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ABSTRACT 

The Colonial Building along the Dutch Line as one of Kota Singaraja's assets requires serious handling of the 

local government. It is absolutely necessary as an effort to preserve the historical value of Singaraja City through 

colonial buildings as a tourism potential that can increase local revenue. Therefore the Regional Government of 

Buleleng need to preserve the colonial buildings as a legacy of architectural works by maintaining the 

architectural value contained therein. In this regard, the purpose of this research is to identify the colonial building 

as the first step of preserving the facade in the Dutch city of Singaraja Bali. Another purpose is to provide 

information on the importance of preservation on ancient buildings, giving references to the general public in order 

to preserve colonial buildings that hold much of the city's history and assist the Regional Government of Buleleng 

to make the Dutch Line as a conservation area in Singaraja City. The research method used qualitative method, 

taking the location in historic area of Singaraja City which is in the corridor of Ngurah Rai Singaraja Street in 

Buleleng Regency. Primary data sources are colonial buildings along with the owners or surrounding 

communities, while secondary data are journals, previous research results, documents, manuscripts, local 

regulations and other laws. This study produces three categories of façade: the original building facade (A), 

partially changed facade (B), and the completely changed fasade (C). Factors affecting the change of facade in 

categories B and C, are the factors of population growth, the physical environment and the influence of other 

peoples cultures. While in category B factors that influence is the existence of new discoveries. 

Keywords: Colonial Building, Dutch Line, Façade Conservation 

ABSTRAK 

Bangunan Kolonial di sepanjang jalur Belanda Kota Singaraja Bali, menuntut penanganan secara serius oleh 

pihak Pemerintah Daerah Buleleng. Hal tersebut mutlak diperlukan sebagai upaya pelestarian nilai sejarah Kota 

Singaraja melalui bangunan kolonial sebagai potensi wisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Oleh 

karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng perlu melakukan pelestarian terhadap bangunan kolonial 

sebagai warisan karya arsitektur dengan menjaga nilai-nilai yang terdapat didalamnya. Berkaitan dengan hal 

tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bangunan kolonial sebagai langkah awal pelestarian 

fasade di jalur belanda Kota Singaraja. Tujuan lainnya adalah memberikan informasi mengenai pentingnya 

pelestarian pada bangunan-bangunan kuno, memberikan referensi kepada khalayak umum agar melestarikan 

bangunan kolonial yang banyak menyimpan sejarah kota dan membantu Pemerintah Daerah Buleleng untuk 

menjadikan jalur belanda sebagai wilayah pelestarian di Kota Singaraja. Metode penelitian menggunakan metode 

kombinasi, mengambil lokasi di kawasan bersejarah Kota Singaraja yaitu di koridor Jalan Ngurah Rai Singaraja di 

Kabupaten Buleleng. Sumber data primer yaitu bangunan kolonial beserta para pemilik atau masyarakat 

sekitarnya, sedangkan data sekunder adalah jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, dokumen, manuskrip, 

peraturan daerah serta peraturan perundangan lainnya. Studi ini menghasilkan tiga kategori fasade yaitu: fasade 

bangunan masih asli (A), fasade yang telah mengalami perubahan sebagian (B), dan fasade yang sudah berubah 

total (C). Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fasade pada kategori B dan C, adalah faktor pertambahan 

penduduk, lingkungan alam fisik dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Sedangkan pada kategori B faktor 

yang mempengaruhi adalah adanya penemuan-penemuan baru.  

Kata Kunci: Bangunan Kolonial, Jalur Belanda, Pelestarian Fasade 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah Hindia Belanda menguasai daerah Bali pada tahun 1846 dan menjadikan Kota Singaraja 
sebagai pusat pemerintahannya di Pulau Bali. Sebagai kota pusat pemerintahan, maka dibangunlah 
berbagai fasilitas kota. Pola kota lama Singaraja, pada awalnya membentang secara linier dari 
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Perempatan Agung (Catuspata) di depan Puri Kanginan sampai dengan Pelabuhan Lama Buleleng, 
pada masa dulu jalur ini merupakan ”Jalur Raja” yaitu Jalur Raja biasanya mengadakan kegiatan 
mengunjungi rakyatnya. Tetapi setelah kedatangan Belanda maka pola kota mengalami perubahan. 
Belanda mulai membentuk pusat pemerintahan di sebelah barat puri yaitu membentang secara linier 
ke arah Pelabuhan Lama Buleleng. Pada masa itu pola ini dinamakan ”Jalur Belanda”. 

  

Fasade bangunan dalam konteks arsitektur kota, baik bangunan fungsi komersial maupun fungsi 
hunian tidaklah semata-mata merepresentasikan kepentingan individual pemilik bangunan tetapi juga 
merupakan tanggungjawab kolektif terhadap tatanan lingkungan kota yang harus berkesinambungan 
(kontekstual). Dari semua komponen tersebut selalu ada bagian-bagian yang memuat unsur privat, 
ada juga yang memuat unsur publik. Dengan kata lain koridor dapat membantu sebuah kota untuk 
memiliki image. Image tersebut akan lebih kuat bila koridor memilki karakter yang kuat terhadap 
lingkungannya. Citra kota lama dapat kita gali dari keberadaan bangunan-bangunan tuanya sehingga 

dapat memberikan gambaran ″Singaraja Tempoe Doloe″ sekaligus perkembangan Kota Singaraja 
sehingga pada nantinya dapat dikembangkan menjadi potensi wisata sejarah perkotaan. Rencana 
Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Singaraja yang disusun pemerintah, sudah menetapkan 
kebijakan pengelolaan dan pelestarian bangunan untuk kegiatan wisata. Sejak dicanangkan sebagai 
objek pariwisata, kawasan ini telah banyak mengalami perubahan. Tuntutan fasilitas baru pada 
kawasan ini berujung pada penggantian bangunan-bangunan tua dengan bangunan-bangunan baru. 
Bahkan terjadi penghancuran bangunan. Penghancuran bangunan kuno-bersejarah ini, sama halnya 
dengan menghapuskan salah satu sejarah dan tradisi masa lalu. Hilangnya bangunan kuno, lenyap 
pulalah bagian sejarah dari suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas 
tersendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya. 

Penelitian ini merupakan sebuah studi tentang pelestarian fasade bangunan kolonial di Jalur Belanda 
Kota Singaraja dengan menggunakan metode kombinasi (mixed methodology) model sequential 
explanatory yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dimana pada 
tahap pertama dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan 
dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian merupakan koridor yang terdapat di sekitar pusat Kota 
Singaraja atau sebelah utara pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng yaitu koridor sepanjang Jalan 

Gambar 1. Lokasi Penelitian di Jalur Belanda Kota Singaraja 
Sumber : Citra Satelit dan Observasi Lapangan, 2014 
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Ngurah Rai. Luas lokasi sekitar ±132,59 Ha sampai kedalaman satu blok permukiman dengan 
mengambal batas jalan. Penelitian ini mengambil lokasi di kawasan bersejarah Kota Singaraja dengan 
terdiri dari campuran berbagai fungsi dengan aktivitas perkantoran, pendidikan, bisnis/perniagaan dan 
permukiman. Letaknya berada pada 08° 03’40” - 08° 23’00” LS 114° dan 25’ 55” - 115° 27’ 28” BT. 

Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. 
Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar jeli 
dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan diteliti. Berkaitan dengan 
penelitian ini, data kuantitatif berupa data hasil pengukuran bangunan kolonial di Jalur Belanda Kota 
Singaraja berupa gambar denah dan tampak bangunan yang dikerjakan dengan program komputer 
Auto_CAD. Data kualitatif berupa informasi mengenai fasade bangunan kolonial di Jalur Belanda Kota 
Singaraja baik berupa data fisik maupun data non fisik. Sampel penelitian adalah bangunan kolonial di 
Jalur Belanda Kota Singaraja, baik yang di sebelah barat maupun timur jalan dengan fungsinya 
masing-masing. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan kedua data yang sejenis sehingga 
data kuantitatif diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian, 
didokumentasikan dan di gambar ulang untuk masing-masing fasade bangunan kolonial di Jalur 
Belanda Kota Singaraja. Kemudian dilakukan kompilasi data, yaitu mengumpulkan, memilah, dan 
menyusun data sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya dilakukan analisis data, yaitu 
mengidentifikasi bangunan kolonial Belanda dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fasade 
bangunan kolonial Belanda. Data yang telah dianalisis, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif 
naratif dari hasil analisis data kualitatif mengenai fasade bangunan kolonial di Jalur Belanda Kota 
Singaraja. 

Menurut Krier (1983), facade berasal dari akar kata latin facies, yang sama pula pengertiannya 
dengan face dan appearance. Oleh karena itu, jika menyebutkan wajah dari suatu bangunan, 
digantikan dengan istilah atau kata facade, terutama yang dimaksudkan adalah bagian depan dari 
suatu bangunan yang menghadap ke jalan. Fasade bangunan tampaknya masih merupakan elemen 
Arsitektural yang tidak hanya memenuhi keperluan-keperluan umum yang dianjurkan oleh organisasi 
ruang-ruang yang berada dibaliknya. Fasade masih tetap menjadi elemen arsitektur  terpenting yang 
mampu menyuarakan fungsi dan makna sebuah bangunan. Fasade juga menyampaikan keadaan 
budaya saat bangunan itu dibangun, fasade mengungkapkan kriteria tatanan dan penataan, dan 
berjasa memberikan kemungkinan dan kreativitas dalam ornamen dan dekorasi.  

Gaya kolonial menurut Handinoto (1996), adalah gaya desain ini berkembang di beberapa negara di 
Eropa dan Amerika. Arsitektur kolonial menyiratkan adanya akulturasi diiringi oleh proses adaptasi 
antara dua bangsa berbeda. Proses adaptasi yang dialami oleh dua bangsa terbentuk dengan apa 
yang dinamakan arsitektur kolonial. Dalam mendesain dan membangun mencakup penyelesaian 
masalah-masalah yang berhubungan dengan perbedaan iklim, ketersediaan material, cara 
membangun, ketersediaan tenaga kerja, dan seni budaya yang terkait dengan estetika. Di Indonesia 
terbentuknya Arsitektur Kolonial Belanda ditinjau dari proses akulturasi yang terjadi, terdapat dua 
faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor budaya setempat dan faktor budaya asing Eropa yang di 
representasikan oleh Belanda. Dutch Colonial adalah gaya desain yang popular di Netherland 
(Belanda) sekitar tahun 1624-1820. Arsitektur Kolonial Belanda berkembang di Indonesia pada awal 
abad ke-19 sampai dengan tahun 1920-an, banyak pengaruh Eropa dan terjadi percampuran bentuk 
arsitektur barat dan tradisional, termasuk pada penggunaan elemen bangunan dan detail ragam 
hiasnya pada seni bangunan. Bentuk Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia sesudah tahun 1900-an 
merupakan bentuk hasil kompromi dari Arsitektur modern yang berkembang di Belanda pada jaman 
yang bersamaan dengan iklim tropis basah Indonesia. Ada juga beberapa bangunan arsitektur 
kolonial belanda yang mengambil elemen-elemen tradisional setempat, yang kemudian diterapkan ke 
dalam bentuk Arsitekturnya (Antariksa, 2004). 

Arsitektur kolonial lebih banyak mengadopsi gaya neo-klasik, yakni gaya yang berorientasi pada gaya 
arsitektur klasik Yunani dan Romawi. Arsitektur kolonial merupakan arsitektur  yang memadukan 
antara budaya Barat dan Timur. Lebih lanjut Handinoto (1996) mengungkapkan elemen arsitektur 
kolonial pada fasade bangunan, yaitu: (a) Gevel (gable), pada tampak depan bangunan sangat 
bervariasi seperti curvilinear gable, stepped gable, gambrel gable, pediment (dengan entablure); (b) 
Tower, penggunaan tower pada bangunan, yang pada mulanya digunakan pada bangunan gereja 
kemudian diambil alih oleh bangunan umum dan menjadi mode pada arsitektur  kolonial belanda pada 
abad ke 20; (c) Dormer (Cerobong asap semu), berfungsi untuk penghawaan dan pencahayaan; (d) 
Windwijzer (penunjuk angin), merupakan ornamen yang diletakkan di atas nok atap berfungsi sebagai 
penunjuk arah angin; (e) Nok Acroterie (hiasan puncak atap), terletak di bagian puncak atap, di 
Indonesia, ornamen ini dibuat dari bahan beton atau semen; (f) Ragam hias pada tubuh bangunan, 
biasanya berupa hiasan/ornamen ikal sulur tumbuhan yang berujung tanduk kambing pada lubang 
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angin diatas pintu dan jendela dan (g) Balustrade, adalah pagar yang biasanya terbuat dari beton cor 
yang digunakan sebagai pagar pembatas balkon, atau dek bangunan. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kawasan Kota Singaraja merupakan salah satu kota tua di Bali, dengan sejarah panjang yang dimiliki 
Kota Singaraja sendiri dimulai pada abad ke 17 dan abad 18. Sejak Kerajaan Buleleng jatuh ke 
tangan Belanda mulailah pemerintah Belanda ikut campur mengurus soal pemerintahan di Bali. Hal ini 
dilaksanakan dengan mengubah nama Raja sebagai penguasa daerah dengan nama regent untuk 
daerah Buleleng dan Jembrana. Jaman itu, Kota Singaraja menjadi pusat kegiatan pemerintahan 
Hindia Belanda di Bali. Selanjutnya semasa penjajahan Hindia Belanda di Bali, khususnya Bali Utara 
pada tahun 1846 turut memberi warna bagi perkembangan Kota Singaraja. Terakhir Kota Singaraja 
sempat menjadi Ibukota Kepulauan Sunda Kecil dan Ibukota Provinsi Bali sampai Tahun 1958.  

  

Perkembagan kawasan ini sebagai lokasi penelitian yang semakin pesat, menyebabkan peranan 
kawasan menjadi penting bagi Kota Singaraja & Kabupaten Buleleng, keberadaan perkantoran 
pemerintah, fasilitas umum, bangunan bersejarah, patung/tugu/monumen, sentra-sentra kegiatan 
penting (nodes) & open space untuk membangun image (citra) lokasi penelitian sebagai pusat 
kegiatan perkantoran pemerintahan skala kabupaten dan pelayanan kesehatan serta kawasan 
pendidikan dengan tetap memperhatikan dan melestarikan bangunan-bangunan berarsitektur kolonial 
Belanda yang memiliki nilai sejarah dan historis. Secara umum lokasi penelitian masih menyimpan 
“kekayaan” arsitektur  kolonial Belanda, sehingga tidak dapat dipungkiri wajah kawasan & aspek 

Gambar 2. Identifikasi Bangunan Kolonial di Jalur Belanda Kota Singaraja 
Sumber : Citra Satelit dan Observasi Lapangan, 2014 
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kehidupannya di pengaruhi oleh budaya occidental (barat) seperti dalam wujud bangunan-bangunan 
arsitektur kolonial yang terdapat di sepanjang core area Jalan Ngurah Rai-Pramuka. Tipologi 
bangunan yang cenderung berkembang di lokasi penelitian (core area) bersifat campuran, namun 
setiap zona pengembangan masih dapat digeneralisasi antara lain, bangunan rumah tinggal, 
perkantoran, bangunan peribadatan, bangunan pendidikan dan kesehatan. Wujud bangunan dengan 
konsep kolonial berkembang pada beberapa bangunan di lokasi penelitian masih terlihat jelas yaitu 
bangunan rumah tinggal seperti pada perbandingan KDB dan KLB, GSB, GSP serta ketinggian 
bangunan.  

Usaha pelestarian perlu dilakukan dan bisa dimulai dengan identifikasi kerusakan yang dialami oleh 
beberapa bagian bangunan kolonial ini. Dari kerusakan yang ada (baik yang sudah mengalami 
perbaikan maupun yang belum mendapatkan perawatan), maka bisa ditentukan seperti apa 
penanggulangan yang sesuai dengan kondisi seperti itu. Kurangnya pemahaman tentang pelestarian 
mengakibatkan beberapa bangunan telah mengalami perubahan atau telah direnovasi dengan fasade 
baru. Baik akibat perubahan bentuk, material, atau karena ada penambahan fungsi baru.  

Fungsi bangunan kolonial di sepanjang Jalur Belanda ini dapat dikelompokkan menjadi bangunan 
rumah tinggal, perkantoran, pendidikan dan bangunan kesehatan. Tipologi bangunan kolonial 
berdasarkan fasade dapat di bedakan berdasarkan bentuk atap, elemen pada dinding dan lantai 
bangunan. Periode pambangunan bangunan kolonial dapat di bedakan atas periode 1902-1920, 
periode 1920-1940 dan periode setelah1940-an. Dalam penelitian ini, komponen fasade bangunan 
yang diamati yaitu bagian kepala (atap), bagian badan (pintu, jendela dan dinding) dan bagian kaki 
(lantai). Komponen pertama yaitu atap merupakan bagian yang paling dipertahankan kemurnian dari 
awal bangunan itu berdiri pada bangunan kolonial di Jalur Belanda Kota Singaraja. Mayoritas bentuk 
atap yang digunakan pada wilayah kajian dan pada kasus terpilih ada dua, yaitu perisai dan gevel. 
Ditemukan sembilan belas bangunan kolonial yang menggunakan jenis atap perisai, yaitu pada layout 
01,  05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 dan tiga bangunan mengunakan atap gevel, 
yaitu pada layout 02, 03 dan 04. 

Pada komponen kedua yaitu badan bangunan (dinding), dari tekstur dinding pada kasus ada dua, 
yaitu bertekstur halus dan bertekstur kasar. Hal ini karena permainan ornamen batu dan plester kasar 

Gambar 4. Tipologi Fasade Bangunan Kolonial berdasarkan Atap Gewel 
Sumber : Kurniawan, 2014 

Gambar 5. Tipologi Fasade Bangunan Kolonial berdasarkan Tekstur Dinding 
Sumber : Kurniawan, 2014 

Gambar 3. Tipologi Fasade Bangunan Kolonial berdasarkan Atap Perisai 
Sumber: Kurniawan, 2014 
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pada bidang bawah dinding. Penggunaan tekstur halus terlihat pada layout 01, 02, 05, 12 dan 13. 
Penggunaan batu kali dan plester kasar sebagai bagian dari dinding bangunan bagian bawah pada 
layout 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16 dan 17.  

Jenis pintu yang ditemukan pada bangunan kolonial di Jalur Belanda di Kota Singaraja ini, 
keseluruhan pintu pada fasade utama terbagi atas pintu ganda krepyak dan pintu ganda kaca. 
Penggunaan pintu ganda krepyak terdapat pada layout 02, 03, 04, 10, 11 dan 12. Penggunaan pintu 
ganda dengan kaca terdapat pada layout 01, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16 dan 17. 

Jenis jendela yang ditemukan pada bangunan kolonial di Jalur Belanda di Kota Singaraja ini, 
keseluruhan pintu pada fasade utama ada tiga. Penggunaan jendela rangkap ganda dengan kaca 
terdapat pada layout 01, 05, 06, 08 dan 12. Penggunaan jendela ganda kaca terdapat pada layout 05, 
06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16 dan 17. Penggunaan jendela ganda krepyak terdapat pada layout 02, 

03, 04,  07, 09, 10, 11, 12, 13,  14, 16 dan 17. 

Tipologi bangunan kolonial di Jalur Belanda Kota Singaraja bedasarkan periode pembangunan ada 
tiga yaitu adalah periode 1902-1920 pada layout 01,02,03,04,05,06, 09,10,11,12,13 dan14, periode 

1920-1940 pada layout 07,08,15 dan 17 dan periode  setelah1940-an pada layout 16. 

Bentuk atap merupakan bagian yang paling dipertahankan kemurnian dari awal bangunan itu berdiri 
pada bangunan kolonial di Jalur Belanda Kota Singaraja. Mayoritas bentuk atap yang digunakan pada 
wilayah kajian dan pada kasus terpilih ada dua, yaitu  Perisai; dan Gevel. Perubahan bentuk pada 
fasade bangunan kolonial di Jalur Belanda Kota Singaraja di akibatkan oleh kurangnya pemahaman 
tentang pelestarian, mengakibatkan beberapa bangunan telah mengalami perubahan atau telah 
direnovasi dengan fasade baru. Baik akibat perubahan bentuk, material, atau karena ada 
penambahan fungsi baru. Terdapat tiga katagori perubahan fasade yaitu: Katagori A yaitu fasade 
bangunan masih dalam keadaan asli tanpa ada perubahan baik dari struktur konstruksi, bahan 
maupun bentuknya. Katagori ini dapat ditemui pada Layout 2, 3, 4, 6, 14 dan 15 dengan wujud, 
dimensi & proporsi, warna & tekstur, posisi & orientasi, skala dan irama bangunan masih tetap. 
Katagori B yaitu fasade bangunan dengan beberapa bagiannya telah mengalami perubahan, 
perbaikan (renovasi) dan akibat penambahan bangunan baru. Perubahan terjadi pada wujud, dimensi 

Gambar 7. Tipologi Fasade Bangunan Kolonial berdasarkan Jendela Rangkap Ganda Kaca 
Sumber : Kurniawan, 2014 

Gambar 6. Tipologi Fasade Bangunan Kolonial berdasarkan Pintu Ganda Krepyak (Kiri) dan Pintu Ganda Kaca 
(Tengah dan Kanan). 

Sumber : Kurniawan, 2014 

Gambar 8. Tipologi Fasade Bangunan Kolonial berdasarkan Periode Pembangunan Tahun 1902-1920 
Sumber : Kurniawan, 2014 
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& proporsi dapat ditemui pada Layout 5, 8, 11, 16 dan 17.  Perubahan terjadi pada warna & tekstur 
dapat ditemui pada Layout 1, 7, 9, 11 12 dan 13. Katagori C yaitu Fasade bangunan yang sudah 
mengalami perubahan total baik diganti dengan bentuk Fasade yang baru atau berubah total. katagori 
ini hanya dapat di temui pada layout 10. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan prosentase 
perubahan pada fasade bangunan kolonial di Jalur Belanda Kota Singaraja dengan katagori A 
sebanyak 15%, katagori B 20% dan katagori C sebanyak 65%.  

Fasade Bangunan kolonial berdasarkan analisis tingkat perubahannya, elemen bentuk yang 
mengalami perubahan terdapat pada katagori B dan katagori C. Faktor-faktor yang mempengaruhinya 
adalah bertambah/berkurangnya penduduk yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur 
masyarakat yang diikuti dengan perubahan pola kebudayaan masyarakat (sikap, perilaku dan pola 
pikir) seperti perubahan fungsi ruang dalam bangunan. Faktor ini juga akan mempengaruhi perubahan 
pada wujud, dimensi & proporsi. Faktor bertambahnya penduduk berpengaruh pada katagori B dan C. 
Penemuan-penemuan baru, hal-hal baru yang ditemukan itu bisa berupa unsur-unsur kebudayaan: 
nilai, norma, cita-cita yang menggerakan pola bersikap, perilaku atau pola sarana fisik, atau bisa 
berupa unsur struktur masyarakat. Hal ini berpengaruh pada pemilihan material (warna & tekstur) 
pada saat pemilik melakukan perbaikan pada rumah miliknya. Faktor adanya penemuan-penemuan 
baru berpengaruh pada katagori B. lingkungan alam fisik, seiring dengan umur bangunan dan 
terjadinya perubahan cuaca dapat merubah fasade bangunan khususnya pada bagian material. 
Faktor lingkungan alam fisik berpengaruh pada katagori B dan C. Pengaruh kebudayaan masyarakat 
lain, kalau hubungan dilakukan secara fisik, perubahan itu cenderung menimbulkan pengaruh timbal-
balik. Peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia dalam hal ini 
Pemerintah Propinsi Bali, merubah beberapa fasade bangunan. Hal ini dapat dilihat pada bangunan 
Kantor Bupati yang dulunya Kantor Residen Belanda. Bagian fasade sekarang di tambah dengan 
tempelan style bali yang tidak sesuai dengan gaya bangunan kolonial. Faktor pengaruh kebudayaan 
masyarakat lain berpengaruh pada katagori B dan C. Kurangnya pemahaman tentang pelestarian 
mengakibatkan beberapa bangunan telah mengalami perubahan atau telah direnovasi dengan fasade 
baru. Baik akibat perubahan bentuk, material, atau karena ada penambahan fungsi baru. Pendekatan 
pelestarian fasade bangunan kolonial yaitu atap, pintu, jendela, dinding dan lantai di analisis 
berdasarkan pendekatan pelestarian dari masing-masing bangunan sesuai dengan kesepakatan 
internasional yang telah dirumuskan dalam Piagam Burra tahun 1981. Pendekatan pelestarian pada 
kepala bangunan (atap) yaitu dengan pendekatan rekonstruksi 4%, preservasi 35%, dan restorasi 
sebanyak 61%. Pendekatan pelestarian pada badan bangunan (pintu, jendela dan dinding) yaitu 
dengan pendekatan rekonstruksi 0%, preservasi 86%, dan restorasi sebanyak 14%. Pendekatan 
pelestarian pada kaki bangunan (pondasi dan lantai) yaitu dengan pendekatan rekonstruksi 0%, 
preservasi 43%, dan restorasi sebanyak 57%. Berdasarkan hal tersebut maka urutan peringkat yang 
perlu mendapat prioritas adalah melakukan pendataan bangunan kolonial; melakukan perbaikan pada 
bangunan yang telah mengalami kerusakan; memperkuat manajemen pemeliharaan pada seluruh 
kawasan melalui pencegahan dan penanggulangan dengan menggunakan tenaga khusus; dan 
memberikan perlindungan terhadap seluruh kawasan, terutama bangunan kolonial. 
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