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Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Saku
Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut Sekat
Kanal Pra-cetak Panel 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 Pra-cetak
Panel 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
BETON PRACETAK PANEL
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 jenis umur konstruksinya, sekat kanal ada
2 (dua) tipe yaitu sekat kanal permanen dan semi
permanen. Teknik pembasahan gambut dengan sekat
kanal semi permanen yaitu dengan kayu dapat
dilaksanakan di kawasan dengan fungsi budidaya
maupun kawasan konservasi/lindung sedangkan sekat
kanal permanen bisa berasal dari material besi baja,
plastik, batu, beton dan bahan lainnya yang tahan lama.
Sekat kanal tipe ini biasanya dibangun di kawasan
budidaya. Berdasarkan jenis konstruksinya Sekat kanal
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di bedakan dalam 2 (dua) tipe, dimana perbedaannya
terletak pada perangkat pengatur muka air berupa peluap
atau pelimpah air (spillway).
Selain dibuat dari konstruksi beton dengan cara
pengecoran dilokasi, Sekat kanal permanen ini dapat
juga dibangun menggunakan beton pracetak. Beton
Pracetak adalah salah satu jenis beton yang proses
pembuatannya dengan cara dicetak terlebih dahulu di
pabrik atau dilapangan didekat lokasi pembangunan
dengan bentuk dan ukuran yang telah ditentukan dan
terdiri unit-unit atau panel-panel yang nantinya akan
dirakit dilokasi pembangunan. Setelah selesai dicetak
beton pracetak tersebut akan dirawat (curing beton)
sampai umur betonnya kuat untuk digunakan (±28 hari).
Salah satu model pracetak yang dapat digunakan dalam
pembangunan sekat kanal yaitu model pracetak panel.
2. Alat dan Bahan
Alat dan bahan untuk pembangunan konstruksi sekat
kanal panel pra cetak adalah sebagai berikut
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No.

Nama/Jenis Alat dan Bahan

A

Bahan

Kegunaan

Untuk bekisting Sekat Kanal dan
bowplank.

1

Kayu Balok 5/7 Kelas IV

Untuk bekisting Sekat Kanal dan
Bowplank.

2

Papan Klas IV (ukuran 2/20)

sebagai penahan di bawah sloff
beton, bowplank dan kistdam

3

Kayu Bulat Keras dia min 10 cm

Sebagai ikatan kayu pada bowplank
dan bekisting.

4

Paku Campuran
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Sebagai wadah timbunan tanah pada
badan Sekat Kanal dan Pelimpas.

5

Karung Plastik

Pengikat isian karung plastik yang
berisi tanah.

6

Tali Rafia

7

pengikat antar besi beton.

Kawat ikat

8

Sebagai Tulangan pada sekat kanal.

Besi Beton

Sebagai campuran beton Pada Sekat
Kanal.

9

PC / Portland cement
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Sebagai campuran beton Pada Sekat
Kanal.

10

PB / Pasir beton

sebagai pelapis pada saat
pengecoran.

11

plastik bekisting

Sebagai campuran beton Pada Sekat
Kanal.

12

Kr / Krikil

13

Sebagai tulangan pada panel pracetak

Wiremesh d 6 mm
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Sebagai casing untuk cerucuk pipa
beton

14

Pipa diameter 4"

Sebagai bahan utama bekisting atau
cetakan

15

Multipleks Phenolith

Sebagai pelumas bekisting Pada
Sekat Kanal.

16

Minyak bekisting
Alat

Alat bantu untuk mengukur
perbedaan ketinggian suatu
permukaan.

17

Waterpass
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Alat bantu untuk mengukur
perbedaan ketinggian suatu
permukaan.

18

Selang Bening

Sebagai alat bantu penanda garis dan
bouwplank.

19

Benang Nylon

20

Sebagai alat angkut material.

Gerobak dorong

Sebagai alat tebas tebang lokasi
Sekat Kanal dan membantu
meruncingkan ujung Kayu Keras
yang akan di pancang.

21

Parang
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Sebagai alat bantu untuk menggali
dan merapikan tanah.

22

Cangkul

Sebagai alat bantu untuk menggali
tanah.

23

Sekop

24

Sebagai alat bantu untuk gali.

Linggis

25

Sebagai alat bantu untuk memaku.

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

26

Sendok Semen

Sebagai alat bantu pada sast
dewatering lokasi kerja.

27

Pompa Air 5 kw + aksesoris

28

Alat pemecah batu.

Palu Bodam

sebagai alat bantu pemancangan agar
sesuai dengan gambar rencana.

29

Tripod 5m
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Sebagai alat bantu untuk memotong
Kayu dan Papan.

30

Gergaji Kayu

sebagi pelapis kistdam untuk
menahan air dan melindungi
bangunan pada saat pengecoran
apabila terjadi hujan.

31

Terpal Pelastik

alat yang dibuat untuk mengukur
dimensi.

32

meteran roll

Alat yang digunakan untuk
memotong besi.

33

Gunting Besi
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34

alat untuk membengkokan beton besi.

Pembengkok beton besi

alat yang digunakan untuk
membengkokan kawat ikat.

35

Tang Besi

Untuk penampung sementara
campuran beton.

36

Timba Ember
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Tahapan pekerjaan dalam konstruksi sekat
kanal panel pracetak 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 Pabrikasi merupakan pekerjaan
pembuatan material beton pracetak sebagai bahan
utama konstruksi, berupa panel beton bertulang
pracetak dan cerucuk pipa beton bertulang.
3. Pekerjaan
Tanah
merupakan
pekerjaan
pemindahan tanah dari suatu lokasi ke lokasi lain
untuk mempermudah pekerjaan konstruksi.
4. Pekerjaan Konstruksi merupakan pekerjaan
utama pembangunan Sekat kanal beton Pracetak
berupa pembuatan tiang, konstruksi sayap dan
badan sekat.
5. 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
panel pracetak:
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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 melalui jalur air dan/atau jalur
darat, namun pada saat musim kemarau sebagian besar
kanal navigasi tidak dapat dilalui moda transportasi air
sehingga mobilisasi dilakukan melalui jalur darat yang
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membutuhkan waktu yang lebih lama karena akses yang
sulit.
3.2. 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.
3.3. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
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Pengukuran dan pemasangan Bouwplank merupakan
pekerjaan pembatas yang dipakai untuk menentukan titik
bidang kerja sesuai dengan gambar desain meliputi ukuran
rencana perletakan dan pemancangan pvc beton bertulang,
elevasi dan perletakan pelimpas (spillway), sayap sekat
kanal.

Penentuan elevasi pelimpas ditentukan 40 cm
dibawah muka tanah asli di sekitar kanal.
3.4. Pengeringan atau Coffering dan Dewatering
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Pekerjaan dewatering merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk mengalihkan air melalui saluran pengelak dan
mengeringkan lokasi pekerjaan sekat kanal sehingga tidak
mengganggu proses pelaksanaan konstruksi. Pekerjaan
tersebut meliputi pembuatan saluran pengelak, cofferdam
berupa kistdam soil bag dengan kerangka kayu dan terpal,
termasuk menyiapkan operasional pompa selama
pekerjaan dewatering, guna pengurasan kembali karena
rembesan.
4. Pekerjaan Tanah
4.1. Galian Tanah Biasa
Galian Tanah Biasa sesuai ukuran desain gambar, untuk
mempermudah memasang pancang pipa PVC beton
sebagai pondasi dan pembuatan sloof, tiang/ kolom serta
pemasangan panel pracetak.
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 pemasangan
panel pracetak dan pancang PVC beton sebagai pondasi
sekat kanal.
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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 yang ingin dibangun, hal ini
supaya material galian tidak masuk kembali kedalam
badan kanal.
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5.
Pekerjaan Pabrikasi
5.1. Persiapan Pabrikasi PVC Beton Bertulang
Lokasi pabrikasi harus dibersihkan dari tanaman maupun
sampah. Langkah pabrikasi dan persiapan Cerucuk Pipa
PVC Beton bertulang adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan perancah dari kayu dengan ukuran
menyesuaikan jumlah pipa pvc yang akan di buat,
sebagai sandaran atau penjepit Pipa PVC saat
pengecoran.
2. Membuat lubang sedalam 50 cm sepanjang area
gelar PVC untuk membantu menjepit semua Pipa
PVC saat pengecoran.
3. Potong pipa pvc sesuai gambar rencana yaitu
dengan panjang 2 meter.
4. Pipa PVC bagian bawah diiris miring dua sisi
(runcing) sepanjang 20 cm dan ditutup dengan
karung/terpal/plastik atau papan yang ditutup
rapat, hal ini dimaksudkan agar beton tidak keluar
saat pengecoran dan menghasilkan PVC Beton
Bertulang yang runcing.
5. Pipa PVC bagian atas dibuat lubang yang
kemudian di sisipkan besi d8 panjang 15 cm
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sebagai pegangan (handle) untuk memudahkan
mobilisasi atau pemancangan.

5.2. Persiapan Pabrikasi Cetakan Panel Pracetak
Pembuatan bekisting/ cetakan menggunakan Multiplek
Phenolith sesuai gambar kerja, bekisting dirakit dan
disambung/dipaku sedemikian rupa untuk membentuk
ruang cetakan dalam yang rata, rapi dan diperkuat dengan
kayu kaso sebagai rangka luar/ dinding cetakan dan
pegangan.
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5.3. Pembesian Panel
Pembuatan tulangan untuk panel pracetak menggunakan
besi wiremesh d 6 mm – 15 cm yang dipotong sesuai
ukuran pada gambar kerja.
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5.4. Pembesian Pipa PVC Beton
Untuk tulangan Pipa PVC Beton Bertulang terdiri atas 3
batang besi polos/ ulir dia. 8 mm sepanjang 2 meter
sebagai tulangan utama. Sedangkan untuk tulangan
sengkang berbentuk segitiga sama sisi memakai besi dia.
6 mm yang dipasang pada tulangan berjarak setiap 25 cm
sepanjang 2 meter tulangan utama.
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5.5. Pengecoran Pipa PVC dan Panel Pracetak
Campuran beton yang digunakan untuk Pipa PVC dan
Panel Pracetak menggunakan rasio takaran 1 : 2 : 3 (PC :
Pasir Beton : Kerikil), Campuran material beton dibuat
sesuai desain dan dicampur menggunakan alat takar dan
alat campur atau mesin mixer/ molen ataupun dapat
dicampur manual.
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Adapun langkah pengecoran pada Panel Pracetak dan Pipa
PVC Beton sebagai berikut :
a. Pengecoran Panel Pracetak
- Melumuri cetakan/ bekisting panel dengan minyak
bekisting, untuk memudahkan pelepasan cetakan.
- Memasukkan tulangan wiremesh d 6 mm kedalam
bekisting.
- Pastikan jarak antara tulangan wiremesh dengan
bekisting minimal 2,5 cm. Dapat dibantu dengan
mengganjal wiremesh dengan tahu beton.
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- Pengecoran dilakukan bertahap dan dipadatkan
dengan besi atau sendok semen untuk memenuhi
semua rongga.
- Setelah beton terisi penuh sampai ketebalan rencana,
permukaan atas dihaluskan dengan bantuan sendok
semen.

b. Pengecoran Pipa PVC Beton
- Pastikan Pipa PVC Beton berdiri kuat dan diapit oleh
perancah dengan baik.
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- Penuangan material campuran beton kedalam Pipa
PVC 1-2 ember terlebih dahulu sampai bagian
runcing bawah terisi beton.
- Masukkan tulangan pipa pvc beton yang sudah
dirakit kedalam pipa pvc.
- Penuangan material campuran beton kedalam Pipa
PVC bertahap sampai penuh.
- Pastikan beton padat, dengan cara menusuk-nusuk
dengan bantuan besi d8 panjang 2 meter untuk
meminimalisir rongga dalam Pipa PVC beton.
5.6. Perawatan/ Curing Beton
Proses curing beton dilaksanakan dengan cara melapisi
kain/ karung basah/ langsung memercikkan air secara
teratur ke permukaan beton yang sudah tercor, dimulai
setelah umur beton lebih dari 8 jam setelah setting dalam
cetakannya (waktu setting beton dalam cetakan 1 – 3 jam
setelah dicor). Curing dilakukan selama setidaknya 7 hari
pada pagi dan sore untuk menjaga kelembaban beton dan
mencegah beton terlalu cepat kering oleh cuaca.
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6. Pekerjaan Konstruksi
6.1. Mobilisasi Panel Pracetak dan Pipa PVC Beton
Beton pracetak yang telah memenuhi umur beton untuk
siap dipakai (±28 hari) kemudian dapat dilansir/ diangkut
dari tempat pabrikasi menuju lokasi sekat kanal, proses
lansir beton pracetak ini dilakukan secara hati-hati
menggunakan alat bantu seperti gerobak dorong dan tali
untuk mencegah patah/rusaknya beton panel pracetak.

B U K U S A K U P I P G | 29

6.2. Pemancangan Pipa PVC Beton Bertulang
Pemancangan Pipa PVC beton bertulang dipancang sesuai
gambar denah rencana dimulai dari as sekat kanal. Cara
pemasangan pancang pvc beton bertulang ini bisa ditekan,
ditumbuk dengan Palu/balok keras lainnya, atau memakai
alat pembantu penumbuk berupa tripod.

6.3. Pekerjaan Konstruksi Sloof 20/30
Setelah tahapan pabrikasi selesai, tahapan selanjutnya
yaitu konstruksi Sloof 20/30, dengan tahapan sebagai
berikut :
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a.
Pembuatan bekisting
Sloof dimensi 20 cm x 30
cm
menggunakan
multiplek plywood sesuai
dengan gambar rencana.
b. Pada dasar bekisting
dibuat
lubang
untuk
memasukkan besi dari
cerucuk
PVC,
agar
konstruksi
pondasi
monolid.
c. Dimensi tulangan sloof
yaitu 15 cm x 25 cm
dengan besi utama d 12
mm dan beugel/ sengkang
d 8 mm.
d. Pemasangan tulangan kolom dengan dimensi dan
jarak sesuai gambar rencana, tulangan kolom dan
sloof menyatu agar konstruksi lebih kokoh.
e. Setting bekisting sloof sesuai dengan gambar
rencana dan ketinggian dasar dan permukaan sloof
seragam, dengan bantuan benang ukur untuk
mendapatkan ketinggian yang sama.
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f.

Pengecoran Sloof 20/30 sesuai dengan spesifikasi
teknis yaitu dengan campuran beton 1 semen : 2
pasir : 3 kerikil.

6.4. Pekerjaan Konstruksi Kolom

Tahapan konstruksi kolom adalah sebagai berikut :
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a. Diawali dengan pembuatan bekisting Kolom sesuai
dengan gambar rencana menggunakan multiplek
phenolith.
b. Tinggi kolom pengunci 205 cm dengan rencana
200 cm sebagai baris Panel dan 5 cm teratas untuk
kuncian Panel.
c. Setting bekisting kolom harus cermat dengan
memperhatikan kesejajaran, ketegak lurusan, dan
jarak antar kolom, dengan bantuan benang ukur
dan unting-unting (bandul tukang).
d. Pengecoran Kolom sesuai dengan spesifikasi
teknis yaitu dengan campuran beton 1 semen : 2
pasir : 3 kerikil dan untuk menjaga selimut beton
sesuai dengan keinginan diberikan tahu beton.
e. Selama proses pengecoran perlu untuk
memadatkan beton dengan cara menusuk-nusuk
dengan besi, untuk mengurangi rongga pada beton.
f. Setelah umur beton 4 hari, pembongkaran
bekisting di lakukan dengan hati-hati untuk
menjaga beton tidak bergetar atau terganggu.
g. Setelah pembongkaran beton kolom dirapikan
untuk membuat bagian permukaan lebih mudah
untuk dipasang panel.
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6.5. Material Tanah dalam Karung
Pembungkusan material ke karung plastik ukuran 43 cm x
65 cm merupakan pekerjaan memasukkan material (tanah
mineral/ lempung/ gambut matang/ dsb) kedalam 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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6.6. Pemasangan Geotekstil
Pemasangan geotekstil bertujuan untuk meminimalisir
kebocoran pada sekat kanal. Adapun langkah untuk
pemasangan lapisan geotektil adalah sebagai berikut :

1. Pemotongan geotekstil sesuai kebutuhan
dimensi sekat kanal.
2. Dipasang dan dihampar menerus sepanjang
sayap kiri – badan pelimpas – sayap kanan,
sebelah sisi dalam, pada bagian hulu
kemudian dilanjutkan pada bagian hilir
calon badan yang diisi karung tanah.
3. Dapat diperkuat dengan memaku geotekstil
pada dinding sekat kanal (kolom) agar tidak
mudah lepas.
4. Setelah terpasang dengan baik, geotekstil di
timbun dengan tanah dalam karung.
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6.7. Pemasangan Panel Pracetak
Panel pracetak dapat dipasang secara manual atau dengan
bantuan tripod dan katrol, penyusunan unit beton panel
pracetak dipasang secara horizontal, kemudian dilanjutkan
penyusunan lapis demi lapis. Saat pemasangan perhatikan
antar susunan panel pracetak dan kolom agar saling
mengikat/ mengunci untuk menghindari kelemahan
sambungan pasangan dan potensi kebocoran dinding sekat
kanal.
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6.8. Menurunkan Timbunan
Menurunkan material/galian vertikal adalah menurunkan
karung-karung berisi tanah/ lempung/ gambut matang
sebagai bahan pengisi sekat kanal.
6.9. Pemasangan Panel Lantai Pelimpasan dan
Peluncur
Pekerjaan Pemasangan Panel lantai pelimpasan, setelah
dilakukan penimbunan tanah pada bagian pelimpasan
dengan tanah urug dalam karung (soil bag) dan tanah urug
pada bagian atas untuk mengisi rongga antar soil bag.
Setelah cukup padat dan rata panel lantai pelimpasan dapat
di pasang.
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Pekerjaan Pemasangan Panel Peluncur, Pemasangan

Peluncur bertujuan untuk meredam energi air
sehingga mengurangi terjadinya gerusan di hilir sekat
kanal dan memudahkan moda transportasi air
melintasi sekat kanal.
Penyusunan Panel Pracetak Peluncur dilakukan dengan
cara manual oleh tenaga manusia, penyusunan panel
dilakukan dengan hati-hati sampai panjang kolom
peluncur dengan dasar pada sloof peluncur (5 susun
panel).
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6.10. Pekerjaan Lapisan Anti Bocor
Penambahan lapisan anti bocor bertujuan untuk
mengurangi rongga (kebocoran) sambungan antar beton
pracetak dengan beton cor setempat.
Campuran lapisan anti bocor dibuat dengan campuran
semen dan additive anti bocor (Sika, Damdex, dll).
Pekerjaan lapisan anti bocor di aplikasikan pada rongga
antara Sloof – Panel, Panel – panel, panel – kolom, panel
lantai pelimpasan, panel peluncur.
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6.11. Pembuatan Balok Pengaku
Pembuatan balok pengaku sekat kanal bertujuan untuk
memperkuat konstruksi sayap sekat kanal, dengan dimensi
10 cm x 10 cm dengan tulangan besi d 6 mm dan campuran
beton 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil sesuai dengan gambar
rencana.

Setelah beton pada balok pengaku sudah cukup kering,
bekisting dapat di bongkar secara hati-hati.
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7.
Pekerjaan Lain-lain/ Finishing
7.1. Pembongkaran Kistdam
Setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan, kistdam
sementara yang digunakan untuk dewatering dibongkar
dan saluran pengelak ditutup/ di timbun kembali seperti
semula.
7.2. 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.

B U K U S A K U P I P G | 41

7.3. Pembuatan Dudukan Beton Tiang Penanda
Beton cor yang digunakan untuk mebuat dudukan tiang
penanda dari beton campuran 1 Portland Cement : 4 Pasir
Beton : 5 Kerikil (Mutu Beton K-100) 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) semua lokasi
Sekat Kanal harus diperiksa ulang untuk mengetahui
kerusakan fisik yang mungkin ditemukan. Bila terdapat
kerusakan fisik Pelaksana wajib memperbaiki/
memperkuat bangunan sekat kanal tersebut.
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