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Tanda Sempadan Konkrit Baru Yang Akan Menjimatkan Wang Dan Tenaga
Pengeluaran

1. Objektif

1.1 Mengenalpasti kekurangan-kekurangan yang wujud dari segi pembuatan dan
penggunaan batu sempadan konkrit yang digunakan pada masa sekarang.

1.2 Mengatasi masaalah tersebut di atas dengan batu sempadan konkrit baru
dengan tujuan untuk menjimatkan perbelanjaan dan tenaga dari segi
pengeluaran, dan meningkatkan kemajuan kerja dari aspek penggunaannya.

2. Latarbelakang

2.1. Masaalah Membuat Batu Konkrit Lama

2.1.1 Pada masa ini batu sempadan konkrit yang dibuat oleh Jabatan ini
berbentuk silindrikal dan berukuran :

- panjang : 24 inci

- keratan : 7 inci persegi

- berat : 14 paun

2.1.2 Dari segi pengeluaran dan bentuknya, batu sempadan ini terdapat
beberapa kelemahan dan kekurungan seperti berikut:-

(a) Acuan yang berbentuk silindrikal adalah lebih mahal dan susah
membuatnya.



(b) Kos pembuatan batu konkrit ini jauh lebih mahal kerana
memerlukan lebih bahan, tenaga dan masa.

(c) Batu konkrit yang berbentuk silindrikal sukar disusun (stack-
up) dan diangkut. Sentiasa didapati timbunan batu konkrit jenis
ini runtuh dan ini telah mengakibatkan banyak kerosakan.

(d) Tempat untuk menyimpannya memerlukan kawasan yang luas.

(e) Batu konkrit bernombor adalah sukar dibuat dan perlukan
banyak masa membikinnya kerana nombor-nombor dan tanda
pusatnya terpaksa ditunda satu persatu. Nombor-nombor serta
tanda pusat didapati mudah serpih dan pecah.

2.2 Masaalah di Padang

2.2.1 Oleh kerana batu sempadan konkrit ini panjang, besar dan berat maka
adalah menjadi beban besar dan sukar kepada buruh-buruh kerjaluar
untuk mengangkutnya. Ini telah menjejaskan penghasilan kerja yang
berguna oleh kerana tiap-tiap buruh kerjaluar hanya dapat memikul 2
batang sahaja. Disamping itu, mereka juga tidak dapat menebang dan
menebas untuk merintis kerana kedua-dua tangan telah digunakan
untuk memikul batu sempadan.

2.2.2 Buruh kerjaluar sentiasa terpaksa berulang-alik ketempat simpanan
kerana pasukan kerjaluar cuma dapat memikul 4 atau 5 batang batu
sempadan sahja. Keadaan ini telah menghadkan penghasilan kerja
pengukur. Yang merosotkan lagi keadaan ini dorongan membuat
terabas yang tidak perlu untuk menunjukkan penghasilan yang
"memadai".

2.2.3 Didapati juga dua orang pekerja sentiasa dihantar balik untuk
membawa lebih batu sempadan kerana mereka takut berjalan seorang
diri di dalam hutan rimba. Ini juga menghadkan penghasilan kerja
yang berguna.

2.2.4 Masa untuk menanam batu sempadan adalah sangat panjang, sebab
lubangnya perlu digali sedalam 12". Keadaan bertambah rumit lagi
kerana kerapkali terdapat banyak akar-akar kayu yang terpaksa
dipotong.

2.2.5 Cara penanaman batu sempadan sekarang membazir waktu pekerja.
Didapati seorang dua pekerja terpaksa menunggu lebih lama untuk
menanam sebatang batu.

2.2.6 Dari pengalaman, saiz batu sempadan tidak menjadi faktor dalam



urusan mencari batu sempadan.

2.2.7 Dari analisa perkara-perkara yang tersebut di atas ternyatalah batu
sempadan konkrit yang ada sekarang, baik yang bernombor ataupun
tidak, kurang sesuai.

3. Batu Sempadan Konkrit Baru

3.1 Selepas menimbangkan kesukaran dan kekurangan seperti yang diterangkan di
atas, maka adalah diputuskan bahawa batu sempadan konkrit bentuk dan saiz
lama digantikan dengan batu baru untuk mencapai faedah atau keuntungan
seperti berikut:-

3.1.1 Acuan baru jauh lebih murah dan sedang dibuat.

3.1.2 Menyenangkan pembuatan dan mengurangkan kos oleh kerana kurang
tenaga dan bahan yang digunakan.

3.1.3 Penghasilan batu sempadan konkrit baru akan meningkat jauh lebih
tinggi dengan menggunakan tenaga kerja yang sama.

3.1.4 Tanda batu sempadan konkrit baru ini mudah diangkut dan boleh
dibawa lebih banyak dengan sebarang kenderaan.

3.1.5 Tanda konkrit ini boleh disusun lebih banyak dalam beg kanvas dan
ianya mudah dipikul kerana lebih ringan. Juga ianya senang kerana
lebih pendek dan kecil.

3.2 Spesifikasi Acuan Dan Batu Konkrit Baru

3.2.1 Spesifikasi acuan dan batu konkrit baru adalah diberikan dalam
Lampiran I dan II yang dikepilkan.

3.3 Cara Baru Membuat Batu konkrit Bernombor

3.3.1 Cara baru membuat nombor adalah seperti yang dihurai dalam
Lampiran III yang disertakan.

4. Perbandingan

4.1 Butir lengkap mengenai perbezaan diantara batu konkrit lama dan baru diberi
dalam Lampiran IV yang dikepilkan.

5. Cara Membawa Dan Menanam Tanda Konkrit Baru

5.1 Tindakan sedang diambil oleh Ibu Pejabat untuk membuat beg kanvas khusus



untuk tanda batu konkrit ini yang akan dipikul di belakang.

5.2 Dua hingga 8 batang batu boleh dibawa oleh seorang pekerja. Disamping
memikul batu-batu konkrit ini, mereka tidak akan terhalang lagi dari
membantu merintis jalan sewaktu dalam perjalanan.

5.3 Di kawasan kerjaluar, tiap-tiap pekerja yang berkenaan boleh memikul 2 - 3
batu sambil merintis untuk ukur. Ini menjimatkan masa kerana tidak perlu
berulang-alik dari tempat bekerja dan tempat menyimpan batu.

5.4 Penggerek lubang (auger) akan digunakan untuk menggali lubang.

5.5 Tanda sempadan konkrit baru akan ditanamkan dengan meninggalkan lebih
kurang 5 cm. menonjol dari permukaan tanah

5.6 Di samping menurut arahan-arahan yang wujud, sekurang-kurangnya sebatang
batu sempadan konkrit bernombor hendaklah digunakan dalam semua ukur
baru.

6. Batu Konkrit Lama Yang Bersilindrikal

Batu konkrit lama yang bersilindrikal boleh juga digunakan sehingga stoknya habis.

7. Semua Pekeliling ini dikuatkuasakan mulai 21hb. Mei, 1981.

LEONG YIP SUN, J.S.M.
Ketua Pengarah Ukur,
Semenanjung Malaysia.
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