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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara yang  berada tepat digaris khatulistiwa dan 

berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan 

Samudra Hindia. Indonesia menurut  data geografis memiliki jumlah kepulauan yang 

tersbesar di dunia dengan jumlah total pulau sekitar 17.504 pulau. Banyaknya 

kepulauan yang ada di Indonesia memberikan sebuah perbedaan seni dan budaya 

beraneka ragam. Sehingga keanekaragaman seni budaya tersebut menjadi sebuah 

kekayaan bagi bangsa Indonesia. 

Salah satu dari keanekaragaman dari kesenian yang ada di Indonesia yang paling 

popular dan diminati oleh warga masyarakat ialah kesenian wayang. Wayang 

memiliki keanekaragaman jenis dan bentuk. Wayang telah diakui dunia pada tanggal 

7 November 2003 melalui UNESCO. Salah satu dari ratusan wayang yang tersebar di 

Indonesia berada di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk memiliki wayang yang 

khas biasa disebut dengan Wayang Timplong.  

Namun dibalik dari banyaknya ratusan jenis wayang di Indonesia untuk saaat ini 

ada sejumlah 75 jenis wayang yang hampir mengalami kepunahan dengan semakin 

ditinggalkan oleh warga masyarakat lokal. Bahkan saat ini jumlah wayang yang masih 

ramai ditonton hanya tersissa sekitar  25 jenis wayang. Adapun wayang yang masih 

banyak digemari masyarakat antara lain wayang kulit purwa Jawa ,wayang golek 

Sunda, wayang Bali, dan wayang sasak Lombok. (Nurdin, 2013) 

Dari sekian banyak wayang yang ada di Indonesia kabupaten Nganjuk juga 

memiliki wayang yang asli dari daerahnya. Wayang asli dari kabupaten Nganjuk 

adalah wayang timplong. Wayang timplong hadir pada tahun 1910. Wayang timplong 

dibuat dari bahan mentah kayu pinus yang memiliki karkater mudah dibentuk dan juga 

tidak terlalu keras. Kesenian wayang timplong lahir di Kabupaten Nganjuk melalui 

salah seorang seniman kreatif bernama Mbah Bancol yang menetap di Desa Jetis, 

Kecamatan Pace. Mbah Bancol daam proses penciptaan karakter Wayang Timplong 

terinspirasi oleh jenis Wayang Krucil yang sangat ia sukai. (Ujianto, 2018) 

Menurut media (PT. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku, 2018) 

menyebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparporabud) Kabupaten 

Nganjuk Amin Fuadi menyatakan jika “pementasan wayang timplong pada tahun 

1900an digelar untuk kegiatan-kegiatan ritual di desa dan bahkan wayang timplong 
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pernah ditanggap pemerintahan kolonial Belanda. Waktu itu bertepatan dengan buka 

giling Pabrik Gula Jatirejo, Kecamatan Loceret. Ketika mulai memasuki era modern 

pada tahun 2000, masyrakat semakin meninggalkan wayang timplong , sehingga 

jarang sekali didengar ada pagelaran wayang timplong. Pada saat ini wayang timplong 

hanya digelar pada saat acara nyadran atau bersih desa yang dilaksanakan setiap 

setahun sekali di beberapa desa setempat di Kabupaten Nganjuk”. 

Dengan menurunnya pagelaran seni maka masyarakat semakin menurun 

pengetahuannya akan kesenian budaya wayang timplong. Semakin menurunnya 

pengetahuan masyarakat akan wayang timplong sejalan dengan berhentinya 

regenerasi dari anak muda Nganjuk dalam melestarikan kesenian tradisional wayang 

timplong. pada tahun 2011 tercatat masih tersisa setidaknya 5 orang dalang wayang 

timplong yang masih bisa melakukan pentas pagelaran seni , sementara pada tahun 

2019 hanya tersisa 2 orang dalang yang masih mampu mementaskan Wayang 

Timplong. (kompasiana, 2019) 

Melihat dari permasalahan tersebut maka dari itu pelestarian wayang timplong 

memerlukan sebuah fasilitas pelestarian yang dibalut dengan konsep pariwisata 

budaya agar nantinya mampu diterima khususnya masyarakat kabupaten Nganjuk 

sehingga masyarakat yang belum mengerti akan keberadaan wayang timplong 

menjadi sadar dan bahkan muncul kembali rasa memiliki kesenian budaya wayang 

timplong. Hal tersebut selaras dengan program pemerintah kabupaten Nganjuk dalam 

RPJMD yaitu “Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan 

kearifan local yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata”. 

Menurut  (Kurnia, 2016) menyebutkan bahwa perilaku pasar industri pariwisata 

di Indonesia menunjukkan bahwa 60 persen wisatawan datang untuk mempelajari 

budaya atau melihat industri berbalut budaya. Sementara itu, hanya 35 persen 

wisatawan datang untuk menikmati alam dan sisanya untuk kepentingan bisnis dan 

lainnya. Hal ini diungkapkan juga oleh Putri K Wardani, selaku Wakil Ketua Umum 

Kadin Bidang Industri Berbasis Budaya. Ia mengakui budaya adalah daya tarik utama 

wisman datang ke Indonesia.  

Melihat dari paparan data tersebut memberikan sebuah dorongan bahwa 

pariwisata yang memiliki konsep berbalut kebudayaan memberikan sebuah 

pengalaman tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Dalam wisata budaya selain 

pengunjung bisa menikmati adanya pagelaran seni , pengunjung juga dapat merasakan 

suasana kebudayaan yang khas dan juga merasakan bagaimana rasanya menjadi salah 

seorang tokoh dalam  pertunjukan tersebut. Sehingga luaran yang dihasilkan 
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pengunjung memiliki gariah atau minat untuk mempelajari kebudayaan yang mereka 

kunjungi.  

Adanya sebuah wisata yang diberikan sebuah unsur kebudayaan di Kabupaten 

Nganjuk telah didukungan oleh Asisten 1 Sekdaprov Jatim yaitu Bapak Himawan 

Estu Bagijo. Beliau mengatakan dalam sebuah media jika “Pemprov Jatim 

memfasilitasi seluruh bentuk konektivitas dalam bentuk pagelaran seni budaya, agar 

meningkatkan pemasukan melalui sektor budaya. Selain itu, warga Nganjuk 

diwajibkan untuk mulai meningkatkan SDM terkait pengolahan bahan baku mentah 

menjadi sebuah karya yang memiliki nilai harga jual. Pemprov mengharapkan kepada 

Kabupaten Nganjuk agar segera memulai hal tersebu sehingga Kabupaten Nganjuk 

dapat mengenalkan kesenian daerah mereka melalui wisata bernuansa kebudayaan. 

Hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat akses infrastruktur telah tersedia”. 

(Panji, 2019) 

 Maka dari itu sebuah fasilitas pelestarian dapat didorong dengan adanya wisata 

berbalut kebudayaan wayang timplong. Sehingga nantinya usaha pengenalan kembali 

wayang timplong kepada masyrakat dapat diwujudknan melalui wisata budaya. 

1.2 Masalah Perancangan 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas dapat kita ambil beberapa poin-

poin permasalahan diantaranya : 

a. Non arsitektural 

- Wayang timplong khas Kabupaten Nganjuk semakin tidak dikenal 

masyarakat dan khusunya generasi muda dan pada tahun 2019 dalang wayang 

timplong hanya tersisa 2 orang seniman. 

b. Arsitektural 

- Kabupaten Nganjuk belum memiliki sebuah fasilitas pelestarian wayang 

timplong. 

1.2.2 Rumusan masalah  

- Bagaimana rancangan wisata wayang timplong yang mampu membangkitkan 

kembali rasa memiliki kesenian  wayang timplong oleh masyarakat Nganjuk 

khususnya generasi muda? 

- Bagaimana rancangan fasilitas pelestarian wayang timplong dengan 

pendekatan arsitektur regionalisme ? 
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- Bagaimana rancangan fasilitas pelestarian yang mampu mewadahi seluruh 

aktifitas dari pelestarian wayang timplong ? 

1.3 Tujuan dan sasaran 

- Membangkitkan kembali rasa memiliki kesenian wayang timplong serta 

meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap kesenian, kebudayaan dan 

kearifan local . 

- Memberikan sebuah rancangan desain yang bertemakan arsitektur 

regionalisme sehingga mampu memberikan nilai dan wujud arsitektur lokal 

namun dengan tampilan yang baru.   

- Mewadahi seluruh aktiftas pelestarian yang dilakukan oleh seniman beserta 

penikmat seni. 

Sasaran dari perancangan fasilitas pelestarian seni wayang timplong ini adalah : 

- Warga masyrakat kabupaten Nganjuk 

- Generasi muda kabupaten Nganjuk 

 

1.4 Batasan Proyek 

- Mengolah tapak dengan memanfaatkan unsur alami yang ada dengan 

maksimal sehingga bangunan tidak menimbulkan permasalahan pada tapak 

- Memanfaatkan potensi tapak  dengan menghadirkan sebuah desain yang 

mampu menunjang seluruh aktifitas yang berada didalamnya 

- Menggunakan material lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 

sekitar . Serta meningkatkan sebuah nilai dari arsitektur regionalisme 

- Memanfaatkan Sumber daya alam yang ada dengan untuk sistem bangunan 

sehingga memaksimalkan pencahayaan alami serta penghawaan alami pada 

bangunan 

- Menggunakan pendekatan arsitektur regionalisme sehingga memerlukan 

studi mengenai pendekatan tersebut. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan laporan Perancangan Arsitektur 7 sistematika penulisan yang 

digunakan adalah berikut: 

a. BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi kajian tentang latar belakang “Perancangan Fasilitas Pelestarian 

Wayang Timplong di Kabupaten Nganjuk”, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, ide, tujuan dan sasaran, batasan, serta sistematika penulisan. 

b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN  
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Berisi tentang pengertian judul yang berkaitan dengan penjelasan garis besar 

3 si (aksi , fungsi dan lokasi) , tinjauan fungsi , tinjauan lokasi dan studi 

banding sejenis.  

c. BAB III: METODE PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang alur pemikiran dan penjelasan alur pemikiran. 

d. BAB IV: ANALISA PERANCANGAN 

Berisi tentang penetapan karakter , analisa eksternal dan analisa internal. 

e. BAB V: KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

Berisi tentang konsep dasar , konsep penetapan tapak , konsep bangunan dan 

transformasi konsep 

f. DRAFT HASIL RANCANGAN  

Berisi tentang hasil perancangan diantarnya site plan , layout plan , tampak , 

detail arsitektural , perspektif dan gambar lain. 

1.6 Kerangka Fikir Perancangan  

Kerangka berpikir dalam penelitian dibutuhkan untuk menentukan arah penelitian 

agar tidak terjadi perluasan bidang kajian dalam penelitian. Berikut skema 

kerangka berfikir dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Menentukan Objek permasalahan 

Objek permasalahan yang menjadi poin utama dari wayang timplong ialah 

kurangnya pengetahuan masyrakat akan kesenian wayang timplong  

2. Penentuan aksi , fungsi dan lokasi 

Penentuan aksi , fungsi dan lokasi bertujuan unutk menentukan sebuah 

tindakan yang tepat untuk menanggapi dari beberapa masalah yang terlah 

diuraikan. 

3. Data dan Analisis  

Dalam proses pengumpulan data dilakukan beberapa cara yaitu dengan studi 

literature , studi banding serta melakukan observasi 

4. Konsep perancangan  

Dalam proses ini dilakukan analisis , konsep serta draft desain. 
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