
 

 

ABSTRAK 

 
Setelah pemerintah memberikan kesempatan bagi tempat wisata untuk dibuka kembali, banyak 

destinasi yang kembali beroperasi namun dengan pengelolaan destinasi yang berbeda. Salah satunya ada 

pada destinasi Jepara Ourland Park. Destinasi ini dikelola dengan berbeda terutama pada pengelolaan 

pengunjungnya. Pengelolaan pengunjung ini mengacu pada bagaimana destinasi memberikan pelayanan 

terbaiknya walau pandemi masih melanda. Pengelola juga perlu mencari tahu terkait dengan daya dukung 

sosial yang diterapkan pada pengelolaan pengunjung di destinasi. Hal ini akan bisa berdampak pada tingkat 

kepuasan dan pengalaman wisata pengunjung. Pada penelitian yang dilakukan penulis kali ini bertujuan 

untuk menganalisa bagaimana daya dukung sosial yang diterapkan oleh pengelola destinasi berjalan di kala 

pandemi. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan pengunjung di masa pandemi seperti faktor protokol kesehatan dan vaksinasi yang dilakukan 

oleh pengunjung, hal ini tentunya memberikan pengaruh rasa aman dan nyaman bagi pengunjung yang 

datang ke destinasi. Lalu ada faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah maksimal 

pengunjung yang masuk ke destinasi. Hal ini tentunya diterapkan oleh pengelola destinasi untuk 

mempermudah pengelolaan dan pengendalian arus pengunjung yang datang ke destinasi. Tingkat kepuasan 

dan pengalaman wisata pengunjung terbukti memberikan dampak positif bagi pengelola destinasi yang 

berarti bahwa pengelolaan daya dukung sosial yang diterapkan oleh destinasi berjalan dengan baik. 

Kata kunci : Pengelolaan pengunjung, Daya dukung sosial, Jepara ourland park 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Pandemi virus covid-19 belum hilang di Indonesia, banyak daerah yang terkena imbasnya akibat 

dari adanya pandemi ini. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan interaksi sosial sempat berhenti 

sementara. Salah satunya pada sektor pariwisata indonesia. Semenjak diberlakukan kebijakan lockdown, 

beberapa tempat wisata harus ditutup untuk menghindari penyebaran pandemi virus corona tersebut. 

Dampak negatif yang diterima pun bermacam seperti pengurangan tenaga kerja akibat menurunnya 

pendapatan yang didapat oleh pengelola destinasi, bahkan sampai kebangkrutan. Namun, masih banyak 

pengelola destinasi kreatif yang memikirkan cara untuk kembali beroperasi atau tetap menghasilkan 

pendapatan walau di masa pandemi. Seiring berjalannya waktu, pemerintah memberikan kebijakan baru 

yaitu penerapan era New Normal yang bertujuan untuk memberikan pengaruh adaptasi kebiasaan baru 

kepada masyarakat agar kembali produktif di tengah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan pada 

pelaksanaan kegiatan masyarakat yang berlangsung. Selama masa tersebut pemerintah memberikan 

beberapa kebijakan yang berguna untuk menghentikan penyebaran virus covid-19 salah satunya adalah 



 

 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang bertujuan untuk membatasi kerumunan 

masyarakat yang sedang berinteraksi sosial pada suatu tempat agar nantinya bisa tidak menjadi media 

penyebaran dari pandemi virus covid. Salah satu daerah yang terkena dampak dari kebijakan PPKM di 

indonesia tepatnya di jawa tengah, yaitu kota Jepara. 

Kota Jepara adalah salah satu daerah di jawa tengah yang memiliki destinasi wisata yang lumayan 

banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Menurut website https://jepara.go.id/ 

jumlah penduduk yang ada di kota Jepara berjumlah 1.205.800 jiwa pada tahun 2016. Namun selama 

pandemi belum ada informasi lebih lanjut tentang jumlah penduduk yang tersisa di kota Jepara. Penerapan 

kebijakan PPKM pada tingkat 4 sangat berpengaruh pada beberapa tempat wisata yang mengharuskan 

mereka berhenti beroperasi. Pada kondisi kritis seperti ini beberapa pengelola harus cepat mengambil 

tindakan agar keberlanjutan dari destinasi wisata masih bisa berlanjut hingga keadaan membaik. Namun 

selang berjalannya waktu ketika keadaan perlahan mulai membaik, pemerintah kota Jepara akhirnya 

meringankan masyarakat dengan menerapkan PPKM pada tingkat 2 dimana pada tingkat tersebut 

masyarakat termasuk pengelola wisata boleh kembali membuka destinasinya untuk umum, salah satu 

destinasi yang kembali buka adalah Jepara Ourland Park. 

Jepara Ourland Park adalah sebuah tempat wisata air megah yang dibangun di atas lahan 11 Hektar 

pinggir Pantai Mororejo. Destinasi ini adalah tempat yang cukup terkenal di Kota Jepara karena memiliki 

tempat wisata air terbesar di jawa tengah, tak hanya wahana kolam renang, destinasi ini juga memiliki 

wahana atraksi lainnya seperti kora-kora, komedi putar, tempat bermain anak, lapangan paintball serta 

kebun binatang mini yang menarik. Dalam pengelolaannya, jumlah pengunjung yang datang ke destinasi 

tersebut mencapai 10 ribu pengunjung per harinya pada tahun 2018. namun saat ini destinasi ada dalam 

penerapan PPKM maka jumlah pengunjung yang masuk harus berjumlah 25% dari biasanya. Tentunya 

penurunan pengunjung ini juga berpengaruh pada pengelolaan destinasi Jepara Ourland Park itu sendiri. 

Saat ini destinasi kembali dibuka dan pengunjung pun berdatangan untuk berlibur, namun hal yang perlu 

diperhatikan kembali adalah pada pengelolaan pengunjung di destinasi. Pembatasan jumlah pengunjung 

sudah diterapkan, pengunjung bisa merasa kurang nyaman dan aman dengan kondisi destinasi terlalu ramai. 

Di akhir pekan, berdasarkan data jumlah pengunjung yang didapat oleh pengelola, destinasi bisa 

menampung pengunjung yang datang dengan kisaran 300 hingga 400 pengunjung per harinya. Dengan 

jumlah pengunjung tersebut mengakibatkan terjadinya antrian di berbagai spot seperti ticketing, fasilitas 

seperti toilet, tempat duduk atau pun wahana bermain. Hal yang perlu diperhatikan agar tingkat 

kenyamanan dan keamanan pengunjung tidak berkurang dan juga lingkungan sekitar destinasi bisa 

terhindar dari kerusakan akibat jumlah pengunjung yang tidak terkelola dengan baik. Maka dari itu 
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pengelola perlu melakukan peningkatan dengan mengetahui daya dukung wisata dari destinasi tersebut 

terlebih dahulu. 

Menurut Livina dalam Siswantoro dkk (2012 : 101) Daya dukung wisata adalah jumlah maksimum 

orang yang boleh mengunjungi satu tempat wisata pada saat bersamaan tanpa menyebabkan kerusakan 

lingkungan fisik, ekonomi, sosial budaya dan penurunan kualitas yang merugikan bagi kepuasan 

wisatawan. Menurut Lucyanti dkk (2013) bahwa daya dukung lingkungan dapat menentukan kualitas 

kepuasan dan kenyamanan pengunjung dalam menikmati aktivitas wisata di area wisata yang dikunjungi. 

Hal ini juga masih bersinggungan dengan daya dukung sosial wisata (Social Carrying Capacity) hanya saja 

daya dukung ini berfokus tingkat kenyamanan dan keamanan dari jumlah maksimum pengunjung yang 

berkunjung ke destinasi tersebut. Aspek ini perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan pengunjung pada pengelolaan destinasi. 

Hal ini menjadi alasan bagi penulis untuk membuat sebuah penelitian yaitu “Analisis Daya Dukung 

Sosial di destinasi Jepara Ourland Park pada masa pandemi” adalah untuk mengetahui bagaimana daya 

dukung sosial yang sudah diterapkan pada pengelolaan pengunjung di destinasi tersebut, sekaligus 

memberikan rekomendasi bagi destinasi untuk mengatur kembali perancangan pengelolaan pengunjung 

yang lebih baik dan bisa berdampak baik bagi tingkat kepuasan pengunjung yang datang. 

Dari penentuan topik tersebut, penulis menemukan beberapa pertanyaan penelitian seperti faktor- 

faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam pengelolaan pengunjung selama pandemi. Lalu penulis juga 

ingin mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan pengelola selama pandemi dalam mengelola 

pengunjung dan bagaimana hasil yang didapat. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana daya dukung 

sosial yang dikelola dalam perspektif pengunjung dan pengelola. Dari pertanyaan penelitian tersebut, 

penulis ingin mengetahui bagaimana daya dukung sosial di destinasi yang tepat selama pandemi dan pasca 

pandemi. 

 
KAJIAN PUSTAKA 

 

Pengelolaan Pengunjung 

 
Pada pengelolaan destinasi wisata hal yang tentunya juga dipertimbangkan adalah pada bagian 

pengelolaan pengunjung. Kualitas dari pengelolaan destinasi juga dibuktikan dengan bagaimana destinasi 

mengelola pengunjung dan juga tingkat kepuasan pengunjung dari pengalaman yang mereka dapat ketika 

datang ke destinasi. Hal ini juga serupa dengan pernyataan dari Hall dan McArthur (1993) yang 

mendefinisikan Visitor Management (pengelolaan pengunjung) sebagai pengelolaan pengunjung ke suatu 



 

 

objek wisata (baik alam maupun budaya) yang diarahkan pada upaya memaksimalkan kualitas pengalaman 

kunjungan dan meminimalkan dampak negatif kunjungan terhadap kualitas lingkungan dan fisik objek 

wisata. Pentingnya pengelola untuk selalu memperhatikan kualitas aspek pengelolaan pengunjung agar 

tingkat kepuasan pengunjung tetap terjaga. 

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi ada di destinasi Goa Pindul, Yogyakarta pada tahun 

2017. Lonjakan pengunjung yang datang menyebabkan kepadatan dan keramaian wisatawan pada destinasi. 

Akibatnya pengelolaan pengunjung pada destinasi tersebut tidak terkendali dan tingkat kepuasan 

pengunjung juga berkurang karena kurangnya keamanan dan kenyamanan pada pengelolaan destinasi 

tersebut/ 

Dalam penelitian ini, penulis mengutamakan pengelolaan pengunjung terutama bagi pengunjung 

tersebut. Pengelola destinasi perlu membuat rancangan pengelolaan terutama bagi pengunjung yang datang 

agar nantinya pengunjung bisa mendapatkan pelayanan wisata baik dan pengalaman berwisata yang 

nyaman dan aman, hal ini juga bisa berimbas pada tingkat kepuasan pengunjung terhadap pengelolaan 

destinasi yang sudah dilakukan. 

 
Daya Dukung Wisata 

 
Untuk mengembangkan pengelolaan destinasi di masa kini, diperlukan beberapa aspek wisata yang 

harus dikelola dengan baik salah satunya adalah aspek daya dukung wisata. Daya dukung wisata adalah 

jumlah maksimum dari pengunjung yang ada di suatu destinasi pada saat yang bersamaan tanpa 

menyebabkan kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya serta penurunan kualitas yang 

merugikan bagi kepuasan wisatawan (Livina dalam Siswantoro,dkk, 2012). Lonjakan pengunjung yang 

melebihi kapasitas dari pengelolaan pengunjung itu sendiri dapat menyebabkan dampak negatif tidak hanya 

pada lingkungan fisik namun juga pada pengalaman wisata dari pengunjung tersebut. Rusaknya fasilitas 

dan lingkungan yang kurang higienis adalah salah satu contoh dampak negatif yang bisa terjadi dari 

kurangnya pengelolaan daya dukung wisata. 

 
Daya Dukung Sosial 

 
Pada penelitian ini daya dukung sosial yang diteliti adalah pada daya dukung sosial bagi 

pengunjung di destinasi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pengunjung adalah 

pada aspek daya dukung sosial. Banyaknya jumlah pengunjung yang masuk dapat mempengaruhi rasa 

nyaman dan aman pada pengalaman berwisata dari pengunjung, hal tersebut termasuk juga pada Daya 

Dukung Sosial wisata yang lebih  mengutamakan pada  stabilitas kepadatan dan ruang lingkup bagi 



 

 

pengunjung untuk berwisata pada destinasi tersebut. Kepadatan pengunjung yang tidak terkontrol 

menyebabkan kurangnya ruang bagi pengunjung untuk berwisata di destinasi. Pengelolaan pengunjung jika 

tidak dikelola dengan baik maka dapat mempengaruhi pengalaman wisata pengunjung dan penurunan 

kualitas pengelolaan dari destinasi itu sendiri. Asumsi yang mendasari dari daya dukung sosial adalah 

peningkatan jumlah pengunjung menyebabkan dampak sosial yang lebih besar yang diukur dari tingkat 

keramaian dan variabel terikat, pernyataan tersebut kurang lebih serupa dengan apa yang dilontarkan oleh 

Manning(1995) dalam “Pengalaman pengunjung dan proses perlindungan sumber daya (VERP): 

Penerapan daya dukung ke Taman Nasional Arches”. Pentingnya penjagaan jarak dan pembatasan 

pengunjung adalah hal yang sangat relevan di masa pandemi Covid-19 ini. pengunjung perlu menjaga jarak 

dengan pengunjung lainnya agar selalu merasa aman dan terhindar dari paparan virus secara langsung. 

Salah satu contoh kasus yang terjadi ada pada destinasi Dusun Semilir di Bawen, Jawa Tengah 

pada tanggal 29 November 2020. Kurangnya pengelolaan pada daya dukung sosial di destinasi tersebut 

menyebabkan kerumunan dan kepadatan pengunjung yang tidak terkendali sehingga menjadi biang 

kemacetan. Akibatnya destinasi tersebut harus ditutup sementara untuk mengurangi kerumunan 

pengunjung dan mencegah penyebaran virus agar tidak meluas. 

Dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa menjaga pengelolaan daya dukung sosial pada wisata 

sangatlah penting bagi destinasi. Rasa aman dan nyaman dari pengunjung adalah hal yang utama dalam 

pengelolaan destinasi. Daya dukung sosial wisatawan juga diperhatikan untuk memberikan pelayanan 

terbaik. Hal itu nantinya dapat berpengaruh pada pengalaman berwisata dan tingkat kepuasan pengunjung 

setelah pergi dari destinasi. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini adalah penelitian pertama dari topik yang dipilih 

yaitu analisis daya dukung sosial pada pengelolaan pengunjung di destinasi yang dituju yaitu destinasi 

Jepara Ourland Park di Kota Jepara. Jurnal penelitian dengan topik yang sama ada dalam jurnal penelitian 

berjudul “Analisis Daya Dukung Wisata Sebagai Upaya Mendukung Fungsi Konservasi dan Wisata Di 

Kebun Raya Cibodas Kabupaten Cianjur” yang ditulis oleh Egi Sasmita, Darsiharjo dan Fitri Rahmafitria 

pada tahun 2014. Penelitian tersebut berisi tentang upaya peneliti untuk menganalisis bagaimana daya 

dukung sosial yang diterapkan di destinasi tersebut. Selain itu ada jurnal dengan topik yang sama berjudul 

“Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Daya Dukung Sosial: Studi Kasus di Laut Adriatik Barat 

Laut” yang ditulis oleh S.Marzetti Dall’Aste Brandolini dan R.Mosetti pada tahun 2004. Penelitian ini 

mengacu pada daya dukung sosial sebagai indikator pembangunan berkelanjutan pariwisata, dan 

menetapkan definisi praktis KSS berdasarkan aturan mayoritas yang berlaku di destinasi Resor Marina di 



 

 

Ravenna, Italia. Penelitian ini berujung pada rekomendasi pembuatan kebijakan yang dapat memenuhi 

kebutuhan untuk melestarikan gaya hidup penduduk dan meningkatkan manfaat ekonomi di lingkungan 

destinasi. Peneliti juga membandingkan penelitian ini pada jurnal berjudul “Strategi Pengelolaan Pariwisata 

di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Wisata Kawung Tilu Kabupaten Bekasi)” yang ditulis oleh Dini Septi 

Puziah, Gili Argenti dan Prilla Marsingga pada tahun 2021 yang menjelaskan tentang strategi yang 

dilakukan oleh pengelola destinasi wisata Kawung Tilu di masa pandemi, di mana strategi tersebut lebih 

mengacu pada peningkatan sarana dan prasarana destinasi yang mendukung penerapan protokol kesehatan, 

lalu pembinaan bagi pokdarwis Kawung Tilu terkait dengan pengelolaan wisata dimasa pandemi dan juga 

promosi yang dilakukan oleh pengelola untuk mendapatkan pengunjung. Dari penelitian sebelumnya 

penulis dapat menyimpulkan bahwa peneliti tidak hanya menganalisis dari sudut pandang pengunjung 

namun juga pengelola yang ada disana, analisa yang dilakukan juga untuk mengetahui bagaimana 

pengalaman wisata yang dirasakan oleh pengunjung dengan kapasitas maksimum yang diterapkan oleh 

pengelola dikala pandemi covid tahun 2021. Nantinya hal tersebut bisa menjadi rekomendasi bagi pengelola 

untuk menerapkan daya dukung sosial yang optimal dalam pengelolaan destinasi ke depannya. 

Seperti pada topik yang ditentukan, peneliti berniat untuk menganalisa bagaimana aspek daya 

dukung sosial pada pengelolaan pengunjung yang sudah dilakukan di destinasi Jepara Ourland Park 

terutama di kala pandemi bahkan paska pandemi. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada daya dukung 

sosial wisata terutama pada wisatawan yang datang berkunjung, yang melihat pada pengaruh kenyamanan 

dan keamanan dari pengalaman berwisata dan tingkat kepuasan pengunjung. 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Dalam penelitiannya, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data 

kualitatif. Metode penelitian ini dipilih peneliti karena terdapat beberapa informasi data mengenai 

pengelolaan pengunjung yang bisa dianalisis dan diteliti lebih mudah dengan metode penelitian tersebut. 

Metode tersebut juga dapat mengarahkan penulis dalam menemukan dan menentukan data yang sesuai dan 

yang bisa menjadi bahan penelitian yang benar. Peneliti ingin menonjolkan penjelasan data yang sudah 

didapat dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan. Menurut Saryono (2010) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menggambarkan objek 

yang diteliti. hal ini berkaitan dengan objek atau tempat penelitian yang akan diteliti penulis. lewat 

pendekatan kualitatif, penulis menjelaskan kondisi yang terjadi pada destinasi atau objek penelitian 

tersebut. Peneliti juga menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dimulai dari reduksi 

data, penyaijian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan peneliti untuk menyederhanakan 



 

 

data yang didapat ke data yang lebih sesuai dan relevan dengan topik penelitian agar nantinya data tersebut 

bisa menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan informasi yang jelas. Setelah itu, peneliti melakukan 

penyajian data yang sudah disederhanakan kedalam bentuk poin dengan narasi yang menjelaskan tentang 

isi dari data yang sudah didapat. lalu data yang sudah diolah dan disajikan tersebut ditarik kesimpulannya 

sebagai pernyataan akhir dari analisis data yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berada 

di destinasi Taman Air Jepara Ourland Park, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan oleh 

penulis selama kurang lebih 6 bulan di destinasi Jepara Ourland Park. Penelitian ini berlangsung selama 

bulan September 2021 - Februari 2022. Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah jumlah pengunjung 

yang telah diwawancarai oleh penulis, mereka datang ke destinasi setiap hari yaitu 25 pengunjung selama 

seminggu. Untuk penentuan sampel, peneliti menggunakan metode pemilihan sampel acak sederhana. 

Peneliti memilih metode ini karena metode tersebut cukup efektif dalam penentuan rata-rata sampel yang 

dibutuhkan dari populasi yang harus diteliti. Sampel pada penelitian diambil masing-masing 5 pengunjung 

tiap harinya selama seminggu. Metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi 

literatur, observasi dan wawancara kepada pengunjung serta pengelola destinasi. 

 
HASIL PENELITIAN 

 

Data Responden 

 
Pada sebuah penelitian, pengumpulan data adalah salah satu aspek yang diperhatikan. Data 

penelitian sangat berguna bagi peneliti sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan validitas sebuah 

informasi yang akan diolah. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang akan diolah dengan 3 

metode yaitu observasi, wawancara dan studi literatur.. Data yang dikumpulkan oleh penulis berupa 

demografi pengunjung dan statistik jumlah kunjungan wisatawan. 

Dari hasil wawancara, penulis mendapat 25 responden selama seminggu. secara demografis, 

pengunjung yang datang ke destinasi berkisar antara umur 17 sampai dengan 40 tahun. Pengunjung yang 

datang pun memiliki pekerjaan yang berbeda 7 pengunjung masih menjadi pelajar sekolah, 5 pengunjung 

bekerja sebagai ibu rumah tangga, 3 pengunjung bekerja sebagai wiraswasta, 5 pengunjung bekerja sebagai 

buruh pabrik, 3 pengunjung bekerja menjadi guru dan 2 pengunjung bekerja sebagai buruh tani. Responden 

yang bermain di destinasi ini berasal dari kota Jepara. Dan semua responden yang berkelamin laki-laki lebih 

banyak dari responden berkelamin perempuan. 



 

 

Faktor-Faktor Pengelolaan Pengunjung Selama Pandemi 

 
Pengelolaan pengunjung adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan destinasi 

wisata. Keefektifan pengelola dalam mengelola pengunjung dapat mempengaruhi tingkat kepuasan 

pengunjung atas pelayanan yang diterapkan. Faktor yang diperhatikan dalam pengelolaan pengunjung ada 

dalam aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan ketika berkunjung terutama dikala pandemi. Dalam 

menjaga tingkat kepuasan pengunjung perlu dilakukan analisa untuk mengetahui apa saja yang 

mempengaruhi rasa aman dan nyaman wisatawan ketika berkunjung. Dari hal tersebut penulis membagi 

sudut pandang faktor-faktor pengelolaan pengunjung menjadi 2 yaitu sudut pandang pengelola dan sudut 

pandang pengunjung. 

Dari sudut pandang pengelola, faktor yang dipertimbangkan dalam pengelolaan pengunjung selama 

pandemi di destinasi adalah protokol kesehatan. Hal ini dikutip dari hasil wawancara dari penulis oleh 

pengelola yang mengatakan bahwa “protokol kesehatan adalah faktor yang kami perhatikan dalam 

pengelolaan. banyaknya pengunjung yang datang dapat disorot oleh media masyarakat dan juga satuan 

tugas dinas kesehatan daerah kota Jepara, jangan sampai terjadi cluster di tempat wisata”. Pengetatan 

protokol kesehatan dilakukan untuk mencegah terjadinya klasterisasi covid pada destinasi wisata. Jika hal 

ini diabaikan akan terjadi timbal balik ke pengelolaan destinasi itu sendiri. Protokol kesehatan tidak hanya 

diterapkan pada pengunjung namun juga ke pengelola destinasi wisata seperti karyawan kantor, pekerja 

lapangan dan juga manajer. 

Selain protokol kesehatan faktor eksternal yang diperhatikan oleh pengelola adalah tingkat PPKM 

(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari kota Jepara. Semakin tinggi tingkat PPKM dari kota 

tersebut, dapat menimbulkan kurangnya rasa nyaman dan aman pada masyarakat yang akan berkunjung ke 

destinasi wisata. Dikutip dari wawancara, pengelola mengatakan “ketika tingkat PPKM semakin tinggi atau 

berada di zona yang berbahaya, sekitar 80-90% masyarakat juga akan khawatir untuk datang berkunjung 

ke destinasi di kota tersebut”. 

Faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan pengunjung tentunya juga dirasakan oleh 

pengunjung. Dari hasil wawancara peneliti dengan pengunjung, berikut beberapa hal yang bisa dijadikan 

faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan pengunjung dari sudut pandang pengunjung, pertama adalah 

rasa aman pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi. Di akhir pekan banyaknya pengunjung yang 

datang didominasi oleh pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi. Data yang didapat dari aplikasi 

PeduliLindungi yang diterapkan di destinasi menunjukan bahwa rata-rata 90 persen pengunjung sudah 

melakukan vaksinasi. Faktor kedua adalah kepercayaan pengunjung pada penerapan protokol kesehatan 

yang diterapkan pengelola di destinasi Jepara Ourland Park. dikutip dari hasil wawancara dengan salah satu 



 

 

narasumber bernama Ibu Wati, beliau mengatakan bahwa ia berani untuk memutuskan berlibur ke destinasi 

karena percaya dengan protokol kesehatan yang diterapkan pasti terjamin keamanan dan keselamatannya. 

“Saya berani datang kesini, soalnya disini juga pasti ada protokol kesehatan, seperti pakai masker, cuci 

tangan dan lain-lain.” 

 

 

 
Upaya Pengelola Selama Pandemi dalam Mengelola Pengunjung dan Hasilnya 

 
Dalam pengelolaan pengunjung di destinasi, ada banyak upaya yang dilakukan oleh pengelola agar 

pengelolaan pengunjung dapat berjalan dengan baik. Dikala pandemi ini, pengelola destinasi Jepara 

Ourland Park melakukan upaya terbaik untuk mencegah penyebaran virus di destinasi. 

Pengelola di destinasi Jepara Ourland Park sendiri sudah banyak melakukan upaya untuk 

mengelola pengunjung dengan baik di masa pandemi yaitu dengan menegaskan kembali kepada 

pengunjung tentang protokol kesehatan yang berlaku. Penyediaan fasilitas protokol kesehatan seperti 

tempat cuci tangan, pengecekan suhu, penggunaan hand sanitizer, serta pemberitahuan tentang himbauan 

untuk selalu menaati protokol kesehatan yang disampaikan setiap 1 jam sekali. Upaya tersebut dilakukan 

sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan penerapan protokol kesehatan terutama di tempat 

wisata. 

Dari segi pengunjung, upaya penerapan protokol kesehatan ini juga dirasakan penerapannya oleh 

pengunjung yang datang ke destinasi Jepara Ourland Park. dikutip dari hasil wawancara penulis dengan 

pengunjung, salah satu ibu rumah tangga bernama ibu Akbar menceritakan pengalamannya ketika 

berkunjung ke destinasi di saat pandemi, beliau mengatakan “tadi di bagian gerbang masuk sudah dicek 

suhu dan diarahkan ke tempat cuci tangan, sebelum masuk juga kita diingatkan kembali untuk selalu 

memakai masker”. 

Hal ini membuktikan bahwa protokol kesehatan benar-benar dilakukan sesuai dengan kebijakan 

yang ada. Namun, hasil yang ditunjukan dari upaya tersebut memang kurang efektif dikarenakan faktor 

eksternal dari tingginya tingkat PPKM yang diterapkan pada kota tersebut. Maka dari itu pengelola juga 

ikut berpartisipasi dalam upaya penurunan tingkat PPKM di kota Jepara, yaitu dengan berkoordinasi dengan 

dinas kesehatan kota Jepara serta Satuan tugas covid daerah untuk mengadakan Vaksinasi Massal untuk 

pengelola destinasi dan juga bagi seluruh masyarakat yang belum menerima vaksin terutama di daerah kota 

Jepara itu sendiri. Semakin banyak masyarakat yang menerima vaksin maka akan cepat juga penurunan 

tingkat PPKM di kota Jepara. 



 

 

Daya Dukung Sosial dan Kepuasan Pengunjung sebagai Upaya Pengelolaan Pengunjung 

selama Pandemi 

Daya dukung sosial (social carrying capacity) adalah jumlah maksimal pengunjung yang boleh 

berada di destinasi yang sama, banyaknya pengunjung tersebut nanti akan berpengaruh pada rasa aman dan 

nyaman pengunjung yang berkunjung di destinasi tersebut. Hal ini perlu diperhatikan pengelola untuk 

menjaga tingkat kepuasan pengunjung dari aspek keamanan dan kenyamanannya terutama di kala pandemi. 

Destinasi yang dibuka perlu memperhatikan kembali daya dukung sosial ini karena keselamatan dan 

kenyamanan pengunjung juga salah satu faktor keberhasilan dari pengelolaan destinasi. 

Daya dukung sosial yang sudah diterapkan di destinasi Jepara Ourland Park. Pengelola juga 

mengikuti regulasi yang diterapkan oleh pemerintah kota selama PPKM yaitu pembatasan jumlah 

maksimum pengunjung menjadi 25 persen dari hari biasa. Jumlah pengunjung maksimal destinasi Jepara 

Ourland Park di tahun 2019 - 2020 bisa mencapai kisaran 8.000 - 10.000 pengunjung/hari, namun untuk di 

tahun 2021 ditetapkan jumlah maksimumnya menjadi 2.500 pengunjung/harinya. 

Menurut pengelola itu sendiri, dari analisa tingkat kepuasan pengunjung yang sudah mereka 

lakukan banyak pengunjung yang merasa puas dengan pengelolaan yang diterapkan. Penertiban protokol 

kesehatan dan upaya dalam pelaksanaan vaksinasi massal di destinasi tersebut sangat memuaskan bagi 

pengunjung yang rata-rata masih khawatir untuk berkunjung kembali ke destinasi wisata Jepara Ourland 

Park. 

Dari sudut pandang pengunjung, 25 Responden yang diwawancarai merasa aman, nyaman dan puas 

dengan kondisi pengelolaan yang sudah diterapkan oleh pengelola. Banyak yang berpendapat bahwa 

penerapan protokol kesehatan di destinasi sudah berjalan dengan baik. Dikutip dari hasil wawancara penulis 

dengan pengunjung bernama pak Budi mengatakan bahwa beliau merasa nyaman ketika berlibur ke 

destinasi dikala pandemi karena pengurangan jumlah maksimal pengunjung membuat mereka bisa lebih 

leluasa ketika bermain bersama, “saya merasa nyaman bermain dengan banyak orang yang seramai ini, 

karena dulu selalu ramai jadi kurang leluasa ketika bermain bersama keluarga” tutur pak budi ketika 

bermain di wahana ramai yang berjumlah 30 orang. Pengurangan jumlah maksimal pengunjung ini 

dilakukan pengelola berdasarkan aturan PPKM yang mengatakan bila pengurangan jumlah pengunjung 

harus berjumlah 25 persen dari hari biasanya. dari segi keamanan, beberapa pengunjung juga merasa aman 

dari pengelolaan yang diterapkan oleh pengelola destinasi. Dikutip dari wawancara penulis dengan 

pengunjung bernama bu Laeli mengatakan bahwa beliau merasa aman dengan regulasi yang diterapkan 

seperti selalu mematuhi protokol kesehatan selama bermain “benar-benar ketat pengawasan tadi di 

gerbang masuk, kami diingatkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai masker sebelum 



 

 

masuk ke destinasi” tutur bu Laeli, hal ini bisa disimpulkan bahwa pengunjung bisa merasa aman ketika 

berlibur dikala pandemi. Dalam segi kepuasan, beberapa pengunjung berpendapat merasa puas dengan 

pengelolaan destinasi yang sudah diterapkan seperti pengurangan jumlah maksimal pengunjung, penerapan 

protokol kesehatan dan promo yang diberikan pengelola bagi pengunjung seperti pernyataan pengunjung 

bernama bu Wati “saya ngerasa puas dengan pelayanan dari JOP, sekarang tidak terlalu ramai dan 

berdempetan, terus di depan tadi juga diingatkan untuk patuh protokol kesehatan dan ada promo yang 

buat saya tertarik untuk datang kesini, kalau ditanya mau kembali kesini lagi? Saya bakal kesini lagi”. 

 
DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

 

Faktor Pengelolaan Pengunjung di Jepara Ourland Park 

 
Ada beberapa faktor dalam pengelolaan destinasi Jepara Ourland Park. Hal ini yang perlu 

diperhatikan kembali oleh pengelola, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengunjung pada destinasi.. 

Faktor yang pertama adalah pada protokol kesehatan. Protokol kesehatan kini dipandang sangat penting, 

adanya penerapan protokol kesehatan di suatu tempat akan sangat berpengaruh pada kunjung orang yang 

datang ke tempat tersebut. Penerapan hal ini tentunya sangat efektif untuk mengendalikan angka kasus 

covid-19 yang sedang terjadi (Mar’atul Fahimah,2022). Termasuk pada pengelolaan pengunjung di 

destinasi Jepara Ourland Park. Penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan semenjak destinasi dibuka 

pada masa pandemi. Penerapan protokol kesehatan ini dianggap berhasil dalam berjalannya pengelolaan 

pengunjung karena banyak pengunjung yang datang bisa dikontrol lebih baik untuk selalu menaati regulasi 

yang ada di destinasi termasuk untuk selalu menjaga jarak dengan pengunjung lain. Beberapa responden 

yang diwawancarai oleh penulis juga mengatakan bahwa mereka yakin untuk berlibur ke destinasi karena 

destinasi telah menerapkan protokol kesehatan yang tentunya bisa membuat mereka merasa aman dan 

nyaman ketika berkunjung. Dari hal ini maka faktor tersebut dianggap mempengaruhi pengelolaan 

pengunjung. 

Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini berguna 

untuk membatasi jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan di suatu tempat agar angka penurunan kasus 

covid bisa ditekan lebih cepat. Kebijakan PPKM ini memiliki beberapa tingkatan berbahaya pada 

penerapannya. Untuk tingkatan PPKM yang diterapkan pada saat peneliti meneliti di waktu tersebut adalah 

tingkat 3 dimana salah satu kebijakannya berisi tentang pengurangan jumlah pengunjung hingga 25 persen 

dari hari biasa (Inmendagri No.9 tahun 2022). adanya kebijakan tersebut membuat kunjungan wisatawan 

ke destinasi berkurang drastis. Pada pengelolaan pengunjung, sedikitnya jumlah pengunjung yang datang 



 

 

akan mempermudah pengelola untuk mengontrol arus pengunjung agar tetap berada di kondisi aman. 

Namun hal ini akan berdampak buruk pada sektor lain seperti pendapatan destinasi yang berkurang. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor tersebut dianggap mempengaruhi pengelolaan pengunjung. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah vaksinasi pada pengunjung. Pada masa pandemi, 

tentunya banyak orang yang akan memutuskan untuk melakukan vaksinasi untuk memperkuat imun tubuh 

dalam mencegah penyakit termasuk virus Covid-19. Hal ini juga dapat berguna bagi pengunjung untuk 

menambah keyakinan untuk bepergian kemanapun dengan rasa aman setelah menerima vaksin (Cahya 

Nova Kurniawan,2021). Hal yang menguntungkan lainnya adalah sertifikat vaksin yang kini berguna 

sebagai izin akses untuk memasuki sebuah tempat, dengan adanya sertifikat tersebut pengunjung akan lebih 

mudah untuk pergi kemana saja termasuk ke destinasi wisata. Pada pengelolaan destinasi wisata Jepara 

Ourland Park, pengelola juga sudah menetapkan aturan bagi pengunjung untuk menunjukan sertifikat 

vaksin sebelum masuk ke destinasi. Aturan ini juga berguna untuk mempermudah pengelola dalam 

mengelola jumlah data pengunjung yang datang dan sudah divaksinasi. Hal ini juga bisa dijadikan referensi 

pengelola untuk membuat pengembangan terhadap pengelolaan pengunjung. 

 
Pengelolaan Pengunjung Jepara Ourland Park selama Pandemi 

 

Pengelolaan pengunjung di destinasi Jepara Ourland Park perlu memperhatikan kembali terutama 

pengelolaan dikala pandemi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena pandemi yang masih berlangsung 

membuat beberapa wisatawan tidak berani datang ke destinasi. Hal ini masih bisa diantisipasi dengan 

penerapan kebijakan new normal yang membuat masyarakat masih bisa berkegiatan tetapi dengan protokol 

kesehatan yang berbeda. Hal ini juga diberlakukan dalam pengelolaan destinasi untuk membuat pengunjung 

diatur sesuai dengan kondisi dan situasi pada destinasi agar pengunjung yang datang merasa aman dan 

nyaman saat berlibur dikala pandemi (Janianton Damanik,2017). Ada beberapa upaya dalam pengelolaan 

pengunjung yang dilakukan oleh pengelola di masa pandemi salah satunya adalah penerapan batasan 

maksimal pengunjung yang boleh masuk. Karena adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan 

pemberlakuan kegiatan masyarakat yang harus membatasi jumlah maksimal sebanyak 25 persen dari hari 

biasa maka pengelola juga ikut menerapkan kebijakan tersebut di destinasi Jepara Ourland Park. Selama 

penerapan kebijakan pemerintah berlangsung, di bulan September pengelola hanya mendapatkan 40 

pengunjung, ini dikarenakan masih banyak pengunjung yang khawatir dengan pandemi yang belum 

berakhir. 

Upaya yang dilakukan oleh pengelola adalah melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawan yang 

bekerja, hal ini juga dipublikasikan di sosial media sebagai bukti bahwa destinasi sudah dikelola dengan 

baik dan aman agar pengunjung bisa kembali bermain di destinasi. Tak hanya itu, pengelola juga 

berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah dan polres kota Jepara untuk mengadakan Vaksinasi kepada 



 

 

seluruh masyarakat di Kota Jepara. Hal ini dilakukan untuk menekan turunnya angka kasus covid di daerah 

kota Jepara. Lalu hasilnya di bulan oktober hingga desember pengunjung yang datang meningkat sampai 

dengan 5.350 pengunjung. Pencatatan pengunjung yang datang menunjukan bahwa pengunjung yang 

datang per harinya rata-rata tidak mencapai 2500 pengunjung. Hal ini dianggap baik karena jumlah 

pengunjung tidak sampai 25 persen jumlah maksimal yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. Dalam 

pengelolaannya, pengunjung yang datang juga selalu terkontrol kesehatannya dengan adanya cek suhu dan 

penerapan protokol kesehatan lainnya seperti cuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki destinasi atau 

penggunaan hand sanitizer. 

 

 
Daya Dukung Sosial 

 
Dalam pengelolaan pengunjung, daya dukung sosial yang ada pada destinasi juga perlu 

diperhatikan. Daya dukung sosial pada destinasi masih berkaitan dengan jumlah maksimal pengunjung 

yang boleh ada pada destinasi, namun hal ini berkaitan dengan rasa aman dan nyaman berdasarkan sisi 

pengunjung dan sisi pengelola. Destinasi yang tidak memiliki batasan maksimal pada pengelolaan 

pengunjungnya akan mengakibatkan kerumunan pengunjung yang tidak terkendali, hal ini akan berdampak 

pada penurunan tingkat kepuasan pengunjung pada pengelolaan destinasi (Sadikin Amir,2012). Pada sisi 

pengunjung, tingkat kepuasan dan pengalaman wisata pengunjung adalah hal yang diperhatikan untuk 

menjaga kualitas pengelolaan destinasi. Rasa aman dan nyaman yang dialami pengunjung merupakan hal 

yang perlu diperhatikan dalam mengelola daya dukung sosial. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

yang sudah dilakukan, penulis menentukan indikator dari tingkat kepuasan pengunjung menjadi 3 aspek 

yaitu aspek pelayanan terhadap pengunjung, keamanan pengunjung dan kenyamanan pengunjung. Dari 25 

responden yang didapat oleh penulis bisa dijabarkan seperti ini, untuk pelayanan terhadap pengunjung, 25 

responden menjawab mendapat pelayanan yang ramah dan baik di wahana dan juga customer service, lalu 

untuk keamanan pengunjung, 25 responden menjawab keamanan bagi pengunjung di destinasi dirasa cukup 

baik dari penerapan protokol kesehatan dan penertiban ketentuan yang diterapkan, dan yang terakhir dalam 

kenyamanan pengunjung, 25 responden menjawab merasa nyaman dan tidak terganggu dengan kondisi 

keramaian yang terjadi di destinasi. 

Pada sisi pengelola jumlah pekerja yang ada sebelum terjadi pandemi adalah 150 orang, namun 

setelah pandemi melanda dan kurangnya pendapatan destinasi menyebabkan sekitar 95 pekerja dirumahkan 

sehingga menyisakan 55 pekerja yang masih aktif bekerja hingga saat ini. Dalam segi daya dukung sosial, 

jumlah pengelola memang tidak perlu sebanyak pengunjung namun yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana pengelola memberikan pelayanan terbaik mereka dengan menempatkan pekerja di tempat 



 

 

dimana pengunjung dan pengelola bisa berinteraksi secara langsung. Dan jumlah pekerja yang direkrut 

cukup untuk mengawasi pada pengelolaan pengunjung di destinasi. 

 
KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan diatas, pengelola destinasi sudah mengelola daya dukung sosial 

wisata di destinasi Jepara Ourland Park dengan baik pada sisi pengunjung. Hal ini terbukti dari 

tingkat kepuasan pengunjung yang selalu memberikan penilaian baik bagi pengelola destinasi. 

Tingkat kepuasan pengunjung ini didapat dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 

Pada wawancara tersebut peneliti memberikan pertanyaan yang mengacu pada indikator dari 

tingkat kepuasan pengunjung seperti aspek pelayanan, aspek keamanan dan aspek kenyamanan. 

Aspek pelayanan yang ramah dan baik kepada pelanggan adalah hal pertama yang diperhatikan 

oleh pengelola bagi pengunjung. Lalu aspek keamanan yang dilakukan terutama pada masa 

pandemi dengan menerapkan kebijakan pembatasan jumlah maksimal pengunjung dan penertiban 

regulasi protokol kesehatan untuk pengunjung yang datang efektif untuk menjaga jumlah 

pengunjung tetap dibawah batasan yang sudah ditetapkan dan hal ini mempermudah pengelola 

untuk mengontrol arus pengunjung agar lebih tertata. Dalam aspek kenyamanan, pengelola belum 

memperhatikan seutuhnya dalam penetapan jumlah maksimal pengunjung yang boleh memasuki 

suatu wahana, namun pengunjung yang datang masih merasa nyaman dengan kondisi keramaian 

pada sebuah wahana. 

Pengelola destinasi juga ingin meningkatkan kualitas pengelolaan pengunjung yang ada 

pada destinasi. Hal ini terlihat dalam upaya yang dilakukan pengelola untuk membuat pengunjung 

merasa senang untuk kembali berlibur ke destinasi. Upaya seperti penerapan protokol kesehatan 

pada destinasi sangat mempengaruhi keputusan bagi pengunjung untuk berniat kembali 

mengunjungi destinasi. Upaya vaksinasi bagi karyawan dan seluruh masyarakat sekitar kota Jepara 

juga dilihat sebagai upaya yang sangat baik,karena tentunya niat ini berguna untuk mempercepat 

turunnya angka kasus covid di kota tersebut sehingga nantinya destinasi bisa dibuka lebih bebas 

untuk pengunjung. 

Daya dukung sosial pada pengelolaan pengunjung perlu diperhatikan karena hal ini bisa menjadi 

pengaruh dalam pengelolaan di destinasi dan faktor-faktor dari sudut pandang pengunjung bisa 

dipertimbangkan bagi pengelola untuk meningkatkan kembali pengelolaan pengunjung untuk menjaga 

tingkat kepuasan dan pengalaman wisata pengunjung tetap terjaga baik di destinasi Jepara Ourland Park. 



 

 

SARAN 
 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di destinasi, penulis menemukan juga kekurangan 

yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan dari pengelolaan daya dukung sosial destinasi Jepara Ourland 

Park. Penulis menyarankan pengelola untuk menambah regulasi atau aturan dalam pembatasan jumlah 

maksimal pengunjung di setiap wahana destinasi. Hal ini berguna untuk memberikan rasa nyaman kepada 

pengunjung agar tidak saling berdesakan atau antri untuk bermain di wahana tersebut. Pembatasan ini juga 

berguna untuk menjaga fasilitas dan lingkungan sekitar wahana agar tetap terawat dengan aman. Aturan ini 

juga diselingi dengan himbauan dari pengelola untuk selalu menjaga jarak di masa pandemi yang masih 

berlangsung. Dengan begitu diharapkan pengunjung bisa mengerti dengan kondisi yang terjadi dan menaati 

aturan tersebut. Saran selanjutnya yaitu penambahan pengawas pada setiap wahana destinasi. Hal ini 

berguna untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengunjung secara langsung, dengan adanya 

eksistensi lebih dari pengawas maka akan lebih mudah bagi pengunjung untuk memperoleh informasi 

tentang destinasi. Saran lainnya yaitu pengarahan arus masuk dan keluar destinasi untuk pengunjung. 

Pengelola perlu membuat jalur atau pintu masuk dan keluar yang lebih untuk mencegah adanya antrian 

pada satu pintu masuk dan keluar yang dapat menyebabkan lambatnya pergerakan dari arus pengunjung di 

destinasi. Pada destinasi sudah terdapat 2 jalan masuk dan 3 jalan keluar, pengelola perlu membuka 1 pintu 

masuk lagi sebagai alternatif bagi pengunjung yang ingin masuk tanpa harus antri. tingkat keamanan dan 

pelayanan serta batasan maksimal pengunjung 

Saran bagi peneliti selanjutnya, dalam segi pengelolaan pengunjung terutama di masa pandemi 

pengelola destinasi sudah melakukan penerapan pengelolaan yang baik. Namun hal yang perlu diteliti 

kembali ada pada pembatasan maksimal pengunjung bila pandemi sudah berakhir. Sebelum pandemi 

melanda, destinasi selalu menerima lonjakan pengunjung setiap harinya, hal ini terjadi karena kurangnya 

pengelolaan pada pengunjung yang datang. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar bisa menganalisa 

kembali bagaimana pengelolaan daya dukung sosial yang tepat untuk meningkatkan kualitas dari 

pengelolaan pengunjung destinasi Jepara Ourland Park 


