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ABSTRACT 

 
After the government provided opportunities for tourist attractions to reopen, many destinations 

were back in operation but with different destination management. One of them is at the destination Jepara 

Ourland Park. This destination is managed differently, especially in the management of visitors. This visitor 

management refers to how the destination provides the best service even though the pandemic is still hitting. 

Managers also need to find out related to the social carrying capacity applied to visitor management at the 

destination. This will have an impact on the level of satisfaction and tourist experience of visitors. In this 

study, the author aims to analyze how the social carrying capacity applied by destination managers works 

during a pandemic. The results of this study indicate that there are several factors that affect the 

management of visitors during a pandemic such as health protocols and vaccinations carried out by 

visitors, this of course has an influence on a sense of security and comfort for visitors who come to 

destinations. Then there are external factors, namely government policies that limit the maximum number 

of visitors who enter the destination. This is of course implemented by the destination manager to facilitate 

the management and control of the flow of visitors who come to the destination. The level of satisfaction 

and visitor experience has been proven to have a positive impact on destination managers, which means 

that the management of social carrying capacity implemented by the destination is running well. 
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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 


