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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan sarana fisik maupun infrastruktur pada umumnya adalah 

merupakan salah satu tujuan antara guna mewujudkan tujuan akhir  suatu 

pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah 

kabupaten/kota, salah satu di antaranya adalah Pembangunan Gedung Kantor 

Sekretariat Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Ilmu pengetahuan tentang teknologi 

rekayasa dalam perencanaan struktur bangunan gedung sangat cepat 

perkembangannya, namun demikian tidak akan meninggalkan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari masalah kerusakan pada bangunan gedung. Masalah kerusakan 

infrastruktur sering kurang mendapatkan perhatian yang utama dari 

pengelola/pemakai setelah pelaksanaan proyek/pembangunan selesai dilaksanakan. 

Kerusakan pada suatu bangunan, baik bangunan itu baru atau telah lama akan 

terjadi setelah dioperasikannya bangunan tersebut. Adanya kerusakan tersebut maka 

diperlukan sedini mungkin analisis mengenai kerusakan-kerusakan bangunan yang 

akan mempengaruhi fungsi yang kurang maksimal terhadap kinerja bangunan. 

Analisis terhadap kerusakan yang timbul pada komponen/elemen bangunan dilakukan 

dengan menganalisis kerusakan yang terjadi dan penyebabnya. 

Kerusakan bangunan dapat saja terjadi bilamana kebutuhan pemakai 

meningkat, dan kerusakan yang terjadi dapat diperkenankan sampai batas tertentu, 

akan tetapi sebelum bangunan itu mencapai umur pakai, maka tingkat kerusakan awal 

harus segera mendapatkan perhatian, apalagi apabila bangunan tersebut merupakan 

fungsi pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Apabila terjadi kerusakan awal 

dan tidak segera mendapat perhatian dan perbaikan awal, maka akan menimbulkan 

kesulitan dalam penanganan selanjutnya.    
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Bangunan gedung kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

dibangun tahun 1993, dan terdiri dari beberapa masa bangunan, A, B, C, D, E, F 

kecuali F kesemuanya bertingkat, sedangkan bangunan F merupakan pendapa. 

Kondisi yang ada sampai sekarang bangunan E dan F belum terwujud mengingat 

tingkat urgensi kebutuhan. Bangunan A, B, C, dan D setiap tahunnya secara rutin 

dilaksanakan perawatan yang bersifat ringan secara bertahap, namun saat ini 

mengalami kerusakan pada atap, plafond, lantai, tangga, instalansi air, kamar 

mandi/WC, instalansi listrik yang perlu penanganan segera, untuk menjaga agar 

fungsi bangunan tertebut dapat maksimal, namun pada saat ini masih terdapat 

beberapa kerusakan pada komponen bangunan, dan jenis kerusakan dapat ditampilkan 

pada Gambar I.1 s/d Gambar I.5 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
Gambar I.1. Kerusakan pada atap genteng. 
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Gambar I.2. Kerusakan pada plafond tritisan. 

 

 

                              

 

  
Gambar I.3. Kerusakan pada dinding tembok. 
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Gambar I.4. Kerusakan pada pintu 

 

 

 

 

 
Gambar I.5. Kerusakan pada tegel lantai 

Untuk itu diperlukan analisis/konsep penanganan kerusakan dan perbaikan 

yang lebih jelas dan terinci, sehingga dapat memudahkan perbaikan dan akan dapat 

menekan biaya sehemat mungkin 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mengangkat permasalahan 

kerusakan struktur maupun non struktur pada bangunan Gedung A yang akan 

mengurangi kinerja serta umur guna, dengan dievaluasi kerusakan yang timbul dan 

dilakukan perbaikan/ perawatan sedini mungkin diharapkan dapat memperpanjang 

umur guna serta meningkatkan kinerja bangunan gedung tersebut.  

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan rumusan masalah, dalam hal ini peneliti membatasi pada 

masalah-masalah : 

1) Komponen yang diamati secara visual meliputi komponen struktural dan non 

struktural seperti sanitasi, accesories serta finishing.  

2) Data yang digunakan untuk analisis didapatkan dari pengamatan/penelitian di 

lapangan serta data sekunder berupa foto-foto dokumentasi. 
 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian : 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi pada bangunan gedung A. 

b) Menentukan berapa persentase kerusakan bangunan gedung tersebut dan 

menentukan klasifikasi kerusakannya 

      c)   Menentukan biaya perbaikan yang dibutuhkan.    

d)   Menentukan metode perbaikan yang akan dilakukan                                            

2 Manfaat penelitian : 

Manfaat penelitian yang akan diperoleh diharapkan dapat dipakai : 

a) Sebagai masukan kepada pengguna atau pengelola untuk pembanding bagi 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengambil keputusan  

b) Menentukan prioritas perawatan bangunan. 

c) Sebagai data pendukung untuk mengalokasikan dalam skala prioritas dan 

kebutuhan dana. 
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E. Kaslian Penelitian 

Penelitian tentang evaluasi kerusakan dan perbaikan untuk Gedung Kantor 

Sekretariat Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum pernah dilakukan oleh orang 

lain, penelitian yang serupa pernah dilaksanakan oleh : Ichwanhadi (2003) mahasiswa 

program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, tentang evaluasi dan 

perhitungan biaya perbaikan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Sebelas 

Maret Surakarta, dengan hasil : tingkat kerusakan gedung Fakultas Kedokteran 

Universitas Negeri Surakarta mencapai 41,05%, dan termasuk rehabilitasi sedang 

serta diperlukan biaya sebesar Rp 299.257.960,85 untuk perbaikan dan perawatan.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




