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Banyak negara yang bergantung pada industri pariwisata sebagai sumber pajak 

dan meningkatkan sistem ekonomi pada daerah tersebut. Oleh karena itu pengembangan 

industri pariwisata saat ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi non-

pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu  sebagai daerah wisata. Pariwisata itu 

sendiri adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan. Melalui sektor 

pariwisata ini diharapkan mampu meningkatkan sistem perekonomian di daerah Ledug 

Kecamatan Prigen. Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah di kawasan 

Ledug Kecamatan Prigen untuk meningkatkan sistem perekonomian adalah dengan 

menambah dan memperbaiki tempat–tempat pariwisata, agar kunjungan masyarakat 

khususnya dari luar daerah meningkat. 

 Keberadaan resort–resort yang umumnya hanya menyediakan fasilitas penginapan 

saja, oleh karena itu untuk meningkatkan sistem perekonomian di kawasan Ledug 

Kecamatan Prigen khususnya dari sektor pariwisata akan dirancang sebuah resort hotel 

yang di mana pada tempat ini terdapat fasilitas penunjang yang menyehatkan, mampu 

dijangkau  baik masyarakat Ledug sendiri maupun wisatawan ataupun masyarakat yang 

di luar daerah Ledug. 

 Allah swt menerangkan bahwa peran alam dalam membentuk kehidupan  

pertumbuhan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan serta manusia. Elemen 

alam yang ada di bumi seperti udara, air dan tanah hendaknya dijaga dengan baik dengan 

hidup selaras dengan alam dan saling menguntungkan dengan makhluk lain.  

 Pemilihan arsitektur tropis sebagai tema dalam rancangan ini tidak lepas dari 

bagaimana rancangan yang didesain memberikan efek sepositif mungkin pada lingkungan 

tanpa perlu melawan alam, karena fitrah manusia itu sendiri adalah sebagai khalifah di 

muka bumi. Pemilihan tema didasarkan pada kondisi alam dan dan daerah di Ledug itu 

sendiri.  

 Arsitektur Tropis sendiri adalah suatu konsep bangunan yang mengadaptasi 

kondisi iklim tropis yang dimana iklim tropis ini adalah iklim yang berada di Indonesia. 

Dengan konsep Blend with Nature yang merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan 

sebagai pemecah masalah pada saat ini, dimana pada penerapannya adalah sebuah 

perancangan dengan memanfaatkan alam sebagai sebuah potensi dalam perancangan dan 

memperhatikan timbal balik terhadap lingkungan sekitar, baik bangunan ke lingkungan 

ataupun lingkungan ke bangunan sehingga dapat menghasilkan suatu karya arsitektur 

yang benar-benar baru dengan stdanar-stdanar dari resort hotel dan integrasi keislaman 

(keindahan, keselarasan dan hablumminal alam). 

 


