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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Sejarah Singkat SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

Lama sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia, di tanah Jawa pada khususnya 

banyak berdiri komunitas santri yang disebut pondok pesantren yang memberikan 

pendidikan khusus mengenai agama Islam.  Namun pada saat Gubernur Jawa Timur yaitu 

Van der Plas berkuasa diberlakukan politik sara atau Devide et Impera.  Pemerintah 

pbelanda pada saat itu mengadu domba masyarakat Jawa dengan ulama.  Sejak 

diadakannya politik sara terjadi konflik antara budaya Islam dengan budaya Jawa.  Konflik 

yang terjadi ini akhirnya menjalar kepada strata sosial dalam masyarakat.  Santri pada saat 

itu dianggap sebagai kaum terbelakang dan tidak tersentuk pendidikan formal.   

Kalangan pesantren merupakan kalangan yang ditakuti oleh pihak Belanda.  Hal ini 

dikarenakan kalangan pesantren yang memiliki rasa permusuhan yang medalam terhadap 

orang Belanda yang dianggap kafir. Keberadaan kaum pesantren yang tidak kooperatif 

dengan pihak belanda ini diatasi dengan menerbitkan Ordonantie Guru yang isinya antara 

lain membatasi ruang gerak ulama dan pengikutnya dalam melaksanakan aktivitas 

kependidikan dan penyiaran agama Islam.   

Salah satu strategi pemerintah Belanda  untuk menempuh kebijaksanaan politik etis 

salah satunya, yaitu dengan cara mendirikan sekolah Belanda bagi putra-putri priyayi 

pribumi.  Salah satu sekolah Belanda atau Holland-Inlandische School yang didirikan di 

wilayah Lumajang yaitu SDN Ditotrunan 1 Lumajang  (Gambar 4.1 dan 4.2).   

  

Gambar 4.2  H.I.S atau SR (Sekolah 

Rakyat) pada tahun 1924 

Sumber : Arsip Perpus Lumajang 

 

Gambar 4.1  H.I.S atau SR (Sekolah Rakyat) 

pada tahun 1915 

Sumber : Arsip Perpus Lumajang 
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SDN Ditotrunan 1 Lumajang merupakan sekolah pada jenjang Pendidikan Rendah (Lager 

Onderwijs) atau setingkat pendidikan dasar anak usia 6-12 tahun.  Sekolah dasar ini telah 

berdiri di kawasan Kabupaten Lumajang pada tahun 1914 seiring dengan diberlakukanya 

politik etis. 
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GEBOUWEN IN DE OMGEVING VAN 

ALOON ALOON V/D KOTTA LOEMADJANG 

 

A1. Reg. Monument 

A2. Jubileums poort 

A3. Landraad 

A4. Waringin Boom 

 

N1. Ziekenhuis 

N2. Dr. Huldy 

N3. Kantoor 

N4. Ass. Resident 

N5-N5-N7. (Privaat woningen) 

 

O1. Reg. Raad 

O2. Irigate Kantoor (Pekalen Sampean) 

O3. Islan Gevangenis 

O4-O5.  Priv. Woning 

 

Z1. H.I.S.  (Gouv.) , sekarang SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

Z2. Volks Crdiet 

Z3. Sociteit 

Z4. Controleur Kant. 

Z5. Meisjes Vervolgschool 

Z6. Regent Woning 

 

W1. E.L.S. (Europesche Largere School) 

W2. Privaat Woning 

W3. P.H.I.S. 

W4. Missigit 

W5. ‘Nurul Islam’ School 

Gambar 4.3 Peta kawasan Alun-Alun Lumajang pada masa pereintahan kolonial Belanda 

Sumber : Digambar ulang dari arsip perpustakaan kota Lumajang 
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KETERANGAN : 

 

a. SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

b. PAUD 

c. Bank BRI 

d. Gedung Soedjono 

e. Rumah Dinas Wakil Bupati 

f. Pendopo (Rumah Dinas Bupari) 

g. Perpustakaan Lumajang 

h. Bank Jatim Lumajang 

i. Masjid Agun 

j. Kantor Bupati Lumajang 

k. SMPK 1 Lumajang 

l. Lembaga Permasyarakatan 

Gambar 4.4 Peta kawasan Alun-Alun Lumajang pada tahun 2016 

 

Dilihat dari peta kawasan yang ada saat ini posisi sekolah 

atau bangunan yang akan diteliti tidak berubah. Hanya 

siteplan dalam tapak bangunan yang berubah ditandai 

dengan penambhan massa baru. 
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 Gambar 4.5 Denah SDN Ditorunan 1 Lumajang pada tahun 1914 
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Gambar 4.6 Denah SDN Ditotrunan 1 Lumajang pada tahun 

1928 

 

Gambar 4.7 Denah SDN Ditotrunan 1 Lumajang pada 

tahun 1990-an 

 

Bangunan utama SDN 

Ditotrunan 1 Lumajang pada 

awalnya berbentuk letter-u. 

Antara tahun 1928-1930an 

bangunan mengalami 

penambahan fungsi ruang 

penunjang seperti kamar mandi 

dan serambi penghubung. Pada 

tahun 1990-an  

fungsi ruang tersebut 

dihilangkan dengan 

pertimbangan penambahan 

massa baru di daerah selatan 

bangunan. Sehingga hanya 

tersisa serambi sebelah kanan 

saja. 
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  Gambar 4.8 Denah lantai 1 SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

pada tahun 2016 

 

Gambar 4.9 Denah lantai 2 SDN Ditotrunan  Lumajang 

pada tahun 2016 
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Gambar 4.10  Tampak depan SDN Ditotrunan  Lumajang 

pada tahun 1914 

 

Gambar 4.11  Tampak depan SDN Ditotrunan  Lumajang 

pada tahun 1914 
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Gambar 4.12 Tampak sebelah timur SDN Ditotrunan  

Lumajang pada tahun 1914 

 

Gambar 4.13 Tampak belakang SDN Ditotrunan  Lumajang  

pada tahun 1914 
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Gambar 4.14 Potongan A-A’ bangunan SDN Ditotrunan  Lumajang  

pada tahun 1914 

 

Gambar 4.15 Potongan B-B’bangunan SDN Ditotrunan  Lumajang  

pada tahun 1914 
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Gambar 4.16  Tampak depan SDN Ditotrunan  Lumajang 

pada tahun 2016 

 

Gambar 4.17 Tampak sebelah barat SDN Ditotrunan  Lumajang 

pada tahun 2016 
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Gambar 4.18 Tampak sebelah timur SDN Ditotrunan  

Lumajang pada tahun 2016 

 

Gambar 4.19 Tampak belakang SDN Ditotrunan  Lumajang 

pada tahun 2016 
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Gambar 4.20 Potongan A-A’ bangunan SDN Ditotrunan  Lumajang  

pada tahun 2016 

 

Gambar 4.21 Potongan B-B’ bangunan SDN Ditotrunan  Lumajang  

pada tahun 2016 
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SDN Ditotrunan 1 Lumajang terletak di pusat kota tepatnya di sebelah selatan Alun 

Alun kota Lumajang. Kompleks bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang ini terus 

mengalami perkembangan.  Di dalam Komplek bangunan awalnya hanya terdiri dari 2 

bangunan yaitu bangunan utama dan  Spilut atau ruang berkumpul.  Namun pada awal 

tahun 1980-an kompleks bangunan mengalami pelebaran lahan dan penambahan fungsi 

bangunan baru menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna.  

Pada awalnya kompleks bangunan SD ini terdiri dari dua sekolah dasar berbeda yang 

digabung didalam satu kompleks.  Disebelah selatan merupakan bangunan SDN 

Ditotrunan 1 Lumajang dan di sebelah timur merupakan bangunan SDN Ditotrunan 2 

Lumajang yang sebelumnya bernama SDN Kidul Dalem (Gambar 4.16 dan Gambar 4.17).  

 

 

SD Kiduldalem pada tahun 1975-an mengalami perubahan lokasi yang pada awalnya 

terletak disebelah selatan bangunan utama berpindah di sebelah barah banguan utama.  

Perubahan letak SD Kiduldalem ini juga diiringi dengan perubahan nama menjadi SDN 

Ditotrunan 2 Lumajang.  Pada awal tahun 2002 dua sekolah dasar ini akhirnya digabung 

menjadi satu yang saat ini lebih dikenal dengan SDN Ditotrunan 1 Lumajang.  Pada tahun 

2011 bangunan spilut yang terletak di sebelah selatan komplek dirobohkan dan digantikan 

dengan perpustakaan (Gambar 4.18 dan Gambar 4.19). 

Gambar  4.22  Siteplan Holland-

Inlandische School pada tahun 1914 

Gambar 4.23  Siteplan kompleks sekolah pada 

tahun 1975-an dan pembagianya antara  

SDN Ditotrunan 1 dan SDN Kidul Dalem 

SDN Ditotrunan 1  

SDN Kidul Dalem  
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Gambar. 4.26 Siteplan SDN Ditotrunan 1  dan 

bangunan sekitarnya pada tahun 2016 

Gambar  4.24 Siteplan sekolah pada tahun 1999 

dan pembagianya antara SDN Ditotrunan 1 dan 

SDN Ditotrunan 2 Lumajang 

Gambar 4.25  Siteplan SDN Ditotrunan1 

Lumajang pada tahun 2016 

SDN Ditotrunan 1  

SDN Ditotrunan 2  
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Pada saat ini bangunan kolonial yang masih berdiri dan memenuhi persyaratan sebagai 

bangunan cagar budaya yaitu bangunan utama yang terletak di sebelah utara kompleks 

bangunan (Gambar 4.26, Gambar 4.27 dan Gambar 4.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar  4.29 Bangunan Kolonial pada kompleks SDN Ditotrunan 1 

Lumajang yang masih bertahan 

Gambar  4.27  SDN Ditotrunan 1 Lumajang pada 

tahun 1995 

Gambar  4.28  SDN Ditotrunan 1 Lumajang pada 

tahun 2013 



69 
 

 

6
9
 

 

4.2.Elemen Bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

4.2.1. Karakter spasial bangunan 

Karakter spasial pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang sangat memiliki kaitan 

yang sangat erat dengan susunan ruang dalam yang ada. Fungsi bangunan sebagai sarana 

penunjang pendidikan juga ikut berpengaruh besar spasial pada bangunan. Karakter spasial 

pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang secara umum tidak mengalami perubahan 

yang signifikan, serta memiliki tingkat perawatan yang baik. Namun, kebutuhan ruang 

yang semakin bertambah saat ini terus mempengaruhi karakter spasial bangunan. Susunan 

ruang pada bangunan ini saling bersebelahan dan memiliki jarak antar ruang yang sama. 

Terdapat serambi teras yang mengelilingi bangunan serta kolom-kolom kayu sebagai 

penyangga serambi teras tersebut. Susunan ruang yang sejajar dan memilki teras atau 

serambi keliling merupakan ciri bangunan peralihan. Tiap ruangan juga saling terhubung 

melalui pintu yang terletak pada pojok ruangan.  

Seiring dengan perubahan dari waktu ke waktu terjadi kebutuhan ruang yang terus 

bertambah sehingga terjadi penambahan ruang-ruang baru yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna. Perubahan signifikan terjadi pada perubahan massa bangunan. 

Bangunan SDN Ditorunan yang pada awalnya memiliiki  massa berbentuk letter-u kini 

menjadi berbentuk persegi. Penambahan ruang diletakkan pada ruang kosong di tengah 

bangunan. Ruang-ruang yang ditambahkan antara lain ruang Kepala Sekolah, ruang tata 

usaha, dan ruang rapat. Selain penambahan ruang juga terdapat penambahan lantai pada 

bagian ruang kosong tersebut. Pada lantai 2 terdapat penambahan ruang laboratorium 

komputasi dan ruang guru.  

A. Pola ruang  

Pola ruang di dalam bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang dibentuk oleh ruang 

dalam yang bersifat simetris yang tersususn secara linier. Ruang di dalam bangunan 

saling terhubung satu sama lain. Ruang-ruang pada bangunan memiliki tinggi 5m 

sehingga menyebabkan ruang pada bagian dalam bangunan terkesan monumental. 

Pada setiap ruangan terdapat pintu yang menghubungkan satu ruang dengan ruang lain. 

Perubahan area fungsi pada bangunan dapat dilihat dari perubahan fungsi ruang yang 

dahulunya difungsikan sebagai ruang kantor sekarang telah difungsikan sebagai ruang 

kesenian yang bersifat publik. Ruang kantor dan ruang tata usaha sera ruang rapat dan 

ruang guru diletakan di sebelah selatan berdampingan dengan ruang kesenian. Ruang 

yang berada di bagian selatan bersifat privat  (Gambar 4.29 dan Gambar 4.30). 
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Perubahan yang terjadi pada fungsi ruang pada SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

berpengaruh pada pola ruang yang ada dalam bangunan. Denah awal bangunan 

menunjukkan bahwa ruang dalam bangunan memiliki tatanan ruang yang simetris 

dengan ukuran yang sama yaitu 8mx8m. Bentuk denah awal bangunan bebentuk 

simetris dan seimbang pada sisi barat dan timurnya (Gambar 4.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.31  Denah  SDN Ditotrunan 1 

Lumajang pada tahun 2016 

 

Gambar  4.30 Denah awal SDN 

Ditotrunan 1 Lumajang pada tahun 1914 

Keterangan :  Ruang Privat 

Ruang Publik 

Gambar 4.32  Pola ruang lantai 1 SDN Ditotrunan pada  

tahun 1914 
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Pada denah awal dapat dilihat bahwa perulangan ruangan dengan ukuran yang 

sama terjadi. Ruang yang berukuran sama ini di letakkan sejajar yang disusun secara 

linier sehingga membentuk massa letter-u. Perulangan dimensi ruang pada denah saat 

ini juga masih terjadi. Dapat dilihat pada denah perulangan ruang terjadi dan tersusun 

secara sejajar dan simetris sehingga membentuk organisasi ruang baru dengan pola 

grid pada lantai 1(Gambar 4.33 dan Gambar 4.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada lantai 2 masih terbentuk ruang baru dengan ukuran berbeda dan membentuk 

organisasi ruang dengan pola linier . Ruang baru ini dibentuk oleh sekat dinding 

galvalum yang membagi ruangan menjadi 3 bagian. Ruang-ruang terbentuk oleh sekat 

sekat dinding partisi. Besar ruangan berbeda beda ukuranya menyenyuaikan dengan 

kebutuhan ruang. Pola penataan ruang bersifat radial terpusat menuju ruang sirkulasi 

(Gambar 4.47).  

Gambar 4.33  Pola ruang lantai 1 SDN Ditotrunan pada  

tahun 2016 

Pola 8mx8m Pola 8mx8m 

Pola 8mx8m 

Pola 8mx8m 

Pola 8mx8m 

Pola 8mx8m 

Pola  

8mx3m 

Pola  

8mx3m 

Ruang 

Sirkulasi 

Pola 8mx8m 
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Pola ruang pada bangunan ruang yang berulang bentuk dan ukuranya yang diletakkan 

secara sejajar. Pola ruang yang seperti ini banyak dipakai pada banguna sekolah pada 

umumnya. Dikarenakan bentuk dan ukuran yang sama pola ruang pada bangunan ini 

terlihat monoton dan tidak memilikki pusat ruangan atau ruangan yang menonjol.  

  

Gambar 4.34  Pola ruang lantai 2 SDN Ditotrunan pada  

tahun 2016 

Pola 8mx8m 

Pola 3mx2,5m 

Pola 8mx5,5m 

Ruang Sirkulasi 
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B. Alur sirkulasi  

Alur sirkulasi dalam ruangan awalnya memiliki pola sirkulasi menerus yang 

membentuk pola linier dibentuk oleh hubungan ruang yang saling berdekatan. Pola ini 

terlihat dari alur sirkulasi yang terbentuk pada tiap tiap ruang kelas yang ada. 

Penambahan fungsi ruang mempengaruhi alur sirkulasi menerus pada ruangan. 

Perubahan alur sirkulasi menerus pada ruang-ruang sekunder dipengaruhi oleh fungsi 

ruang yang berubah (Gambar 4.35 dan 4.36). 

 

  
 

 

  

Gambar 4.35  Alur sirkulasi SDN Ditotrunan 1 Lumajang pada tahun 1914 

 

Gambar 4.36 Alur sirkulasi SDN Ditotrunan 1 Lumajang pada tahun 2016 
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Secara keseluruhan penambahan fungsi ruang tidak mempengaruhi alur sirkulasi 

menerus pada bangunan. Sirkulasi menerus secara linier dari ruang ke ruang masih 

tetap dipertahankan. Teras keliling yang menjadi salah satu ciri aritektur peralihan 

juga masih dipertahankan. Untuk lebih jelasnya alur sirkulasi pada bangunan SDN 

Ditotrunan 1 Lumajang (Gambar 4.38 dan 4.39). 

 

 

Sirkulasi pintu masuk ruangan 

Sirkulasi pintu masuk dari luar bangunan 

Sirkulasi antar ruangan 

Entrance utama menuju bangunan 

 

 

 

Sirkulasi menerus antar ruang kelas 

Sirkulasi menerus pada serambi/teras 

 

 

 

Keterangan : 

 

Gambar 4.38 Alur sirkulasi menerus SDN Ditotrunan 

1 Lumajang pada tahun 1914 

 

Gambar 4.39 Alur sirkulasi menerus SDN 

Ditotrunan 1 Lumajang pada tahun 2016 

 

Gambar 4.37 Alur sirkulasi lantai II SDN Ditotrunan 1 Lumajang  

pada tahun 2016 
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C. Orientasi ruang 

Ruang dalam pada bangunan memiliki pola sejajar dan sederhana. Pusat orientasi 

ruang tidak menonjol. Ruang tengah yang awalnya berfungsi sebagai kantor dengan 

sifat kegiatan semi publik sedangkan ruang-ruang sekunder menjadi ruang dengan 

kegiatan yang bersifat publik. Bangunan memiliki akses menuju ruang kantor yang 

sekarang menjadi ruang kesenian secara langsung terlihat dari pintu yang 

menghubungkan pada tiap ruang yang ada. Perubahan pada ruang dalam bangunan tidak 

mempengaruhi orientasi ruang dalam bangunan (Gambar 4.40 dan 4.41). 

  
 

 

Ruang awalnya memiliki orientasi ruang yang memiliki akses langsung ke luar 

bangunan. Dikarenakan pola organisasi ruang yang berbentuk linier ruang tidak 

memiliki pusat orientasi yang menonjol. Penambahan ruang yang terjadi juga tidak 

mempengaruhi orientasi ruangan yang ada sebelumnya secara signifikan (Gambar 4.54).  

Gambar 4.40 Denah tahun 1914 yang menunjukkan orientasi 

ruang di dalam bangunan 
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Pada lantai dua orientasi ruang menghadap ke arah ruang sirkulasi yang ada. Sehingga 

terbentuk pusat orientasi ruang (Gambar 4.42). 

  

 

 

 

Gambar 4.42 Denah tahun 2016 lantai II yang menunjukkan 

orientasi ruang di dalam bangunan 

 

Gambar 4.41  Denah tahun 2016 lantai I yang menunjukkan 

orientasi ruang di dalam bangunan 
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D. Orientasi bangunan 

Orientasi bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang mengarah ke arah  ke utara 

berhadapan langsung dengan Alun-alun Kota Lumajang. Arah orientasi bangunan 

ditentukan dengan adanya halaman luas di depan bangunan yang difungsikan sebagai 

sarana olahraga dan kegiatan upacara (Gambar 4.43).  

 

 

 

 

Orientasi bangunan tidak berubah hingga saat ini. Orientasi bangunan menghadap ke 

arah jalan utama yaitu Jalan Alun-alun Selatan berseberangan dengan alun alun kota. 

Orientasi bangunan yang menghadap ke selatan dapat mengakibatkan sinar matahari 

masuk ke dalam bangunan tidak terlalu berlebihan namun cukup untuk pencahayaan 

dalam ruangan. Arah orientasi bangunan yang mengarah ke arah timur laut dan 

berhadapan langsung dengan taman kota ini merupakan salah satu ciri bangunan 

kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan pada saat masa pemerintahan kolonial Belanda 

bangunan berpusat atau berorientasi ke taman kota dikarenakan daerha taman kota 

merupakan pusat pemerintahan pada jaman pemerintahan kolonial Belanda. 

 Posisi bangunan 

Letak bangunan SDN Ditotrunan 1Lumajang berada pada kawasan pusat kota serta 

posisi tapak yang berada di sudut bangunan sebagai salah satuciri bangunan 

arsitektur kolonial Belanda (Gambar 4.44). 

  

Gambar 4.43 Orientasi bangunan SDN Ditorunan 1 Lumajang  

Sumber : Google earth  

 

Posisi bangunan 

menghadap ke Alun 

Alun kota Lumajang.  

 

Orientasi bangunan 

belum pernah berubah. 

Penanda arah orientasi 

bangunan ditandai 

dengan halaman luasa 

yang terletak pada bagian 

depan bagunan 
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Rumah Dinas Bupati 

Lumajang 

Alun – alun Kota 

Lumajang 

SMPK Lumajang 

Kantor Bupati Lumajang 

Masijid Agung 

Gedung Sudjono (Balai Pemuda) 
SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

Gambar 4.44 Letak SDN Ditotrunan 1 Lumajang dan bangunan dalam radius 200m 

 



79 
 

 

7
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan : 

5. Bangunan Utama, berisi 6 kelas, ruang 

kesenian dan ruang guru (bangunan 

yang akan dilestarikan) 

6. Pos Satpam 

7. Musholla 

8. Ruang Kelas  

 

8. Perpustakaan 

9. Kantin 

10. Rumah Jaga 

 

Gambar 4.45 Siteplan kompleks SDN Ditotrunan 1 Lumajang 
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E. Komposisi karakter spasial bangunan 

 Simetri 

Bangunan memiliki sususan seimbang dibentuk oleh ruang yang memiliki bentuk 

dan ukuran yang hampir sama. Bangunan memilliki jenis simetris formal karen 

pada sisi kanan dan kiri bangunan memiliki bobot yang sama. Spasial pada 

bangunan dibagi menjadi sama besar oleh sumbu garis imajiner vertikal dan 

horizontal (Gambar 4.46). 

 

 

 

Perubahan ruang yang terjadi pada bangunan tidak mengubah kesimetrisan yang 

dibentuk oleh ruangan awal. Keseimbangan pada sisi kanan dan sisi kiri pada denah 

sekarang  masih memilki bobot yang sama. 

 Proporsi 

Ruang ruang pada bangunan memiliki ukuran modul sruktur 5m x 5m. Proporsi 

pada bangunan dapat Apabila dilakukan perbandingan panjang dan lebar bangunan 

maka didapatkan perbandinganny, yaitu 24: 24atau jika disederhanakan menjadi 1 : 

1 (Gambar 4.47). 

Gambar 4.46 Keseimbangan spasial 
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Gambar 4.47 Proporsi spasial 

 

Denah bangunan tahun 

1914 pada ruangan 

memakai struktur modul 

ruang 8m x 8m. 

Denah bangunan tahun 

2016 pada ruangan masih 

memakai struktur modul 

ruang 8m x 8m. 
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 Perulangan 

Perulangan pada denah bangunan ditunjukkan oleh bentuk dan ukuran ruang yang 

sama. Pada ruang kelas dan ruang kesenian terjadi perulangan dengan modul 8m x 

8m. Pada ruang baru, yaitu seperti ruang kepala sekolah dan ruang TU teradi 

perulangan dengan modul 3m x 8m (Gambar 4.48). 

 

  

Ruang Kelas 

Memiliki modul 

dengan besar 8m x 

8m sama besarnya 

dengan modul 

struktur bangunan 

 

Ruang Kantor 

Memiliki modul dengan besar 

8m x 8m sama besarnya dengan 

modul struktur bangunan dan 

sama besarnya dengan besaran 

ruangan kelas yang ada. 

 

Gambar 4.48 Perulangan ruang denah lantai I pada tahun 1914 
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Gambar 4.49 Perulangan ruang denah lantai I pada tahun 2016 

 

Merupaka ruang sirkulasi 

yang menghubungkan 

ruang Kepala sekolah, 

ruang TU dan ruang rapat 

 

Ruang TU 

Memiliki modul dengan 

besar 3m x 8m sama 

besarnya dengan ruang 

Keala Sekolah yang 

letaknya berseberangan 

 

Ruang kelas, ruang 

kesenian dan ruang rapat 

memiliki besar modul yang 

sama yaitu 8m x 8m. Letak 

ruang disususun secara grid 
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Pada lantai II bangunan tidak terjadi perulangan modul seperti yang terjadi pada 

lantai I. Untuk lantai II hanya terjadi perulangan bentuk ruang  yang berbentuk 

persegi dan persegi panjang (Gambar 4.50) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.50  Perulangan ruang pada lantai II 

 

Lab. Bahasa 

Memiliki modul 8m x 8m 

sesuai dengan modul 

struktur lantai I bangunan 

 

Gudang 

Memiliki 

modul 

 2,5m x 3m 

 

Lab Sains 

Memakai modul 

5,5m x 8m. 

 

Merupakan ruang transisi 

yang menjadi pusat ruang 

pada lantai II. 
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F. Kesimpulan aspek spasial bangunan 

Dari deskripsi dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

 Susunan ruang pada bangunan ini saling bersebelahan dan memiliki jarak antar 

ruang yang sama membentuk pola sirkulasi linier yang masih tetap dipertahankan. 

 Pola ruangan yang terbentuk pada bangunan sejajar dan sederhana. Sehingga 

pusat orientasi ruang tidak menonjol. 

 Seluruh ruangan kelas dan ruang kesenian memiliki akses langsung ke dalam 

ruangan. Akses langsung memalui pintu ini tetap dipertahankan sampai saat ini. 

 Terdapat alur sirkulasi menerus pada luar bangunan yang dibentuk oleh serambi 

teras yang mengelilingi bangunan. 

 Denah pada bangunan  memilki simetris formal, yaitu pada sisi kanan dan sisi kiri 

bangunan memiliki bobot yang sama karena ukuran dan bentuk ruang yang sama. 

Meski telah terjadi penambahan dan perubahan ruang namun kesimetrisan pada 

denah masih terlihat. 

 Denah pada bangunan memilki modul  8m x 8m. Ruangan pada bangunan 

mengikut modul struktur sehingga terjadi perulangan ruang yang memilki ukuran 

dan bentuk yang sama, khususnya pada ruang kelas. 

 Perubahan signifikan terjadi pada perubahan massa bangunan. Bangunan SDN 

Ditorunan yang pada awalnya memiliiki  massa berbentuk letter-u kini menjadi 

berbentuk persegi. Hal ini dikarenakan Kebutuhan ruang yang semakin bertambah 

saat ini terus mempengaruhi karakter spasial bangunan. Terdapat penambahan 

ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna 

 Orientasi bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang mengarah ke arah  ke utara 

berhadapan langsung dengan Alun-alun Kota Lumajang. Orientasi bangunan tidak 

berubah hingga saat ini. Orientasi bangunan menghadap ke arah jalan utama yaitu 

Jalan Alun-alun Selatan berseberangan dengan alun alun kota 
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4.2.2. Karakter visual bangunan 

Karakter visual pada fasade bangunan dapat dilihat dari khusus pada tiap elemennya 

arsitektur yang ada pada bangunan.  Indikator yang digunakan untuk mencari ciri spesifik 

atap, dinding, dan kolom adalah bentuk, material, warna, ornamen, serta perubahan yang 

mungkin terjadi. Indikator pada elemen pintu, jandela, dan pintu-jendela ditambahkan 

yaitu arah unit bukaan yang ada.  Elemen-elemen bangunan tersebut diuraikan sebagai 

berikut : 

A. Gaya Bangunan 

Bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang yang sudah berdiri sejak tahun 1914 ini 

memiliki gaya bangunan peralihan.  Gaya bangunan masih memiliki gaya Indische Empire 

Style namun telah mengalami masa peralihan.  Beberapa elemen arsitektural yang 

digunakan pada masa Indische Empire Style seperti kolom yunani besar sudah tidak 

dipergunakan lagi namun fungsinya digantikan oleh kolom kayu.  Bentukan denah simetri 

antara sisi kanan dengan sisi kiri. Teras keliling pada denah masih digunakan, berguna 

untuk menghindari masuknya sinar matahari langsung dan tampias air hujan. Bentukan 

atap memakai atap perisai dengan penutup genting.  Pada bagian atap terdapat 

hiasan/ornamen yang menimbullkan kesan yang mencolok.  

 Denah 

Denah pada SDN Ditotrunan 1 Lumajang merupakan denah persegi yang 

membentuk letter-u.  Ukuran pada tiap-tiap ruang nya sama yaitu 8x8m. Ruang 

disusun secara linier membentuk letter-u dan menimbulkan ruang kosong pada center 

bangunan.  Ruang kosong ini berupa lapangan terbuka yang difungsikan sebagai ruang 

olahraga (Gambar 4.51). 
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Bentuk dasar denah bangunan awalnya membentuk letter u, namun terjadi 

perubahan bentuk denah secara bertahap. Renovasi bangunan di adakan antara tahun 

1928-1930. Terdapat penambahan ruang sevis di sebelah selatan bangunan. 

Penambahan ruang berupa ruang cuci dan toilet. 

Pada awal tahun 1999 terjadi perubahan denah kembali. Fungsi ruang servis 

dihilangkan dan diganti massa baru berupa musholla dan ruang kelas. Terdapat 

penambahan fungsi ruang baru pada daerah kosong yang mulanya difungsikan sebagai 

ruang terbuka. Penambahan ruang ini berpengaruh pada bentukan denah berubah 

drastis menjadi persegi sama sisi. Tidak lagi muncul karakter denah yang berbentuk 

letter-u.  Namun pada penambahan ruang tersebut masih memperhatikan simetris 

ruang yang seimbang antara denah kanan dan denah di sebelah kiri (Gambar 4.52). 

Gambar 4.51  Denah SDN Ditortunan pada tahun 1914 
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 Terdapat penambahan lantai di daerah void bangunan. Penambahan ruang pada 

lantai 2 antara lain yaitu ruang laboratorium bahasa dan laboratorium sains (Gambar 

4.53). 

 

 

Terdapat teras dangan lebar 1,5 meter yang mengelilingi bangunan SDN Ditotrunan 1 

Lumajang. Teras keliling tersebut berfungsi sebagai menghindari masuknya sinar 

Gambar 4.52  Denah Lantai 1 SDN Ditortunan pada tahun 2016 

Gambar  4.53  Denah Lantai 2 SDN Ditotrunan  

pada tahun 2016 
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matahari langsung dan tampias air hujan. Selain itu juga berfungsi sebagai penanda 

masuk menuju bangunan atau ruang tertentu yang akan dituju (Gambar 4.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fasade 

Fasade bangunan memiliki gaya bangunan arstektur peralihan yang berkembang 

pada tahun 1890-1915. Bangunan yang bergaya arsitektur peralihan antara lain 

yaitu fasade-nya memiliki pola simetris mengacu pada denah. Fasade bangunan 

diperkuat oleh elemen arsitektur yang antara lain kolom beserta material 

pembentuknya, detail entrance, dan detail atap. Penataan pintu dan jendela 

memiliki komposisi dan jarak yang sama. Pintu dan jendela disusun secara 

berulang dengan jenis dan ukuran pintu yang sama. 

Terdapat teras keliling yang memiliki 

lebar 158cm. Teras keliling sering 

digunakan pad gaya bangunan indische 

empire dan masih diaplikasikan pada 

masa arstektur peralihan 

Entrance pada bangunan utama 

ditandai dengan fasade yang 

menonjol. Diperkuat dengan 

bentuk atap yang dipenuhi 

ornamen kayu dan kolom kayu 

yang berberda dari kolom lain 

pada bangunan ini 

Gambar  4.54  Akses masuk menuju bangunan 
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Perubahan denah ikut mempengaruhi fasade bangunan saat ini sedikit berubah 

dikarenakan penambahan fungsi ruang yang terjadi.  

Gambar 4.58  Tampak belakang SDN Ditotrunan 1 Lumajang  

pada tahun 1914 

Gambar 4.57 Tampak sebelah timur SDN Ditotrunan 1 Lumajang  

pada tahun 1914 

Gambar 4.56  Tampak sebelah barat  SDN Ditotrunan 1 Lumajang  

pada tahun 1914 

Gambar 4.55 Tampak depan  SDN Ditotrunan 1 Lumajang  

pada tahun 1914 
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Pemakaian kolom yang menjadi ciri khas arsitektur peralihan muncul pada bangunan 

SDN Ditotrunan 1 Lumajang yang sampai saat ini tetap dipertahankan. Kolom 

Gambar 4.60  Tampak sebelah barat  SDN Ditotrunan 1 Lumajang  

pada tahun 2016 

Gambar 4.61 Tampak sebelah timur SDN Ditotrunan 1 Lumajang  

pada tahun 2016 

Gambar. 4.59 Tampak depan  SDN Ditotrunan 1 Lumajang  

pada tahun 2016 

Gambar 4.62 Tampak belakang SDN Ditotrunan 1 Lumajang  

pada tahun 2016 
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memakai material kayu yang berukuran 10x10cm. Terletak pada sekeliling bangunan 

pada sebelah barat, timur dan bagian depan bangunan (Gambar 4.63). 

 

 

 

 

  

Gambar  4.63 Perletakan kolom kayu pada SDN Ditotrunan 1 Lumajang yang masih 

dipertahankan 
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Pada tampak depan bangunan terlihat penggunaan gavel yang mendominasi fasade 

dikarenakan ornamen kayu yang menghiasi di bagian atap. (Gambar 4.64) 

 

 

 

 

 

 

 

Atap gavel  ini terlihat menonjol dan menjadi penanda pintu masuk utama menuju 

bangunan. Ornamen yang memenuhi bagian gavel  juga ikut mempengaruhi point of 

interest pada bagunan SDN Ditotrunan 1 Luamajang. 

 Konstruksi dinding 

Pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang sistem struktur memai dinding 

sebagai pemikul/penopang bangunan. Tebal dinding pemikul pada bangunan SDN 

Ditotrunan 1 Lumajang yaitu 30cm (Gambar 4.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.64 Ornamen pada atap SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

Gambar 4.65 Denah SDN Ditotrunan pada lantai 1 

Pemakaian struktur dinding 

pemikul dengan ketebalan 

1 bata merupakan salh satu 

ciri banguan kolonial 

Belana. Konstruksi dinding 

pada bangunan belum 

mengalami perubahan. 

Dinding praktis muncul 

dikarenakan ada penambahan 

ruang baru sehingga muncul 

konstruksi dinding tambahan. 

Ketebalan dinding yaitu 

setengah bata (15 cm) 

Konsttruksi dinding pada bangunan tidak memakai 

kolom struktur melainkan memakai struktur dinding 

pemikul degan ketebalan satu 1 bata yaitu 30cm.  
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a. Konstruksi atap 

Konstruksi atap yang dipakai yaitu konstruksi atap pelana dan perisai. Pada 

bagian depan terdapat gavel . Material dari penutup atap yaitu genting  tanah 

liat berwarna merah bata (Gambar 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.66 Bentuk atap pada bangunan SDN Ditotrunan 

Material penutup atap 

yaitu genting berwarna 

merah bata 

Campuran bentuk atap 

perisai dan pelana 

sesuai dengan 

karakteriskir arsitektur 

masa peralihan 

Pada bagian depan bangunan 

terdapat gaveI.Pada bagian 

gavel banyak ditemukan hiasan 

/ornamen yang terbuat dari 

kayu. Ornamen muncul karena 

permainan garis horizontal dan 

vertikal  

Terdapar penambahan 

konstruksi atap pada bagian 

yang dahulunya meupakan 

void pada bangunan 
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 Kesimpulan Gaya Bangunan 

Dari analisis dan penjabaran pada sub-bab sebelumnya paka dapat disimpulkan bahwa,  

Tabel 4.1  Analisis Gaya Bangunan 

Elemen 

Arsitektur 

Bangunan SDN Ditotrunan 1 

Lumajang pada tahun 1914 

Bangunan SDN Ditotrunan 1 

Lumajang pada tahun 2016 

Gaya Arsitektur 

Denah Denah berbentuk simetris yang seimbang 

antara bagian kanan dan kiri. Denah 

berbentuk letter-u. 

Terjadi perulangan ruang dengan ukuran 

yang sama. 

Denah berbentuk simetris penuh. 

Berbentuk persegi empat. 

Terdapat perulangan ruang dengan 

ukuran yang sama. 

Denah berbentuk simetri penuh 

merupakan salah satu ciri bangunan 

kolonial belanda yang berkembang pada 

sekitar abad 18-19.  

 Terdapat teras/serambi keliling pada 

bagian luar bangunan. 

Teras keliling yang masih dipertahankan. 

Teras memiliki lebar 1,5 meter yang 

terletak mengelilingi bangunan kecuali 

pada bagian belakang bangunan. 

Terdapat teras keliling pada bagian luar 

bangunan. Serambi atau teras keliling 

pada bangunan ini merupakan salah satu 

ciri dari gaya arsitektur Indische Empire 

Stule. 

Fasade Fasade bangunan simetris. Muncul 

kolom pada bagian fasde yang memakai 

material kayu. 

Fasade bangunan simetri. Kolom kayu 

yang fungsinya menggantikan kolom 

besar yunani yang dipakai pada periode 

Indische Empire masih tetap 

dipertahankan 

Kolom Yunani yang dipakai pada 

periode Indische Empire mulai 

dihilangkan. Memakai material kolom 

yang disesuaikan dengan lingkungan 

sesuai dengan ciri arsitektur peralihan. 

 Memakai atap gavel pada bagian depan 

bangunan. 

Atap gavel yang terlihat pada tampak 

depan bangunan masih tetap 

dipertahankan. 

Pemakainan gavel-gavel pada bagian 

depan bangunan di hiasi dengan ornamen 

merupakan salah satu ciri dari gaya 

arsitektur peralihan. 

 Pada bagian atap terdapat ornamen kayu 

yang menimbulkan kesan romantis. 

Ornamen kayu yang terdapat pada gavel 

masih tetap dipertahankan. 

Ada kesan untuk membuat tampak lebih 

kelihatan romantis. Terlihat dari 

pemakaian gavel yang disertai dengan 

hiasan dan bentuk atap pelama. 

 Tidak terdapat usaha memunculkan 

ventilasi pada bagian atap bangunan. 

Namun muncul ventilasi pada dinding 

bangunan. 

 

Ventilasi pada dinding bngunan masih 

tetap dipertahakan. 

Terdapat ventilasi pada atap 

Bersambung 
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Bahan yang 

digunakan / 

material 

Material yang digunakan pada bangunan 

ini banyak memakai material bata pada 

tembok. Material kayu banyak 

dugunakan pada elemen pintu, jendela 

dan kolom. Sedangkan material kaca 

masih terbatas pemakaiannya. 

Mayoritas pemakaian kayu dan batu bara 

masih tetap dipertahankan. Namun 

terjadi beberapa perubahan pada elemen 

bangunan seperti pintu dan jendela. 

Pemakaian bahan bangunan utama yaitu 

bata, kayu dan pemakaian kaca masih 

terbatas.Pemilihan material ini 

disesuaikan dengan bahan material yang 

ada di lingkungan. Merupakan salah satu 

ciri arsitektur tradisional. 

Konstruksi Memakai konstruksi pemikul sesuai 

dengan ciri-ciri bangunan peralihan. Pada 

serambi keliling bangunan memamakai 

konstruksi kolom kayu. 

Masih mempertahankan konstruksi 

dinding pemiku dan konstruksi kolom 

kayu pada bagian teras keliling. 

Pada dinding :  

Memakai konstruksi dinding pemikul dan 

konstruksi kolom pada serambi 

merupakan ciri dari gaya arsitektur 

peralihan. 

 Bentuk atap memakai atap campuran 

pelana dan perisai 

Bentuk atap pelana dan perisai yang ada 

semenjak tahun 1914 masih tetap 

dipertahankan. Terdapat penambahan 

atap baru pada bagian tengan bangunan 

yang berbertuk perisai. 

Pada atap :  

Bentuk atap memakai camputran atap 

pelana dan perisai. Bentuk atap yang 

demikian merupakan ciri dari gaya 

bangunan arsitektur perlihan. 

Kesimpulan Bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang memiliki gaya bangunan yang dipengaruhi oleh gaya arsitektur yang berkembang pada 

abad 18-19 yang memiliki gaya arsitektur Indische Empire Style. Namun pada bagian kolom bangunan terjadi perbahan material 

alam seperti kayu. Perubahan material yang telah dipakai ini merupakan salah satu ciri artektur peralihan dimana bentukan dan 

pemilihan material pada bangunan mulai mempertimbangkan iklim tropis dan potensi lingkungan sekitar. 

Lanjutan dari Tabel 4.1 
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B. Elemen fasade bangunan 

 Atap 

Bentukan atap yang digunakan pada bangunan ini merupakan atap perisai. 

Material yang digunakan pada penutup atap, yaitu genting tanah liat.  Warna 

genting merupakan merah asli dari warna genting yang digunakan. Bentukan dan 

warna atap tidak mengalami perubahan.  Perubahan yang terjadi hanya pada 

material yang dipakai yaitu menggunakan material yang sama namun lebih 

diperbaharui lagi.  Elemen atap ini merupakan salah satu elemen pembentuk 

fasade yang penting keberadaannya dan merupakan penguat dari karakter 

bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang karena dalam komposisi fasade. Pada 

bagian gavel depan atap ditemukan banyak ornamen yang membentuk kesan 

monumental dan gigantis. (gambar 4.67 dan 4.68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan memakai konstruksi kombinasi atap perisai dan atap pelana. 

Material pada atap menggunakan genting tanah liat. Penggunaan bentuk atap 

perisai atau pelana merupakan salah satu ciri langgam arsitektur peralihan. Pada 

awal tahun 1999 terjadi penambahan ruang dan lantai pada bagain void bangunan. 

Sehingga tatanan atap berubah, namun banyak mempengaruhi bentuk fasade atap 

yang ada sebelumnya  (Gambar 4.69 dan Gambar 4.70). 

 

Gambar 4.67  Bentuk atap 

SDN Ditotrunan 1 Lumajang  pada 

tahun 1914 

 

Gambar 4.68 Bentuk atap 

SDN Ditotrunan 1 Lumajang  pada 

tahun 2016 
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Tambahan atap pada lantai dua tidak terlihat jika dilihat pada bagian depan 

bangunan sehingga karakter atap yang sebelumnya masih terlihat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Bagian depan bangunan memakai pelana. Pada atap 

pelana di penuhi dengan ornamen kayu yang simetris 

sehingga menimbulkan kesan yang menjadikan 

bangunan lebih mencolok dengan bangunan 

disekitarnya. 

Teras/serambi yang mengelilingi bangunan 

dilindungi oleh atap yang yang tingginya 

lebih pendek dari atap utama. Atap ini 

disangga oleh kolom kayu. 

Konstruksi atap pada SDN Ditotrunan 1 Lumajang terdiri dari dua bagian 

atap. Yaitu atap utama yang melindungi bagian bangunan dan atap yang 

mengeliling selasar/teras bangunan 

Gambar 4.69 Bentuk atap bagian depan SDN Ditotrunan 1 Lumajang  pada tahun 1914 

Gambar 4.70 Bentuk atap bagian depan dan serambi  SDN Ditotrunan 1 Lumajang   

pada tahun 2016 
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 Ornamen pada atap 

Terdapat ornamen kayu pada bagian gavel bangunan. Ornamen pada bagian gavel 

ini merupakan permainan geometri sederhana yang berulang dan simetris antara 

bagian kanan dan kanan (Gambaer 4.71). 

 

 

 

 

 

 

  

Pada bagian atas gavel terdapat perulangan 

perulangan garis vertikal yang tegas. 

 

Ornamen yang dibentuk oleh 

geometri sederhana. Geometri yang 

dipakai yaitu bentuk persegi panjang 

dan trapesium yang menyesuaikan 

dengan bentuk atap. 

 

Pada bagian bawah gavel terdapat ornamen 

kayu yang disusun secara berulang searah 

garis vertikal.  

Terdapat dua macam ornamen kayu yang 

terletak pada bagian bawah gavel. 

 

 

Gambar 4.71 Ornamen pada gavel 
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Ornamen O1 dan O2 memiliki bentuk yang hampir sama namun ada sedikit 

perbedaan. Ornamen O1 memiliki penyangga namun elemen O2 tidak terdapat 

penyangga.  Kedua ornamen ornamen ini diletakkan berseling dengan irama 1-1-

1-2- 1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1 (Gambar 4.72 dan 4.73). 

 

 

 

Ornamen O1 

  

Ornamen O2 

 

 

Ornamen O1 dan O2 memiliki bentuk yang hampir sama. Yang membedakan 

hanya pada ornamen O1 terdapat penyanggga pada bagian bawah. 

  

Gambar. 4.72 Perletakan ornamen kayu pada gavel 

 

50 cm 

 

20 cm 

 

50 cm 

 

12 cm 

 

12 cm 

 

10 cm 

 

10 cm 

 

20 cm 

 

Gambar. 4.73 Detail ornamen atap 

 

Ornamen kayu diletakkan 

secara berjajar dengan jarak 

antara ornamen O1pertama 

pada tiap sisi luarnya 

dengan ornamen O1 

selanjutnya yaitu 32 cm. 

Sedangkan jarak sisanya 

atara ornamen satu dengan 

ornamen lain yaitu 50cm. 

Sehingga dapat 

disimpulkan jarak antar 

ornamen memiliki irama a-

b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-

b-a. 
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 Dinding Eksterior 

Dinding pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang merupakan dinding 

bata merah dan diplester.  Dinding eksterior bangunan utama ini merupakan 

dinding bata berukuran satu bata dan diplester.  Ketebalan dinding tersebut  yaitu 

pasangan satu bata ± 30 cm.  Tidak banyak ornamen yang ditemukan pada 

dinding eksterior bangunan ini.  Dinding eksterior ini memiliki banyak bukaan 

baik pintu maupun jendela berukuran besar yang disusun secara berjajar disusun 

secara berjajar dan mengalami pengulangan dengan bentukan dan jarak yang sama. 

berulang dengan jarak peletakkan yang sama.  Warna yang digunakan untuk 

dinding eksterior ini didominasi oleh warna kuning, coklat dan hijau.  Pada 

dinding eksterior terdapat perubahan yang signifikan, terutama pada bagian depan 

bangunan.  Warna yang digunakan pada dinding ekterior di bagian depan 

bangunan berwanra abu abu.  Pada bagian ini juga dinding ditambahakan elemen 

keramik berwarna hijau (Gambar 4.74 dan  4.75).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepanjang koridor pada bagian depan 

bangunan, dinding ekterior didominasi 

oleh warna hijau yang dari keramik yang 

dipasang pada dinding. Sedangkan 

warna cat dinding berwarna abu abu. 

Namun warna pada bukaan tetap 

didominasi oleh warna coklat dan 

kuning 

Gambar 4.74 Dinding pada bagian depan dan belakang bangunan SDN Ditotrunan 1 

Lumajang 
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Pada koridor di sebelah barat bangunan 

dinding tidak terdapat tambahan material baru. 

Masih menggunakan material asli. 

Dinding dicat warna hijau muda 

Dinding eksterior di debagian timur bangunan 

masih memakai material asli. Dicat dengan 

warna hijau.  

Terdapat tambahan dinding baru di tengah 

bangunan. Material yang dipakai hampir sama 

dengan dinding lama namun ketebalannya 

berbeda. Dinding baru memiliki ketebalan 

15cm. 

Kanopi pada bagian 

belakang bangunan yang 

masih dipertahankan. 

Gambar 4.75  Dinding pada seblah barat dan timur bangunan SDN Ditotrunan 1 

Lumajang 
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 Kolom 

Kolom penyangga bangunan pada SDN Ditotrunan 1 Lumajang tidak 

menonjol. Hal ini dikarenan ukuran kolom yang sama dengan ketebalan pada 

tembok yaitu 30cm. Hanya kolom penyangga teras pada bagian luar bangunan 

yang terlihat. Terdapat 4 macam kolom yang memiliki gaya yang sama atau mirip  

namun memiliki ukuran yang berbeda.  

Kolom eksterior yang terekspos ini memiliki dua fungsi yang berbeda. Dua 

kolom penyangga pertama memiliki ukuran yang lebih besar, berfungsi untuk 

menyangga gavel pada bagian depan bangunan. Dua kolom penyangga lainya 

berfungsi untuk menyangga serambi atau teras yang mengelilingi bangunan (4.76). 

 

 

 

  

Gambar 4.76 Jenis kolom dan peletakanya pada bangunan SDN 

Ditotrunan 1 
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1. Kolom penyangga gavel 

Pada bagian teras depan bangunan terdapat dua macam kolom penyangga. 

Kolom penyangga gavel depan memiliki ukuran yang sedikit lebih besar jika 

dibanding dengan ukuran kolom penyangga lainya (Gambar 4.77). 

 

 

 

Tabel 4.2   Jenis Kolom Penyangga Gavel 

Jenis Kolom Deskripsi 

 
 

 

 
 

K1 

Terletak pada bagian depan bangunan. 

Berjumlah dua buah dan merupakan kolom 

yang paling menonjol bentuknya 

dibandingkan dengan kolom lainnya. 

 

Kolom K1 memiliki dua buah tiang 

penyangga yang terbuat dari kayu dengan 

ketebalan 12cmx1mcm. Pada bagian bawah 

terdapat pondasi tinggi 74 cm dan 

ketebalanya 80cm x 30 cm. 

 

Kolom K1 memakai material kayu. Bentuk 

pada kolom ini masih asli dan tidak 

mengalami perupahan. Kolom ini sesuai 

dengan gaya arsitektur peralihan 

ditunjukkan dengan material yang 

digunakan yaitu kayu. 

 

K2 

Terletak pada bagian depan bangunan. 

Berjumlah dua buah dan berfungsi untuk 

menyangga gavel sama dengan fungsi 

kolom K1. 

 

Kolom K2 memakai material kayu, dicat 

warna kuning. Ketebalan kayu yaitu 

12x10cm. Berbeda dari K1 pada kolom K2 

hanya terdpat satu tiang kayu yang. Pada 

bagian bawah terdapat pondasi dengan 

tinggi 74 cm dan ketebalanya 36cm x 30 

Gambar 4.77 Perletakan kolom penyangga pada gavel 

 

400 

400 

400 

Tampak 

depan 

 

Tampak 

samping 

 

Tampak atas 

 

30cm 

80cm 

80cm 30cm 

30cm 

400 

30cm 

Tampak 

samping 

 

Tampak 

depan 
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cm. 

 

Bentuk pada kolom ini masih asli dan tidak 

mengalami perubahan. 

 

2. Kolom penyangga serambi/teras  

Kolom yang mengelililngi teras bangunan terdapat dua macam. Kolom yang 

terletak di depan bangunan tidak memiliki pondasi seperti kolom yang terletak di 

bagian samping kanan dan kiri bangunan (Gambar 4.78).  

 

 

 

Kolom penyangga atap serambi pada bagian depan terdiri dari 2 macam kolom. 

Kolom K3 dan K4 (Gambar 4.79).  

 

 

 

 

 

Gambar 4.78 Perletakan kolom penyangga serambi/teras pada bagian depan 

 

Gambar 4.79 Perletakan kolom penyangga serambi/teras pada bagian samping 

 

30cm 

36cm 

Tampak atas 
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Pada kolom penyangga atap serambi sebelah barat dan timur hanya terdiri dari 1 

macam,  yaitu K4. Masing-masing terdapat  11 kolom K4 yang menyangga atap 

serambi sebelah barat dan timur. 

 

Tabel 4.3   Jenis Kolom Penyangga Serambi/Teras 

Jenis Kolom Deskripsi 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

K3 

Terletak pada bagian kanan dan kiri 

bangunan yang pada tiap tiap sisinya 

terdapat 11buah lkolom dengan jenis 

K3. Sehingga jumlah keseluruhan 

kolom K3 yaitu 22buah. 

 

Kolom K3 masih memakai material 

yang sama dengan kolom K1dan K2. 

Material kayu dengan ketebalan 

10cmx10cm. Lebih kecil jika 

dibandingkan dengan 2 kolom 

sebelumnya. Pada bagian bawah 

terdapat pondasi dengan tinggi 15 cm 

dan ketebalanya 27cm x 27cm. Apabila 

dibandingkan dengan besar pondasi 

yang ada pada K1 dan K2 pondi ang 

dipaki oleh K3 berukuran paling kecil. 

 

Bentuk pada kolom ini masih asli dan 

tidak mengalami perubahan 

 

K4 

Kolom ini hanya terdapat di bagian 

depan teras bangunan. Terdapat 6 buah 

kolom dengan jenis K4 pada bangunan. 

 

Kolom terbuat dari material kayu yang 

dicat dengan warna kuning. 

Kolom K4 meililiki tebal 10cmx10cm, 

terbuah dari bahan kayu yang di cat 

warna kuning. Pada kolom K4 tidak 

terdapat pondasi. 

 

Bentuk kolom K4 belum mengalami 

perubahan. Hanya terjadi perubahan 

warna pada tiang kolom yang dahlunya 

berwarna coklat sekarang berubah 

menjadi warna kuning. 

 

  

300 

250 

300 

30cm 

30cm 

Tampak 

samping 

 

Tampak 

depan 

 

Tampak 

atas 

 

30cm 30cm 
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 Jendela  

Bentuk jendela pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang berukuran besar. 

Berbentuk persegi panjang dan terbuat dari material kayu. Terdapat 2 jenis jendela 

yang terdapat pada bangunan ini. Jendela yang pertama (Gambar 4.80 dan 4.81). 

 

 

Gambar 4.80 Perletakan jendela eksterior J1, J2 dan J3 pada denah lantai I  

 

Gambar 4.81 Perletakan jendela eksterior J4 pada denah lantai II SDN  
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Pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang terdapat 4 macam jenis jendela 

eksterior yaitu J1, J2, J3 dan J4. Jendela jenis J1 dan J2 merupakan elemen asli 

dari bangunan yang sudah ada keberadaanya semenjak tahun 1914 dan sudah 

berusia 102 tahun. Jenis J1 dan J2 ini layak untuk dilestarikan keberadaanya 

karena sesuai dengan persyaratan bangunan cagar budaya yaitu sudah berusia 

diatas 50 tahun.  

Tabel 4.4   Jenis Jendela Eksterior 

Jenis Jendela Deskripsi 

 
 

 
 

 

 

J1 

Terdapat di seluruh ruangan yang 

menghapad ke arah luar bangunan. 

Berjumlah 14buah jendela. 

 

Jendela memiliki bentuk persegi 

panjang. Material yang digunakan 

yaitu panel kayu dan kaca.  

 

Memiliki 4 buah daun jendela. Daun 

jendela rangkap, jendela pada lapis 

kedua ukuranya lebih kecil daripada 

jendela pada lapis pertama. 

 

Jendela tidak mengalami perubahan 

bentuk namun terdapat beberapa 

bagian jendela yang mengalami 

perubahan material. 

 
 

204 

132 

Perubahan material 

pada jendela 

rangkap kedua yang 

berukuran lebih 

kecil. Materiall tidak 

lagi memamkai kayu 

melainkan memakai 

material alumunium 

berwarna hitam 

 

Jendela terdiri dari dua 

rangkap daun jendela 
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Penempatan jendela yang ukurannya lebih 

kecil di bagian atas bangunan 

 

J2 

Terletak dibagian kanan dan kiri 

banguan. Tiap tiap sisi memiliki 3buah 

jendela dengan jenis J2. Sehingga 

jumlah total keseluruhan terdapat 6 

buah jendela dengan jenis J3. 

 

Berbentuk persegi panjang. Terbuat 

dari panel kayu dengan ketebalan 6cm. 

Pada jendela terdapat material kaca 

yang dipakai.  

 

Bentuk jendela tidak mengalami 

perubahan dan masih sama dengan 

bentuk aslinya. 

 

Jendela jenis J3 dan J4 merupakan elemen jendela baru yang muncul pada 

awal tahun 1999.  Elemen jendela baru yang muncul pada tahun 1999 ini belum 

berusia diatas 50 tahun sehingga belum layak untuk menjadi bagian elemen yang 

perlu dilestarikan (Gambar 4.82). 

   

  

136 cm 

70 

Lanjutan tabel 4.4 

Gambar 4.82 Jendela jenis J3 dan J4 

 

J3 

 

J4 
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 Ventilasi 

Terdapat ventilasi pada bangunan yang memungkinkan terjadinya pergantian 

udara secara silang. Sehingga udara didalam bangunan. Ventilasi ini merupakan 

hasil adaptasi iklim tropis di Indonesia yang sesuai dengan karakter gaya 

arsitektur peralihan (Gambar 4.83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 5  Jenis Ventilasi Eksterior 

Jenis Ventilasi Deskripsi 

 

 

V1 

Terletak tepat diatasatap serambi 

keliling pada bangunan. Berbentuk 

persegi panjang dengan lubang yang 

memungkinkan terdinya perganian 

udara secara silang. 

 

Material dari bata dan semen yang 

perletakanya menyatu dengan dinding 

masif pada bangunan.  

 

Bentuk ventilasi tidak pernah 

mengalami perubahan.  

 

136cm 

45cm 

Ventilasi pada 

bangunan terletak pada 

bagian atas serambi 

keliling. Perletakan 

ventilasi menyebar 

mengelilingi bagian 

bangunan kecuali pada 

bagian belakang 

bangunan. 

 
Penempatan ventilasi pada 

bangunan dapat memungkinkan 

terjadinya pergantian udara 

secara silang sehingga keadaan 

udara di dalam ruangan tetap 

baik dan terjaga. 

 

Salah  satu gambar 

ventilasi diambil 

dari dalam ruangan 

 

Gambar 4.83 Perletakan ventilasi eksterior pada tampak SDN Ditotrunan1 Lumajang 
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 Pintu 

Jenis pintu eksterior yang terdapat pada bangunan SDN Ditoturan 1 Lumajang 

hanya terdapat satu jenis pintu saja. Tiap ruangan memiliki akses pintu yang 

memiliki jenis dan ukuran yang sama (Gambar 4.84).  

 

 

 

 

Terdapat 2 macam jenis pintu eksterior yaitu P1 dan P2. Pintu dengan jenis 

P1 merupakan elemen asli dari bangunan yang sudah ada keberadaanya semenjak 

tahun 1914 dan sudah berusia 102 tahun. Jenis pintu P1 ini layak untuk 

dilestarikan keberadaanya karena sesuai dengan persyaratan bangunan cagar 

budaya yaitu sudah berusia diatas 50 tahun.  

  

Gambar 4.84 Perletakan pintu eksterior pada denah SDN Ditotrunan1 

Lumajang 
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Tabel 4.6   Jenis Pintu Eksterior 

Jenis Pintu Deskripsi 

 
 

 

 

P1 

Dipakai pada hampir seluruh ruangan 

pada bangunan. 

 

Pintu terbuat dari material kayu yang 

diberi cat warna kuning dan coklat. 

Terdapa material kaca pada bagian atas 

pintu dan pada bagian krepyak.  

 

 

Daun pintu merupakan daun pintu 

rangkap/dua lapis. Pada daun pintu 

lapis kedua memiliki ukuran yang lebih 

kecil.  

 

 Jenis pintu P2 Terletak pada akses masuk bangunan di bagian belakan. 

Material pada pintu memakai kayu dengan finishing cat berwarna dominan 

kuning dengan dan beberapa bagian berwarnan coklat. Jenis Pintu P2 merupakan 

jenis elemen pintu baru yang muncul pada awal tahun 1999-an dan memiliki 

usia kurang dari 50 tahun. Oleh karena itu jenis pintu P2 ini tidak memenuhi 

syarat sebagai bagian dari elemen yang perlu untuk dilesarikan (Gambar 4.85). 

 
P2 

 

 

136 

277 

130 

245 

Gambar 4.85 Pintu jenis P2 
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 Lantai 

Lantai pada bagian luar bangunan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang 

pertama lantai memakai material tegel berukuran 20x20cm dengan motif 

sederhana. Lantai yang memakai material tegel ini hanya terdapat pada teras 

bagian depan bangunan. Pada teras bagian samping bangunan lantai tidak 

memakai material tegel melainkan hanya diplester semen biasa (Gambar 4.86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disepanjang teras bagian depan bangunan 

material lantai yang digunakan yaitu tegel 

dengan warna krem. Meterial lantai pada 

bagian ini belum tidak pernah berubah 

 

Terdapat motif sederhana pada 

bagian tegel. Motif yang ditimbulkan 

oleh bentuk yang tegas 

 

20 

20 

Pada sisi kanan dan kiri bangunan lantai yang dipakai 

plesteran biasa. Tidak memakai material lantai seperti 

pada bagian depan bangunan 

 

Gambar 4.86 Jenis lantai eksterior 
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 Plafon 

Plafon pada bagian esterior bangunan terletas pada serambi keliling. Terdapat dua 

jenis plafon yang terpasang. Plafon jenis satu terpasang pada bagian serambi di 

sebelah kanan dan kiri bangunan serta pada beberapa bagian depan bangunan. 

Plafon jenis dua terletak di area pintu masuk utama menuju bangunan (Gambar 

4.87). 

 

  

Plafon jenis 1, memakai 

materil gypsum 1mx1m 

dengan finishing cat 

warna kuning 

 

Plafon jenis 

2, memakai 

material 

gypsum 

board 

berwarna 

putih polos. 

 

Terletak pada bagian pintu masuk 

utama bangunan. Memiliki 

ketinggian 5 meter lebih tinggi dari 

letak plafon pada serambi keliling. 

 

Terdapat beberapa bagian 

rangka atap yang terekspos 

diekspos. 

 

ekspos rangka 

plafon 

 

Gambar 4.87 Jenis plafon ekstrior 
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Elemen 

Arsitektur 
Bentuk dan Ukuran Material Warna Ornamen Perubahan 

Elemen Fasade Bangunan 

Atap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atap bangunan tahun 1914 dan 

pada tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genting  yang terbuat dari 

tanah liat 

Merah bata Ornamen kayu pada bagian 

gavel. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ornamen balok yang memiliki 

beberapa bentukan lengkung 

dan garis tegas. 

Tidak ada perubahan 

signifikan yang 

terjadi. Hanya terjadi 

beberapa perubahan 

material yang sudah 

rusak dan digantikan 

dengan material 

yang sama seperti 

sebelumnya. 

Tabel 4.7 Kondisi Elemen Visual SDN Ditotrunan 1 

Lumajang 

 

Ornamen garis vertikal 

yang tegas 

 

Ornamen geometri persegi 

dan trapesium. 

 

Bersambung 
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Dinding 

Eksterior 

 
 

Pada sisi lain bangunan tidak 

terdapat penambahn ornamen 

keramik. Hanya dinding pasangan 

bata biasa polos yang dicat warna 

hijau 

 

Bata dan keramik Hijau Tidak ada Hanya dilakukan 

perbaikan pada 

beberapa bagian 

dinding yang mulai 

rusak. Pada dinding 

luar bagian depan 

bangunan 

ditambahkan 

keramik berwarna 

hijau. 

Kolom K1 

 

Kayu Kuning Tidak ada Material yang 

digunakan masih 

asli. Tidak ada 

perubahan yang 

signifikan. Hanya 

perubahan warna 

yang pada awalnya 

kolom berwarna 

coklat sekarang dicat 

dengan warna 

kuning. 

400 

Penambahan 

tempelan 

keramik pada 

bagian depan 

bangunan. 

 

Lanjutan Tabel 4.7 

 

Bersambung 
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Kolom K2 

 

Kayu Kuning Tidak ada 

Kolom K3 

  

Kayu Kuning Tidak ada 

Kolom K4 

 

Kayu Kuning Tidak ada 

Jendela J1 

 

Kayu dan kaca  

Daun jendela 

berwarna 

kuning dan 

bingkai 

jendela 

berwarna 

coklat 

Tidak ada Terdapat perubahan 

material pada 

beberpa bagian 

jendela yang sudah 

rusak. Material yang 

awalnya memakai 

kayu digantinkan 
132 

192 

K2 

400 

300 

K3 

250 

K4 

Lanjutan tabel 4.7 

 

Bersambung 
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dengan material 

alumunium. 

Jendela J2 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Kayu dan kaca Daun jendela 

berwarna 

kuning dan 

bingkai 

jendela 

berwarna 

coklat 

Tidak ada Tidak ada perubahan 

material dan bentuk. 

Jendela J3 

 

Kayu dan kaca Daun jendela 

berwarna 

coklat tua. 

Terdapat ornamen kaca yang 

terbentuk dari naco yang ada 

pada jendela. 

Merupak elemen 

jendela baru. Belum 

terjadi perubahan 

sejak 

kemunculannya pada 

awal tahun 1999-an. 

Jendela J4 

 

Kayu dan Kaca Bingkai 

jendela 

berwarna 

coklat tua. 

Kaca yang 

digunakan 

berwarna 

bening. 

Tidak ditemukan ornamen. Elemen jendela baru 

yang muncul pada 

awal tahun 1999-an. 

Tidak pernah terjadi 

perubahan. 

70 

136 

Lanjutan Tabel 4.7 

 

Bersambung 
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Ventilasi V1 

 

Bata dan semen Berwarna 

hijau 

menyesuaikan 

dengan warna 

pada dinding 

luar 

bangunan. 

Tidak ada Tidak terdapat 

perubahan. Bentuk 

asli tetap 

dipertahankan. 

Pintu P1 

 
 

 

 

 

 

Kayu dan kaca 

 

 
 

 

Daun pintu 

berwarna 

kuning 

sedangkan 

kusen 

berwarnan 

coklat. 

Tidak ada Tidak ada perubahan 

material yang terjadi. 

Warna pada pintu 

juga tetap da tidak 

diganti. Namu 

terdapat kerusakan 

pada beberapa 

bagian pintu, seperti 

pegangan pintu dan 

engsel pintu yang 

mulai tidak berfungsi 

dengan baik. 
136 

277 

136cm 

45cm 

Lanjutan Tabel 4.7 

 

Bersambung 
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Pintu P2 

 
 

 

Kayu dan kaca 

 

 

Daun pintu 

berwarnan 

dominan 

kuning 

dengan aksen 

warna coklat 

pada 

beberapa 

bagian. 

Tidak ada Tidak ada perubahan 

material dan bentuk 

yang terjadi. 

Lantai  

 
 

Lantai plester dan Tegel

 

Lantai 

plesteran 

biasa 

berwarnan 

abu abu. 

Lantai tegel 

berwarna 

krem.  
 

Memiliki belah ketupat pada 

pojok sisi tiap tegel 

Tidak terjadi 

perubahan material. 

Material yang masih 

asli tetap 

dipertahankan 

Plafon P2  

 

Eternit Kuning Terdapat ekpos rangka atap 

kayu 

Tidak terjadi 

perubahan bentuk. 

Hanya terjadi 

perubahan material. 

130 

250 

Lantai 

plester 

Lanjutan Tabel 4.7 

 

Bersambung 
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Plafon P2  

 

Gypsum Putih Ornamen yang terbentuk dari 

rangka plafon yang diekspos.  

 
garis horizontal dan vertikal 

yang tegas 

Tidak terjadi 

perubahan bentuk 

pada palfon jenis 2. 

Perubahan warna 

terjadi pada rangka 

kayu yang diekspos. 

Rangka kayu dahulu 

berwarna coklat 

sekarang telah 

berubah warna 

menjadi kuning. 

Material yang 

dipakai merupakan 

material baru yang 

menyesuaikan 

dengan material asli 

terdahulu. 

Lanjutan Tabel 4.7 
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C. Elemen Ruang Dalam Bangunan 

 Dinding Interior 

Dinding interior ruangan masih memakai material asli. Perubahan yang terjadi 

hanya pada cat dinding bangunan. Dinding interior bangunan awalnya berwarna 

putih kin telah dicat dengan warna hijau muda Kondisi dinding cukup terawat 

namun kebersihanya kurang terjaga. Cat dinding sudah banyak yang mulai 

mengelupas (Gambar 4.88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan dinding interior 

kurang diperhatikan 

kebersihanya. Dinding 

cat mulai mengelupas. 

 

Interior ruang kesenian di SDN Ditotrunan 1 

Lumajang 

Gambar 4.88 Dinding interior  

Dinding pada ruang kesenian 

mengalami perubahan warna pada 

cat tembok. Selain itu terapat 

penambahan tempelan keramik 

berwarnan hitam 
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Berbeda dengan keadaan dinding interior di dalam ruang kelas, keadaan dinding 

interior di ruang kesenian sangat terawat dan kebersihanya terjaga. Tidak ada perabot 

yang diletakkan di ruangan ini. Hal ini dikarenakn fungsi ruangan yang lebih banyak 

digunakan sebagai sarana ekstrakulikuler siswa yaitu menari. 

 Pintu 

Pintu yang terdapat di dalam ruangan hanya terdiri dari dua macam. Pintu jenis 

pertama menjadi penghubung antar ruang kelas dan ruang kesenian. Yang kedua 

merupakan pintu yang dipakai pada area yang lebih privat seperti pada ruang 

kepala Sekolah dan pada ruang TU Keadaan pintu masih sama seperti aslinya 

(Gambar 4.89).  

 

 

 

Terdapat 3 macam jenis pintu interior yaitu P1, P2 dan P3. Pintu dengan jenis P1 

merupakan elemen asli dari bangunan yang sudah ada keberadaanya semenjak tahun 

1914 dan sudah berusia 102 tahun. Jenis pintu P1 layak untuk dilestarikan 

Gambar 4.89 Perletakan pintu interior pada denah  

SDN Ditotrunan1 Lumajang 
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keberadaanya karena sesuai dengan persyaratan bangunan cagar budaya yaitu sudah 

berusia diatas 50 tahun.  

Tabel 4.8   Jenis Pintu Eksterior 

Jenis Pintu Deskripsi 

 
 

 

 

 

P1 

Pintu terbuat dari material kayu 

yang diberi cat warna kuning dan 

coklat. Terdapat material kaca pada 

bagian atas pintu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintu jenis ini merupakan elemen 

pintu asli yang muncul pada tahun 

1914 dan sudah berusia lebih dari 

50 tahun. Pintu jenis ini digunakan 

di hampir seluruh ruang interior 

dalam bangunan terutama pada 

ruang kelas. 

 

Material yang dipakai sesuai 

dengan karakter gaya arsitektur 

peralihan yang mayoritas memakai 

material kayu pada elemen 

bangunan seperti pintu dan jendela. 

Terdapat pula penggunaan material 

kaca yang terbatas. 

 

Jenis Pintu P2dan P3 merupakan jenis elemen pintu baru yang muncul pada 

awal tahun 1999-an dan memiliki usia kurang dari 50 tahun. Oleh karena itu jenis 

pintu P2 ini tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari elemen yang perlu untuk 

dilesarikan (Gambar. 4.90). 

204 

90 
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 Lantai 

Lantai pada interior dalam ruang kelas masih memakai material asli yaitu tegel 

lantai yang berukuran 20x20cm. Bahan dan ukuran yang dipakai pada ruangan 

dalam sama dengan tegel lantai yang dipakai pada serambi teras depan bangunan. 

Perbedaanya material lantai di dalam bangunan memiliki detail ornamen yang 

lebih rumit pada bagian tepi ruangan. Perubahan material baru terjadi pada ruang 

kesenian. Material yang dipakai yaitu keramik yang berukuran 60x60cm. Keramik 

yang digunakan berwarna hijau muda (Gambar 4.91). 

 

 

   

 

 

Detil ornamen lantai yang lebih rumit 

dibanding dengan detil lantai pada 

teras bagian luar bangunan. 

 

Gambar. 4 Detail lantai pada salah 

satu ruang kelas 

Pada ruang kesenian lantai interior 

memakai bahan keramik berukuran 

60x60cm. Warna keramik hijau muda.  

 Gambar 4.91 Lantai interior ruang kesenian SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

 

Ornamen 

terbentuk dari 

garis lengkung 

dan garis tegas 

 

Gambar. 4.90  Pintu interior jenis P2 dan P3 

P2  P3  
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Pertimbangan perubahan material dikarenakan fungsi ruangan sebagai ruang 

kesenian yang membutuhkan tekstur lantai yang lebih nyaman digunakan untuk 

beraktivitas. Aktivitas yang sering dilakukan di ruangan  ini salah satunya, yaitu 

kegiatan menari.  

 Plafon 

Plafon/langit-langit yang digunakan pada bangunan menggunakan material plafon 

gypsum polos berukuran 1mx1m. Material pada plafon sudah beberapa kali 

mengalami pergantian namun tetap memakai material yang hampir sama dengan 

plafon yang asli. Warna asli dari plafon yaitu  berwarna putih polos, meski sudah 

mengalami perubahan material namun warna pada plafon yang berwarna putih 

tetap dipertahahankan.  Terdapat dua jenis plafon yang dipakai di ruang interior 

bangunan (Gamber 4.92 dan  4.93). 

 

 

 

Plafon tidak mengalami perubahan bentuk, hanya 

terjadi perubahan material pada beberapa bagian 

yang mulai rusak. Namun perubahan material 

tetap menyesuaikan dengan material asli yang 

sebelumnya 

 

Plafon pada ruang kelas 

memakai material eternit 

berukuran 1mx1m dengan 

warna dasar putih polos. Tidak 

ditemukan ornamen pada 

bagian plafon. 

 

Detail plafon pada 

ruang kelas 

 

Gambar 4.92 Plafon jenis 1 
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Mayoritas hampir seluruh ruangan memakai material plafon yang sama tidak ada 

perubahan signifikan yang terjadi. Hanya terdapat penambahn border dan 

pelubangan pada ruangan yang lebih privat seperti ruang kesenian, ruang guru, 

ruang TU, ruang kepala sekolah dan laboratorium. Pada ruangan-ruangan tersebut 

material yang digunakan merupakan material baru yang menyesuaikan dengan 

material asli. Pada ruangan dalam kelas, keadaan plafon mulai mengalami 

kerusakan dikarenakan kebocoran. Tidak terjadi perubahan material plafon secara 

keseluruhan seperti yang terjadi pada ruangan baru, hanya beberapa bagian yang 

mengalami kerusakan yang mengalami pergantian material baru.  

Plafon tidak mengalami perubahan bentuk. Material 

plafon masih tetap memakai gypsum berwarna putih 

polos dengan ukuran 1mx1m 

 

Terdapat penambahan border pada tepi ruangan. Pada 

plafon jenis ini terdapat lubang untuk penempatan 

kampu spotlight dibeberapa bagian 

 

Gambar 4.93 Plafon jenis 2 
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Elemen 

Arsitektur 

Bentuk dan Ukuran Material  Warna Ornamen Perubahan 

Elemen Ruang Dalam Bangunan 

Dinding 

Interior 

 
 

Batuu bata Hijau Tidak ada Tidak terjadi 

perubahan yang 

signifikan. Terdapat 

bebrapa kerusakan 

pada dinding. 

Pintu P1 

 
 

 

 

 

Kayu dan 

kaca 

Daun pintu berwarna 

kuning dan kusen 

berwarna coklat. 

Tidak terdapat ornamen  Material yang 

digunakan masih asli. 

Bentuk pintu yang 

asli masih 

dipertahankan. Tidak 

terjadi perubahan 

yang signifikan. 

90 

204 

Tabel 4.9 Kondisi Elemen Ruang Dalam SDN Ditotrunan 1 

Lumajang 

 

Bersambung 
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Lantai 

 
 

 

 

Tegel 

Keramik 

Krem 

Hijau muda 

Terdapat ornamen pada 

lantai yang digunakan di 

ruang kelas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ornamendibentuk oleh garis 

lengkung dan permainan 

geometri 

Material yang dipakai 

masih asli. Namun 

terjadi perubahan 

material pada 

ruangan kesenian. 

Lantai tidak lagi 

menggunakan 

material tegel, diganti 

dengan material 

keramik. Keramik 

berwarna hijau muda. 

 

 

 

 

 

 

 

Plafon P1 

 

Eternit Putih Tidak ada Perubahan material 

terjadi dikarenakan 

kersakan yang 

disebabkan oleh 

kebocoran pada saat 

hujan. Material yang 

dipaaki 

menyesuaikan dengan 

material asli. 

 

 

 

 

 

Material yang 

dipakai yaitu 

plafon eternit 

berukuran 

1mx1m.  

Bersambung 



 
 

1
3
0

 

Plafon P2  

 
 

Gypsum Putih Border pada tepi ruangan Tidak terdapat 

perubahan bentuk 

yang signifikan. 

Hanya terdapat 

penambahan detail 

seperti border dan 

lubang untuk tempat 

spotlight lampu. 

Materiial yang 

dipakai merupakan 

material baru yang 

menyesuaikan dengan 

material lama. 

 

 

Terdapat tepian 

border pada tepi 

ruangan dan terdapat 

lubang untuk 

pemnempatan lampu 

spotlight. 

Lanjutan Tabel 4.9 



131 
 

 

1
3
1
 

 

D. Massa (Bentukan bangunan) 

Bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang awalnya bervolume masif  berbentuk 

letter-u sesuai dengan karakter sekolah Belanda yang berkembang pada saat itu. 

Setelah dilakukan renovasi dan penambahan fungsi ruang, massa bangunan berubah 

menjadi berbentuk kubus (Gambar 4.94). 

 

 

 

Massa bangunan awalnya berbentuk letter-u terbentuk dari susunan ruang sejajar 

yang membentuk ruang kosong pada bagian tengah bangunan. Bangunan sekolah yang 

berbentuk letter-u sangat umum digunakan pada waktu itu khusunya pada bangunan 

sekolah kolonial Belanda (Gambar 4.95).  

 

 

 

 

Gambar 4.94  Perspektif Mata Burung Bangunan SDN Ditotrunan pada tahun 1914 

Penambahan lantai pada void bangunan 

ikut mempengaruhi perubahan 

ketinggian bangunan dan bentuk awal 

bangunan. 

Terdapat void pada bagian tengah 

bangunan. Ruang ini di gunakan 

sebagai taman  dan ruang untuk 

berolahraga. 

Gambar 4.95 Perspektif Mata Burung Bangunan SDN Ditotrunan pada tahun 2016 
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Terus bertambanya kebutuhan ruang pada bangunan sekolah ini berpengaruh pada 

perubahan bentuk massa asli bangunan. Pada pertengahan tahun 1990-an terjadi 

penambahan ruang pada bagian void bangunan. Selain itu pada void bnagunan ini juga 

terjadipenambahan lantai sehingga ketinggian bangunan berubah. Bangunan tidak lagi 

berbentuk letter-u melainkan berbentuk kubus. 

E. Komposisi pada elemen visual bangunan 

 Dominasi 

Pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang dominasi pada bangunan 

ditimbulkan oleh bentuk geometri pada jendela dan pintu berukuran besar. Pada 

bagian gavel terlihat dominan dikarenakan ornamen kayu yang memenuhi atap 

(Gambar 4.96). 

 

 

 

 

 

Dominasi bentuk geometri bangunan SDN Ditotrunan yaitu bentuk persegi 

panjang dan garis yang tegas. Bentukan geometri yang tegas tersebut banyak 

ditimbulkan oleh kolom dan bukaan pada bangunan (Gambar 4.97).  

 

  

Fasade bangunan yang mendominasi 

Bentuk atap yang mendominasi. 

Gambar 4.96 Dominasi pada fasade 

 

Gambar 4.97 Dominasi oleh kolom, pintu dan jendela pada fasade 
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Pada tampak samping bangunan didominasi oleh elemen kolom, pintu dan jendela 

yang berjajar di sepanjang bangunan. 

 Perulangan 

Perulangan pada fasade bangunan ditimbulkan oleh bentuk jendela, pintu, kolom 

dan ornamen yang menghiasi bangunan. Bentukan yang yang mengalami 

perulangan memiliki bentuk geometri persegi panjang. 

a. Perulangan oleh kolom 

Perulangan bentuk kolom pada bagian depan bangunan dibentuk oleh 4 kolom 

jenis yang berbeda yaitu K1, K2, K3 dan K4 (Gambar 4.98).  

 

 

 

 

 

Berdasarkan jenis kolomnya, perulangan kolom dari arah barat ke timur memiliki 

pola a – b – b – b – c – d – d – c – b – b – b – a. Susunan kolom pada bagian 

depan bangunan disusun sejara sejajar, dengan banyak jumlah kolom yaitu K1 2 

buah, K2 2 buah, K3 6 buah dan K4 2 buah (Gambar 4.99 dan 4.100). 

 

 

 

a a b b b b b b c c d d 

a a a a a a a a a a a 

Gambar 4.98 Pola perulangan bentuk kolom pada fasade bagian depan 

 

Gambar 4.99 Pola perulangan bentuk kolom pada fasade sebelah barat 
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Pada tampak sebelah timur dan barah bangunan juga terjadi perulangan kolom. 

Perulangan kolom terbentuk oleh kolom jenis K3 yang disusun secara berjajar. 

Kolom jenis K3 di sebelah barat dan timur memiliki jumlah yang sama yaitu 

masing masing 11 buah. Perulangan kolom dari arah selatan ke utara memiliki 

irama a – a – a – a – a – a – a – a – a – a (Gambar 4.101). 

 

 

 

 

Perulangan jarak pada kolom fasade depan bangunan berpola a – b – b – b – b – b 

– b – b – b – b – a. Perulangan pada kolom dibagian depan di tunjukkan oleh 

kolom jenis K1, K2, K3 dan K4 yang terletak secara berjajar dengan jarak antara a 

– b yaitu 1,5m dan antara b – b 2,5 m (Gambar 4.101 dn Gambar 4.102). 

a a b b b b b b b b b 

Gambar 4.101 Pola perulangan jarak perletakkan kolom pada fasade bagian depan 

 

a a a a a a a a a a a 

Gambar 4.100 Pola perulangan bentuk kolom pada fasade sebelah timur 
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Perulangan pada kolom beserta ornamen yang terdapat pada kolom. Perulangan 

jarak kolom pada fasade depan bangunan berpola a – a – a – a – a – a – a – a – a – 

b dengan jarak antara a – a 2,6m dan antara a – b 2,08m. 

 

b. Perulangan oleh bukaan 

Perulangan oleh bukaan pintu dan jendela pada fasade bangunan terjadi oleh 

bentuk geometri persegi panjang. Pada tampak bagian depan bangunan 

perulangan terjadi ddari arah barat ke timur membentuk irama a – b – b – a – b – b 

a – b – b. Pola ini terjadi dobentuk oleh pintu jenis P1 dan jendela jenis J1 

(Gambar 4.104 dan 4.105). 

 

a a a a a a a a a b 

Gambar 4.102 Pola perulangan jarak perletakkan kolom pada fasade sebelah barat 

b a a a a a a a a a 

Gambar 4.103  Pola perulangan jarak perletakkan kolom pada fasade sebelah timur 
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Pada fasade bagian timur dan juga terjadi perulangan yang ditimbulkan oleh 

jendela dan pintu. Pola perulangan yang dibentuk oleh pintu jenis P1 dan Jendela 

jenis J, J2 ini membentuk irama. Pada fasade sebelah barat dari arah selatan ke 

utara pola perulangan memiliki irama a – b – b – a – b – b – c – c – c.  Pada fasade 

bagian timur, dari arah utara ke selatan  pola perulangan memiliki irama c – c – c 

– b – b – a – b – b – a. 

Selain perulangan oleh bentuk geometri yang ada pada bukaan pintu dan 

jendela. Terjadi juga perulangan jarak pada perletakan bukaan yang ada (Gambar 

4.106). 

a b a a b b b b b 

Gambar 4.104 Pola perulangan bentuk geometri perletakkan bukaan pada fasade 

bagian depan 

a a b b b b c c c 

Gambar 4.105 Pola perulangan bentuk geometri perletakkan bukaan pada fasade 

sebelah barat 
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Pada fasade bagian depan bangunan perulangan jarak antar bukaan yang ada 

membentuk irama a – a – b – a – a – b – a – a (Gambar 4.107 dan gambar 4.108). 

 

 

 

 

 

 

Pada fasade sebelah barat bangunan perulangan jarak antar bukaan memiliki dari 

arah selatan ke utara pola dengan irama a – a – a – a – a – a – a – a. Di sebelah 

timur bangunan juga terjadi perulangan jarak perletakan bukaan dengan irama 

yang sama, yaitu a – a – a – a – a – a – a – a. 

a a a a a a b b 

a a a a a a a a 

a a a a a a a a 

Gambar 4.108 Pola perulangan jarak perletakkan bukaan pada fasade sebelah timur 

 

Gambar 4.106  Pola perulangan jarak perletakkan bukaan pada fasade bagian depan 

Gambar 4.107 Pola perulangan jarak perletakkan bukaan pada fasade sebelah barat 
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F. Kesimpulan aspek visual bangunan 

Dari penjelasan dan analisis yang telah dijeabarkan sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :esimpulan 

 Bangunan memakai konstruksi kombinasi atap perisai dan atap pelana. 

Material pada atap menggunakan genting tanah liat.  

 Penggunaan bentuk atap perisai atau pelana merupakan salah satu ciri langgam 

arsitektur peralihan. Pada awal tahun 1999 terjadi penambahan ruang dan lantai 

pada bagain void bangunan. Sehingga tatanan atap berubah, namun banyak 

mempengaruhi bentuk fasade atap yang ada sebelumnya   

 Pada bagian gavel depan atap ditemukan banyak ornamen yang membentuk 

kesan monumental dan gigantis. Ornamen pada gavel masih tetap 

dipertahankan sampai sekarang. 

 Pada bagian dinding ekterior maupun interior tidak ditemukan ornamen. 

Namun terjadi penambhan material tempelan keramik berwarna hiau muda 

pada didnding eksterior bagian depan bangunan. 

 Terdapat 4 jenis kolom eksterior yang terekspos yang masih tetap 

dipertahankan sesuai fungsi awal.  

 Muncul elemen pintu dan jendela baru yang berumur kurang dari 50 tahun. 

Pada penilaian makna kultural nantinya tidak perlu dilakukan evaluasi karena 

tidak memenuhi persyaratan bangunan cagar budaya. 

 Ventilasi pada bangunan yang memungkinkan terjadinya pergantian udara 

secara silang. Sehingga udara didalam bangunan. Sampai saat ini ventilasi pada 

bangunan masih tetap dipertahankan keberadaanya. 

 Perubahan signifikan terjadi pada massa bangunan yang awalnya berbentuk 

letter-u berubah menjadi bentuk kubus penuh. 
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4.2.3. Karakter struktural bangunan 

Aspek struktural pada bangunan hingga saat ini tidak mengalami perubahan. Karakter 

struktural pada bangunan SDN Ditorunan ini dapat dilihat dari aspek struktur atap, 

konstruksi dinding dan konstruksi kolom . 

A. Konstruksi Atap 

Konstruksi atap pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang sendiri terdiri dari 

dua macam atap sesuai dengan fungsinya. Konstruksi atap utama yang berfungsi untuk 

melindungi fungi ruang bangunan secara keseluruhan dan konstruksi atap pada 

serambi yang melindungi serambi teras bangunan (Gambar 4.109).  

 

 

 

 

 

 

 

 Pada pertengahan tahun 1999 terdapat penambahan fungsi pada bangunan utama ini. 

Adapun penambahan konstruksi atap pada ruang baru yang terletak pada bagian 

tengah bangunan. Konstruksi atap bangunan memakai konstruksi atap perisai. Penutup 

atap yang digunakan pada rangka bangunan ini disesuaikan dengan material yang 

dipakai pada bangunan yaitu genting merah bata. 

Atap 3 

Merupakan penambahan 

atap baru. Muncul pada 

awal tahun 1999-an. 

Karena atap  ini 

merupakan elemen baru 

makaa tidak dimasukkan 

pada bagian elemen 

yang dilestarikan. 

Atap 1 

Merupakan atap utama. 

Konstruksi atap memakai 

campuran struktur atap 

pelana dan perisai. Jenis 

atap ini sudah ada sejak 

tahun 1914 dan sudah 

berusia lebih dari 100 tahun. 

Konstruksi pada atap tidak 

mengalami perubahan 

Atap 2 

Merupakan atap penutup teras keliling pada 

bangunan. Jenis atap ini sudah ada sejak tahun 1914 

dan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Konstruksi 

pada atap tidak mengalami perubahan 

Gambar 4.109 Bentuk atap pada SDN Ditotrunan 1 Lumajang 
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 Atap 1 

Pada konstruksi atap bangunan utama konstruksi yang dipakai yaitu memakai 

konstruksi atap campuran. Atap perisai dan pada bagian depan bangunan memakai 

atap pelana. Rangka struktur kayu pada atap memakai rangka kuda-kuda yang 

disusun secara berjajar pada rangka atap dengan jarak antar kuda-kuda yaitu sama. 

Kuda-kuda atap terdapat pada struktur atap mempunyai sudut kemiringan 40°. 

Konstruksi atap utama pada bangunan ini tidak mengalami perubahan. Hanya 

terjadi perubahan pada penutup atap dengan material baru. Material baru yang 

dipakai disesuaikan dengan jenis dan bahan yang telah dipakai sebelumnya, yaitu 

genting tanah liat yang  berwarna merah bata (Gambar 4.110).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.110 Posisi atap 1 

 

Atap 1 

Letak atap 1 berada pada bagian 

ruang kelas dan ruang 

keseniang. Bentuk atap 

merupakan kombinasi atap 

pelana dan perisai. Pada bagian 

depan atap terdapat gavel.  

Material penutup atap memakai genting yang terbuat 

dari tanah liat. Genting berwarnana merah bata. Terjadi 

pergantian material penutup atap namun masih 

memakai material yang sama dengan material yang ada 

sebelumnya  
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Rangka struktur kayu pada atap1 memiliki jumlah kuda-kuda yaitu 7 kuda-kuda 

dipasang secara berjajar dengan jarak antar kuda-kuda 8m. Kuda-kuda pada atap 

tersebut mempunyai sudut kemiringan yaitu 40° (Gambar 4.111). 

 

 

  

Gambar 4.111 Detail atap 1 

 

POTONGAN ATAP B-B’ 

 

DETAIL ATAP 
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 Atap 2 

Pada teras keliling terdapat konstruksi atap terpisah. Rangka struktur kayu atap 

tersebut mempunyai stuktur rangka kayu dengan material yang digunakan, yaitu 

kayu jati. Rangka struktur kayu pada atap belum pernah mengalami perubahan, 

hanya  bahan penutup yang pernah mengalami perubahan material, Material baru 

masih memakai bahan dan jenis yang sama sesuai aslinya yaitu genting berwarna 

merah bata (Gambar 4.112). 

 

 

 

 

 

Gambar 4.112 Struktur atap pada teras keliling bangunan dan material yang 

digunakan 

 

Material penutup atap yang 

digunakan yaitu genting yang 

berwarna merah bata. 

Plafon 

Material stuktur 

atap memakai 

bahan kayu jati. 

Terdapat beberapa bagian 

konstruksi yang diekspos. 

Atap serambi teras bangunan 

Atap konstruksi setengah perisai yang 

melindungi teras keliling bangunan 



143 
 

 

1
4
3
 

 

B. Konstruksi Dinding 

Struktur/konstruksi dinding penopang pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

menggunakan sistem konstruksi dinding penopang berupa dinding masiv. Ketebalan 

dinding adalah 30cm atau sama dengan ukuran satu bata (Gambar 4.113).   

 

 

 

 

 

 

 

Dinding yang berwarna putih adalah dinding penopang/struktur bearing wall yang 

berada pada bangunan yang berfungsi sebagai pemikul dari konstruksi atap bangunan., 

warna dinding biru adalah dinding ukuran satu bata yaitu memiliki ketebalan 30cm, 

sedangkan dinding yang memiliki warna kuning merupakandinding ukuran setengah 

bata yaitu memiliki ketebalan 15cm. Pada lantai dua banguan penambahan dinding 

struktur hanya pada bagian luar saja. Dinding masif terbentuk oleh pasangan setengah 

bata dengan ketebalan 15cm. Padaruang didalamnya dibentuk oleh sekat sekat dinding 

partisi (Gambar 4.114). 

 

Dinding dengan ketebalan setengah 

bata (15cm). Merupakan dinding 

tambahan yang muncul pada awal 

tahun 1999-an. 

 

Dinding dengan ketebalan satu bata 

(30cm). Dinding ini merupakan dinding 

struktur atau dinding pemikul. Dinding 

sudah ada sejak awal kemunculan 

banguan. Karakter dinding yang 

memiliki ketebalan 1 batau merupakan 

salah satu ciri arsitektur kolonial. 

 

Dinding pemikul belum 

pernah lemgalami perubahan 

bentuk. Hanya perbaikan 

pada beberapa bagian yang 

mulia rusak. 

 

Gambar 4.113 Ketebalan dinding pada bangunan pada lantai I SDN Ditotrunan 1 

Lumajang 
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Penambahan struktur dinding pada lantai 2 memiliki ketebahan 15cm yaitu memakai 

pasangan setengah bata. Dinding dicat dengan warna putih. Untuk pembagian ruangan 

pada antai dua dibentuk oleh sekat partisi dari galvalum. 

 

 

  

Gambar 4.114 Ketebalan dinding pada bangunan pada lantai II SDN Ditotrunan 

1 Lumajang 

 

Pada lantai dua penambahan struktur 

dinding masif terjadi. Ketebalan 

dinding yaitu setengah bata (15cm) 

 

Ruang pada lantai dua 

terbentuk oleh sekat sekat 

dinding partisi 

aluminuium. Dinding 

partisi ini terletak pada 

ruagan baru yang terletak 

di lantai 2. 
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C. Konstruksi Kolom 

Konstruksi kolom pada bangunan SDN Diotrunan 1 Lumajang memiliki dua dungsi. 

Fungsi yang pertama untuk menyangga atap serambi dan fungsi yang kedua sebagai 

penyangga gavel. Peletakan kolom pada teras keliling disusun secara linier dengan 

bentang pada bagian kanan dan kiri yaitu 2,5 cm. Pada bagian depan yaitu 2m. 

Terdapat empat macam kolom yang terpasang pada bangunan. Untuk kolom jenis K1 

dan K2 berfungsi sebangai  penyangga gavel dan kolom K3 serta K4 sebagai 

penyangga atap serambi atau teras keliling (Gambar 4.115 dan  4.116). 

 

 

 

 

Gambar 4.115 Letak kolom pada denah SDN Ditotrunan 1 

Lumajang 

 

Gambar 4.116 Perletakan kolom pada bagian depan bangunan 
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Jenis kolom 3 terletak 

pada bagian kanan dan 

kiri bangunan. Kolom 

ini memiliki pondasi 

dan kolom kayu 

memiliki tebal 

10cmx10cm. 

 
Jenis kolom 4 terdapat pada bagian 

depan bangunan. Tebal kolom kayu 

yaitu 10cmx10cm tanpa pondasi. 

 

Kolom k2 berfungsi untuk 

menyangga gavel. Ukuran kolom 

lebih besar yaitu 12cmx12cm dengan 

pondasi yang juga lebih besar. 

 

Kolom  jenis 2 

memiliki ukuran 

12cmx12cm yang 

berfungsi untuk 

menyangga gavel 

atap 

 

Gambar 4.118 Kolom pada denah SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

 

Gambar 4117 Perletakan kolom penyangga serambi/teras pada bagian samping 
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D. Kesimpulan aspek struktural bangunan 

Dari pengamatan dan analisis karakter struktural pada bangunan SDN Ditorunan 1 

Lumajang dapt diambil kesimpulan sebagai berikut. 

 Terdapat dua macam konstruksi yang memiliki fungsi berbeda. Konstruksi atap 

utama yang berfungsi untuk melindungi fungi ruang bangunan secara keseluruhan 

dan konstruksi atap pada serambi yang melindungi serambi teras bangunan  

 Pada pertengahan tahun 1999 terdapat penambahan fungsi pada bangunan utama ini. 

Adapun penambahan konstruksi atap pada ruang baru yang terletak pada bagian 

tengah bangunan. Konstruksi atap bangunan memakai konstruksi atap perisai.  

 Struktur/konstruksi dinding penopang pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

menggunakan sistem konstruksi dinding penopang berupa dinding masiv. 

Ketebalan dinding adalah 30cm atau sama dengan ukuran satu bata  

 Struktur/konstruksi dinding penopang pada bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

menggunakan sistem konstruksi dinding penopang berupa dinding masiv. 

Ketebalan dinding adalah 30cm atau sama dengan ukuran satu bata. Fungsi dan 

bentuk kolom masih dipertahankan sampai sekarang. 
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4.3.Tinjauan Pelestarian Gedung 

4.3.1. Kondisi bangunan sekarang 

Bangunan SDN Ditotrunan 1 Lumajang sudah mendapat perhatian dari Dinas 

Pariwisata Kabupaten Lumajang. Bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar 

budaya dan keeksisanya harus tetap dijaga dan dilestarika. Sejauh ini upaya pelestarian 

oleh Dinas Pariwisata setempat hanya berupa pemberian tanda palang bangunan cagar 

budaya. Belum terdapat upaya pelestarian yang berfokus pada segi arsitektur bangunan. 

Kondisi bangunan secara keseluruhan masih terawat dan teraga kebersihanya. Namun 

terdapat beberapa elemn bangunan yang mulai rusak dan tidak diperbaiki. Beberapa 

elemen asli bangunan juga da yang diganti dengan material baru yang kurang sesauai 

dengan material asli yang dipakai sebelumnya. 

 

4.3.2. Kendala pelestarian 

Kendala pelestarian yang dihadapi bangunan SDN Ditorunan 1 Lumajang ini yaitu 

kebutuhan ruang yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Keterbatasan lahan yang 

dimiliki oleh pihak sekolah juga turut mempengaruhi proses pelestarian pada bangunan ini 

menjadi kurang tepat. Hal ini dapat dilihat pada penambahan ruang mengikuti kebutuhan 

ruang pengguna. Penambahan ruang kurang memperhatikan bentuk asli bangunan. 

Sehingga nilai arsitektural bangunan kolonial menjadi berkurang kaena perubahan yang 

terjadi. 

 

4.3.3. Analisis Makna Kultural Bangunan 

Penentuan nilai makna kultural bangunan didasarkan pada kriteria estetika (E), 

keluariasaan (K), peranan sejarah (P), kelangkaan (KL), karakter bangunan (KB), 

keterawatan (KT). Rekapitulasi dilakukan dengan menjabarkan setiap karakter bangunan 

dan memberikan nilai yang nantginya akan dikategorikan menjadi potensial tinggi, 

potensial sedang, potensial rendah. Dari potensi elemen tersebut maka diperoleh arahan 

pelestarian pada tiap elemen bangunan yaitu preservasi, konservasi, renovasi dan 

rekonstruksi. 
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Tabel 4.10 Penilaian Makna Kultural 

No Variabel Pengamatan Estetika Keaslian Kelangkaan Keluarbiasaan Keterawatan 
Peranan 

Sejarah 

Total 

Nilai 

 Karakter Spasial        

1 Pola ruang  

 

Terjadi 

perubahan pada 

pola ruang 

dalam 

bangunan 

namun tidak 

mempengaruhi 

karakter pola 

ruang yang ada. 

Perubahan yang 

terjadi memiliki 

tingkat 

perubahan yang 

sangat kecil. 

Nilai : 2 

Pola ruang pada 

bangunan SDN 

Ditotrunan 1 

Lumajang 

mengalami 

perubahan 

dikarenakan 

kebutuhan 

ruang oleh 

pengguna. 

Penambahan 

ruang terjadi 

pada daerah 

void bangunan, 

diluar massa 

banguan asli 

sehingga tidak 

mempengaruhi 

pola ruang yang 

telah ada 

sebelumnya 

Nilai : 3 

Pola ruang yang 

berulang bentuk 

dan ukuranya 

merupakan 

salah satu ciri 

bangunan 

sekolah 

kolonial 

Belanda yang 

berkembang 

pada masa itu. 

Nilai : 3 

Dikarenakan 

bentuk dan 

ukuran ruang 

yang sama pola 

ruang pada 

bangunan 

memiliki kesan 

monoton. Tidak 

ada ruangan 

yang menonjol. 

Nilai : 1 

Kondisi pola 

ruang pada 

bangunan 

terawat dilihat 

dari pola ruang 

bangunan asli 

yang masih 

dipertahankan 

sampai 

sekarang. 

Nilai : 3 

Pola ruang 

bangunan SDN 

Ditotrunan 1 

Lumajang 

memiliki peran 

dalam sejarah 

pada masa 

pemerintahan 

kolonial 

Belanda. 

Dimana pola 

ruang yang 

menyusun 

bangunan 

tersebut 

berkaitan 

dengan aktifitas 

pengguna pada 

masanya. 

Nilai :3 

15 

2 Alur sirkulasi ruang 

 

Alur sirkulasi 

ruang pada 

bangunan 

sangat unik. 

Dimana pada 

tiap ruang 

terdapat akses 

pintu sehingga 

Alur sirkulasi 

pada bangunan 

mengalami 

perubahan 

dikarenakan 

penambahan 

fungsu ruang 

sehingga alur 

Alur sirkulasi 

yang ada pada 

bangunan unik 

dan jarang 

ditemui pada 

bangunan lain 

secara umum. 

Nilai : 3 

Alur sirkulasi 

secara menerus 

yang terjadi 

antara ruang di 

dalam 

bangunan telah 

dipertahankan 

dari tahun 

Keadaan alur 

sirkulasi 

bangunan 

mengalami 

perubahan 

namun alur 

sirkulasi 

bangunan 

Alur sirkulasi 

angunan 

memiliki kaitan 

dengan sejarah 

pada masa 

pemerintahan 

kolonial 

Belanda. Alur 

17 
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muncul alur 

sirkulasi 

menerus yang 

dalam 

prosesnya di 

capai dengan 

menembus 

ruang. Tiap 

ruang kelas 

terhubung satu 

sama lain oleh 

pintu tersebut. 

Nilai : 3 

sirkulasi 

menjadi sedikit 

berubah namun 

tidak 

mempengaruhi 

alur sirkulasi 

yang sudah ada 

sebelumnya  

Nilai : 2 

1914. 

Nilai : 3 

masih sama 

seperti awalnya. 

Nilai : 3 

sirkulasi yang 

dipertahankan 

sampai saat ini 

berkaitan 

dengan aktifitas 

pengguna pada 

masanya. 

Nilai : 3 

3 Orientasi ruang 

 

 
 

Orientasi ruang 

tidak banyak 

berubah dan 

masih 

memperlihatkan 

karakter 

aslinya. 

Nilai : 3 

Orientasi ruang 

tidak 

mengalami 

perubahan.  

Nilai : 3 

Arah orientasi 

ruang 

menghadap ke 

luar bangunan 

sama . Secara  

umum orientasi 

ruang yang 

menghadap ke 

arah luar dapat 

banyak 

ditemukan. 

Nilai : 1 

Orientasi ruang 

memiliki 

banyak 

kesamaan 

dengan 

bangunan lain 

secara umum.  

Nilai : 3 

Mempertahan- 

kan  arah 

orientasi ruang 

yang sudah ada. 

Kebersihan 

ruang terjaga. 

Nilai : 3 

Orientasi ruang 

sesuai dengan 

gaya arsitektur 

kolonial pada 

era-nya. 

Nilai : 3 

16 
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4 Orientasi bangunan 

 

 
 

 

Arah orienasi 

bangunan 

menghadap 

kearah timur 

laut. Letak 

banguan 

terletak pada 

sudut jalan 

yang sangat 

berpengaruh 

pada  kualitas 

visual SDN 

Ditotrunan 1 

Lumajang. 

Nilai : 3 

Orientasi 

bangunan tidak 

mengalami 

perubahan sama 

sekali. 

Nilai : 3 

Arah orientasi 

bangunan yang 

mengarah ke 

arah timur laut 

dan menghadap 

langsung ke 

arah alun-alun 

kota merupakan 

salah satu ciri 

khas dari 

bangunan 

kolonial 

Belanda.  

Pada saat itu 

bangunan 

berpusat atau 

berorietasi pada 

taman kota 

karena kawasan 

tersebut 

merupakan 

pusat 

pemerintahan 

pada masanya. 

Nilai : 3 

Orientasi 

bangunan tidak 

berubah. Masih 

menunjukkan 

karakter 

bangunan 

kolonial 

Belanda dan 

jarang 

ditemukan pada 

bangunan lain 

secara umum. 

Nilai : 3 

Tetap 

mempertahan 

kan arah 

orientasi 

bangunan 

seperti aslinya. 

Nilai : 3 

Orientasi 

bangunan 

mengahadap ke 

arah alun alun 

kota. Sesuai 

dengan 

karakterisktik 

tatanan 

pemerintahan 

Belanda dimana 

bangunan pusat 

pemerintahan, 

jaa dan 

pendidikan 

dipusatkan di 

alun alun kota. 

Sesuai dengan 

karakteristik 

spasial 

bangunan 

kolonial. 

Nilai : 3 

18 

 Karakter Visual        

5 Gaya Bangunan 

 

Tidak terjadi 

perubahan yang 

signifikan yang 

mempengaruhi 

gaya bangunan 

secara dratis. 

Nilai : 3 

Tingkat 

perubahan yang 

terjadi sedikit. 

Perubahan yang 

paling 

mencolok 

terjadi pada 

bagian dinding 

depan  ditandai 

Ornamen pada 

bangunan yang 

unik 

memperkuat 

gaya arsitektur 

bangunan pada 

masanya. 

Nilai : 3 

Elemen 

pendukung 

bangunan 

berkonstribusi 

besar dalam 

membentuk 

gaya bangunan 

sehingga 

bangunan 

Kondisi 

bangunan 

terawat. 

Kerusakan yang 

terjadi sedang 

dan kebersihan 

bangunan 

terjaga. 

Nilai : 3 

Gaya 

arsitektural 

bangunan 

mewakili 

periode sejarah 

tertentu. 

Nilai : 3 

18 
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dengan 

penambahan 

tempelan 

keramik. 

Material 

tempelan 

keramik ini 

kurang 

mendukung 

gaya arsitektur 

bangunan. 

Namun secara 

keseluruhan 

karakter 

bangunan 

masih terlihat. 

Nilai : 3 

menjadi 

menonjol dan 

unik dibanding 

bangunan lain 

disekitarnya. 

Nilai : 3 

 Elemen Fasade Bangunan        

6 Atap 

 

 

Atap bangunan 

memiliki ciri 

khas yang 

menggambar 

kan karakter 

arsitektur 

Belanda yang 

khas. 

Nilai : 3 

Bentuk atap 

yang 

merukapan 

kombinasi dari 

atap pelana dan 

perisai tidak 

pernah 

mengalami 

perubahan. 

Terdapat 

penambahan 

elemen atap 

baru pada 

bagian void 

bangunan 

namun tidak 

merubah 

Bentuk atap 

antara 

kombinasi 

perisai dan 

pelana. Terlihat 

pula pemakaian 

gavel pada 

bagian depan 

bangunan yang 

dipenuhi 

ornamen. 

Nilai : 3 

Atap 

memilikibentuk

an yang 

berbeda dan 

menonjol dari 

bangunanlain 

disekitarnya. 

Hal ini 

dikarenakan 

atap gavel pada 

bangunan yang 

menonjol dan 

memperkuat 

karakter 

bangunan 

kolonial. 

Nilai : 3 

Kebersihan 

dijaga. Terdapat 

upaya untuk 

memperbaiki 

bagian yang 

mulai rusak. 

Nilai : 3 

Elemen atap 

mewakilkan 

gaya arsitektur 

kolonial pada 

masa peralihan 

yang menonjol.  

Nilai : 3 

17 
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3 

Atap3 merupakan elemen baru 

sehinga tidak perlu dinilai 

dengan nilai maka kultural. 
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bentukan atap 

asli yang sudah 

ada.. 

Nilai : 2 

 

 

 

 

 

 

7 Dinding Eksterior 

 

Terdapat 

penambahan 

material baru 

pada bagian 

depan 

bangunan. 

Penambahan 

material berupa 

tempelan 

keramik 

berwarna hijau. 

Penambahan 

material baru 

ini kurang 

mendukung 

estetika dari 

bangunan 

arsitektur 

kolonial. 

Sehingga 

kualitas visual 

bangunan 

menurun. 

Nilai : 1 

 

Dinding 

eksterior pada 

bangunan ini 

mengalami 

penambahan 

material yang 

kurang 

berkonstribusi 

dalam 

memperkuat 

karakter 

bangunan. 

Nilai : 1 

Bangunan lain 

secara umum 

memiliki 

karakter 

dinding yang 

sama dengan 

bangunan SDN 

Ditotrunan 1 

Lumajang. 

Nilai : 1 

Memiiliki 

elemen dan 

bahan yang 

sama dengan 

bangunan lain 

secara 

disekitarnya. 

Memiliki 

bentuk dan 

material yang 

berusia tua.  

Nilai : 2 

Kondisi 

dinding cukup 

baik namun ada 

beberapa 

baagian yang 

mulai rusak dan 

terlihat kurang 

bersih. 

Nilai : 2  

Dinding 

eksterior 

angunan 

berusia tua ini 

menjadi salah 

satu elemen 

yang menjadi 

saksi sejarah 

pada masa 

lampau. 

Nilai : 3 

10 
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8 Kolom 

K1, K2, K3, K4 

 

Bentuk kolom 

cukup 

sederhana 

namun sangat 

mewakili gaya 

arsitektur pada 

masa peralihan. 

Dimana fungsi 

kolom pada 

bagian depan 

bangunan mulai 

memakai 

material yang 

mudah 

ditemukan di 

lingkungan 

sekitar yaitu 

kayu. 

Nilai : 3  

 

 

 

Tidak terdapat 

perubahan pada 

kolom. Sesuai 

dengan bentuk 

awal dan 

memperlihatkan 

karakter 

aslinya. 

Nilai : 3 

Tidak 

ditemukan 

kesamaan 

karakter kolom 

pada bangunan 

ini. Tiap kolom 

memilki bentuk 

yang berbeda 

dan fungsi yang 

berbeda. 

Nilai : 3 

Memiliki 

bentuk yang 

mewakili gaya 

arsitektur 

peralihan. 

Material yang 

digunakan 

masih asli dan 

karakter asli 

masih terlihat. 

Tidak 

ditemukan 

elemen kolom 

yang mirip pada 

bangunan lain 

disekitarnya. 

Nilai : 3 

Keadaan kolom 

dalam kondisi 

yang baik dan 

terawat. 

Nilai : 3 

Mewakili gaya 

arsitektur 

peralihan. 

Ditunjukan 

dengan material 

kayu yang 

dipakai. 

Nilai : 3 

18 

9 Jendela 

J1 

 

Bentuk jendela 

masih terlihat 

karakter 

aslinya.  

Elemen jendela 

mewakili 

karakter gaya 

bangunan 

kolonial 

Belanda. 

Nilai : 3 

Terjadi 

beberapa 

perubahan 

material baru 

yang tidak 

sesuai material 

aslinya. 

Nilai : 2 

Tidak memiliki 

kesamaan 

dengan elemen 

jendela pada 

bangunan ini. 

Nilai : 3 

Mewakili gaya 

arsitektur 

kolonial. 

Material dan 

ukuran 

menujukkan 

usia jendela 

yang cukup tua. 

Karakter 

aslinya masih 

terlihat. Tidak 

ditemukan 

elemen jendela 

Terdapat 

beberapa 

bagian yang 

sudah rusak. 

Nilai : 2 

Elemen jendela 

menunjukkan 

bukti fisik 

mengenai 

kejadian 

bersejarah pada 

masa 

pemerintahan 

kolonal 

Belanda. 

Nilai : 3 

16 
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yang mirip pada 

bangunan lain 

disekitarnya. 

Nilai : 3 

 

10 Jendela  

J2 

Bentuk jendela 

masih terlihat 

karakter 

aslinya. 

Mewakili 

karakter gaya 

bangunan 

kolonial 

Belanda. 

Nilai : 3 

Tidak terjadi 

perubahan 

bentuk maupun 

material yang 

terjadi pada 

elemen J2. 

Nilai : 3 

Tidak 

ditemukan  

kesamaan 

dengan elemen 

jendela pada 

bangunan ini. 

Nilai : 3 

Mewakili gaya 

arsitektur 

kolonial. 

Material dan 

ukuran 

menujukkan 

usia jendela 

yang cukup tua. 

Tidak 

ditemukan 

elemen jendela 

yang mirip pada 

bangunan lain 

disekitarnya. 

Nilai : 3 

Kondisi 

keterawan 

tinggi. Elemen 

jendela bersih 

dan tidak ada 

elemen yang 

rusak. 

Nilai : 3 

Elemen jendela 

menunjukkan 

bukti fisik 

mengenai 

kejadian 

bersejarah pada 

masa lampau. 

Nilai : 3 

18 

11 Pintu 

P1 

Masih terlihat 

karakter asli 

pada elemen 

pintu. Bentuk 

pintu pada 

bangunan ini 

memperkuat 

karakter 

bangunan 

kolonial 

Belanda. 

 Nilai : 3 

 

 

 

Tidak terjadi 

perubahan dan 

karakter aslinya 

masih terlihat. 

Nilai : 3 

Tidak 

ditemukan 

elemen pintu 

yang sama 

dengan elemen 

pintu yang 

terdapat pada 

bangunan. 

Nilai : 3 

Mewakili 

bentuk pintu  

pada masa 

kolonial. 

Material yang 

diapakai masih 

asli dan belum 

terjadi banyak 

perubahan. 

Nilai : 3 

Terdapat 

beberapa 

bagian dari 

elemen pintu 

yang mulai 

rusak. 

Nilai : 2 

Memiliki kaitan 

dengan sejarah 

yang terjadi 

pada masa 

lampau karena 

merupakan 

salah satu bukti 

fisik mengenai 

kejadian 

bersejarah pada 

masa lampau. 

Nilai : 3 
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12 Lantai 

 

Lantai yang 

digunakan 

masih berupa 

material asli. 

Pemakaian 

material lantai 

tegel mewakili 

gaya arsitektur 

peralihan. 

Nilai : 3 

Tidak terjadi 

perubahan 

material pada 

lantai elsterioe 

bangunan. 

Nilai : 3 

Tidak 

ditemukan 

kesamaan 

bentuk pada 

elemen lantai 

bangunan. 

Nilai :3 

Memiliki 

bentuk, material 

dan ukuran 

yang tua 

sehingga 

karakter asli 

dari elemen 

lantai ini masih 

terlihat kuat. 

Nilai : 3 

Kondisi lantai 

cukup bersih 

dan terawat. 

Nilai : 3 

Memiliki kaitan 

dengan sejarah 

yang terjadi 

pada masa 

lampau karena 

merupakan 

salah satu bukti 

fisik bersejarah 

Nilai : 3 

18 

13 Plafon 1 

 

Pada bagian 

plafon1 

konstruksi atap 

diekspos. 

Mewakili gaya 

arsitektur 

peralihan. 

Nilai : 3 

Tidak 

mengalami 

banyak 

perubahan. 

Terdapat 

perubahan 

material namun 

masih 

menyesuaikan 

dengan material 

asli yang ada 

sebelumnya 

Nilai : 3 

Ditemukan 

kesamaan pada 

bentuk plafon 

pada beberapa 

lokasi ruang 

baik didalam 

maupun diluar 

bangunan. 

Nilai : 1 

 

Memiliki 

bentuk dan 

material yang 

berusia tua.  

Nilai : 3 

Kondisi plafon 

cukup bersih 

dan terawat. 

Nilai : 3 

Bukti fisik 

mengenai 

kejadian 

bersejarah pada 

masa lampau. 

Nilai : 3 

16 

14 Plafon 2 

 
 

 

Mewakili gaya 

arsitektur 

peralihan. 

Rangka plafon 

pada bagian 

depan diekspos 

memberikan 

kesan unik pada 

bangunan. 

Nilai : 3 

Tidak 

mengalami 

banyak 

perubahan. 

Bentuk dan 

material pada 

plafon masih 

asli. 

 

Nilai : 3 

Tidak 

ditemukan 

kesamaan pada 

bentuk plafon 

pada bagian 

lain di dalam 

bangunan SDN 

Ditotrunan 1 

Lumajang. 

Nilai : 3 

 

Memiliki 

bentuk yang 

mewakili gaya 

arsitektur 

peralihan dan 

material yang 

berusia tua. 

Tidak 

ditemukan 

elemen plafon 

yang sama pada 

bangunan lain 

Kondisi  cukup 

bersih dan 

terawat. 

Terdapat usaha 

pemugaran 

pada beberapa 

bagian yang 

mulai rusak 

Nilai : 3 

Memiliki kaitan 

dengan sejarah 

yang ada pada 

bangunan. 

Nilai : 3 

18 
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disekitarnya. 

Nilai : 3 

 Elemen Ruang Dalam 

Bangunan 

       

15 Dinding Interior 

 

Dinding interior 

polos. Tidak 

terdapat 

ornamen dan 

dicat dengan 

warna hijau. 

Nilai : 1 

Tidak terdapat 

perubahan yang 

drastis pada 

elemen dinding 

inteior 

bangunan.  

Nilai : 2 

Banyak 

ditemukan 

kesamaan pada 

bentuk dinding 

di bangunan 

lain 

disekitarnya. 

Nilai : 1 

Memiliki 

bentuk dan 

material yang 

berusia tua.  

Nilai : 3 

Kondisi 

dinding interior 

bangunan 

cukup terawat 

namun dari segi 

kebersihan 

kurang. 

Nilai : 2 

Tidak memiliki 

kaitan dengan 

sejarah yang 

ada pada 

bangunan. 

Nilai : 1 

10 

16 Pintu 

P1 

Masih terlihat 

karakter asli 

pada elemen 

pintu. Bentuk 

pintu pada 

bangunan ini 

memperkuat 

karakter 

bangunan 

kolonial 

Belanda. 

 

 Nilai : 3 

Tidak terjadi 

perubahan dan 

karakter aslinya 

masih terlihat. 

Nilai : 3 

Tidak 

ditemukan 

elemen pintu 

yang sama 

dengan elemen 

pintu yang 

terdapat pada 

bangunan lain 

disekitarnya. 

Nilai : 3 

Mewakili 

bentuk pintu 

yang 

berkembang 

pada masa 

kolonial 

Belanda. 

Material yang 

dipakai masih 

asli dan belum 

terjadi banyak 

perubahan. 

Nilai : 3 

Kondisi pintu 

sangat baik dan 

terawat, 

Kebersihanya 

terjaga. 

Nilai : 3 

Mewakili 

sejarah yang 

terjadi pada 

masa 

pemerintahan 

kolonial 

Belanda. 

Nilai : 3 

18 

17 Lantai 

 

Material lantai 

dari tegel yang 

masih tetap 

dipertahankan. 

Material dan 

bentuk lantai 

tersebut 

memperkuat 

karakter 

bangunan 

Terjad sedikir 

perubahan 

material lantai 

pada ruangan 

keseniana.Nam

un secara 

umum 

mayoritas 

ruangan 

khsusnya pada 

Elemen lantai 

pada bangunan 

ini tidak 

ditemukan pada 

bangunan lain 

disekiarnya. 

Nilai : 3 

Bentuk, 

material dan 

ukuran pada 

elemen lantai 

sudah berusia 

tua. Dan tdak 

terjadi 

perubahan, 

masih sama 

dengan bentuk 

Kondisi baik 

dan 

kebersihanya 

terjaga. 

Nilai : 3 

Memiliki kaitan 

sejarah pada 

masa 

pemerintahan 

kolonial 

Belanda. 

Nilai : 3 

17 
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kolonial 

Belanda yang 

berkembang 

pada masanya. 

Nilai : 3 

ruang kelas 

masih memakai 

material asli. 

Nilai : 2 

awal. 

 

Nilai : 3 

18 Plafon P1 

 

Kurang 

mewakili 

karakter 

bangunan 

kolonial 

Belanda. Tidak 

terdapat 

ornamen pada 

plafon. 

Nilai : 1 

Tidak terjadi 

perubahan 

material  dan 

bentuk plafon. 

Nilai : 3 

Bentuk dan 

ukuran plafon 

yang digunakan 

pada bangunan 

ini banyak 

digunakan pada 

bangunan lain 

pada 

disekitarnya. 

Nilai : 1 

Bentuk plafon 

banyak 

ditemukan pada 

bangunan lain. 

Terjadi 

perubahan pada 

material plafon 

namun masih 

terihat karakter 

asli dari plafon 

tersebut. 

Nilai : 1 

Mulai 

ditemukan 

beberapa 

kerusakan pada 

plafon. Kondisi 

plafon kurang 

bersih. 

Nilai : 1 

Memiliki kaitan 

sejarah dengan 

kejadian pada 

masa 

pemerintahan 

kolonial 

Belanda karena 

merupakan 

salah satu bukti 

fisik mengenai 

kejadian 

bersejarah pada 

masa lampau. 

Nilai : 3 

10 

19 Plafon P2 

 

Terdapat 

penambahan 

border pada tepi 

ruangan.  

Nilai : 2 

Terjadi 

perubahan 

material  dan 

penambahan 

ornamen border 

pada tepi 

ruangan. 

Muncul lampu 

spotlight yang 

ikut 

mempengauhi 

bentuk plafon. 

Nilai : 3 

Bentuk dan 

ukuran plafon 

yang digunakan 

pada bangunan 

ini banyak 

digunakan pada 

bangunan lain 

disekitarnya 

Nilai : 1 

Bentuk plafon 

banyak 

ditemukan pada 

bangunan lain. 

Terjadi 

perubahan pada 

material plafon 

namun masih 

terihat karakter 

asli dari plafon 

tersebut. 

Nilai : 1 

Kondisi plafon 

bersih dan 

terawat. 

Nilai : 3 

Memiliki kaitan 

sejarah dengan 

kejadian pada 

masa 

pemerintahan 

kolonial 

Belanda karena 

merupakan 

salah satu bukti 

fisik mengenai 

kejadian 

bersejarah pada 

masa lampau. 

Nilai : 3 
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 Massa Bangunan        

20 Massing (Bentukan massa 

bangunan) 

 

Perubahan 

massa 

bangunan yang 

drastis 

menyebabkan 

karakter 

bangunan asli 

tidak terlihat  

Nilai : 1 

 

Terjadi 

perubahan 

massa 

bangunan  yang 

drastis sehingga 

karakter massa 

bangunan  

kurang terlihat 

Nilai : 1 

Bentuk 

bangunan 

memiliki 

kesamaan 

dengan 

bangunan lain 

secara umum. 

Nilai : 1 

Bangunan 

memiliki 

karakteristik 

arsitektur 

bangunan 

kolonial 

belanda yang 

mencolok jika 

dibandingkan 

dengan 

bangunan lain 

secara umum. 

Nilai : 3 

 

 

Terdapat 

kerusakan pada 

beberapa 

bagian 

bangunan. 

Namu secara 

keseluruhan 

bangunan 

cukup terwat 

dan bersih. 

Nilai : 3 

Bangunan 

mewakili 

periode gaya 

arsitektur  

Kolonial 

Belanda yang 

berkembang 

pada tahun 

1914 yaitu gaya 

arsitektur 

peralihan. 

Nilai : 3 

12 

 Karakter Struktural        

21 Konstruksi Atap 

 

Konstruksi atap 

banguan ini 

memakai 

konstruksi atap 

yang sama 

dengan 

bangunan awal. 

Memperkuat 

karakter 

bangunan 

kolonial. 

Nilai : 3 

Terdapat 

penambahan 

bentuk atap 

baru pada 

bagian void 

bangunan. 

Amun 

penambhana 

tersebut tidak 

mempengaruhi 

konstruksi atap 

yang sudah ada 

seelumnya. 

Nilai : 3 

Banyak 

digunakan pada 

bangunan lain 

disekitarnya. 

Nilai : 1 

Memiliki 

material 

kontstuksi atap 

yang masih 

sama dengan 

material 

konstruksi atap 

pada awalnya. 

Nilai : 3 

Konstruksi atap 

masih tetapa 

dipertahankan. 

Kondisi terawat 

dan telah 

dilakukan 

upaya 

perbaikan. 

Nilai : 3 

Memiliki kaitan 

dengan sejarah 

pada masa 

pemerintahan 

kolonial 

Belanda. 

Nilai : 3 

16 

22 Konstruksi Dinding Konstruksi 

dinding yang 

dipakai saat ini 

masih sama 

Kurang 

memperkuat 

karakter 

bangunan, 

Konstruksi 

dindik umum 

digunakan pada 

banguan lain 

Material pada 

konstruksi 

dinding masih 

sama denan 

Memperthanka

n konstruksi 

dinding awal. 

Kondisi cukup 

Tidak mewakili 

peranan sejarah 

yang penting. 

Nilai : 1 

12 

Bersambung 
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seperti 

konstruksi 

dinding pada 

awalnya. 

Nilai : 3 

namun terdapat 

upaya untuk 

mempertahan 

konstruksi 

dinding awal. 

Nilai : 2 

disekitarnya. 

Nilai : 1 

material awal. 

Nilai : 3 

baik namu dari 

segi kebersihan 

kurang. 

Nilai : 2 

23 Konstruksi kolom 

 

Berfungsi  

untuk 

menyangga 

atap serambi 

keliling. Kolom 

kayu 

memperkuat 

karakter 

bangunan 

arsitektur 

peralihan. 

 

Nilai : 3 

Tidak terjadi 

perubahan pada 

bentuk dan 

fungsi kolom. 

Nilai : 3 

Memiliki 

bentuk yang 

khas dan 

berbeda dari 

bentukan kolom 

lain yang ada 

pada bangunan 

secara umum. 

Bentuk dan 

material kolom 

memperkuat 

gaya arsitektur 

kolonial 

peralihan. 

Nilai : 3 

Bentuk kolom 

pada SDN 

Ditotrunan 1 

Lumajang tidak 

ditemukan pada 

bangunan lain 

disekitarnya 

Nilai : 3 

Kondisi kolom 

terawat dan 

bersih. 

Nilai : 3 

Mewakili 

peranan sejarah 

pada masa 

arsiektur 

peralihan. 

Nilai : 3 

18 

Lanjutan Tabel 4.10 
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Tabel 4.11 Rekapitulasi Penilaian Makna Kultural 

No Variabel Pengamatan E K KL KB KT PS Total Nilai 

Karakter Spasial 

1 Pola ruang  2 3 3 1 3 3 15 

2 Alur sirkulasi ruang 3 2 3 3 3 3 17 

3 Orientasi ruang 3 3 1 3 3 3 16 

2 Orientasi bangunan 3 3 3 3 3 3 18 

Karakter Visual 

5 Gaya bangunan 3 2 3 3 2 3 18 

Elemen Fasade Bangunan 

6 Atap 3 2 3 3 3 3 17 

7 Dinding Eksterior 1 1 1 2 2 3 10 

8 Kolom K1  3 3 3 3 3 3 18 

9 Kolom K2 3 3 3 3 3 3 18 

10 Kolom K3 3 3 3 3 3 3 18 

11 Kolom K4 3 3 3 3 3 3 18 

12 Jendela  J1 2 1 3 3 1 2 16 

13 Jendela  J2 3 3 3 3 3 3 18 

14 Pintu P1 3 3 3 3 3 2 17 

15 Lantai 3 3 3 3 3 3 18 

16 Plafon 1 3 3 1 3 3 3 16 

17 Plafon 2 3 3 3 3 3 3 18 

Elemen Ruang Dalam Bangunan 

18 Dinding Interior 1 2 1 1 2 2 10 

19 Pintu P1 3 3 3 3 3 3 18 

20 Lantai 3 2 3 3 3 3 17 

21 Plafon 1 1 3 1 1 1 3 10 

22 Plafon 2 2 3 1 1 3 3 13 

Massa bangunan 

23 Massa bangunan 1 3 3 1 1 3 12 

Karakter Struktural 

24 Konstruksi Atap 3 3 3 1 3 3 16 

25 Konstruksi Dinding 3 3 1 1 2 2 12 

26 Konstruksi Kolom 3 3 3 3 3 3 18 

 

Potensial tinggi (16-18)  : 18 

Potensial sedang (11-15)  : 5 

Potensial rendah (6-10)  : 3 

 

  

Keteragan :  

E : Estetika 

K : KeASLIAN 

PS: Peranan sejarah 

 

KL : Kelangkaan 

KB : Karakter bangunan 

KT : Keterawatan 
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Tabel 4.12 Keterangan Makna Kultural 

No Variabel Pengamatan Keterangan 

Potensial Tinggi (16-18) 

Karakter Spasial 

1 Pola Ruang Pola ruang pada bangunan mengalami perubahan namun 

tidak mempengaruhi pola ruang asli bangunan. Hal ini 

dikarenan penambahan ruang terjadi pada daerah void 

bangunan sehingga keberadaanya tidak menggangu atau 

mengubah pola ruang asli. 

2 Alur sirkulasi Karena bertambahnya kebutuhan ruang penggunan maka 

terjadi beberapa perubahan pada alur sirkulasi dalam 

bangunan. Namun perubahan ini tidak berpengaruh pada 

alur sirkulasi menerus yang terjadi pada ruang. Akses 

langsung pada tiap tiap ruang kelas masih dipertahankan. 

3 Orientasi ruang Orientasi ruang masih tetap dipertahankan seperti orientasi 

ruang pada awalnya. Tidak terjadi perubahan yang 

signifikan dan keterawatan ruang cukup tinggi. 

4 Orientasi bangunan Bangunan memiliki orientasi yang sama dan tidak berubah. 

Orientasi bangunan ikut mempengaruhi kulitas visual 

bangunan yang mencerminkan bangunan yang berkarakter 

kolonial Belanda. 

Karakter Visual 

5 Gaya bangunan Gaya bangunan SDN Ditotrunan mewakili gaya arsitektur 

yang berkemabnag pada masa perlihan. Diwakili oleh emen 

pendukung seperti atap gavel, kolom kayu dan elemen pintu 

serta jendela yang memilki bentukan gaya arsitektur 

Indische Empire Style. 

Elemen Fasade Bangunan 

6 Atap Keberaaan atap pada bangunan sangat menonjol dan 

memperkuat karakter bangunan kolonial Belanda. Memiliki 

tingkat keterawatan yang tinggi dan tidak terjadi perubahan 

yang signifikan. 

7 Kolom 

K1 K2 K3 K4 

Kolom bangunan memiliki karakter bangunan yang bergaya 

arsitektur peralihan yang berkembang pada tahun 1915-

1920. Material yang digunakan masih asli dan tingkat 

keterawatanya tinggi. 

8 Jendela (J1) Material yang digunakan masih asli dan masih belum 

terdapat perubahan. 9 Jendela (J2) 

10 Pintu (P1) Pintu P1 masih tidak terdapat perubahan. Material yang 

digunakan masih asli. 

12 Lantai Lantai pada bangunan ini masih memakai material asli. 

Tidak terdapat perubahan  dan tingkat keterawatannya 

cukup tinggi. 

13 Plafon 1 Plafon jenis ini mengalami banyak kerusakan dan 

keersihannya mulai kurang terjaga. Material yang dipakai 

masih asli dan tidak mengalami perubahan bentuk ataupun 

warna. 

14 Plafon 2 Memiliki bentuk yang berbeda dari bentuk plafon pada 

ruangan lain. Material yang dipakai masih asli dan 

mewakili karakter arsitektur kolonial yang berkembang 

pada masa peralihan 

Elemen Ruang Dalam Bangunan 

15 Pintu (P1) Pintu P1 merupakan elemen asli bangunan yang tidak 

memiliki perubahan. Material bahan pada pintu masih asli 
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dan memiliki tingkat keterawatan yang tinggi. 

16 Lantai Lantai merupakan elemn asli ada bangunan yang tidak 

terjadi perubahan sama sekali. Memiliki tingkat 

keterawatan yang tinggi. 

Karakter Struktural 

17 Konstruksi Atap Konstruksi atap pada bangunanmasih tetap dipertahankan. 

Material dari konstruksi merupakan material asli dan 

tingkat keterawatanya tinggi. 

18 Konstruksi kolom Bentuk dan fungsi kolom masih tetep dipertahankan. Tidak 

ada perubahan bentuk yang terjadi. Material yang dipakai 

pada merupakan material yang sudah berumur dan 

memperkuat karakter bangunan kolonia 

Potensial Sedang (11-15) 

Karakter Visual 

Elemen Fasade 

19 Plafon 2 Plafon jenis ini tidak mengalami kerusakan dan 

keersihannya terjaga. Material yang dipakai mengalami 

perubahan namun material yang dipakai masih 

mempertimbangan bentuk dari plafon yang sudah ada 

sebelumnya. Mundul penambahan border pada terpi 

ruangngan. Terdapat pula penambahan lampu spotlight 

pada plafon. Warna putih pada plafon masih tetap 

dipertahankan sampai sekarang. 

Massa Bangunan 

20 Massing (Bentukan massa 

bangunan) 

Massing bangunan awalnya berbentuk letter-u namun 

mengalami perubahan bentuk massa yang drastis menjadi 

persegi. Perubahan massa ini kurang baik karena 

menghilangkan karakter bangunan sekolah kolonial 

Belanda. 

Karakter Struktural 

21 Konstruksi Dinding Konstruksi dinding merupakan elemen asli pada bangunan. 

Belum mengalamai perubahan namun keterawatannya 

kurang terjaga. 

Potensial Rendah (6-10) 

Elemen Ruang Dalam 

22 Dinding Interior Terdapat area dinding yang ditambahkan keramik. Karakter 

bangunan kolonial kurang terlihat. Keterawatan dinding 

kurang terjaga. 

Karakter Visual 

23 Dinding eksterior Terdapat beberapa bangian dinding yang mulai rusak. 

Keterawatan dinding kurang terjaga. 

Elemen Ruang Dalam 

24 Plafon 1 Plafon jenis ini mengalami banyak kerusakan dan 

keersihannya mulai kurang terjaga. Material yang dipakai 

masih asli dan tidak mengalami perubahan bentuk ataupun 

warna. 
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Strategi dan Arahan Pelestarian Bangunan 

Potensi dari analisis makna kultural bangunan akan dijadukan acuan strategi dan arah 

pelestarian bangunan. Pada elemen bangunan yang memiliki potensial tinggi tidak diperkenankan 

terjad perubahan atau dapat juga dengan usaha pengembalian elemen seperti semula. Pada elemen 

bangunan yang memiliki potensial sedang boleh diberlakukan perubahan namun presentasinya 

kecil hingga sedang. Elemen bangunan yang memiliki potensial kecil boleh dilakukan perubahan 

hingga  prosentasi besar. 

Tabel 4.13 Arahan Pelestarian SDN Ditotrunan 1 Lumajang 

No 
Variabel 

Pengamatan 
Teknik Pelestarian Keterangan 

1 Pola ruang Preservasi -Konservasi 1. Mempertahankan pola ruang 

yang sudah ad. 

2. Penambahan ruang atau 

bangunan baru diharapkan 

tidak merubah pola ruang 

yang suda ada sebelumnya. 

Sistem pola ruang yang sudah 

ada dapat dijadikan sebagai 

acuan penambahn ruang baru. 

2 Alur Sirkulasi Preservasi -Konservasi Mempertahankan alur sirkulasi 

menerus pada ruangan 

khususnya pada ruang kelas. 

3 Orientasi ruang Preservasi -Konservasi 1. Mempertahankan orientasi 

ruang yang linier. 

2. Penambahan ruang atau 

bangunan baru diharapkan 

menggunakan orientasi ruang 

yang linier. 

4 Orientasi bangunan Preservasi -Konservasi Mempertahankan orientasi 

bangunan yang menghadap ke 

arah selatan. Berseberangan 

dengan alun-alin kota 

Lumajang. 

5 Gaya Bangunan 

 

Preservasi -Konservasi  Bangunan memiliki gaya 

Arsitektur peralihan  yang kuat 

dilihat dari denah yang 

simetri, teras keliling yang ada 

pada bangunan serta dominasi 

atap yang 

memberi kesan kuat 

dan monumental yang tidak 

dapat diubah. 

4 Atap Preservasi -Konservasi 1. Mempertahankan bentuk atap 

2. Memperbaiki rangka kayu 

3. Mempertahankan warna atap 

4. Memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak meliputi material 

penutup atap 

5 Kolom 

K1 K2 K3 K4 

Preservasi -Konservasi Dilakukan perawatan rutin agar 

keadaan kolom tetap dalam 
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kondisi baik dan bersih 

 

6 Jendela J1 dan J2 Preservasi -Konservasi 1. Dilakukan perawatan rutin 

agar keadaan jendela tetap 

dalam kondisi baik dan bersih 

2. Terdapat bebera materil 

jendela yang diganti dengan 

material baru. Namun bahan 

yang dipakai kurang sesaui 

dengan material asli. Untuk 

tu perlu dilakukan 

pengembalikan material awal 

yaitu kayu 

7 Pintu (P1) Preservasi -Konservasi 1. Dilakukan perawatan rutin 

agar pintu tetap dalam 

kondisi baik dan bersih 

2. Mengembalikan material 

awal daun pintu yaitu kayu 

 

Terdapat beberapa pintu yang 

telah mengalami perubahan 

material sehingga memberikan 

kesan modern. Untuk itu perlu 

dilakukan pengembalian 

material yang sama dengan 

material awal sehingga karakter 

asli terlihat. 

8 Lantai Preservasi -Konservasi 1.Perawatan dengan 

pembersihan lantai secara 

mekanis 

2. Perbaikan pada bagian lantai 

yang mulai mengalami 

kerusakan. 

 

9 Plafon 1 dan Plafon 2 Preservasi -Konservasi 1. Perawatan dengan 

pembersihan plafon secara 

mekanis 

2. Perbaikan pada bagian 

lantai yang mulai 

mengalami kerusakan. 

 

10 Pintu P1 Preservasi -Konservasi 1. Dilakukan perawatan rutin 

agar pintu tetap dalam 

kondisi baik dan bersih 

2. Memberi perlindungan pada 

kayu dengan pengecatan 

Pada elemen pintu interior tidak 

terdapat banyak perubahan baik 

dari segi material maupun 

bentuknya. Karakter asli elemn 

pintu ini masih terlihat. Untuk 

mempertahankan karakter asli 

ini diperlukan perawatan rutin 

agar pintu tetap dalam kondisi 

baik dan bersih 
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11 Lantai Preservasi -Konservasi 1. Perawatan dengan 

pembersihan lantai secara 

mekanis 

2. Perbaikan pada bagian lantai 

yang mulai mengalami 

kerusakan. 

12 Konstruksi Atap Preservasi -Konservasi Perlu dilakukan perawatan pada 

konstruksi atap dan kolom 

bangunan dengan cara 

melakukan pengeekan secara 

rutin. 

13 Konstruksi Kolom Preservasi -Konservasi 

14 Pintu (P2) Konservasi - Rehabilitasi 1. Dilakukan perawatan rutin 

agar pintu tetap dalam 

kondisi baik dan bersih 

2. Memberi perlindungan pada 

kayu dengan pengecatan 

Pada elemen pintu interior tidak 

terdapat banyak perubahan baik 

dari segi material maupun 

bentuknya. Karakter asli elemn 

pintu ini masih terlihat. Untuk 

mempertahankan karakter asli 

ini diperlukan perawatan rutin 

agar pintu tetap dalam kondisi 

baik dan bersih 

15 Massing (Bentukan 

massa bangunan) 

Konservasi - Rehabilitasi 1. Pengembalian massa 

bangunan yang berbentuk 

letter-u sehinnga karakter 

bangunan kolonial terlihat. 

2. Penambahan massa 

diharapkan dapat diletakkan 

diluar bagian bangunan asli 

sehingga tidak merusak 

massa bangunan asli. 

16 Plafon 2 Rehabilitasi - Rekonstruksi 1. Pada beberapa area terjadi  

penggantian material lama 

dengan material baru 

dikarenakan material lama 

telah rusak.  

2. Perlu dilakukan perawatan 

secara rutin 

17 Konstruksi Dinding Konservasi - Rehabilitasi 1. Perlu dilakukan perawatan 

secara rutin untuk menjada 

kebersihan dinding 

2. Terdapat bagian konstruksi 

dinding yang mulai 

mengalami keusakan 

sehingga perlu segera 

dilakukan perbaikan. 

 

18 Dinding Interior Rehabilitasi - Rekonstruksi 1. Perlu dilakukan perawatan 

secara rutin untuk menjada 

kebersihan dinding 

2. Terdapat bagian dinding cat-

nya mulai mengelupas. 
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Untuk itu perlu dilakukan 

pengecatan ulang 

3. Banyak bagian dinding yang 

mulai banyak mengalami 

kerusakan dan perlu 

dilakukan perbaikan. 

19 Dinding eksterior Rehabilitasi - Rekonstruksi 1. Perlu dilakukan perawatan 

secara rutin untuk menjaga 

kebersihan dinding dan 

jendela. 

2. Terdapat beberapa bagian 

yang rusak dan terluhat 

kotor. Perlu segera 

dilakukan perbaikan. 

20 Plafon 1 Rehabilitasi - Rekonstruksi 3. Pada beberapa area terjadi  

penggantian material lama 

dengan material baru 

dikarenakan material lama 

telah rusak.  

4. Perlu dilakukan perawatan 

secara rutin 
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Rekomendasi pengembangan bangunan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, arah pengembangan bangunan dapat dilaksanakan 

sebagai berikut : 

- Karena lahan bangunan terbatas maka penambahan ruang dapat dilakukan secara vertikal. 

Diharapkan penambahan ruang secara vertikal ini nantinya dibatasi hanya sampai dua 

lantai. 

- Penambahan secara vertikal dapat dilakukaan pada massa bangunan yang terletak di 

sebelah timu dan masssa bangunan yang terletak pada bagian selatan tapak. 

- Halaman yang berada pada bagian depan bangunan diharpkan agar teteap dibiarkan kosong. 

Hal ini sangay berkaita erat dengan view bangunan (Gambar 4.119). 

 

 

 

 

 

 

  

Penambahan ruang kelas dapat 

dilakukan secara vertikal pada 

massa bangunan pendukung 

yang terletak di sebelah barat 

bangunan 

Penambahan secara 

vertikal pada massa 

bangunan pendukung 

yang terletak di 

sebelah selatan 

bangunan 

 

Diharapkan kedepannya area 

lapangan ini tidk ditambahkan 

massa bangunan baru karena 

berkairan dengan arah orientasi 

dan view bangunan. 

Gambar 4.119 Rekomendasi arah pengembangan bangunan 


