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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

 

2.1 Pengertian judul  

Berdasarkan penggalan setiap suku kata nya dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Perancangan menurut KBBI adalah Perancangan ialah Proses,cara, perbuatan 

merancang atau tahapan-tahapan dalam rancangan. Perancangan sebuah 

bangunan yang dilakukan oleh seorang ahli. 

b. Fasilitas menurut KBBI adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. 

Sarana untuk melayani segala kebutuhan dari pengguna 

c. Pelestarian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan melestarikan. 

Pelestarian juga berarti perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan. 

d. Wayang  menurut KBBI adalah boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan 

kulit atau kayu dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan 

tokoh dalam pertunjukan drama tradisional (Bali, Jawa, Sunda, dan 

sebagainya ), biasanya dimainkan oleh seseorang yang disebut dalang 

e. Timplong  sebutan nama wayang yang merupakan khas dari kabupaten 

Nganjuk  

f. Di  menurut KBBI adalah sebuah kata depan untuk menunjukkan tempat dan 

lokasi 

g. Kabupaten  menurut KBBI adalah daerah swatantra tingkat II yang dikepalai 

oleh bupati, setingkat dengan kota madya, merupakan bagian langsung dari 

provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan 

h. Nganjuk menurut Wekipedia adalah merupakan salah satu kota yang ada di 

Jawa Timur. 

Menurut penjabaran penggalan kata dari judul “Perancangan Fasilitas 

Pelestarian Wayang Timplong di Kabupaten Nganjuk” dapat kita simpulkan 

memiliki pengetian yaitu proses kegiatan merancang sebuah sarana untuk 

mempertahankan serta melindungi karya seni wayang timplong agar tidak 

mengalami kepunahan adapun lokasi tersebut berada di Kabupaten Nganjuk. 

2.1.1 Lingkup pelayanan dan aktivitas 

Lingkup pelayanan dari fasilitas pelestarian wayang timplong ialah 

melayani seluruh wisatawan yang hadir baik dari regional , nasional maupun 

manca negara. Aktivitas yang dijalankan ialah sebuah wujudu pelestarian 

kebudayaan seni wayang timplong dengan dijadikan sebuah objek wisata 
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buatan untuk mendukung pemerintah dalam program meningkatkan 

Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan 

kearifan lokal.  

2.1.2 Kualitas Pelayanan 

Berikut merupakan sebuah tabel standar kualitas pelayanan pada kwasan 

pariwisata  

No. Kriteria Standar Kualitas 

1 Objek Terdapat salah satu dari unsur alam, sosial ataupun 

budaya 

2 Akses Adanya jalan, adanya kemudahan, rute, Tempat Parkir, 

dan harga parkir yang terjangkau. 

3 Akomodasi Adanya pelayanan penginapan (hotel,wisma, losmen, 

dan lain-lain) 

4 Fasilitas Agen perjalanan, pusat Informasi, salon, fasilitas 

kesehatan pemadam kebakaran,hydrant, TIC(Tourism 

Information Centre ), Guiding (pemandu wisata), plang 

informasi, petugas yang memeriksa masuk dan 

keluarnya wisatawan (petugas entry dan exit ) 

5 Transportasi Adanya transfortasi lokal yang nyaman, variatif yang 

menghubungkan akses masuk. 

6 Catering 

Service 

Adanya pelayanan makanan dan minuman (Restaurant , 

Rumah Makan, Warung Nasi dan lain-lain) 

7 Aktivitas 

rekreasi 

Terdapat sesuatu yang dilakukan di lokasi wisata, 

seperti berenang, terjuan payung, berjemur, berselancar, 

jalan-jalan dan lain-lain. 

8 Pembelanjaan Adanya tempat pembelian barang-barang umum, 

9 Komunikasi Adanya televisi, telepon umum, radio, sinyal telephone 

, seluler, penjual voucher (isi ulang pulsa seluler) dan 

internet akses) 

10 Sistem 

Perbankan 

Adanya fasilitas ATM centre sebagai kemudahan 

transaksi untuk pengunjung 

11 Kesehatan Poliklinik poli umum/ jaminan ketersediaan pelayanaan 

yang baik untuk penyakit yang mungkin diderita 

wisatawan. 

12 Keamanan Adanya jaminan keamanan (petugas khusus keamanan, 

polisis wisata, pengawas pantai, rambu-rambu 

perhatian, pengarah kepada wisatawan). 
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13 Kebersihan Tempat sampah dan rambu-rambu peringatan tentang 

kenbersihan 

14 Sarana Ibadah Terdapat salah satu sarana ibadah bagi wisatawan. 

15 Sarana pendidikan Terdapat salah satu sarana pendidikan formal 

16 Sarana olahraga Terdapat alat dan perlengkapan untuk berolahraga. 

Tabel 1 standar kualitas pariwisata 

Sumber Lothar A. Kreck dalam (Yoeti O. A., 1996) 

 

2.2 Tinjauan Fungsi 

2.2.1 Klasifikasi dan karakteristik Judul 

A. Fungsi Utama  

1. Pertunjukan 

Kesenian wayang timplong memperlukan sebuah wadah untuk 

melakukan sebuah kegiatan berupa pagelaran utamanya untuk 

memberikan sebuah hiburan bagi masyrakat tentang kebudayaan wayang 

timplong sehingga usaha pelestarian wayang timplong dapat terlaksana 

dapat dilakukan dengan lebih baik. Pagelaran selain sebagai media 

hiburan juga berfungsi sebagai media informasi bagi masyarakat 

mengenai kebudayaan seni wayang timplong. Wayang timplong yang 

semakin tidak dikenal menjadi muncul kembali dan eksis kembali 

dengan lebih beradaptasi terhadap kondisi modernisasi teknologi.  

B. Fungsi Sekunder  

Fungsi sekunder diperlukan akibat dari adanya aktivitas utama yang 

memperlukan aktivitas pendukung dari aktivitas utama. Berikut beberapa 

fungsi sekunder yang mendukung dari kegiatan fungsi utama diantaranya : 

1. Rekreasi 

Pagelaran seni wayang timplong memberikan sebuah wadah bagi pelaku 

seni agar bisa memamerkan produk kesenian mereka yang kemudian 

menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi pengunjung yang datang.  

2. Edukasi 

Fungsi sekunder edukasi dalam hal ini ialah memberikan sebuah 

wawasan bagi pengunjung mengenai kebudayaan seni wayang timplong 

dengan mengajak kepada pengunjung untuk merasakan secara langsung 

bagaimana menjadi dalang , sinden atapun seorang pengrawit . selain itu 

, pengunjung juga bisa merasakan bagaimana cara pembuata wayang 

timplong dari tahap menggamar hingga mengukir yang kemudian bisa 
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dijadikan media informasi kepada masayrakat mengenai kesenina 

budaya wayang timplong agar tetap lestari.  

C. Fungsi penunjang 

Kegiatan yang melingkupi fungsi penunjang diantaranya: 

1. Kegiatan pelayanan  

Kegiatan pelayanan ialah memberikan sebuah pelayanan kepada 

pengunjung yaitu dengan memberikan fasilias penunjang berupa tempat 

ibadah , parkir kendaraan , ATM centre dan toilet 

2. Kegiatan Pengelolaan 

Kegiatan pengelolaan merupakan sebuah kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan kawasan.   

2.2.2 Pengembangan Judul 

A. Definisi Seni  

Menurut Ki Hajar Dewantara seni merupakan hasil keindahan yang 

mampu menggerakkan perasaan indah siapapun yang melihatnya, 

sehingga apapun perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi dan 

menciptakan perasaan indah itulah yang disebut dengan seni. 

B. Pagelaran seni 

Menurut (Sedyawati,2002:1) mengungkapkan bahwa pagelaran seni 

merupakan sebuah ungkapan budaya jawahana untuk menyampaikan 

nilai-nilai budaya, dan perwujudan norma-norma estetikartistik yang 

berkembang sesuai dengan zaman. Proses alkulturasi berperan besar 

dalam melahirkan perubahan dan transformasi dalam banyak bentuk 

tanggapan budaya, termasuk juga seni pertunjukan. 

C. Sejarah Wayang Timplong 

Menurut jurnal dari (Sejarah Kesenian Wayang Timplong di Kabupaten 

Nganjuk, 2015) Kesenian wayang Timplong berasal dari desa Jetis 

Kecamatan Pace yang di ciptakan oleh mbah Bancol pada abad ke 1910. 

Mbah Bancol merupakah salah seorang pendatang berasal dari daerah 

Grobogan Jawa Tengah yang kemudian menetap di Desa Jetis Kecamatan 

Pace kabupaten Nganjuk, mbah Bancol semasa kecilnya sangat menyukai 

wayang Krucil atau disebut wayang Klithik di wilayah Jawa Timur.  

Dalam pementasannya wayang timplong memang tidak menggunakan 

seperangkat gamelan yang lengkap. Yang dipakai hanya berupa gambang, 

kempul, kendang serta sebuah gong. Dan nama timplong sendiri 

sebenarnya berasal dari alunan gending yang dimainkan dari seperangkat 

gamelan sederhana ini. “orang-orang menyebutnya dengan nama 
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timplongan. Karena kalau diperhatikan dengan seksama suaranya 

terdengar timplang., timplong.. timplang., timplong..,” terang Ki Maelan 

selaku dalang wayang timplong. 

Menurut dalam jurnal (Sejarah Kesenian Wayang Timplong di Kabupaten 

Nganjuk, 2015) dari tahun 1910-2013 telah terjadi dinamika perubahan 

dari kesenian wayang Timplong, mulai dari alat musiknya yang awalnya 

dari batok kelapa berubah menjadi seperangkat gamelan yang terdiri dari 

Gambang, gendhang kenong dan Gong. Sedangkan mulai tahun 2000 

mulai adanya seorang sinden dalam pagelaran wayang, perubahan ini 

dikarenakan agar kesenian Wayang Timplong bertahan dalam gempuran 

kesenian Modern.  

D. Karakteristik Wayang timplong 

Jenis wayang timplong menurut (Ujianto, 2018) hanya ada 60 buah 

wayang untuk mewakili 60 tokoh yang terdiri dari orang, binatang, dan 

wujud senjata. Wayang Timplong tidak memiliki nama atau panggilan 

khusus pada setiap tokoh pewayangannya. Hanya sosok figur perempuan 

yang dijuluki sebagai Sang Ratu, sosok laki-laki keturunan bangsawan 

yang dijuluki Panji, sosok laki-laki gagah yang dijuluki Prabu dan karakter 

lainnya. Berikut adalah beberapa karakter dari wayang timplong. 

 
Gambar  1 wayang timplong 

Sumber : dokumentasi pribadi 

 



12 

 

 

E. Pagelaran Wayang timplong 

Dalam proses pagelaran seni wayang kulit umumnya melibatkan 

beberapa orang diantaranya dalang seseorang yang bertugas sebagai 

pencerita dan juga sebagai penggerak wayang , niyaga yang merupakan 

kumpulan personil karawitan yang memainkan alat musik gamelan 

sebagai pengiring acara wayang dan berikutnya adalah sinden yang 

bertugas sebagai penyanyi dalam acara pagelaran seni wayang. 

Dalam proses pagelaran seni wayang timplong memerlukan rekan kerja 

yang jauh lebih sedikit dari pada wayang kulit. Pasalnya, pementasan 

Wayang Timplong hanya mengikut sertakan 5-8 orang pemain termasuk 

1 dalang , 4 orang pemain karawitan  dan 1-2 orang sinden. Berikut 

merupakan beberapa penjabaran dari pelaku yang memiliki peran 

masing- masing dalam proses pagelaran wayang timplong di acara 

nyadran atau bersih desa diantaranya : 

- Dalang adalah tokoh yang memainkan wayang 

- Penyimping adalah asisten dalam membantu dalang saat pagelaran  

- Panjak adalah orang yang bertugas memainkan gamelan. 

- Waranggana adalah penyanyi wanita dalam dalam pagelaran. 

- Pengunjung adalah salah seorang penggemar dari berbagai usia  yang 

meramaikan pagelaran seni wayang timplong . Namun pada proses 

pagelarannya orang yang datang tidaklah pasti menonton pagelaran 

seni wayang timplong. Namun ada juga yang datang hanya untuk 

meramaikan bazar tradisional dalam peringatan acara bersih desa. 

- Penjual adalah salah seorang wirausahawan yang berjualan jajanan 

tradisional pada saat ada pagelaran wayang timplong.  

  
Gambar  2 pagelaran wayang 

Sumber facebook 

 

Dalam melancarkan proses pagelaran wayang timplong diperlukan 

beberapa alat diantaranya : 
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- Wayang timplong sebagai objek utama yang digunakan sebagai media 

untuk menyampaikan pesan / cerita dari soerang dalang 

- Gamelan adalah seperangkat alat musik perkusi yang mengiringi 

pagelaran wayang. Dalam proses pagelaran wayang timplong jenis 

gamelan yang digunakan diantarnyanya :  gambang, gong, kempul, dan 

kenong 

- Cempala merupakan piranti sekaligus senjata bagi dalang untuk 

memberikan segala perintah, baik kepada wiraniyaga, wiraswara 

maupun waranggana. 

- Kotak wayang berukuran 1,5 meter kali 2,5 meter ini akan merupakan 

peralatan dalang selain sebagaimana sudah diutarakan merupakan tempat 

menyimpan wayang, juga sebagai “keprak‟, sekaligus tempat 

menggantungkan “kepyak‟. 

- Bambu atau batang kayu panjang yang berlubang berguna sebagai 

tempat menancapkan wayang. 

2.2.3 Standart Perancangan   

2.2.3.1 Peraturan terkait  

A. RPJMD Nganjuk 2018-2023 

Kerangka Pikir Permasalahan Pembangunan daerah Nganjuk sebagai 

berikut : 

No. Masalah pokok  Masalah  Akar masalah  

3 Belum optimalnya 

kualitas sumber 

daya manusia dan 

pelestarian seni 

budaya 

Belum 

maksimalnya 

pelestarian seni 

budaya dan 

kearifan lokal 

1. Minat masyarakat 

terhadap seni budaya dan 

kearifan lokal mulai luntur 

2. Kurang optimalnya 

pengelolaan event kegiatan 

seni budaya dan kearifan 

lokal 

Tabel 2 Kerangka pikir permasalahan 

 

Menurut visi dari daearh Kabupaten Nganjuk nomor 11 tentang 

Melestarikan Seni Budaya dan Kearifan Lokal menjelaskan bahwa 

komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau 

kegiatan antara lain: menciptakan identitas khas Nganjuk dalam hal 

busana, seni & budaya; merevitalisasi sarana dan prasarana kesenian yang 

ada dan memberdayakan  kelompok seni budaya agar tercipta seni budaya 
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Nganjuk yang dikenal sampai ke tingkat Nasional; penataan lingkungan 

dan pemanfaatan lingkungan produktif. 

Misi Kabupaten Nganjuk diantaranya : 

1) Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan 

kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor 

pariwisata, dijabarkan dengan Strategi Percepatan pembangunan 

sebagai berikut : 

2) Meningkatkan Promosi Kepariwisataan dan Seni Budaya daerah 

3) Meningkatkan fungsionalisasi sarana prasarana daya tarik objek dan 

destinasi wisata serta investasi pendukung kepariwisataan  

4) Meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pelestarian seni 

budaya dan kearifan lokal  

Strategi tersebut di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai 

berikut: 

1) Pengembangan pemasaran pariwisata dan sumber daya kepariwisata 

2) Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi local 

3) Peningkatan promosi seni budaya dan kearifan lokal serta kerjasama 

investasi kepariwisataan 

B. RTRW Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2030 

Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun 2011 Paragraf 7 Kawasan 

Peruntukan Pariwisata Pasal 32 menjelaskan bahwa : 

Ayat (1) . Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :\ 

a. wisata alam 

b. wisata cagar budaya; dan 

c. wisata buatan 

Ayat (2). Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi lokasi wisata alam pegunungan dan Air Terjun 

Sedudo di Kecamatan Sawahan, wisata alam dan air Merambat Roro 

Kuning di Kecamatan Loceret dan wisata alam dan Goa Margo Tresno 

berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu.  

Ayat (3) Kawasan peruntukan wisata cagar budaya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi:  Candi Lor di Desa Candirejo Kecamatan 

Loceret , Candi Ngetos di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos, Masjid Al 

Mubarok dan Makam Kanjeng Jimat berada di Desa Kacangan Kecamatan 

Berbek ,Makam Syekh Suluki berada di Desa Wilangan Kecamatan 

Wilangan , Monumen Jenderal Sudirman berada di Desa Bajulan 
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Kecamatan Loceret , f. Monumen dan Museum Dr. Sutomo berada di Desa 

Ngepeh Kecamatan Loceret , Museum Anjuk Ladang berada di Kota 

Nganjuk, Makam Ki Ageng Ngaliman berada di Desa Ngliman Kecamatan 

Sawahan , Makam Menteri Supeno berada di. Desa Ngliman Kecamatan 

Sawahan , Pertapaan Sadepok berada di Desa Ngliman Kecamatan 

Sawahan , Pura Kerta Bhuwana Giri Wilis berada di Desa Bajulan 

Kecamatan Loceret , Petilasan Kadipaten Posono berada di Desa 

Ngrombot Kecamatan Patianrowo , makam dan masjid desa wisata  religi 

di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo, Makam Nyi Ageng Sepet 

berada di Desa Joho Kecamatan Pace , Makam Sentono Kocek berada di 

Desa Pace Kulon Kecamatan Pace , Makam Kyai Poleng di Desa 

Mojoduwur Kecamatan Ngetos , Makam Keniten berada di Desa 

Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom , Klenteng Sukomoro berada di 

Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro , Makam Sono Gedong 

berada di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu , t. Makam Rajegwesi berada 

di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu dan Pertapaan Argojali berada di 

Desa Blongko Kecamatan Ngetos. 

Ayat (4) Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di 

Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Loceret, 

Kecamatan Sawahan dan rencana pengembangan diarahkan di Kecamatan 

Tanjunganom dan Kecamatan Berbek. 

Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun 2011 Pasal 81 menjelaskan 

bahwa  

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g dengan ketentuan : 

a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas komersial 

dengan tidak merusak daya tarik yang ada; 

b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hanya  untuk 

menunjang kegiatan pariwisata;  

c. dan tidak diperbolehkan pengembangan perumahan atau fasiltas 

kegiatan lain dalam lokasi batas-batas peruntukan wisata alam dan 

cagar budaya yang telah ditetapkan.  

d. pengembangan kegiatan pariwisata diarahkan agar tidak mengganggu 

fungsi lindung serta mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup;  

e. kawasan peruntukan pariwisata harus menyediakan fasilitas fisik 

meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, 
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f. tempat pembuangan sampah, drainase dan saluran air limbah; dan 

ditentukan persyaratan tata bangunan dan tata lingkungan. 

C. Perda Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 

Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk no.3 tahun 2017 tentang bangunan 

gedung paragraf 4 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung 

mejelaskan bahwa : 

Pasal 44 

Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan 

penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, 

kesersian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya, 

serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai 

adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai 

perkembangan arsitektur dan rekayasa. 

Pasal 45  

1) Penampilan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus 

memperhatikan kaidah estetika bentuk, krakteristik arsitektur, dan 

lingkungan yang ada disekitarnya serta dengan mempertimbangkan 

kaidah pelestarian. 

2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada 

suatu kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan pendapa 

masyarakat.  

3) Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan berdampingan dengan 

Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan 

mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari 

arsitektur Bangunan Gedung yang dilestarikan. 

4) Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur tertentu pada 

suatu kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan pendapat 

masyarakat dalam Peraturan Bupati.  

Pasal 46  

1) Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkin simetris dan 

sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam 

gempa dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana 

kota, lalu lintas dan ketertiban. 

2) Bentuk bangunan harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan 

karakteristik arsitektur disekitarnya dengan mempertimbangkan 

terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap 

lingkungannya. 
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3) Bentuk denah Bangunan Gedung adat atau tradisional harus 

memperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di 

lingkungan masyarakat adat bersangkutan  

4) Atap dan dinding bangunan harus dibuat dari konstruksi dan bahan 

yang aman dari kerusakan akibat bencana alam.  

Pasal 47 

(1) Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 harus memperhatikan fungsi ruang, 

arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung. 

(2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiap ruang 

dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, 

kecuali fungsi bangunan diperlukan sitem pencahayaan dan 

penghawaan buatan. 

(3) Ruang dalam bangunan harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai 

dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya. 

(4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang Bangunan Gedung atau 

bagian Bangunan Gedung harus tetap memenuhi ketentuan 

penggunaan Bangunan Gedung dan dapat menjamin keamanan dan 

keselamatan bangunan dan penghuninya. 

(5) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah 

pekarangan dibawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang 

ditetapkan oleh balai Sungai setempat atau terdapat kemiringan yang 

curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu 

perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri. 

(6) Tinggi lantai dasar suatu bangunan diperkenankan mencapai 

maksimal 1,20 (satu koma dua puluh) meter diatas tinggi ratarata 

tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan 

keserasian lingkungan. 

(7) Apabila tinggi tanah pekarangan berada dibawah titik ketinggian 

(peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan 

tinggi yang besar pada asli suatu tanah perpetakan, maka tinggi 

maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri. 

(8) Permukaan atas dari lantai dasar: 

a. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) centimeter diatas titik 

tertinggi dari pekarangan yang sudah dipersiapkan; 

b. Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) centimeter diatas titik 

tertinggi dari sumbu jalan yang berbatasan; 
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c. Dalam hal yang luas biasa, ketentuan dalam huruf a, tidak berlaku 

jika letak lantai itu lebih tinggi dari 60 (enam puluh) centimeter di 

atas tanah yang ada di sekelilingnya, atau untuk tanah yang miring. 

Pasal 50 

1) Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung harus 

mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai 

dengan ketentuan rencana tata ruang daerah dan tata bangunan yang 

mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan 

penunjang. 

2) Terhadap Persyaratan ruang sempadan dapat ditetapkan karakteristik 

lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian 

tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, 

jalur pejalan kaki, 

3) jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum 

lainnya. 

4) Persyaratan tapak basemen terhadap lingkungan berupa kebutuhan 

basemen dan besaran KTB ditetapkan berdasarkan rencana 

peruntukan lahan ketentuan teknis dan kebijakan Daerah. 

5) Untuk menyediakan ruang terbuka hijau pekarangan yang memadai, 

lantai besmen pertama tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan 

diatas tanah dan atap besmen kedua harus berkedalaman sekurang-

kurangya 2 (dua) meter dari permukaan tanah. 

6) Daerah hijau bangunan dapat berupa taman atap atau penanaman pada 

sisi bangunan. 

7) Daerah hijau bangunan merupakan bagian dari kewajiban 

permohonan IMB untuk menyediakan ruang terbuka pekarangan 

dengan luas maksimum 25% (dua puluh lima persen) ruang terbuka 

hijau pekarangan. 

8) Tata tanaman meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan 

penempatan tanaman dengan memperhatikan tingkat kestabilan 

tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang 

ditimbulkannya.37 

9) Setiap bangunan bukan rumah tingal wajib menyediakan fasilitas 

parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai 

bangunan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan. 

10) Fasilitas parkir tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah 

ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan 

aksesibiltas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan. 
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11) Sistem sirkulasi harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan 

sirkulasi internal bangunan serta antara individu pemakai bangunan 

dengan sarana transportasinya. 

12) Pertandaan (signage) yang ditempatkan pada bangunan, pagar, 

kavling dan atau ruang publik tidak boleh menggangu karakter yang 

akan diciptakan/dipertahankan. 

13) Bupati dapat mengatur lebih lanjut pengaturan tentang pertandaan 

(signage) dalam peraturan Bupati.  

14) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung harus disediakan dengan 

memperatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, 

estetika amenity dan komponen promosi. 

15) Pencahayaan yang dihasilkan harus memenuhi kesersian dengan 

Pencahayaan dari dalam bangunan dan Pencahayaan dari penerangan 

jalan umum. 

2.2.3.2  Elaborasi RIRN 

Berikut adalah tabel Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045 

dengan judul perancangan fasilitas pelestarian wayang timplong di 

Kabupaten Nganjuk. 

Tema riset Topik riset Target 

Kajian Ekonomi dan 

Sumber  Daya Manusia 

Seni-budaya  

pendukung 

pariwisata 

Desain penguatan seni 

budaya local nasional 

sebagai tulang punggung 

pariwisata 

Tabel 3 elaborasi RIRN 

2.3 Tinjauan Lokasi 

2.3.1 Tinjauan Umum Lokasi 

A. Geografis 

Secara geografis, wilayah Kabupaten Nganjuk tersebar ke dalam 3 wilayah 

dataran yaitu 110.433,93 ha (85,68%) terletak di dataran rendah, 11.577,67 

ha (8,98%) di dataran sedang 6.885,55 ha (5,34%) merupakan dataran tinggi.  

Sehingga total luasan kabupaten Nganjukseluas 128.897,146 Ha. 

 

B. Topografis 

Sebelah barat daya merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan 

ketinggian 1.000 sampai dengan 2.300 m DPL, potensi untuk tanaman 

perkebunan dan holtikultura. Bagian tengah merupakan dataran rendah 
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dengan ketinggian 60-140 m dpl, merupakan daerah pertanian tanaman 

pangan dan holtikultura . Bagian utara merupakan daerah pegunungan 

(Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-300 m dpl . Pada bagian 

dataran rendah, keadaan air tanah merupakan air tanah dangkal. 

 

C. Geologi 

Wilayah Kabupaten Nganjuk termasuk dalam Zona Solo dengan Sub Zona 

Ngawi. Zona ini ditempati oleh gunung api yang berumur kwarter dengan 

puncak seperti Wilis, Lawu, dll. Diantaranya terdapat dataran seperti dataran 

Madiun, Kediri, Jember, yang umumnya tersusun oleh endapan lahar dan 

batuan gunung api. Dataran tersebut merupakan cekungan air tanah produktif 

yang didominasi oleh endapan alluvium vulkanik.  

Wilayah Kabupaten Nganjuk berdasarkan ciri-ciri fisik dan batuan 

penyusunnya secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 

Perbukitan Kendeng , Gunung api Wilis , Dataran Rendah. Kabupaten 

Nganjuk terbagi menjadi tiga bagian menurut jenis tanah, yaitu tanah sawah 

(35%), tanah kering (27%) dan tanah hutan (38%). 

Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian 

antara 46 sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 

(empat) kecamatan yang berada pada daerah pegunungan terletak pada 

ketinggian 150 sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Daerah 

tertinggi yaitu desa Ngliman di Kecamatan Sawahan. 

 

D.  Klimatologi 

Iklim Kabupaten Nganjuk secara umum, curah hujan di Kabupaten Nganjuk 

dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur tidak terlalu jauh 

berbeda. Kabupaten Nganjuk pada bulan Juni sampai dengan 

September/Oktober terjadi musim kemarau dan pada bulan 

Nopember/Desember sampai bulan Mei mengalami musim penghujan. 

Pada bulan-bulan tertentu pada musim kemarau yaitu bulan Juli - September 

berhembus angin kencang dari Gunung Wilis menuju kota Nganjuk, karena 

itu pula kota Nganjuk dikenal dengan sebutan kota angin. 
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Tabel 4 curah hujan Kabupaten Nganjuk 

Sumber BPS kabupaten Nganjuk 2018 

E. Rencana Tata Ruang Wilayah 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-

2030 pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa daerah peruntukan pariwisata 

buatan berada di : Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Kertosono, Kecamatan 

Loceret, Kecamatan Sawahan dan rencana pengembangan diarahkan di 

Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Berbek.  

 

2.3.2  Kriteria Pemilihan Lokasi dan Tapak 

a. Memiliki potensi yang sesuai dengan karakter bangunan  

b. Berdekatan dengan fasilitas penunjang lainnya 

c. Mudah diakses oleh pengunjung 

d. Mempertimbangkan jarak lokasi tapak dengan tempat tinggal seniman 

e. Berada pada jalur akses wisata unggulan Kabupaten Nganjuk 
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2.4 Studi Banding Obyek Sejenis 

2.4.1  Saung angklung udjo , Bandung 

Saung Angklung Udjo didirikan oleh seniman Sunda yang dikenal sebagai 

Mang Udjo. Saung Angklung Udjo Bandung terletak di jalan  Jalan Padasuka 

No.118, Pasirlayung, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 

Indonesia. Nama asli beliau adalah Udjo Ngalagena. Saat awal pendirian, 

beliau mendirikan dan mengelola tempat ini bersama dengan istrinya. Visi 

awal pendirian saung adalah untuk melestarikan budaya dan seni tradisional 

khas Sunda. 

a. Tatanan masa  

b. Fasilias yang tersedia : 

 

1. souvenir shop 

Tempat menjual souvenir dan 

oleh-oleh khas angklung 

bandung. Memiliki ukuran 

luasan bangunan 600m2  

 

 

Gambar  3 siteplan saung angklung 

Legenda  : 

1. Bale Karesmen 

2. Souvenir Shop 

3. Guest Room 

4. Warung  

5. Musholla 

6. Dapur Angklung 

7. Security 

8. ProduksiAngklung 

9. Fitting Room 

10. Walini 

11. Tepas udjo 

12. Yayasan 

13. Panggung Taman 

14. Musholla 2  

15. Toilet 

16. Office 

17. Ruang Latihan 

18. Gudang 



23 

 

 

 

2. Dapur angklung 

Merupakan sebuah restaurant 

yang menyajikan masakan 

tradisioal serta masakan khas 

bandung. 

 

3.Produksi angklung 

Tempat mengolah dan 

memproduksi angklung. 

Memiliki ukuran luasan 

bangunan 450m2 

 

4.Bale kareseman 

Bale Karesemen adalah tempat 

yang sering digunakan sebagai 

ruangan pertunjukan 

seni.  Memiliki ukuran luasan 

bangunan 1200m2 

 

5.Guest House  

Rumah yang dapat disewa oleh 

pengunjung, dengan memiliki 

ukuran luasan sekitar 1500m2.  

 

6.Panggung taman  

Tempat untuk penampilan 

angklung diluar ruangan. 

memiliki ukuran luasan sekitar 

400m2 

Tabel 5 Fasilitas Saung Angklung udjo 

Sumber : Jurnal (Pusat Kesenian Angklung dengan Arsitektur Sunda di Kota Bandung, 2017) 
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2.4.2  Taman Budaya Surakarta Jawa Tengah  

Taman Budaya Surakarta Jawa Tengah yang terletak di Jl. Ir. Sutami No. 57 

merupakan sebuah tempat untuk seniman berekspresi dengan fasilitas yang 

lebih memadai serta sebagai tempat pelestarian dan pngembangan kreatifitas 

kesenian. 

a. Tatanan masa  

 
gambar  4 site plan taman budaya 

Legenda  : 

1. Gedung theatre arena 

2. Gedung studio rekaman 

3. Wisma seniman 

4. Gedung pertemuan 

5. Pendopo 

6. Gedung Wisma Seni TBJT 

7. Gedung Gallery seni rupa 

8. Teater Tertutup Murtidjono 

9. Teater Terbuka Bong  

 

 

b. Fasilitas yang tersedia  

 

1. Gedung Teater Arena 

Gedung teater arena memiliki luas 600 m² 

ini dapat menampung lebih kurang 350 

orang penonton. Gedung ini biasa 

digunakan untuk pertunjukan dalam 

ruang tertutup. 



25 

 

 

 

2. Gedung studio rekaman 

Gedung teater arena memiliki luas 600 m² 

ini dapat menampung lebih kurang 350 

orang penonton. Gedung ini biasa 

digunakan untuk pertunjukan dalam 

ruang tertutup. 

 

3. Wisma seniman 

Wisma Seni ini memiliki 18 kamar. 

Semua dapat menampung 124 orang 

seniman yang akan beraktifitas pada 

Taman Budaya Surakart. 

 

4. Pendopo  

Bangunan monumental dengan langgam 

arsitektur Jawa ini mempunyai luas 1.648 

m² dan dapat menampung lebih kurang 

2.500 penonton.  

 

5. Galeri seni rupa   

Gedung Galeri Seni Rupa memiliki luasan 

sekitar 500m ² yang berfungsi sebagai 

tempat pameran karya-karya bersejarah 

dari seorang seniman. 

 

6. Teater Tertutup Murtidjono 

Gedung teater murtidjono memiliki luas 

2.800 m² dan nantinya dapat menampung 

lebih dari 700 penonton. 

Tabel 6 fasilitas Taman Budaya Surakarta 
Sumber : ( Taman Budaya Jawa Tengah, 2019) 
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2.4.3 Kesimpulan Study Banding 

Berikut merupakan hasil evaluasi dari komparasi kedua masa bangunan 

untuk dijadikan sebagai hasil studi banding 

Spesifikasi Saung Angklung Udjo, Bandung Taman budaya surakarta 

Pemilihan Lokasi 

- Berada pada jauh dari pusat kota 

- Posisi tapak berada di jalan yang 

tingkat keramaian sedang 

- Memiliki potensi view diluar 

tapak 

- Lokasi dekat dengan  beberapa 

objek wisata lain 

- Dekat dengan pusat kota 

- Akses utama masuk 

menggunakan jalur antar kota 

- View diluar tapak hanya 

kampus UNS dan perumahan 

warga 

 

Aksesibilitas 

- Jarak  8 km dari pusat kota 

- Jarak  10 km dari bandara 

-  berjarak 8,5km dari stasiun 

- Jarak 5km dari pusat kota  

- Jarak 5km dari terminal kota 

- Berjarak 15km dari bandara 

Adi Soemarmo 

Luas Lahan Luas lahan ± 1 hektar Luas lahan sekitar 5 hektar 

pengelola Perorangan Pemerintah 

Arsitektural 

Bangunan ber-arsitektural sunda dan 

memunculkan beberapa item bamboo 

sebagai struktur utama . 

Bangunan berarsitektur langgam 

jawa 

Kesimpulan 

Kelebihan : 

- Lokasi berdekatan dengan bebepa 

wisata terkenal di Bandung 

- Bangunan bersifat alami dan 

natural sehingga memberikan 

ketertarikan pada pengunjung. 

- Tempat untuk pagelaran seni 

menggunakan sirkulasi udara 

yang alami dan pencahayaan 

yang alami 

Kekurangan : 

- Penataan site yang masih kurang 

tertata dengan baik . akibat 

penambahan dari fasilitas yang 

tidak terencana sebelumnya  

 

Kelebihan : 

- Lokasi berdekatan dengan 

terminal kota Surakarta 

- Lokasi mudah ditemukan  

- Bangunan memiliki RTH 

(ruang terbuka hijau ) yang 

luas. 

Kekurangan : 

- Bangunan berada dijalan 

utama akses antar kota. 

- Bangunan tidak ramah 

terhadap lingkungan. Karena 

setiap masa bangunan yang 

dibangun membutuhkan AC 

untuk mendinginkan 

ruangan. 

Tabel 7 Evaluasi Studi Banding 

Sumber : Analisa Pribadi 
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2.5  Karakter Objek  

Karakter objek dalam pagelaran wayang timplong bersifat Rekreatif yaitu 

sebagai wadah yang dapat memberikan rasa menyenangkan, mengesankan dan 

membuat betah bagi pengunjung dan seniman untuk berlama-lama di lokasi 

pagelaran wayang timplong. Sedangkan wayang timplong sendiri memperlukan 

konservatif dan imaginatif dengan menjaga dan melestarikan tradisi lama 

(kuno), namun pada saat pagelaran semua itu diwujudkan dengan secara 

imajinasi kepada penonton sehingga penonton merasakan refleksi diri dari masa 

lalu ke masa depan mendatang. Maka dari itu, pagelaran seni wayang timplong 

mampu menjadi sebuah hal edukatif yang mampu memberi amanat dan 

pelajaran bagi penonton 

2.6 Tinjauan Tema Arsitektur regionalisme 

2.6.1  Pengertian Tema Arsitektur regionalisme 

Menurut Tan Hock Beng 1997 menjelaskan bahwa arsitektu regionalisme 

merupakan suatu wujud kesadaran untuk menampilkan sebuah ciri khas dari 

tradisi lokal dalam merespon iklim kemudian menghasilkan sebuah identitas 

formal dan simbolik. 

2.6.2  Interpretasi Tema Arsitektur regionalisme  

- Penerapan bentuk dari struktur arsitektur jawa 

- Pengambilan nilai-nilai dari Arsitektural Jawa 

- Menggunakan teknologi saat ini sebagai pemenuhan kebutuhan dalam tapak 

- Menggunakan material struktur saat ini untuk memaksimalkan bentangan ruang 

dalam 

2.6.3 Studi Banding Tema regionalisme  

2.6.3.1 Masjid Raya Padang  

Masjid Raya Padang merupakan sebuah masjid yang saat ini selain menjadi 

tempat peribadahan umat muslim juga berfungsi sebagai landmark kota 

Padang. Keunikan dari bentukan fasad Masjid Raya Padang memberikan 

sebuah citra yang mampu mewakili kota tersebut. Beberapa pendekatan 

regionalime pada Masjid Raya padang sebagai berikut : 

 

 Bentukan Bangunan  

Ide bentukan masa bangunan berasal dari nilai –nilai arsitektur minang dan 

islam. Adapun Atap bangunan menceritakan sebuah history  bentuk bentangan 
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kain yang digunakan untuk mengusung batu hajar aswad , selain itu bentukan 

secara fasad menyerupai dengan arsitektur tradisional khas minang.  

 

 
Gambar  5 transformasi Masjid Padang 

Sumber : (Wekipedia) 
 

 Struktur Bangunan  

Struktur dari Masjid Raya Padang menggunakan system rigid frame dengan 

material dari baja yang mampu menahan gempa hingga 10 SR. hal ini 

merupakan sebuah tanggapan mengenai kondisi Padang yang sangat rawan 

terjadi gempa.  

 
Gambar  6 Struktur Masjid Raya Padang 

Sumber : (Wekipedia) 

2.6.3.2 Ananta Hotel Bali 

Ananta Legian Hotel merupakan bangunan hotel di daerah Legian, Bali. Hotel 

ini menggunakan arsitektur dari budaya Bali. Berikut beberapa pendekatan 

arsitektur regionalisme pada bangunan diantaranya: 

 Bentuk bangunan  

Bangunan lobby melakukan sebuah transformasi dari fasad candi . pada 

bagian tangga juga menggambarkan sebuah upacara adat dan budaya di Bali 

. Ukiran pada fasad lobby juga menggambarkan sebuah ukiran khas dari Bali 

dimana diambil dari hiasan bunga pada mahkota penari Legong. Selain itu 

ukiran tersebut juga berfungsi sebagai pelindung dari terpaparnya sinar 

matahari secara langsung sehingga mampu mengurangi panas dari matahari. 
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Gambar  7 Ananta hotel 

 
Gambar  8 Candi Bali 

Sumber : majalahsketsa.com Sumber : sriratubali.com 

 Tanggap Iklim 

Untuk menanggapi kondisi iklim lingkungan , bangunan tersebut dilengkapi 

dengan secondary skin yang berguna sebagai pelindung dari paparan 

matahari secara langsung. Selain itu setiap kamar dilengkapi dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan secara alami.  

 
Gambar  9 Fasad ananta hotel 

Sumber rumahdijual.com 

 

2.6.3.3 Kesimpulan Studi Banding Tema Regionalisme  

Regionalisme merupakan sebuah pendekatan arsitektur yang memberikan 

sebuah nuansa baru pada tampilan dari arsitektur tradisional yang kemudian 

juga tanggap terhadap lingkungan. Setiap objek bangunan studi banding 

mengambil beberapa poin nilai-nilai dari arsitektur tradisional yang kemudian 

disampaikan dalam bangunan .  
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