PT PEMBANGKITAN JAWA-BAU
UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMEUHARAAN PLTU TANJUNG AWAR-AWAR
Jl. Tanjung Awar-Awar, Ds Wadung, Kec. 3enu, Tuban 62352, Telp (0356) 320320, Fax (0356) 329090
(FMA-06.1.2.27, Rev.OO, 15Des2014)

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 115.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

: Upgrade System Hydraulic Stacker Reclaimer 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 surat dukungan dari manufaktur pompa dan motor,
c Bekerja dalam kaidah K3 dan 5S.
d. Penyedia Barang/Jasa merupakan distributor resmi dan memiliki pengalaman sejenis minimal 2 (dua) 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 15 Agustus 2019 s.d. 27 Agustus 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 Rabu, tanggal 21 Agustus 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.
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PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
FORMULIR
KERANGKA ACUAN KERJA

UP GRADE SYSTEM HYDRAULIC STACKER RECLAIMER
di PLTU Tanjung Awar-awar
(ANGGARAN RKAU 2019)
LATARBELAKANG
Staker Reclaimer berfungsi sebagai alat xmloading dan loading batubara, salah satu

equipment yang penting adalah system hydraulic luffing dan hydraulic triper. Hydraulic ini
digunakan sebagai gaya pendorong lengan stacker reclaimer naik turun untuk mengatur atau
menata batu bara saat unloading ke stock pile dan loading batu bara ke bangker.
Hydraulic stacker reclaimer sekaligus sebagai penahan beban saat loading dan unloading,
berdasarkan inspeksi dilapangan hydraulic stacker reclaimer ini sudah mulai bocor dan ini bisa
membahayakan pekerja atau operator di area coal yard dan berpotensi mengganggu kinerja.
Maksud dari upgrade system hydraulic stacker reclaimer UBJOM Tanjung Awar - Awar

ini adalah menghindari risiko kecelakaan kerja akibat lemahnya hydraulic luffing maupun
hydraulic triper yang sudah mulai bocor halus maupun oil berkurang secara cepat.
Tujuan dari upgrade system hydraulic stacker reclaimer UBJOM Tanjung Awar - Awar

ini adalah:
•Mengganti hydraulic liffiing stacker reclaimer.
•Mengganti hydraulic power unit stacker reclaimer.
•Meningkatkan kesiapan peralatan stacker reclaimer.

1.1 Gambar hydraulic pressure unit

m
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1.2 Gambar hydraulic pressure unit

1.3 Gambar cylinder set luffing

n.

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

dan tidak terbatas pada:
1. YD126-3Pffl0ffl^^^ (Aktuator Luffiying Boom Conveyor)

IIL

LINGKUP PEKERJAAN
A. Lingkup Detail Pekerjaan.

Lingkup detail pekerjaan yang dimaksud adalah :
i. Pengadaan hydraulic stacker reclaimer (luffing dan tripper) dari motor, pompa, dan
equipment-equipment yang didalam satu box system hydraulic stacker reclaimer PLTU
UBJ O&M Tanjung Awar - Awar (standart manufacture : Japan, Amerika Utara dan
Eropa barat).
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ii. Upgrade PID Hydraulic luffing dan Hydraulic tripper stacker reclaimer PLTU UBJ O&M
Tanjung Awar - Awar.

iii. Pengujian hasil pengerjaan pemasangan hydraulic, upgrade PID hydraulic meliputi: hasil
sambungan pipa (fitting), hasil pengecatan spesifikasi teknik, visual check keseluruhan
dan fungsi.
B. Lingkup Detail Material.

1.1 Minimum Spesifikasi Hydraulic :
a.Luffing actuator drawing YD 126-3P^fffil #l^3 (aktuator luffing boom): 2 set
b.Hydraulic Power Unit Luffing : 1 set (include accessories)
-Rating pressure

: 16Mpa

-Rating flow: 45 1/min
-Power of motor

: HKw

-IP: 55

c.Cylinder Manifold: 2 set (include accessories)
-Material: 6061 T6 extruded alloy bar
-Valves for synchronization of both cylinders

-Counter-balance for load holding (to avoid the cylinders slip down)
d.Pipe Installation: between HPU to Cylinder (include accessories)
-Stainless steel pipes/tubes for corrosion resistant
-Proper pipes/tubes thickness for high pressure application

-Welded/fitting for pipes/tubes connection
-Clamping on frames with heavy range clamp
-High pressure hoses connection between pipes/tubes to cylinder for movable
parts.

IV.

PERFORMANCE DESIGN
Performance Design tidak terbatas pada:
1.Hydraulic power unit yang terdiri dari motor, pompa, valve solenoid, working pressure, level
oil sensor.

2.Cylinder manifolds yang terdiri dari material,valve, keseimbangan beban setiap cylinder.
3.Pipe installation yang terdiri dari material, kesesuaian fitting, welding, clamping dan hose
connection.
4.Hydraulic cylinder yang terdiri dari kesesuaian ukuran dengan eksisting.
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KUALIFIKASIPEKERJAAN
1.Distributor resmi dan pengalaman dalam pekerjaan di bidang sejenis minimal 2 kali.
2.Pihak ke 3 memberikan surat pemyataan terkait dengan levering barang 5 bulan

3.Menyertakan Sertifikat COO dan COM.
4.Memiliki personil pengawas bersertifikat AK3 umum (minimum 1 orang) yang masih
berlaku untuk pembuatan JSA (Job Safety Analysis) dan membantu pengawasan dilapangan.

6Memberikan data diri terkait pekerja dengan melampirkan CV dan KTP.
7Menyerahkan Kurva S untuk pekerjaan nya.
8Menyerahkan laporan pekerjaan.
9Menyertakan surat dukungan (copy/asli) dari manufaktur pompa dan motor.

VL

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 PT PJB.
3.Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas safety dan telah

mendapatkan izin (hot work permit) dari K3.
4.Setiap alat angkat dan angkut harus memiliki SIO dan manuver crane atau alat berat yang
lainnya dalam pengawasan petugas safety dan K3.
5.Karyawan yang tidak terdaftar tidak diizinkan melaksanakan pekerjaan di area.
6.Pelaksana pekerjaan harus menyediakan tempat fabrikasi dan istirahat personil di tempat
yang ditentukan direksi pekerjaan.

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

Item Material/Peralatan

Pelaksana pekerjaan

PTPJB

Peralatan angkat angkut

Direksi kit
Air
Panel box portable

•

V

PT PEMBANGKTTAN JAWA BALI
UBJ O&M PLTU TANJIJNG AWAR-AWAR

No. Dokumen

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

:

FMA-04.1.4.1

No. Revisi

:

00

Tgl. Berlaku

:

15-Juni-2014

Halaman

:

6 dari 9

FORMULIR
KERANGKA ACUAN KERJA
Penerangan

Power Supply

V

Material consumable

Scafolding
Alat pemadam kebakaran ringan
Special tools dan tools set

V
V

Loading temporary area

VIIL DETAIL PELAKSANAAN PEKERJAAN
8.1 Persiapan Pekerjaan
8.1.1.Kick off meeting terkait dengan rencana, jadwal, kurva S, JSA (Job Safety
Analysis) kerja dengan user dan pihak terkait, paling lambat satu minggu setelah
ada surat penunjukan pemenang.
8.1.2.Memberikan prosedur dan detail metode pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
8.1.3.Klarifikasi kondisi aktual di lapangan.
8.1.4.Melakukan koordinasi dengan PT.PJB UBJOM TJ. Awar - Awar satu minggu
sebelum pelaksanaan pekerjaan (tentative).
8.1.5.Memberikan

dan

mempresentasikan

prosedur

pekerjaan

terkait

dengan

perlengkapan tools, angkat & angkut, perlengkapan K3 yang digunakan, dan
perlengkapan APAR serta mendapat persetujuan dari direksi pekerjaan, adapun
ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan KAK.
8.1.6.Mempersiapkan tenaga pelaksana pekerjaan dan melampirkan dafitar nama-nama

pelaksana pekerjaan berikut copy kartu identitas (KTP) termasuk dokumen
pendukung kompetensi/keahlian yang dimiliki oleh masing-masing dan BPJS
Ketenagakerj aan.
8.1.7.Identitas seluruh tenaga kerja pelaksana pekerjaan harus sesuai dengan daftar
tenaga kerja pada saat penyerahan dokumen penawaran / pengurusan safety permit.
8.1.8.Memiliki asuransi kesehatan dan ketenagakerj aan untuk semua pekerja yang
terlibat proses pelaksanaan pekerjaan didalam unit.
8.1.9.Pemenuhan kelengkapan safety dan working permit untuk pekerjaan di site.
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8.2 Pelaksanaan Pekerjaan

8.2.1.Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati (JSA dan
metode kerja).
8.2.2.Pekerjaan hams membuat hot work permit,working permit, safety permit dan
permit harian.

8.2.3.Pekerjaan yang tidak memiliki permit bisa langsung diberhentikan oleh bidang
K3, User, dan orang yang berwenang serta berkompeten.
8.2.4.Pelaksana pekerjaan selalu menggunakan APD dan peralatan safety selama
melaksanakan pekerjaan.
8.2.5.Semua pekerjaan pengelasan hams disediakan APAR.
8.2.6.Pelaksana pekerjaan wajib mengajukan ijin terkait pekerjaan yang dilaksanakan

diluar jam kerja.
8.2.7.Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan
akibat kelalaian pelaksana pekerjaan.
8.2.8.Pelaksana pekerjaan bertanggungjawab mengembalikan dan memperbaiki
semua bagian yang dibongkar dalam scope pekerjaan.
8.2.9.Pembongkaran hydraulic luffing dan hydraulic tripper disimpan pada area yang
sudah disediakan.
8.2.10.Upgrade PDD Instalasi pipa hydraulic.

8.3 Pasca Pekerjaan

8.3.1.Pelaksana membuat as built drawing setelah pekerjaan.
8.3.2.Pelaksana pekerjaan berkoordinasi terhadap penanganan limbah cair yang akan
berdampak terhadap lingkungan dengan PT.PJB. UBJOM PLTU TJ. Awar - Awar.
8.3.3.Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab terhadap segala pembuangan limbah non
B3 dengan persetujuan PT PJB PT.PJB. UBJOM PLTU TJ. Awar - Awar.
8.3.4.Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab terhadap mobilisasi limbah B3.

8.3.5.Material diterima oleh gudang PT PJB PT.PJB. UBJOM PLTU TJ 15 hari sebelum
pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan COO dan COM.
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IX.QUALITY ACCEPTANCE
9.1.Barang
a.Melampirkan spesifikasi teknis secara detail system hydraulic tripper dan
system hydraulic luffing yang akan ditawarkan termasuk diantaranya dan tidak
terbatas pada ukuran, desain, dimensi, dan material properties / certificate.
b.Painting dual component

(Primer Epoxy : 200 micron Finish/Polyurethane : 70 micron)
9.2.Jasa

a.Pengecatan menggunakan dual component dengan warna disesuaikan dengan
existing.
b.Dilakukan titik Tpengetessm penetrant test apabila diperlukan.

X.MATERIAL SISA/LIMBAH
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.

XL

DELIVERY (DURASI DAN JADUAL)
1.Proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama

150 (Seratus Lima Puluh) hari

kalender terhitung sejak kick of meeting. Dengan rincian sebagai berikut: 90 (Sembilan
Puluh) hari kalender pengadaan upgrade system hydraulic dan material dan 60 (Enam
Puluh) hari kalender jasa pekerjaan di site.
2.Tim Pelaksana Pekerjaan harus membuat laporan harian kegiatan pelaksanaan pekerjaan.

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

XIL LAPORAN HASIL PEKERJAAN
Pelaksana pekerjaan wajib membuat laporan sebagai berikut:
1. Laporan harian, yang memberikan gambaran mengenai:
a) Progress pekerjaan
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b)Catatan dan perintah direksi pekerjaan.
c)Pekerjaan tambah/kurang.
2.Laporan akhir pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, diantaranya meliputi:

a)Drawing yang sesuai dengan kenyataan yang telah dikerjakan oleh kontraktor serta
memuat perubahan-perubahan terdahulu.

b)Detail equipment list meliputi:
c)Sertifikat material (COM dan COO) dan seluruh prosedur yang dipersyaratkan
sebelumnya.

d)Hasil uji test dan laporan commissioning.
e)Operation dan Maintenance Manual.

3.Laporan dalam bentuk hard copy dan soft copy rangkap 3 bendel.

XIIL GARANSI PEKERJAAN
Klaim garansi apabila:
-Masa garansi hasil pekerjaan adalah 12 (bulan) bulan kalender sejak diterbitkan berita
acara

-Penyelesaian pekerjaan garansi meliputi material dan jasa (defect pekerjaan)
XIV.LAIN-LAEV
Peralatan lain di sekitar yang rusak atau dibongkar akibat pekerjaan, menjadi tanggung jawab
pelaksana pekerjaan untuk memperbaiki dan mengembalikan ke kondisi semula.
XV.LAMPIRAN

