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ABSTRAK 

Dalam melaksanakan program atau kebijaksanaan pemerintahan, khususnya dalam bidang 

kepariwisataan, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah untuk menunjang 

perkembangan pariwisata di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak potensi 

wisata yang belum dikembangkan oleh pemerintah, sehingga untuk saat ini masih bisa dikatakan 

kalah saing dengan propinsi lain yang berdekatan seperti Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur.  

Padahal potensi yang dimiliki oleh Jawa Tengah sangat bagus dan tidak kalah dengan yang 

lainnya, bahkan Jawa Tengah memiliki ikon yang sangat terkenal di Indonesia hingga penjuru 

Dunia.  

Berkaitan dengan potensi wisata di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Temanggung merupakan 

salah satu tujuan wisata yang dituju oleh para wisatawan baik domestik maupun asing, 

Kabupaten Temanggung memiliki banyak sekali potensi alam yang dijadikan objek wisata. 

Dimana secara geografis Temanggung mudah dijangkau kota-kota sekitar Jawa Tengah seperti 

Semarang, Kendal, Wonosobo, dan Magelang.  

Salah satu wisata yang ada di Kabupaten Temanggung adalah wisata alam Posong. Wisata alam 

Posong merupakan destinasi wisata yang terbilang baru yang terletak di kaki gunung Sindoro, 

tepatnya di Desa Tlahap, Kecamatan Kedung, Kabupaten Temanggung. Dari tempat ini 

wisatawan dapat menikmati pemandangan tujuh puncak gunung yaitu, puncak gunung Sumbing, 

Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong, Ungaran dan gunung Muria. Dengan latar belakangnya 

adalah gunung Sindoro.  

Peningkatan jumlah wisatawan tersebut bertolak belakang dengan keadaan fasilitas yang ada di 

Kecamatan Kledung yang merupakan wilayah pariwisata di temanggung. Seperti belum adanya 

hotel maupun resort sebagai fasilitas pendukung kegiatan wisata.  

Hotel resort yang akan dirancang ini menerapkan prinsip- prinsip dasar dari Ekologi Arsitektur. 

Hal tersebut dinilai cocok untuk diterapkan pada lokasi perancangan. Karena pada prinsipnya 

Ekologi Arsitektur adalah sebuah pandangan dalam mendesain bangunan tanpa mengabaikan 

keadaan dan keberlangsungan lingkungan di sekitar bangunan.  
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