenakan adanya himbauan dan peraturan pemerintah untuk meminimalisir mobilitas 

masyarakat dan juga perkembangan virus Corona di Indonesia. Oleh karena lokasi Saloka 

Theme Park yang berada di Jawa Tengah, maka Saloka Theme Park ingin menjangkau 

wisatawan sekitar Jawa Tengah melalui beriklan mengenai program/promo-promo pada 

koran Jawa Tengah seperti Solopos, Suara Merdeka (radar Semarang), Tribun Jateng, dan 

Jawa Pos. Dengan menjangkau media yang berfokus pada daerah Jawa Tengah, 

diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap Saloka Theme Park baik 

terhadap lokasi, program-program, event, dan lain-lain sehingga dengan meningkatnya 

awareness, diharapkan dapat menarik wisatawan Jawa Tengah untuk berkunjung ke 

Saloka Theme Park pada masa pandemi. 

 

 

 



 

 

Pada Gambar 2. Dapat dilihat bahwa Saloka Theme Park melakukan strategi beriklan pada 

katalog promo koran Suara Merdeka radar Semarang. Konten katalog promo berisi 

mengenai program diskon bagi wisatawan KTP Jawa Tengah dan DIY. Dengan memilih 

koran Suara Merdeka radar Semarang, Saloka Theme Park nampak melakukan 

penyesuaian media beriklan dengan target wisatawan Jawa Tengah (Semarang) pada 

masa pandemi. Tidak hanya melalui media cetak, namun saloka juga beriklan melalui 

media online (Suara Merdeka, Tribun Jateng, Gatra, dan lain-lain) melalui banner ads. 

 Kemnaker Indonesia dalam (Yamali-Putri 2020) mencatat bahwa akibat pandemi 

Covid-19, sebanyak 1.943.916 pekerja dirumahkan oleh 114.340 perusahaan. Hal ini 

tentu membuat daya beli masyarakat menurun karena banyaknya masyarakat yang harus 

kehilangan sumber pendapatan. Untuk menyiasati hal tersebut, Saloka Theme Park 

menyusun strategi pada sales promotion untuk memberikan program penawaran 

penjualan yang lebih banyak dan variatif untuk pengunjung. Sales promotion merupakan 

aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan memberikan keuntungan tambahan bagi 

konsumen, dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini berguna untuk menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian (Indrapraja dkk., 2017). Adapun keuntungan 

tambahan yang diberikan Saloka Theme Park ketika masa pandemi adalah melalui 

diskon, free voucher  makanan dan souvenir, undian berhadiah, group discount, flash sale 

dan lain-lain yang dapat dinikmati dalam batas waktu tertentu. Selain menyediakan 

keuntungan tambahan secara langsung, Saloka Park Juga bekerjasama dengan partner 

seperti Klook, Tiket.com, Goers, dan Shopee. Bank Indonesia (BI) dalam CNN Indonesia 

mencatat jumlah transaksi pada e-commerce mengalami peningkatan hampir dua kali 

lipat pada masa pandemi. Dari 80 juta transaksi pada 2019 meningkat 140 juta transaksi 

hingga Agustus 2020 (CNN, 2020). Berdasarkan data tersebut, kerjasama Saloka Theme 

Park dengan partner merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan penjualan tiket 

pada masa pandemi tanpa harus melanggar protokol kesehatan.   

 Pada bulan Februari 2021 Saloka Theme Park mengumumkan adanya pilihan 

tiket non-terusan melalui akun Instagram Saloka Theme Park  untuk memberikan 

kesempatan bagi wisatawan untuk dapat berkunjung ke Saloka Theme Park dengan harga 

yang lebih terjangkau. Dalam Travel Kompas, Dony Suryatin (marketing & 

entertainment manager Saloka) menyebutkan bahwa Saloka Theme Park menambahkan 

tiket non-terusan juga sebagai feedback atas masukan masyarakat mengenai harga tiket 

Saloka Theme Park. Tiket non terusan ini dibuat sebagai pilihan bagi pengunjung yang 

hanya ingin masuk, berfoto, menikmati kuliner, atau hanya menemani keluarga bermain 

 
Gambar 2. Katalog Promo pada Koran Suara Merdeka Semarang  

(Sumber: Arsip Saloka) 

 



 

(Permana, 2021). Menurut (Kotler-Armstrong 2018) dalam buku Principles of Marketing  

menuliskan “The major marketing mix tools are classified into four broad groups, called 

the four Ps of marketing: product, price, place, and promotion. To deliver on its value 

proposition, the firm must first create a need-satisfying market offering (product). It must 

then decide how much it will charge for the offering (price) and how it will make the 

offering available to target consumers (place). Finally, it must engage target consumers, 

communicate about the offering, and persuade consumers of the offer’s merits 

(promotion).”. Dalam buku tersebut, Kotler dan Armstrong menuliskan bahwa secara 

umum, terdapat 4 alat bauran pemasaran yang disebut 4P (product, price, place, 

promotion). Sebuah perusahaan harus mampu mensinergikan keempat alat tersebut dalam 

strategi pemasaran. Penyediaan tiket non-terusan, menunjukan bahwa Saloka Theme Park 

melakukan strategi harga (price) untuk target wisatawan menengah-kebawah. Mengingat 

pada masa pandemi, masyarakat mengalami penurunan ekonomi sehingga dengan adanya 

pilihan tiket non-terusan ini, Saloka Theme Park mencoba menyediakan produk dengan 

harga yang lebih murah dikhususkan bagi wisatawan yang ingin berkunjung namun hanya 

untuk sekedar menikmati kuliner, berfoto, atau menemani keluarga. 

 

 

 
 

Gambar 3. Tiket Non Terusan Saloka Theme Park  
(Sumber: Instagram @salokapark) 

 
 

Smith dan Zook, 2011 mendefinisikan public relation sebagai upaya sebuah 

perusahaan dalam mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antara 

perusahaan dengan publik termasuk dengan karyawan, investor, pelanggan, pemerintah, 

masyarakat, dan banyak lainnya. Upaya Saloka Theme Park dalam mengembangkan dan 

memelihara hubungan dengan publik dilakukan melalui press release, event, CSR, press 

conference dan media gathering. Pada masa pandemi, untuk menjaga citra brand terkait 

CHSE, kegiatan public relation dilakukan dengan sangat hati-hati. Press release 

dilakukan dengan memberikan pemberitaan yang memuat CHSE. Event tahunan bertajuk 

“Saloka Berbagi Ceria” sebagai bentuk CSR (Company Social Responsibility) dan “Dolan 

Berhadiah” dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan press 

conference dan media gathering, selama pandemi dilakukan secara virtual/online untuk 

menghindari kerumunan. Contoh press release pada masa pandemi dapat dilihat pada 

gambar-gambar berikut. 

 



 

 
 

Gambar 4. Berita Pembukaan Saloka pada New Normal 
(Sumber:Gatra.com) 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Berita Saloka Berbagi Ceria Sebelum Pandemi  

(Sumber:TribunJateng.com) 
 



 

 
Gambar 6. Berita Saloka Berbagi Ceria Selama Pandemi  

(Sumber:TribunJateng.com) 
 
 

Dapat dilihat pada perbedaan  Gambar 5. dan Gambar 6.  bahwa press release pada masa 

pandemi, lebih menunjukan penyelenggaraan event dengan mematuhi protokol kesehatan 

dengan tertib untuk menjaga citra brand terkait CHSE. 

E-marketing adalah kegiatan promosi dan pemasaran dalam bentuk digital 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyampaikan 

informasi. Untuk memaksimalkan jangkauan pasar selama pandemi, Saloka Theme Park 

juga melakukan strategi melalui e-marketing. Strategi yang dilakukan antara lain melalui 

redesign website, social media paid promote, Google Ads, social media ads (facebook, 

instagram, youtube), SEO (search engine optimization),dan pemasangan banner ads di 

media-media online. Salah satu hal yang menarik dalam strategi e-marketing Saloka 

Theme Park pada masa pandemi adalah penggunaan TikTok. Angga Anugrah Putra  

(Head of Content and User Operations TikTok Indonesia) yang dilansir dalam 

Katadata.com mengungkapkan pengguna TikTok di Indonesia naik sebesar 20% pada 

masa pandemi dan terus meningkat (Annur, 2020). Hal ini menjadi peluang besar bagi 

para pelaku pemasaran dan promosi dalam menggunakan TikTok sebagai media 

komunikasi brand. Hal tersebut juga dilakukan oleh Saloka Theme Park. Secara berkala 

Saloka Theme Park memberikan konten-konten mengenai informasi Saloka, CHSE, dan 

lain-lain melalui TikTok.  

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa dalam masa pandemi Saloka 

Theme Park berfokus pada mengembangan brand image mengenai CHSE dalam kegiatan 

pemasaran dan promosi. Saloka Theme Park melakukan berbagai penyesuaian strategi 

dengan melihat perilaku dan karakteristik wisatawan di masa pandemi.  

 

Analisa KPIs 
 

Banerjee dan Buoti mendefinisikan Key Performance Indicator (KPI) sebagai 

ukuran berskala dan kuantitatif yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja 

organisasi dalam mencapai target organisasi (Banerjee-Bueti 2012). Berdasarkan tabel.5 

KPIs kegiatan pemasaran dan promosi Saloka Theme Park masih belum tersusun secara 



 

detail dan rinci pada seluruh kegiatan pemasaran dan promosi. Pada tabel.5 KPIs yang 

telah tersusun hanya pada social media marketing dan sales. Untuk dapat mengevaluasi 

dan memastikan target tercapai, kegiatan pemasaran dan promosi Saloka Theme Park 

memerlukan penyusunan KPIs secara terstruktur, rinci dan detail. Selain untuk mengukur 

kinerja, Banerjee dan Buoti juga mengatakan KPIs dapat menjadi pendukung dalam 

pengambilan keputusan (Banerjee-Bueti 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut, 

penetapan KPIs adalah hal yang krusial terlebih pada masa pandemi untuk memastikan 

bahwa segala program promosi dan pemasaran sampai pada tujuan yang diinginkan. 

Selanjutnya KPIs juga dapat digunakan sebagai panduan Saloka Theme Park untuk 

menganalisis serta menentukan strategi selanjutnya. 

 

 

Penanggulangan Hambatan dan Tantangan 
 

Dalam mengatasi hambatan dan tantangan baik tantangan eksternal maupun 

internal, Saloka Theme Park telah melakukan usaha sebaik mungkin untuk dapat bertahan 

pada masa pandemi. Hambatan eksternal yang dihadapi meliputi kebijakan pemerintah, 

perubahan perilaku masyarakat, dan penurunan daya beli masyarakat. Untuk mengatasi 

hal tersebut, dalam kegiatan promosi dan pemasaran, Saloka Theme Park telah menyusun 

strategi untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah terkait protokol kesehatan, 

pembatasan kegiatan usaha, dan juga mengubah target wisatawan. Pada masa sebelum 

pandemi, Saloka Theme Park menarget wisatawan domisili Jawa barat & Jawa Timur, 

dan Jakarta sedangkan pada masa pandemi Saloka Theme Park berfokus untuk target 

wisatawan Jawa Tengah dan DIY saja untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan 

meminimalisir penyebaran virus namun juga tidak mengabaikan wisatawan domisili 

lainnya. Selain itu Saloka Theme Park melakukan strategi dalam pricing dengan 

penyediaan potongan harga dan penyediaan tiket non-terusan yang jauh lebih terjangkau 

sebagai solusi dalam menyikapi penurunan daya beli masyarakat pada masa pandemi. 

Dalam mengatasi hambatan internal, Saloka Theme Park melakukan strategi untuk 

memaksimalkan sumber dana dan sumber daya manusia dengan sebaik mungkin. Namun 

dengan belum tersusunnya KPIs yang lengkap dan rinci sulit untuk menilai apakah 

strategi dan sumber dana sudah digunakan secara tepat dan efisien. Tantangan utama pada 

masa pandemi berfokus pada perbedaan karakteristik wisatawan. Sebelumnya telah 

dibahas bahwa pada masa pandemi Saloka Theme Park berusaha untuk melakukan 

rebranding terhadap CHSE melalui berbagai kegiatan promosi dan pemasaran. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk Saloka Theme Park dalam menghadapi tantangan tersebut. 

 

 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisa strategi komunikasi 

pemasaran terpadu Saloka Theme Park dapat disimpulkan bahwa dalam menarik 

wisatawan baik pada masa sebelum maupun setelah pandemi Covid-19, strategi 

komunikasi Saloka Theme Park mengacu pada IMC (Integrated Marketing 

Communication) yang meliputi : advertising, sales, public relation dan  e-marketing. 

Strategi komunikasi pada masa pandemi berfokus pada penyampaian rebranding CHSE 

Saloka Theme Park. Upaya dalam menyampaikan rebranding terkait CHSE antara lain 

melalui peningkatan customer value terhadap CHSE yang diberikan melalui penyediaan 

fasilitas, maupun pelayanan secara langsung. Dalam membangun image baik sebelum 

pandemi dan selama pandemi, Saloka Theme Park bekerjasama dengan para partner 



 

media (cetak maupun online). Pada masa pandemi Saloka Theme Park secara konsisten 

mengkomunikasikan  rebranding terkait CHSE melalui berbagai media komunikasi untuk 

mendapatkan kepercayaan wisatawan. Pengukuran keberhasilan strategi komunikasi 

(KPIs) pemasaran sejauh ini belum tersusun secara rinci sehingga sulit untuk mengukur 

keberhasilan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran pada masa pandemi, 

terdapat berbagai hambatan dan tantangan baik secara eksternal maupun internal. 

 

 

SARAN/REKOMENDASI 

 
Berdasarkan hasil data dan pembahasan, maka peneliti dapat menyarankan bagi 

kegiatan promosi dan pemasaran Saloka Theme Park pada masa pandemi yaitu untuk 

menyusun  dan menetapkan KPIs pada setiap kegiatan pemasaran. KPI dibuat untuk 

menjadi acuan program dan kegiatan pemasaran dan promosi Saloka Theme Park dalam 

mencapai tujuan dan target terutama pada masa pandemi. KPIs juga dapat digunakan 

sebagai acuan dalam mengevaluasi ketercapaian dalam setiap kegiatan promosi dan 

pemasaran sehingga departemen pemasaran dapat menentukan strategi, tujuan, dan target 

selanjutnya untuk mencapai visi dan misi utama Saloka Theme Park.  
Saran selanjutnya yaitu untuk tetap mempertahankan branding terkait CHSE 

yang telah dibentuk pada masa pandemi. Meskipun terdapat kemungkinan pandemi dapat 

berakhir di masa yang akan datang, namun penyediaan fasilitas, dan juga service terkait 

CHSE harus tetap dipertahankan sehingga value yang diperoleh oleh wisatawan tetap 

utuh dan konsisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




