PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
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: 107.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/Konstruksi 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.Pelaksana pekerjaan memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) dan Surat Ijin Usaha Jasa
Konstruksi (SIUJK)
e 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.
f. 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 22 Juli 2019 s.d. 31 Juli 2019
Pukul: 14.00 WIB s.d. 00.00 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 25 Juli 2019, jam 10:00, 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, 22 Juli 2019
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PENGADAAN RENOVASI BANGUNAN MAINTENANCE BUILDING
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PEKERJAAN RENOVASIBANGUNAN MAINTENANCE BUILDING
DIVISISARANA
SUMBER PENDANAAN: ANGGARANINVESTASI2019
L

Pendahuluan
Setiap bangunan yang berdii, periu dilakukannya pemefiharaan bale secara rutin maupun
berkala. Pemeliiaraan bangunan dilakukan untuk menjaga kenyamanan, dan keandalan bangunan
sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Namun siring meningkalnya pembangunan umumnya

tidak disertai dengan pemeliiaraan yang baik. Hal ini menimbulkan masalah-masalah pada
bangunan seperti kebocoran, rusaknya utilitas dan sarana penunjang dan berkurangnya keandalan
bangunan.

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

building. Untuk menjaga keandalan bangunan pada maintenance building maka periu dilakukan
pemeliiaraan 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
fungsi.

Maksud dan KAK pekerjaan renovasi bangunan maintenance building 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 lokasi pekerjaan renovasi bangunan maintenance building PT
OPJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar.
2)Menentukan lingkup pekerjaan pekerjaan renovasi bangunan maintenance building PT
PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar.
3)Menentukan proses Quality Control terhadap has! pelaksanaan pekerjaan renovasi
bangunan maintenance building.

III. Spesifikasi dan Lingkup Pekerjaan
IIU Spesifikasi material
a.Jenis

:Granio

b.Ukuran

: 60 x 60 cm cm sesuai desain

a Wama

: sesuai desain

d.KekuatanTekan

: Sesuai dengan PUBI -1982 (450 kg/cm2)

e.Bahan Perekat

: Adukan spesi 1 PC: 3 pasir pasang dRambah bahan perekat/Carofix

2 (Portland Cement produk Semen Gresik) atau jenis mortar instan.
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f.Bahan Pengisi Siar: Grout semen berwama/ICI grout
g.Semen Portland harus memenuhiNI- 8.
h.Pasir dan air harus memenuhi PUBB -1970 (Nl - 3) dan PU -1982.
i.Cat dinding interior anti noda.

j.Cat besi anti (carat
k.List granrte/plint granito 10x60 cm.
I.Stepnosing granite ukuran 10x60 cm.
m.Plafon akustik armstrong 60x60 cm.
n.Coating atap, ketebalan 1000 micron.

o.Scaffolding jenis pipa.

O

ll\2 Lingkup Pekerjaan
A.Pekerjaan Persiapan

1.Pembongkaran keramik eksistting lantai mefiputi lantai lorong lantai 1, 2, dan 3
termasuk keramik eksisting tangga dan plint antara dinding dan anak tangga.
2.Pembongkaran plesteran pada atap (plat atap beton) yang rusak/mengetopas sampai
dengan elevasi atap semuia.
3.Pembongkaran plafon yang rusak.
4.Memindahkan material-material sisa yang tidak dipergunakan.
5.Pemasangan scaffolding sesuai dengan keperiuan.
B.Pekerjaan Pelaksanaan

1. Pekerjaan pasangan granite dan list/plint keramik & plafond
-Volume pemasangan granite = 497,36 m2
-Volume pemasangan stepnosing granite 10x60 cm = 134 m
-Volume pemasangan plint granite 10x40 cm = 285 m

o

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

b.Adukan pengikat menggmakan bahan perekat
c.Bidang lantai granite, stepnosing, dan plint yang terpasang harus benar-benar rate
dengan memperhatikan kemringan lantai untuk memudahkan pengalfean.
d.Pote pemasangan granite, stepnosing, dan plint hams sesuai atau petunjuk
pengawas.
e.Lebar siar-siar hams sama dengan kedalaman maksimal 2 mm membentuk garis
torus atau sesuai dengan gambar atau petunjuk Pengawas.
f.Pemotongan granite, stepnosing, dan plint hams menggunakan alat pemotong
khusus, sesuai dengan petunjuk pabrik.
g.Sebelum granite, stepnosing, dan pint dipasang, teriebii dahulu hams direndam

dabm air hingga jenuh.
h. granite, stepnosing, dan plint yang sudah terpasang hams dibersiikan dari segala
macam noda yang melekat, sehingga benar-benar bersih.
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i. Penggantian dan pemasangan plafon yang rusak menggunakan plalon akustik

armstrong 60x60 cm dengan total luasan 19,69 m2
2. Pekerjaan Pengecatan Dinding, H-Beam, Pintu Ruangan dan Box Hydrant (Total
volume pengecatan = 456,41 mz)
a.Untuk pekerjaan cat, jangan dilakukan dalam keadaan cuaca lembab dan hujan
atau angin berdebu, yang akan mengurangi kualitas pengecatan dalam keadaan

terfindung dari basah dan lembab ataupun debu.
b.Permukaan bahan yang akan dicat harus benar-benar sudah dipersiapkan.
Permukaan yang akan dicat harus benar-benar kering, bersih dari debu,
lemak/minyak dan noda-noda yang melekaL
c.Setiap pengecatan yang akan dimulai pada suatu bidang, harus mendapat
^^persetujuan dari pengawas.

(1d. Kontraktor tidak diperkenankan memulai suatu pekerjaan di suatu tempat bib ada
kebinan/perbedaan di tempat itu sebelum kebinan tersebut disebsaikan.
e.Bib ada kebinan dabm hal apapun antara gambar dan bb-bbnya, maka
Kontraktor harus segera mebporkannya kepada pengawas pekerjaan.

f.Kontraktor wajib memperbaiki/mengubngi/mengganti kerusakan yang terjadi sebma
masa pebksanaan dan masa garansi, atas beban bbya kontraktor, sebma

kerusakan bukan disebabkan oteh tbdakan Pemberi Tugas.
g.Lakukan pengecatan dengan cara terbaik, yang sesuai dengan prosedur dan teknk
pengecatan sesuai jenis cat Dilakukan kecuali spesifikasi bin. Jadi urutan
pengecatan, penggunaan bpisan-bpisan dasar dan tebal bpisan penutup minimal
sama dengan persyaratan pabrik. Pengecatan harus rata, tidak bertumpuk, tidak
bercucuran ateu ada bekas-bekas yang menunjukkan tenda-tenda sapuan atau
semprotan dan roller.

h. Kesbpan dinding dabm aplikasi cat harus didasarkan pada evabasi pabrik cat
i. Sapukan semua dasar dengan cat dasar memakai kuas. Penyemproten hanya

(^^diginkan dibkukan bib disetujui pengawas pekerjaan.
j. Pengecatan kembaK dibkukan bib ada cat dasar ateu cacat akhir yang kurang
menutupi, atau bpas. Pengulangan pengecaten dibkukan sebagaimana ditunjukkan

oleh pengawas pekerjaan, serta hams mengikuti petunjuk dan spesifikasi yang
dikeluarkan pabrik yang bersangkuten.
k. Pembersihan permukaan hams mendapat persetujuan. Pekerjaan termasuk
penggunaan ongkos, pencucian dengan air, maupun pembersihan dengan kan
kering.

I. Kerapian pekerjaan cat ini dituntut untuk tidak mengotori dan mengganggu
pekerjaan finishing bin, ateu pekerjaan bin yang sudah terpasang. Pekerjaan yang
tidak sempuma diubng dan diperbaiki atas tenggungan Kontraktor.
m. Untuk pengecaten H-beam eksisting, pintu ruangan dan box hydrant pada area
sekiter tengga menggunakan cat besi dengan total vobme 278,42 m2.
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3. Pekerjaan Coating
a.Seluaih permukaan area yang akan dicoating diatakan tertebtr dahulu
menggunakan mesin polish (wire brushes) supaya permukaan lantai rata termasuk
dinding setinggi 50 cm.
b.Sisa kotoran dan debu dibersihkan menggunakan alat penyedot (vacum cleaner).
a Kotoran cairan berupa mmyak, oli, maupun bahan kimia lain dibersihkan

menggunakan cairan degreaser dengan jangka waktu 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 dicoating tertutup,

tidak kasar, dan tidak terdapat dilatasi termasuk dinding setinggi 50 cm.
e.PengapHkasian lapisan primer coat dilakukan seteiah permukaan area tidak memiliki
dilatasi dan diberikan jangka waktu minimal 1 x 24 jam sebekim pengaplikasian
ftlapisan body coat tebal 300 micron.

f.Pengaplikasian lapisan top coat dilakukan seteiah lapisan body coat mengering
mengeras dan diberikan jangka waktu minimal 1 x 24 jam.
g.Wama pada lapisan top coat yang digunakan wama hijau.

h. Pengaplikasian lapisan top coat dilakukan minimal hingga 2 kali hingga total
ketebalan lapisan coating mencapai 1000 p.
i. Permukaan area yang telah dilapisi dengan lapisan coating dikeringkan hingga
mengeras, dengan jangka waktu minimal 1 x 24 jam.
j. Kotoran dan debu pada permukaan coating yang telah mengeras, dibersihkan
menggunakan cairan degreaser.

k. Permukaan area yang telah dilapisi dengan lapisan coating tidak diperbolehkan
untuk dipergunakan dengan jangka waktu minimal 12 sampai 24 jam seteiah
pengaplikasian lapisan coating.
I. Pengaplikasian lapisan coating dilakukan sesuai dengan arahan direksi pekerjaan.
m. Hasil perkerjaan rata dengan ketebalaan rata dengan ketebalan 1000 micron (tidak
(^*^ada garis sambungan coating).
n. Hasi pekerjaan seteiah kering membentuk permukaan yang rate dan mengkilap
(glossy).
o. Hasi pekerjaan seteiah kering keras, kedap air, dan tehan kimia.

p. Ketebalan floor coating hams mencapai 1000 micron dibuktikan dengan pengukuran
bersama user (lokasi ditentukan oteh user),
q. Has! ketebalan coating hams dapat dbuktikan secara manual kepada user dengan
menggunakan thickness meter.
C. Pekeijaan penutup
1.Lokasi pekerjaan hams bersir dan semua aktifitas proyek.
2.Segate sesuatu yang terkena dampak pekerjan hams dikembalikan ke kondisi semula.
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Lingkup pekeijaan yang dibutuhkan untuk spesifikasi pekerjaan renovasi bangunan maintenance

building PT PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar adalah sebagai berikut:
•Pengadaanpekeijaan renovasi bangunan maintenance building

sesuai dengan spesifikasi dalam KAK
•Perbaikanrenovasi bangunan maintenance building PT PJB
UBJOM Tanjung Awar-awar oleh pliak ketiga
•Pemeriksaan Pekerjaanrenovasi bangunan maintenance building Dilakukan
pemeriksaan pekerjaan sesuai kontrak yang

mengacu pada spesifikasi dalam KAK tersebut dimana
dilakukan oleh tim pemeriksa barang dan jasa PT
PJB UBJOM Tanjung Awar-awar.

O

IV.1 Tahap Persiapan
•Sebekim di mulai pekerjaan, pihak ketiga hams kordinasi dengan direksi pekerjaan atau pengawas
untuk kordinasi scope pekerjaan yang akan dilakukan.

•Sebekim memulai pekerjaan pihak ketiga wajib mendapatkan working permit dari PT PJB UBJOM
PLTU Tanjung Awar-awar.

•Pihak ketiga wajib melampirkan daflar pekerja (ID Card) dan daftar peralatan selama proses
pelaksanaan pekerjaan, pihak ketiga harus di damping oleh pengawas pekerjaan yang akan
digunakan.
•Pihak ketiga sebekim melaksanakan pekerjaan hams membuat lime schedute pekerjaan dan di
setujui oleh direksi pekeijaan.

^2 ProsedurK3
•Selama pekerjaan di mulai pihak ketiga hams menyediakan peralatan safety (APD, Sabuk pengaman,
masker, dfl).

O

•Mengikuti peraturan K3 di lingkungan PT PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar.
•Hal-hal yang tknbul (kecelakaan kerja akibat keialaian manusia) menjadi tanggung jawab pihak
pelaksana/pihak ketiga.
•Untuk pekerjaan pada area ketinggian (minimal 2 meter) wajib menggunakan scaffolding (scaffolding
jenis pipa) dan memBiki penanggung jawab (scaffolder bersertifikat) pada saat pemasangan.
IV3 Material Limbah
•Limbah bekas pekerjaan hams di buang dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan oleh PT
PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar.
•Pekerjaan dfoyatakan sefesai bila kotoran atau sampah bekas pekerjaan telah di bersihkan.
•Sistem bertungsi dengan baik.
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NA Perkiraan Biaya Pekerjaan
Besamya perkiraan biaya pekerjaan renovasi bangunan maintenance building Unit PT PJB
UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar teriampir.
IV.5 Waktu Penyeiesaian Pekerjaan
Jadwal pekerjaan renovasi bangunan maintenance building dilaksanakan 80 (delapan puluh) hari
setelah penunjukan pekerjaan.
IV.6 Laporan Penyeiesaian Pekerjaan

o

Hasil akhir dari pekerjaan pengadaan ini adalah laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan
mulai dari pembersiran, pembongkaran, dan pelaksanaan pekerjaan sampai akhir serta pembuatan
Berita Acara pekerjaan renovasi bangunan maintenance building. Laporan di buat dalam hard copy
rangkap 3 dan soft copy 1 rangkap dengan isi laporan teiah di setujui oleh dkekst pekerjaan PT PJB
UBJOM Tanjung Awar-awar.
IV.7 Garansi Pekerjaan

Garansi hasil pekerjaan adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai dari saat penyerahan
pekerjaanAJiterbitkan Berita Acara hasil pemeriksaan.
IV.8LairHain
Peralatan pekerjaan disediakan oleh p^^ak kedua.

