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KONSEP RESORT AND LEISURE 

 

I. Pendahuluan  

Pembangunan kepariwisataan senantiasa membutuhkan 

sentuhan kreativitas dan inovasi yang tinggi, dikarenakan 

pengembangan pariwisata senantiasa diikuti oleh perubahan yang 

cepat seiring dengan perubahan minat wisatawan terhadap produk – 

produk wisata yang diharapkan depat memenuhi kebutuhan dan 

memuaskan selera mereka. Dalam penyediaan aminities pariwisata 

terkadang dipengaruhi oleh keinginan yang kuat dan cepat untuk 

memperoleh hasil dari apa yang telah dikembangkan. Pandangan ini 

mengakibatkan pembangunan aminities pariwisata terkadang tidak 

memiliki pola pengembangang yang holistik. Pola pengembangan 

yang tidak holistik itulah yang menyebabkan beberapa usaha 

pariwisata mengalami banyak kelesuan bahkan menjadi tidak 

memiliki kekuatan untuk bersaing. 

Untuk mengatasi berbagai kelesuan dalam mambangun 

aminities pariwisata yang memiliki pola pengembangan yang 

holistik, perlu diambil langkah – langkah inovatif dengan dinamis 

dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata salah satunya 

pendekatan pengembangan resort (kawasan). Pendekatan ini 
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dilandasi oleh satu keberhasilan dengan dikembangkannya Resort 

Nusa Dua Bali sebagai wisata oleh Bali Tourism Development 

Consultant (BTDC), menjadi satu Resort unggulan yang berhasil 

sejalan dengan keberhasilan tersebut. Departemen Pariwisata Pos 

dan Telekomunikasi selanjutnya menetapkan 12 Resort wisata 

andalan di Indonesia yang perlu dikembangan seperti Kawasan 

Wisata Kalianda di Lampung, Kawasan Wisata Senggigi Lombok, 

Kawasan Wisata Taman Laut Bunaken Sulawesi Utara dan lain lain.  

Bagi Indonesia, terutama di daerah – daerah untuk 

mengembangkan satu Resort dan Leisure sebenarnya banyak 

didukung dengan tersedianya lahan – lahan yang luas baik pulau, 

pantai, pegunungan sebagai lokasi yang potensial bagi 

pengembangan Resort dan Leisure. Namun disisi lain konsep 

pengembangan dan manajemen Resort dan Leisure tidak hanya 

bertumpu pada ketersediaan lahan yang luas dan indah akan tetapi 

factor yang sangat menentukan adalah investasi, keterkaitan 

ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 

Resort yang berkualitas adalah resort yang memiliki kemampuan 

mengendalikan lingkungan dan menyediakan aminities yang dapat 

meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan serta berdampak 

positif bagi kehidupan masyarakat sekitar. 
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Sebagaimana dikemukakan Chuck Y. Gee (1985) Resort 

planning and development is basically an economic process and all 

other goals sosial and environment must be subordinated to 

economic objective. Without the economic objective all other goals 

become moot. 

 

II. Pengertian Resort  

Pengertian resort pada umumnya selalu dikaitan dengan 

pendekatan, keterpaduan fasilitas yang satu sama lain saling 

menunjang. Salah satu pengertian yang dikemukakan oleh Chuck Y. 

Gee (1985).  

A resort is considered a final destination for vacation travelers. 

Asa such it must have a full complement of aminities, services, product, 

and recreational facilities required by guest. The development of a 

resort destination embraces similar types of problem economic, sosial 

and environment.  

Sedangkan Indonesia member istilah kawasan pengganti resort 

sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos 

Dan Telekomunikasi RI nomor 59 / PW 002 / MPPT / 85. Saat itu 

kawasan usaha pariwisata adalah setiap usaha komersial yang lingkup 

kegiatannya menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan 

pariwisata. 
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Dalam pengembangan resort, pengembang banyak 

menggunakan remote area, alasannya pada remote area harga 

tanah tidak terlalu tinggi dan terhindar dari polusi berbagai 

emisi yang mengganggu bagi kenyamanan suatu resort. 
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Planning design bagi satu resort pada remote area 

memanfaatkan bagian-bagian lahan yang menunjang dari 

berbagai kepentingan baik keindahan, ekonomi, sosial dan 

lingkungan serta kemudahan untuk mencapai resort tersebut. 

Oleh karena dalam Facilities Planning Concepts ada tiga 

alternative yang dapat diterapkan sebagai berikut : 

a. Pemanfaatan lahan resort pada umumnya dilatar 

belakangi oleh alam pegunungan, pantai, danau, 

sungai, lembah yang dijadikan sebagai pilihan utama 

dalam menentukan zonasi yang dibagi kedalam 

berbagai penentuan zona inti, penyangga dan zona 

pelayanan. 

b. Perencanaan disekitar hotel, yang berkaitan dengan 

taman, foot step, landscaping dan unsur penunjang 

lainnya. 

c. Perencanaan diantara Resort Enclave yang dapat  

menunjang bagi berbagai kegiatan dan memaksimalkan 

lahan yang tersedia sebagai bagian view yang menarik. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam menyusun 

satu konsep resort tidak terlepas pula dari pendekatan Leisure 

Planning yang mempertemukan kegiatan bisnis dari satu resort 

untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Untuk itu 
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diperlukan satu kebutuhan pelayanan wisatawan dengan 

fasilitas yang dibangun. 

Ada beberapa factor yang perlu dimasukan dalam 

Leisure Planning : 

 Tipe resort 

 Pasar yang dilayani 

 Pesaing  

 Kebutuhan modal 

 Tersedianya tenaga kerja professional 

 Tersedianya alat – alat rekreasi sesuai dengan karakter alam. 

 Planologi 
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 Hukum 

 Ekonomi 

 Pariwisata 

 Sosial 

 Budaya  

Dalam preliminary planning, manajemen konsultan 

membantu menentukan beberapa dasar penting dalam peletakan 

sebagai berikut : 

 Formulasi kesan dari satu resort 

 Lokasi hotel dan lain lain 

 Lokasi golf course dan sarana olahraga lainnya 

 System transportasi di lingkungan resort 

 Lokasi dari outdoor, restaurant, pembelanjaan dan sarana 

rekreasi 

 Lokasi perumahan, sekolah, mesjid, gereja dan publik 

telephone. 

 Desain dan engineering hotel resort 

 Desain system transportasi secara umum baik suplai barang – 

barang maupun pengunjung umum 

 Konsep pemasaran resort 
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2.  Karakteristik Resort Manajemen  

 Resort manajemen meliputi beberapa karakteristik yang 

membedakannya dari pengelolaan obyek wisata pada umumnya. 
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