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PT PEMBANGKITAN JAWA-BAU
UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMEUHARAAN PLTU TANJUNG AWAR-AWAR
Jl. Tanjung Awar-Awar, Ds Wadung, Kec. Jenu, Tuban 62352, Telp (0356) 320320, Fax (0356) 329090

(FMA-06.1.2.27, Rev.OO, 15Des2014)

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 057.Pm/612/UJTA/2019

PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar mengundang perusahaan / rekanan untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan
Pascakualifikasi sebagai berikut:

1.Paket Pekerjaan
Nama Pekerjaan     : Pengadaan Renovasi Bangunan Maintenance Building PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar

Sumber Dana: Anggaran Investasi PT PLN Tahun 2019

2.Syarat Peserta Pelelangan Terbuka
a.Perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dengan Kualifikasi sub bidang pengadaan

Mekanikal/Elektrikal/General yang dibuktikan dengan Surat Ijin Usaha yang masih berlaku.
b.Pelaksana pekerjaan memiliki personil pengawas bersertifikat AK3 umum yang masih berlaku.
c.Bekerja dalam kaidah K3 dan 5S.
d.Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman pekerjaan minimal 3 (tiga) kali. Pengalaman tersebut dibuktikan

melalui:
1)Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan;
2)Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang;
3)Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan.

e  Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.

3.Pendaftaran, Pengambilan Dokumen dan Penjelasan Pengadaan
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, pada :

Tanggal: Mulai 13 Mei 2019 s.d. 22 Mei 2019
Pukul: 14.00 WIB s.d. 14.00 WIB (setiap hari kerja)
Tempat: Pengadaan dan Logistik PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar

Jl. Tanjung Awar-Awar, Ds. Wadung, Kec. Jenu, Tuban
Contact person  : Dika Adi Khrisna

Agra Deta Erastiangga
Hp. Pengadaan: 0812-8347-6855

Penjelasan pengadaan (Aanwijzing) akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, jam 14:00, bertempat
di PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar Jl. Tanjung Awar-Awar, Ds. Wadung, Kec. Jenu, Tuban.

4.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur
utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal perusahaan.

5.Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen
Pengadaan.

6.Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan
yang profesional akan dikenakan sanksi Black List selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan
Jawa Bali.

Tuban, 13 Me|_2019
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PEKERJAAN RENOVASIBANGUNAN MAINTENANCE BUILOING
DIVKISARANA

SUMBER PENDANAAN: ANGGARANINVESTASI2019

L    Pendahuluan
Seliap bangunan yang berdiri, perlu dilakukannya pemefharaan baik secara rufin maupun

berkala. Pemeltiaraan bangunan dilakukan untuk menjaga kenyamanan, dan keandalan bangunan

sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Namun siring meningkatnya pembangunan umumnya
fidak disertai dengan pemeliiaraan yang baik. Hal ini menimbulkan masalah-masalah pada
bangunan seperti kebocoran, msaknya utilitas dan sarana penunjang dan berkurangnya keandalan

bangunan.

PLTU Tanjung Awar- Awar merupakan salah salu pembangkit dengan memiliki banyak
bangunan gedung sebagai pusat administrasi dan operasnnal. Bangunan-bangunan pada PLTU
Tanjung Awar-Awar saat ini mulai berkurang keandalannya salah satunya pada maintenance

building. Untuk menjaga keandalan bangunan pada maintenance buiUing maka periu dilakukan
pemelHiaraan dengan cara melakukan perbaikan (renovasi) pada beberapa bagian bangunan.

IL   Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dilakukannya pekerjaan renovasi bangunan maintenance building PT
PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar adalah menjaga agar bangunan tetap andal dan laik
fiungsi.

Maksud dari KAK pekerjaan renovasi bangunan maintenance buiUing PT PJB UBJOM
PLTU Tanjung Awar-Awar adalah untuk memastikan pelaksanaan perbaikan (renovasi) sesuai
dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Tujuan dari KAK renovasi bangunan maintenance building PT PJB UBJOM PLTU Tanjung
Awar-Awar adalah:

1)Menentukan spesifikasi dan bkasi pekerjaan renovasi bangunan maintenance building PT
PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar.

2)Menentukan ingkup pekerjaan pekerjaan renovasi bangunan maintenance buiUing PT
PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar.

3)Menentukan proses Ouality Control terhadap hasi pelaksanaan pekerjaan renovasi
bangunan makitenance buiUing.

III.  Spesifikasi dan Lingkup Pekerjaan
111.1 Spesifikasi material

a.Jenis     :Granio

b.Ukuran   :60x60cmcmsesuaidesain
c.Wama    : sesuai desain

d.KekuatanTekan   :SesuaidenganPUBI -1982 (450 kg/cm2)
e.Bahan Perekat       : Adukan spesi 1 PC: 3 pasir pasang dRambah bahan perekat/Carofbc

2 (Portland Cement produk Semen Gresik) atau jenis mortar Ustan.
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f.Bahan Pengisi Siar: Grout semen berwama/ICI grout
g.SemenPorflandhanjsmemenuhiNI-8.
h.Pasir dan air harus memenuhi PUBB -1970 (Nl - 3) dan PU -1982.

i.Cat dinding bterior anti noda.

j.Cat besi anti karat
k.Listgranito/plintgranito 10x60 cm.
I.Stepnosing granite ukuran 10x60 cm.

m.Plafonakustikarmstrong 60x60 cm.
n.Coating atap, ketebalan 1000 micron.
o.ScaffoWing jenis pipa.

111-2 Lingkup Pekerjaan
A.Pekerjaan Persiapan

1.Pembongkaran keramik eksisiting lantai meliputi lantai forong lantai 1, 2, dan 3
termasuk keramik eksisting langga dan piint antara dinding dan anak tangga.

2.Pembongkaran plesteran pada atap (plat atap beton) yang rusak/mengelupas sampai
dengan elevasi atap semula.

3.Pembongkaran plafon yang rusak.

4.Memindahkanmateriaknaterialsisayangtidakdipergunakan.

5.Pemasangan scaflbUing sesuai dengan keperiuan.

B.Pekerjaan Pelaksanaan

1. Pekerjaan pasangan granite dan list/plint keramik & plafond
-Volume pemasangan granite = 497,36 m2

-Volume pemasangan stepnosrng granite 10x60 cm = 134 m
-Volume pemasangan plint granito 10x40 cm = 285 m

a.Alas dari lantai granite dan stepnosing adalah lantai beton tumbuk dengan
ketebalan minimal 2 cm atau lebii.

b.Adukan pengikat menggunakan bahan perekaL
c.BUang lantai granite, stepnosing, dan plint yang terpasang harus benar-benar rata

dengan memperhatikan kemiringan lantai untuk memudahkan pengalkan.
d.Pola pemasangan granite, stepnosing, dan plint harus sesuai atau petunjuk

pengawas.
e.Lebar siar-siar harus sama dengan kedalaman maksimal 2 mm membentuk garis

hirus alau sesuai dengan gambar atau petunjuk Pengawas.
f.Pemotongan granite, stepnosing, dan plint harus menggunakan alat pemotong

khusus, sesuai dengan petunjuk pabrik.
g.Sebelum granite, stepnosing, dan plint dipasang, teriebli dahulu harus direndam

dalam ahr hingga jenuh.

h. granite, stepnosing, dan plint yang sudah terpasang harus diberstikan dari segala
macam noda yang melekat, sehingga benar-benar bersih.
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i. Penggantian dan pemasangan plafon yang rusak menggunakan platon akustik
armstrong 60x60 cm dengan total luasan 19,69 mz

2. Pekerjaan Pengecatan Dinding, H-Beam, Pinto Ruangan dan Box Hydrant (Total
volume pengecatan = 456,41 m2)

a.Untok pekerjaan cat, jangan dilakukan dalam keadaan cuaca lembab dan hujan

atau angin berdebu, yang akan mengurangi kualitas pengecatan dalam keadaan

tertndung dari basah dan lembab ataupun debu.
b.Permukaan bahan yang akan dicat hams benar-benar sudah dipersiapkan.

Permukaan yang akan dicat harus benar-benar kering, bersih dari debu,

temak/minyak dan noda-noda yang metekat
c.Setiap pengecatan yang akan dimulai pada suato bidang, hams mendapat

persetojuan dari pengawas.

d.Kontraktor tidak diperkenankan memulai suato pekerjaan di suatu tempat bila ada
kelainan/perbedaan di tempat ito sebelum kelainan tersebut disetesaikan.

e.Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar dan lain-lahnya, maka

Kontraktor hams segera melaporkannya kepada pengawas pekerjaan.

f.Kontraktor wajib memperbaiki/mengulangi/mengganti kemsakan yang terjadi selama
masa pelaksanaan dan masa garansi, atas beban biaya kontraktor, selama

kemsakan bukan disebabkan oteh tindakan Pemberi Tugas.
g.Lakukan pengecatan dengan cara terbaik, yang sesuai dengan piosedur dan teknk

pengecatan sesuai jenis cat Dilakukan kecuali spesifikasi lain. Jadi umtan
pengecatan, penggunaan lapisan-lapisan dasar dan tebal lapisan penutop minimal

sama dengan persyaratan pabrik. Pengecatan hams rata, tidak bertompuk, tidak
bercucuran atau ada bekas-bekas yang menunjukkan tanda-tanda sapuan atau
semprotan dan rolter.

h. Kesiapan dfoding dalam aplikasi cat hams didasarkan pada evaluasi pabrik cat
i. Sapukan semua dasar dengan cat dasar memakai kuas. Penyemprotan hanya

diijinkan dilakukan bila disetojui pengawas pekerjaan.
]. Pengecatan kembafi dilakukan bila ada cat dasar atau cacat akhir yang kurang

menutopi, atau tepas. Pengulangan pengecatan dilakukan sebagaimana ditonjukkan
oleh pengawas pekerjaan, serta harus mengikuti petonjuk dan spesifikasi yang

dikeluarkan pabrik yang bersangkutan.
k. Pembersihan permukaan hams mendapat persetojuan. Pekerjaan termasuk

penggunaan ongkos, pencucian dengan air, maupun pembersihan dengan kafo

kering.

I. Kerapian pekerjaan cat ini ditontot untok tidak mengotori dan mengganggu
pekerjaan finishfog lafo, atau pekerjaan lain yang sudah terpasang. Pekerjaan yang
tidak sempuma diulang dan diperbaiki atas tanggungan Kontraktor.

m. Untok pengecatan H-beam eksisting, pfoto ruangan dan box hydrant pada aiea
sekitar tangga menggunakan cat besi dengan total vohme 278^42 m2.

Nomer:
TglTerbit
Revisi: 00
Halaman: Page 3KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)UBJOMTANAMa

AWARAWMR

PiB



3. Pekerjaan Coating
a.Seluiuh permukaan area yang akan dicoating diratakan tertebfo  dahuh

menggunakan mesin pofish (wire bmshes) supaya permukaan lantai rata termasuk

dinding setfoggi 50 cm.
b.Sisa kotoran dan debu dibersfokan menggunakan alat penyedot (vacum cteaner).
c.Kotoran cairan bempa mfoyak, oli, maupun bahan kimia lafo dibersihkan

menggunakan cairan degreaser dengan jangka wakto minimal 2 x 24 jam.
d.Permukaan yang tidak rata diratakan menggunakan mortar epoxy dan epoxy water

resistance, sehingga pori-pori pada area permukaan yang akan dicoatfog tertutup,

tidak kasar, dan tidak terdapat dilatasi termasuk dinding setinggi 50 cm.
e.Pengaplikasian lapisan primer coat dilakukan setelah permukaan area tidak memiliki

dilatasi dan diberikan jangka waktu minimal 1 x 24 jam sebehm pengaplikasian
tepisan body coat tebal 300 mkaron.

f.Pengapfikasten tepisan top coat dilakukan seteteh tepisan body coat mengerfog
mengeras dan diberikan jangka wakto minimal 1 x 24 jam.

g.Wama pada tepisan top coat yang digunakan wama hijau.
h. Pengapfikasten tepisan top coat ditekukan mfoimal hingga 2 kafi hfogga total

ketebalan tepisan coatfog mencapai 1000 p.
i. Permukaan area yang teteh ditepisi dengan tepisan coatfog dikeringkan hfogga

mengeras, dengan jangka wakto minimal 1 x 24 jam.

j. Kotoran dan debu pada permukaan coating yang teteh mengeras, dibersihkan

menggunakan cairan degreaser.

k. Permukaan area yang telah ditepisi dengan tepisan coating tidak diperbolehkan
untok dipergunakan dengan jangka wakto minimal 12 sampai 24 jam seteteh
pengaplikasten tepisan coating.

I. Pengapfikasten lapisan coating dfiakukan sesuai dengan arahan direksi pekerjaan.

m. Hasi perkeijaan rate dengan ketebatean rate dengan ketebaten 1000 micron (tidak
ada garis sambungan coatfog).

n. Hasi pekerjaan seteteh kering membentok permukaan yang rate dan mengkSap
(glossy).

o. Hasi pekeijaan seteteh kering keras, kedap air, dan tehan kimia.
p. Ketebaten floor coating harus mencapai 1000 micron dibuktikan dengan pengukuran

bersama user (lokasi ditentokan oteh user).

q. Hasi ketebaten coating hams dapat dfouktikan secara manual kepada user dengan
menggunakan thickness meter.

C. Pekerjaan penutup

1.Lokasi pekerjaan harus bersfo dari semua aktifites proyek.
2.Segate sesuato yang terkena dampak pekeijan harus dikembalikan ke kondisi semula.
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IV.  Lingkup pekerjaan yang dibutohkan untok spesifikasi pekerjaan renovasi bangunan maintenance
buildfog PT PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar adateh sebagai berikut:
•Pengadaanpekerjaan renovasi bangunan maintenance buikting

sesuai dengan spesifikasi datem KAK
•Perbaikanrenovasi bangunan mafotenance buildfog PT PJB

UBJOM Tanjung Awar-awar oleh pfoak ketiga
•Pemeriksaan Pekerjaanrenovasi bangunan mafotenance buikJing Dilakukan

pemeriksaan pekerjaan sesuai kontrak yang
mengacu pada spesifikasi datem KAK tersebut dimana
ditekukan oteh tim pemeriksa barang dan jasa PT
PJB UBJOM Tanjung Awar-awar.

IV.1 Tahap Persiapan

•Sebetom di mutei pekerjaan, pihak ketiga harus kordinasi dengan drreksi pekerjaan ateu pengawas
untok kordfoasi scope pekerjaan yang akan (fitekukan.

•Sebetom memutei pekerjaan pihak ketiga wajfo mendapatkan workfog permit dari PT PJB UBJOM
PLTU Tanjung Awar-awar.

•Pihak ketiga wajfo metempirkan dafter pekerja (ID Card) dan dafter perateten selama proses
peteksanaan pekerjaan, pfoak ketiga harus di dampfog oleh pengawas pekerjaan yang akan
digunakan.

•Pihak ketiga sebetom meteksanakan pekerjaan harus membuat time schedute pekerjaan dan di
setojui oteh direksi pekerjaan.

IV.2 ProsedurK3

•Setema pekerjaan rfi mutei pihak ketiga hams menyedtekan perateten safety (APD, Sabuk pengaman,
masker, dl).

•Mengikuti peraturan K3 di lingkungan PT PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar.
•Hal-hal yang timbul (kecetekaan kerja akibat keteteten manuste) menjadi tenggung jawab pfoak

peteksana/pihak ketiga.
•Untok pekerjaan pada area ketfoggten (minimal 2 meter) wajib menggunakan scaffokting (scaflblding

jenis pipa) dan memOiki penanggung jawab (scaffolder bersertifikat) pada saat pemasangan.

IV.3 Material Lfoibah
•Lbnbah bekas pekerjaan harus di buang dan ditempatkan pada tempat yang teteh ditentokan oteh PT

PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar.
•Pekerjaan dfoyatekan setesai bite kotoran ateu sampah bekas pekerjaan telah di bersihkan.
•Sistem bertongsi dengan baik.
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IV.4 Perkiraan Bteya Pekerjaan
Besamya perkiraan bteya pekerjaan renovasi bangunan maintenance building Unit PT PJB

UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar tedampir.

IV.5 Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Jadwal pekerjaan renovasi bangunan mafotenance building diteksanakan 80 (detepan puluh) hari

seteteh penwijukan pekerjaan.

IV.6 Laporan Penyelesaian Pekerjaan
Hasil akhir dari pekerjaan pengadaan foi adateh teporan pebksanaan pekerjaan pengadaan

mutei dari pembersfoan, pembongkaran, dan peteksanaan pekerjaan sampai akhir serta pembuatan
Berita Acara pekerjaan renovasi bangunan mafotenance building. Laporan di buat datem hard copy
rangkap 3 dan soft copy 1 rangkap dengan isi teporan teteh rfi setojui oleh direksi pekerjaan PT PJB
UBJOM Tanjung Awar-awar.

IV.7 Garansi Pekerjaan
Garansi hasil pekerjaan adateh 6 (enam) bubn terhitong mulai dari saat penyerahan

pekerjaan/diterbitkan Berite Acara hasil pemeriksaan.

IV.8 Lain-lain

Perateten pekerjaan disedtekan oleh pfoak kedua.
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