BUKU SAKU
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEMBASAHAN GAMBUT
SEKAT KANAL KAYU

BADAN RESTORASI GAMBUT
REPUBLIK INDONESIA
KEDEPUTIAN KONSTRUKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

B U K U S A K U P I P G |i

BUKU SAKU
Pembangunan Infrastruktur
Pembasahan Gambut
Sekat Kanal Kayu
Pengarah

: Ir. Soesilo Indrarto, M.Si

Penyusun

: Adi Nugroho
Cut Afitatul Aini
Faisal Rahman Fahrudin
Rio Elimelekh Dima

ii | B U K U

S AKU PIPG

Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Saku
Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut Sekat
Kanal Kayu ini dapat diselesaikan dengan baik oleh tim
penulis.
Penyusunan buku saku ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan tingkat dasar tentang tata cara di dalam
mempersiapkan dan membangun sekat kanal kayu
sebagai salah satu teknik untuk kegiatan pembasahan
gambut (peat rewetting).
Besar harapan bahwa buku saku ini dapat bermanfaat
untuk peningkatan kapasitas para pihak di dalam
melaksanakan kegiatan pembasahan gambut guna
mencapai tujuan dan target restorasi gambut yang
dimandatkan oleh Pemerintah melalui Badan Restorasi
Gambut Republik Indonesia.
Jakarta, Desember 2019
Plh. Deputi Bidang Konstruksi,
Operasi dan Pemeliharaan

Ir. Soesilo Indrarto, M.Si
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SEKAT KANAL
1. Umum

Sekat Kanal adalah bangunan air berupa sekat yang

dibangun di badan kanal buatan yang telah ada di
lahan gambut yang bertujuan untuk menaikkan
daya simpan (retensi) air pada badan kanal serta
mengurangi atau mencegah penurunan permukaan
air di lahan gambut sehingga lahan gambut di
sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar .
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Berdasarkan fungsinya, sekat kanal dibagi menjadi
dua yaitu sekat kanal dengan pelimpasan (with
spillway) dan tanpa pelimpasan (without spillway).
Sekat kanal dengan pelimpasan air digunakan untuk
tujuan pengelolaan air (water management) pada
kawasan dan lahan dengan fungsi budidaya.
Sedangkan, sekat kanal tanpa pelimpasan air
digunakan
untuk
konservasi
air
(water
conservation) pada kawasan konservasi / lindung.
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2. Alat dan Bahan
Alat dan bahan untuk pembangunan konstruksi
sekat kanal kayu adalah sebagai berikut :
No.
A

Nama/Jenis Alat dan Bahan
Bahan

Kegunaan

Untuk bekisting dudukan
tiang penanda Sekat Kanal
dan Bouwplank.

1

Kayu Balok 5/7 Kelas IV
Untuk bekisting dudukan
tiang penanda Sekat Kanal
dan penutup lantai spillway,
peluncur dan pengapit sayap
sekat kanal.

2

Papan Klas IV (ukuran 2/20)

3

Kayu Bulat Keras

Bahan utama Sekat Kanal
Kayu berupa kayu bulat keras
tahan air dengan diameter
minimal 10 cm, disarankan
12 - 15 cm (Galam,
Bengkirai dll) dapat
menyesuaikan dengan
ketersediaan bahan di lokasi.
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Sebagai ikatan barisan kayu
bulat dan pemasangan
papan.

4

Paku Campuran

Sebagai ikatan antar kayu
pengapit pada sayap sekat
kanal dan pelimpah.

5

Baut Mur 30 cm

Sebagai wadah timbunan
tanah pada badan Sekat
Kanal dan Pelimpas.

6

Karung Plastik
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Pengikat isian karung plastik
yang berisi tanah.

7

Tali Rafia

Pelapis sekat kanal pada
bagian sisi dalam, hulu dan
hilir.

8

Geomembrane 0,5 mm

Sebagai campuran beton
dudukan tiang penanda
Sekat Kanal.

9

PC / Portland cement

Sebagai campuran beton
dudukan tiang penanda
Sekat Kanal.

10

PB / Pasir beton
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Sebagai campuran beton
dudukan tiang penanda Sekat
Kanal.

11
Kr / Krikil

Sebagai pelumas bekisting
dudukan tiang penanda Sekat
Kanal.

12

B

Minyak bekisting
Alat
Alat bantu untuk mengukur
perbedaan ketinggian suatu
permukaan.

13
Waterpass

Alat bantu untuk mengukur
perbedaan ketinggian suatu
permukaan.

14
Selang Bening
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Sebagai alat bantu penanda
garis dan bouwplank.

15
Benang Nylon

Sebagai alat pemboran antar
kayu pengapit untuk
kemudian dipasang mur baut.

16

Bor dan mata Bor

17
Parang

Sebagai alat tebas tebang
lokasi Sekat Kanal dan
membantu meruncingkan
ujung Kayu Keras yang akan
di pancang.
Sebagai alat bantu untuk
menggali dan merapikan
tanah.

18
Cangkul
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Sebagai alat bantu untuk
menggali tanah.

19
Sekop

20

Sebagai alat bantu untuk gali.

Linggis

Sebagai alat bantu untuk
memaku.

21
Palu Biasa

Sebagai alat bantu untuk
perapian beton dudukan tiang
penanda Sekat Kanal.

22

Sendok Semen

B U K U S A K U P I P G |9

Sebagai alat bantu untuk
memotong Kayu dan Papan.

23

Gergaji Kayu

Tahapan pekerjaan dalam konstruksi sekat
kanal kayu meliputi:
1. Pekerjaan Persiapan merupakan pekerjaan awal
yang harus dikerjakan oleh Pelaksana sebelum
melakukan pekerjaan konstruksi utama, meliputi
mempelajari dokumen kontrak, mobilisasi,
pembersihan
lapangan,
pengukuran
dan
bouwplank.
2. Pekerjaan
Tanah
merupakan
pekerjaan
pemindahan tanah dari suatu lokasi ke lokasi lain
untuk mempermudah pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan Konstruksi merupakan pekerjaan utama
pembangunan infrastruktur pembasahan gambut.
4. Pekerjaan Lain- lain/ Finishing merupakan proses
paling akhir dari keseluruhan pekerjaan untuk
melengkapi dan merapikan pekerjaan utama.
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Tahapan dan jenis pekerjaan konstruksi sekat kanal
kayu:
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3. Pekerjaan Persiapan

3.1. Mobilisasi
Mobilisasi merupakan proses memindahkan alat,
bahan dan pekerja dari luar lokasi menuju lokasi
pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jalur darat
dan atau air dengan menyesuaikan kondisi lapangan.
Mobilisasi alat, bahan dan pekerja pembangunan
sekat kanal dapat dilakukan dengan jalur air atau
darat, namun pada saat musim kemarau sebagian
besar kanal navigasi tidak dapat dilalui moda
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transportasi air sehingga mobilisasi dilakukan
melalui jalur darat yang membutuhkan waktu yang
lebih lama karena akses yang sulit.

3.2. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan
Tanah
Pembersihan lapangan dan pengupasan tanah,
merupakan pekerjaan untuk mendapatkan tanah
permukaan asli sebagai patokan permukaan atas
badan dinding tanah, hal ini termasuk tebas tebang
area lokasi dari tanaman dan tumbuhan di sekitar
rencana pembuatan sekat kanal.
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3.3. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
Pengukuran dan pemasangan bouwplank merupakan
pekerjaan pembuatan pembatas yang dipakai untuk
menentukan titik bidang kerja sesuai dengan gambar
desain meliputi ukuran rencana perletakan sekat
kanal dan pemancangan kayu cerucuk, elevasi serta
perletakan pelimpas (spillway) dan sayap sekat kanal.
Penentuan elevasi pelimpas ditentukan 40 cm di
bawah muka tanah asli di sekitar kanal.

14 | B U K U

SAKU PIPG

4. Pekerjaan Tanah
4.1. Galian Tanah Biasa
Galian Tanah Biasa sesuai ukuran desain gambar,
untuk mempermudah memasang rangka kayu
cerucuk, geomembrane, area pengisian karung tanah
dan cerucuk pengunci sebagai pondasi sekat kanal.
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4.2. Galian Tanah Lumpur
Galian Tanah Lumpur dilakukan berupa
penggalian tanah di dalam kanal, dengan kedalaman
sesuai gambar desain rencana yang digunakan
sebagai area pengisian karung tanah dan cerucuk
pengunci sebagai pondasi sekat kanal.
4.3. Angkut Material atau Galian
Angkut
material/galian
horizontal
adalah
mengangkut material galian ke luar area sekat kanal
sejauh minimal 10 meter dari area sekat kanal
rencana, hal ini supaya material galian tidak masuk
kembali kedalam badan kanal.
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5. Pekerjaan Struktur

5.1. Material Tanah dalam Karung
Pembungkusan material tanah ke dalam karung
plastik ukuran 43 cm x 65 cm merupakan pekerjaan
memasukkan material (tanah mineral/ lempung/
gambut matang/ dsb) ke dalam karung plastik yang
kemudian dijahit atau diikat rapat. Volume isian
tanah dalam karung yaitu 2/3 dari volume total
karung, hal ini untuk mempermudah pemadatan tanah
dalam karung. Untuk beberapa lokasi yang sulit
mendapatkan tanah mineral dapat menggunakan
tanah gambut yang sudah matang.
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5.2. Kayu Cerucuk
Bahan utama sekat
kanal adalah Kayu
Keras Tahan Air
(contoh:
galam/
bengkirai/
mahang
/dll) dengan diameter
> 10 cm (12 - 15 cm)
dan panjang 4 meter.
Melancip
dolken
kayu cerucuk adalah
pekerjaan melancip/
meruncingkan
cerucuk
untuk
memudahkan
pemancangan dolken
kayu ke dalam tanah
gambut
hingga
tembus ke tanah
mineral.
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5.3. Empat Tiang Vertikal
Pemasangan empat tiang vertikal sebagai batas
antara bagian peluap, badan dan sayap tabat/sekat
kanal (sesuai ukuran desain). Pada pemasangan
empat tiang tersebut ditentukan juga elevasi pelimpas
yaitu 40 cm di bawah permukaan tanah eksisting.
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5.4. Pemasangan Kayu Horizontal
Pemasangan Kayu Horizontal berfungsi sebagai
pengapit cerucuk dan mempermudah kesejajaran
pemancangan. Kayu pengapit horizontal diikatkan
dengan tiang-tiang utama. Setelah kayu horizontal
pengapit terpasang, dapat dilakukan pemancangan
kayu cerucuk vertikal di antara dua kayu pengapit
horizontal tersebut sejajar dan rapat.
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5.5. Teknik
Pemancangan
Teknik
pemancangan
bisa ditekan, ditumbuk
dengan Palu/ balok keras
lainnya, atau memakai
alat
pembantu
penumbuk berupa tripod
untuk
memudahkan
mengayun penumbukan.

dari

panjang

kayu

Pemancangan dolken
kayu cerucuk dilakukan
secara
sejajar
dan
tersusun
rapat
mengikuti dua kayu
pengapit
horizontal.
Apabila
kedalaman
tanah keras lebih dalam
cerucuk,
diperlukan
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penyambungan 2 buah Dolken kayu cerucuk
(disambung) sehingga sampai kedalaman tanah keras.

Teknik Pemancangan dapat disesuaikan, tergantung
kreasi/ kebiasaan Pekerja setempat.
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5.6. Pekerjaan Bor
Untuk memperkuat ikatan antar kayu cerucuk maka
dilakukan pekerjaan bor dan pemasangan mur dan
baut antar pengapit kayu horizontal. Pemasangan mur
baut dilakukan dengan jarak setiap 50 cm sepanjang
kayu pengapit horizontal.
Pemasangan mur dan baut dilakukan secara menerus
dari kayu pengapit luar – cerucuk vertikal dan –
kayu pengapit dalam.
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5.7. Pemasangan
Geomembrane 0,5 mm
Tujuan
pemasangan
geomembrane yaitu untuk
mencegah
terjadinya
kebocoran aliran pada
sekat kanal.
Pemasangan geomembrane
harus dilakukan secara baik
yaitu dengan cara :
1. Pemotongan geomembrane sesuai kebutuhan
dimensi sekat kanal.
2. Dipasang dan dihampar di sepanjang lokasi
dolken kayu cerucuk tertanam sepanjang
sayap kiri – badan pelimpas – sayap kanan,
sebelah sisi dalam, pada bagian hulu
kemudian dilanjutkan pada bagian hilir
calon badan yang diisi karung tanah, dipasang
tegak lurus sejajar dolken kayu cerucuk.
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3. Dapat
diperkuat
dengan
memaku
geomembrane pada dinding sekat kanal (kayu
cerucuk) agar tidak mudah lepas.
4. Setelah terpasang dengan baik, geomembrane
ditimbun dengan tanah dalam karung.
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5.8. Menurunkan Timbunan
Menurunkan material/galian vertikal adalah
menurunkan karung-karung berisi tanah/ lempung/
gambut matang sebagai bahan pengisi sekat kanal.
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5.9. Pemasangan Peluncur
Pemasangan Peluncur bertujuan untuk meredam
energi air sehingga mengurangi terjadinya gerusan di
hilir sekat kanal dan memudahkan moda transportasi
air melintasi sekat kanal.
Pekerjaan peluncur dimulai dengan memancang
penyangga peluncur miring sampai kedalam tanah
keras, kemudian memasang barisan kayu bulat
horizontal, yang dipaku pada kayu penyangga
peluncur dengan lebar sesuai pada gambar rencana.
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Jika tidak memungkinkan memancang cerucuk
penyangga peluncur secara langsung (satu-persatu) di
dalam kanal, maka dapat dilakukan dengan
merangkai penyangga peluncur terlebih dahulu yang
kemudian dipancang ke dalam kanal.

5.10. Pemasangan
Pelimpasan)

Papan

(Sekat

Kanal

Tujuan pemasangan papan untuk menutup
permukaan cerucuk agar terlihat rata dan rapi. Papan
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kayu ukuran 2/20 kelas IV dipasang melintang sekat
kanal pada bagian lantai pelimpas, lantai peluncur
hulu dan hilir, pengunci sekat, dan penutup cerucuk
atas. Pemasangan papan dilakukan dengan memaku
papan ke kayu cerucuk, dipasang rapi sesuai gambar
rencana.
6. Pekerjaan Lain-lain Finishing
6.1. Tiang dan Penanda Sekat Kanal
Tiang yang dipasang berbahan pipa galvanis, dan
penanda dari plat bertuliskan notasi dari sekat kanal
yang terbangun. Untuk memperkuat tiang penanda
sekat kanal tersebut, maka diberi dudukan cor beton
agar tidak mudah roboh.
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6.2. Pembuatan Dudukan Beton Tiang Penanda
Beton cor yang digunakan untuk membuat dudukan
tiang penanda dari beton campuran 1 Portland
Cement : 4 Pasir Beton : 5 Kerikil (Mutu Beton K100) dengan dimensi menyesuaikan spesifikasi
teknis.
Setelah dudukan beton tersebut kering, maka
bekisting dibongkar.
Pada saat penyelesaian pekerjaan, tempat kerja harus
ditinggal dalam keadaan bersih dan mengembalikan
yang tidak dibutuhkan ke kondisi semula.
Sebelum demobilisasi (pengembalian alat) dilakukan,
semua lokasi Sekat Kanal harus diperiksa ulang untuk
mengetahui kerusakan fisik yang mungkin
ditemukan. Sampah dan sisa material dari pekerjaan
sekat kanal harus dibersihkan.
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6.3. Penanaman
Penanaman pada bagian badan sekat kanal sangat
dianjurkan guna mempercepat perkuatan tanah
timbunan. Pemilihan tanaman sebaiknya merupakan
tanaman endemik atau tanaman perkuatan tanah
seperti pandanus.
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