PT PEMBANGKTTAN 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, lSDes20l4)

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 096.Pm/612/UJTA/2019
PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar mengundang perusahaan / rekanan untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan
Pascakualifikasi sebagai berikut:
1.Paket Pekeijaan
Nama Pekerjaan

: Pengadaan Revitalisasi Dust Supression di TT2, SR 18i2, SU 1&2, dan RH C7 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.Memiliki engineer dan supervisor yang berpengalaman di bidang konstruksi/instalasi pipa;

c Bekerja dalam kaidah K3 dan 5S.
d. Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman sejenis minimal 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Pengalaman tersebut dibuktikan melalui:
1)Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan;
2)Berita Acara penyelesaian pekeijaan 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 04 Juli 2019 s.d. 15 Juli 2019
Pukul: 10.00 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 Selasa, tanggal 09 Juli 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.
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Revitalisasi Dust Supression
(ANGGARAN RKAU 2019)
I.

LATARBELAKANG
Dust Supression merupakan alat yang diguanakan imtuk menanggulangi debu batu bara di area

Coal Handling. Di coal handling debu batu bara sangat banyak sekali dan sangat
membahayakan bagi kesehatan pekerja dan juga warga sekitar. Beberapa titik yang sering
terjadi debu batu bara adalah di sisi TT1- Crusher House, stacker reclaimer 1 dan 2 ( dalam
kondisi stacking maupun reclaiming), Ship Unloader 1 dan 2. Untuk menangani debu tersebut
perlu adanya penanganan untuk debu batu bara tersebut diantaranya adalah dengan melakukan
pemasangan dust suppression pada TT1- Crusher House, Stacker Reclaimer 1 dan 2, serta ship
Unloader 1 dan 2.
Di conveyor C6 merupakan proses loading batu bara yang bersumber dari Coal yard maupun

dari tongkang. Di area conveyor 6 sangat halus sekali debunya. Dan ini dapat berdampak
kepada peralatan unit dan dari tingkat resikonya sangat besar. Oleh karena itu harus dipastikan
bahwa di area tersebut tertangani oleh beberapa peralatan sehingga tidak membahayakan

beberapa peralatan di unit
Untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan pemasangan spray di titik tersebut yaitu
adalah dengan melakukan pemasangan dust supression agar menjadikan debu di area
tersebut sesuai dengan standard

Maksud dari reviltalisasi dust suppression di sini adalah menjadikan peralatan di area coal
handling aman terhadap debu dan bertujuan:
1)Menjadikan peralatan di area transfer tower dan conveyor bekerja dengan baik dan normal

2)Menentukan proses Quality Control terhadap hasil pelaksanaan Revitalisasi Dust
Supression

3)Menjaga kehandalan dan keamanan pada pengoperasian
4)Menghindari pencemaran di area transfer tower khususnya di area conveyor

n.

REFERENSI
Referensi teknik yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan program kerja ini adalah sebagai

berikut dan tidak terbatas pada:
1.SNI16-7058-2004
2.Sistem Dust Supression dengan menggunakan metode fogging

3.Instalasi Elektrik menggunakan PUIL 2000
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4. AVWI: Peraturan Umum Instalasi Air

HI.

LINGKUP PEKERJAAN
A. Lingkup Detail Material
No

Item Description

1

Engineered on Conveyor 6 AB

Qty

Unit

1

Lot

1

Ls

System Fogging on Conveyor C6 AB

2

Jasa Instalasi,

Test

dan Comissioning, Mobilisasi

dan

demobilisasi

B. Lingkup Detail Pekerjaan.
Lingkup detail pekerjaan yang dimaksud adalah:
1.Pekerjaan berlokasi di Conveyor 6AB
2.Melakukan proses engineering diantaranya:
•untuk pemasangan dust fogging di area Conveyor C6 dengan melakukan
observasi ke lapangan dengan melakukan pengumpulan data

•Pihak pelaksana pekerjaan di wajibkan menggambar ulang dan menyesuaikan
ukuran gambar kerja dari pemberi pekerjaan sesuai dengan hasil observasi dan

disetujui oleh pemberi kerja
•Melakukan diskusi kerja dengan user mengenai perencanaan dan pembahasan
dust fogging serta memberi rekomendasi

•Dipastikan pipa sesuai dengan kondisi high pressure yang telah disepakati oleh
user, untuk electric dan instrument di sesuaikan dengan kondisi C6 dan harus
mendapatkan approval dari user

•Membuat schedule/ jadwal pelaksanaan pekerjaan dust fogging
•Membuat Bill of Material untuk pelaksanaan pekerjaan dust fogging di area
tersebut

3.Melakukan proses pekerjaan Sipil diantaranya:
•Melakukan pekerjaan pondasi motor dan pompa
•Pelaksana pekerjaan membuat gambar kerja sesuai dengan hasil observasi yang
disetujui oleh pemberi pekerjaan
•Berat volume pondasi tidak boleh kurang dari 3 kali dari berat motor dan pompa
•Kedalaman pondasi yang harus tertanam ke tanah 50%-80% dari tebal pondasi
keseluruhan
•Pondasi mampu menahan vibrasi
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•Pondasi memiliki permukaan yang datar dan rata
•Jumlah dan posisi angkur bolt menyesuaikan dengan kaki motor

4. Melakukan pekerjaan Pipa, fitting dan Instalasi
•Pelaksana pekerjaan harus memastikan gambar hasil kerja sesuai dengan
observasi
•Dalam proses pemipaan untuk belokan menggunakan elbow yang sesuai dan jika
menggunakan percabangan menggunakan tee atau cross sesuai kebutuhan

•Mengubah bentuk pipa dengan cara apapun tidak diperbolehkan scara mekanis
maupun dengan pemanasan
•Pemasangan pipa dipastikan rapi sesuai dengan persetujuan dari user
•Sambungan dengan flange pada tempat tertentu sesuai kemudahan pekerjaan dan

pemeliharaan jaringan pipa. Mutu Flange ( ANSI/JIS) mur baut harus sesuai
dengan design minimum tekanan air
•Pemasangan fitting sesuai dengan standard yang telah ditentukan

•Jarak antar support pipa tidak lebih dari 3 meter
•Bentuk ulur pada pipa harus rapi dan bersih serta tidak ada cacat pada ulir pipa
•Sambungan antara pipa yang berupa flange harus diberi seali untuk menghindari
kebocoran
•Dalam pemasangan nozzle disesuaikan dengan gambar yang telah disetujui oleh

pihak PT PJB UBJOM Tj. awar- awar dengan titik yang telah ditentukan
5.Melakukan Pekerjaan Elektrik
•Motor dan auxiliary include dengan proteksi elektrik maupun instrument
•Kebutuhan power diambil dan disesuaikan dengan beban

•Motor harus di grounding
•Dalam instalasi kabel listrik dipastikan diambil dari area yang disesuaikan
dengan lokasi power
•Pemasangan gland kabel menggunakan IP 67

•Dipastikan daya kabel disesuaikan dengan daya motor
•Untuk semua area actuator dilokal dipastikan menggunakan panel box IP 65 dan

Gland Cable IP 67
6.Melakukan proses pembuatan as build drawing, SOP, trouble shooting serta PM
7.Memberikan training untuk dust fogging sistem yang dihadiri rendalhar, rendops,
operator dan engineering
8. Memberikan garansi barang dan jasa
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9.Memberikan proses pengetesan yaitu di sisi leak test dan individual commissioning
10.Diusahakan posisi pelubangan sisi skirt board dan impact bungker tidak dengan alat
yang menimbulkan percikan api
11.Bisa dioperasikan dari HMICHCB secara keseluruhan

IV.PERFORMANCE DESIGN
1.Dipastikan bahwa pada titik Dust fogging untuk C6AB sesuai dengan hasil diskusi dengan
user dan pihak pelaksana pekerjaan
2.Dipastikan bahwa titik mengalami keefektifan dalam melakukan spraying dan sesuai
dengan data sheet dari nozzle
3.Dipastikan pompa untuk yang akan terpasang pada conveyor 6 sesuai dengan grafik dari
motor

4.Dipastikan bahwa line tidak mengalami kebocoran
5.Dipastikan mampu menangani debu batu bara di C6AB dan target intensitas ketika running
adalah 10 mg/m3 (Skirt board) yang dibuktikan dengan pengetasan oleh laboraturium
independen
6.Dipastikan bahwa pengujian dust fogging sistem bekerja dengan baik

V.KUALEFTKASI PEKERJAAN
1.Pengalaman dalam pekerjaan di bidang pekerjaan di bidang sipil, pemipaan minimal 3
tahun terakhir dengan 2 kali PO, dibuktikan dengan daftar keberhasilan pekerjaan dan
diutamakan bagian dust suppression / Dust fogging sistem
2.Memiliki engineer dan supervisor yang berpengalaman di bidang kontruksi/instalasi pipa
dibuktikan dengan CV dan paham terkait system dust supression
3.Memiliki personil pengawas bersertifikat AK3 umum (minimum I orang).
6Menyerahkan Kurva S untuk pekerjaan nya
7Menyerahkan laporan pekerjaan dalam tiap hari

VI.

ASPEKK3
Pada saat pelaksanaan pekerjaan didalam unit, maka:
1.Pelaksana pekerjaan berkewajiban mengurus safety permit dan working permit,
membuat HIRAC terkait keseluruhan pekerjaan.
2.Selama melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyediakan peralatan safety (APD),
seperti sabuk pengaman, helm, masker, dll serta mengikuti peraturan K3 di lingkungan

PTPJB.
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3.Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas safety dan

telah mendapatkan izin (hot work permit) dari K3. Dipastikan dalam penyediaan air di
sediakan dari pihak ke 3
4.Karyawan yang tidak terdaftar tidak diizinkan melaksanakan pekerjaan di area.
5.Pelaksana pekerjaan harus menyediakan tempat fabrikasi dan istirahat personil di
tempat yang ditentukan direksi pekerjaan.

VII. KEBUTUHAN MATERIAL DAN PERALATAN
Adapun kebutuhan material / spare part dan peralatan yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan pekerjaan tersebut diatas diantaranya adalah:

Item Material/Peralatan
Peralatan angkat angkut

Direksi kit
Air
Odara Servis
Panel box portable
Penerangan

Pelaksana pekerjaan

V
V
V
V
V
V

Power Supply

V

Scafolding

V
V
V

Special tools dan tools set

V

V

Material consumable

Alat pemadam kebakaran ringan

PTPJB

Loading temporary area

V

VUl ^UALITY ACCEPTEMCE
1.Intensitas/ konsentrasi debu setelah dust suppression diperasikan adalah 10 mg/m3

(Skirt board) yang dibuktikan dengan pengetesan dari laboraturium di C6AB
2.Dipastikan bahwa tidak ada kebocoran pada pipe untuk area C6AB
3.Tidak ada sambungan antara kabel kecuali junction box
4.Penyerahan as build drawing baik mekanik, elektrik, instrument ,sipil, trouble

shooting, SOP dan PM

m
IX.
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MATERIAL SISA/LEVfBAH
Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab melakukan penanganan terhadap material

sisa/limbah, sebagai berikut:
1.Mengidentifikasi jenis limbah yang timbul sebagai akibat dari pekerjaan tersebut.
2.Berkoordinasi dengan direksi pekerjaan terkait penanganan limbah.

3.Pekerjaan dinyatakan selesai jika kotoran/sampah/limbah bekas pekerjaan telah
dibersihkan atau ditangani sesuai arahan direksi pekerjaan.

4.Apabila sisa material termasuk dalam klasifikasi kelas limbah B3 harus dikelola sesuai
perundang-undangan yang berlaku.

X.

DELIVERY (DURASI DAN JADUAL)
1.Proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan kalender terhitung
sejak kick of meeting.
2.Tim Pelaksana Pekerjaan harus membuat laporan harian kegiatan pelaksanaan
pekerjaan.

3.Pekerjaan offschedule yang tidak disebabkan oleh PT PJB UBJOM Tanjung Awar-awar
akan dikenakan denda berdasarkan kontrak

XL

LAPORAN HASIL PEKERJAAN
Pelaksana pekerjaan wajib membuat laporan sebagai berikut:

1.Laporan terkait design dari Engineering C6AB
2.Laporan harian, yang memberikan gambaran mengenai:

a)Progress pekerjaan
b)Catatan dan perintah direksi pekerjaan.
c)Pekerjaan tambah/kurang.
3.Laporan akhir pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, diantaranya meliputi:
a. Penyerahan as build drawing baik mekanik, elektrik, instrument ,sipil, SOP , trouble

shooting dan PM
b) Detail equipment list meliputi:
1) Engineering on Dust fogging C6AB
c) Sertifikat material dan seluruh prosedur yang dipersyaratkan sebelumnya.
• d) Hasil uji test dan laporan commissioning,
e) Operation dan Maintenance Manual.
4.Laporan dalam bentuk hard copy dan soft copy rangkap 3 bendel.
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GARANSIPEKERJAAN
Klaim garansi apabila:
1.Masa garansi hasil pekerjaan adalah 12 (bulan) bulan kalender sejak diterbitkan berita
acara

2.Masa garansi untuk barang adalah 12 (Dua belas) bulan kalender sejak diterbitkan Berita
Acara
3.penyelesaian pekerjaan garansi meliputi material dan jasa (defect pekerjaan)

Xffl.

LAEV-LAIN
Peralatan lain di sekitar yang rusak atau dibongkar akibat pekerjaan, menjadi tanggung jawab
pelaksana pekerjaan untuk memperbaiki dan mengembalikan ke kondisi semula.

