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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

pariwisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata pegunungan/ 

pendakian, wisata bersejarah, wisata geologi, wisata tradisi, hingga 

wisata buatan. Hanya saja,  wisata kabupaten Temanggung kalah 

dikenal dengan dua kabupaten didekatnya (Magelang dan Wonosobo) 

yang wisatanya lebih dikenal orang, yaitu Candi Borobudur (Kab. 

Magelang) dan Dataran Tinggi Dieng (Kab. Wonosobo). Pemerintah 

daerah sangat berkeinginan untuk mengubah posisi temanggung 

menjadi tujuan pariwisata dengan meningkatkan objek wisata yang  

potensial. (pemerintah kab.Temanggung, 2017) 

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, muncul gagasan untuk 

merancang hotel resort di kawasan wisata alam Posong yang 

merupakan sebuah hotel berbintang 4. Perancangan hotel resort dipilih 

karena hotel resort sebagai salah satu unsur penting dalam industri 

pariwisata ditambah dengan keindahan alam yang ada. Dan belum 

adanya penginapan yang memadai di daerah tersebut dan  mengingat 

jauhnya jarak yang harus ditempuh dari jalan utama serta di kawasan 

wisata alam posong tidak memiliki fasilitas yang memadai menjadi salah 

satu alasan dipilihnya perancangan resort di kawasan wisata alam 

Posong. Ditambah dengan adanya peningkatan wisatawan yang ada di 

wisata alam posong yaitu pada tahun 2015, jumlah wisatawan lokal 

berjumlah 41.267 orang yang mengalami peningkatan pada tahun 2016 

menjadi, wisatawan lokal berjumlah 49.732 orang sedangkan wisatawan 

mancanegara berjumlah 345 orang. (Data Dispora, 2015 - 2016) 

Hotel resort yang direncanakan yang lokasinya di kawasan 

wisata alam Posong akan didesain dengan memanfaatkan alam sekitar 
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seperti pemandangan alamnya salah satunya golden sunrise yang tidak 

bisa ditemui di tempat lain dan pemandangan puncak gunung yang 

dapat terlihat pada lokasi tersebut. Serta potensi  alam yang ada, 

mengingat Kab. Temanggung juga terkenal dengan kerajinan bambunya 

dan juga terdapat suatu pasar yang bertemakan bambu yaitu pasar 

papringan maka dari itu perancangan Resort di Kawasan Wisata Alam 

Posong akan mengangkat bambu sebagai material utama dalam 

pembentukan bangunan yang ada.  

Resort yang berarti sebuah hotel yang tidak hanya menyediakan 

fasilitas untuk beristirahat, tetapi juga harus mampu memberikan 

fasilitas wisata bagi tamu yang datang pada Resort di Kawasan Wisata 

Alam Posong ini. 

 

1.2 Masalah Desain 

Dari latar belakang yang diuraikan di atas didapatkan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tata ruang hotel resort terhadap potensi view yang ada? 

2. Bagaimana tata ruang hotel resort yang dapat beradaptasi pada 

lahan lerengan? 

3. Bagaimana pelingkup hotel resort yang dapat mengoptimalkan 

potensi lingkungan sekitar? 

 

1.3 Tujuan dan  Manfaat 

Tujuan Perancangan hotel resort wisata alam Posong ini adalah : 

1. Mewadahi wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin beristirahat 

sambil menikmati wisata alam di Indonesia. 

2. Menjadikan htel resort menjadi salah satu tujuan wisatawan. 

3. Menjadi salah satu contoh bangunan yang dapat memanfaatkan 

potensi alam lokal sebagai pendukung integrasi bangunan. 
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Manfaat  dari perancangan hotel resort di kawasan wisata alam Posong 

ini adalah : 

1. Wisatawan Lokal dan Mancanegara 

Bagi wisatawan lokal perancangan hotel resort ini dapat 

memberikan fasilitas refreshing bersama keluarga ataupun kerabat 

untuk melepaskan penat dari kesibukan aktifitas kehidupan sehari – 

hari. 

Bagi wisatawan mancanegara, merupakan salah satu tujuan 

wisata yang menarik, terutama yang di negaranya tidak ada jenis 

wisata tersebut. 

2. Pemerintah 

Bagi pemerintah, perancangan hotel resort di kawasan  wisata 

alam Posong ini dapat menambah daya tarik wisatawan untuk 

mengunjungi kabupaten Temanggung dan bisa menambah 

pemasukan daerah. 

3. Warga Sekitar 

Bagi warga sekitar perancangan resort di kawasan wisata alam 

Posong ini dapat menjadikan lapangan kerja baru sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian di sekitar. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, pernyataan masalah desain, tujuan dan 

manfaat kegiatan, dan sistematika pembahasan mengenai proyek Hotel 

Resort di Kawasan Wisata Alam Posong, Kab. Temanggung 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan, gambaran umum 

lokasi dan tapak, gambaran umum lingkungan sosial-budaya mengenai 

proyek Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong, Kab. 

Temanggung. 
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BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang special need and requirement analysis, analisa preseden 

dan special structure analysis mengenai proyek Hotel Resort di 

Kawasan Wisata Alam Posong, Kab. Temanggung. 

BAB IV PENYELURUHAN MASALAH DESAIN 

Berisi tentang kajian komprehensif (analisa situasi potensi dan kendala) 

antara manusia, bangunan, dan lingkungan dengan kondisi factual, 

pernyataan isu / permasalahan / fokus desain. Pernyataan masalah 

menjadi dasar dalam seluruh analisa, dan menguraikan beberapa teori 

atau studi literature yang digunakan untuk dasar dalam pemecahan 

masalah desain. Analisa komprehensif antara aspek ruang terhadap 

tapak dan lingkungan baik alami maupun buatan dalam proyek Hotel 

Resort di Kawasan Wisata Alam Posong, Kab. Temanggung. 

BAB V KAJIAN TEORITIK 

Berisi tentang uraian teori yang digunakan untuk dasar dalam 

pemecahan masalah desain berdasarkan pada pernyataan masalah 

desain yang sudah diputuskan dalam proyek Hotel Resort di Kawasan 

Wisata Alam Posong, Kab. Temanggung. 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Berisi tentang penetapan pendekatan perancangan sebagai dasar 

dalam pemecahan masalah yang berdasarkan pada pernyataan 

masalah desain yang ditetapkan dalam proyek Hotel Resort di Kawasan 

Wisata Alam Posong, Kab. Temanggung. 

BAB VII KONSEP PERENCANAAN 

Berisi tentang penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

proses perancangan arsitektur, dan konsep perencanaan merupakan 

pernyataan sebagai pegangan atau landasan dalam proses 

perancangan arsitektur, konsep ruang dan tata ruang, konsep 

keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur, konsep 
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teknologi dalam proyek Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong, 

Kab. Temanggung. 

BAB VIII KONSEP PERENCANAAN 

Berisi tentang stategi penyelesaian dari permasalahan yang ada pada 

perancangan Hotel Resort di Kawasan Wisata Alam Posong, Kab. 

Temanggung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


