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PENGANTAR 

 

 

Arsitektur bangunan kolonial yang merupakan wujud dari kultur atau budaya eropa 

yang diterapkan di Indonesia. Bangunan kolonial yang hadir dalam lingkungan atau kawasan 

dalam suatu kota memiliki karakteristik yang identik. Dalam UU no. 11 tahun 2010 

menyebutkan bahwa salah satu peninggalan bersejarah yang perlu dilindungi adalah 

keberadaan bangunan-bangunan yang pada saat ini bangunan tersebut lebih dikenal sebagai 

bangunan cagar budaya atau bangunan bersejarah, namun dengan semakin brkembangnya 

zaman fugsi dari bangunan tersebut mulai beralih fungsikan. 

Masyarakat memiliki kewajiban dan memegang peranan dalam menentukan arahan 

alih fungsi bangunan-bangunan bersejarah yang tepat sehingga secara fungsi dapat 

memaksimalkan kebutuhan dimasa sekarang baik dari sisi ekonomi maupun sosial dan tetap 

menjaga nilai historis bangunannya sehingga alih fungsi bangunan bersejarah selain dapat 

meningkatkan nilai ekonomi kawasan juga menjadi identitas kawasan itu sendiri. 

Di Indonesia sendiri sebaran bangunan Kolonial seperti peninggalan Belanda banyak 

di temui dikota-kota di Indonesia. Proses perjalanan sebuah kota dari awal pertama dibangun 

dan hingga keadaannya yang sekarang, dimana antara kota satu dan lainnya itu memiliki 

riwayat yang berbeda. 
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