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RINCIAN DAN LINGKUP PEKERJAAN

I.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN :
Pelaksana pekerjaan berkewajiban melakukanpekerjaan Rehabilitasi struktur dan tangki
chlorine plantsebagai berikut :
KOEF.
NO
JENIS PEKERJAAN
/VOL SATUAN
I
1
2
3
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
III

PEKERJAAN PERSIAPAN
Pembersihan
Pengukuran
Mobilisasi alat dan material
PEKERJAAN PENGECETAN STRUKTUR
BAJA, CLADDING, TEMBOK (Primer, & Top
Coat) ex: International (Interthane & Interseal),
Nippon paint (spotless)
Pek. Pembersihan dinding cladding dari minyak, air,
debu, & bahan kimia
Pek. Pengecetan dinding cladding (luar dalam)
Pek. Pembersihan dinding tembok dari minyak, air,
debu, bahan kimia & repair dinding yang retak
Pek. Pengecetan dinding tembok (luar dalam)
Pek. Pengecetan ventilasi besi
Pek. pengecetan atap spandek
Pek. pengecetan Canopi pintu type 1
Pek. pengecetan Canopi pintu type 2
Pek. pengecetan Canopi pintu type 3
Pek. Pembersihan struktur WF, bracing, & pintu dari
minyak, air, debu, & bahan kimia
Pek. Pengecetan Rafter WF 50
Pek. Pengecetan Rafter WF 70
Pek. Pengecetan rafter WF 40
Pek. Pengecetan Connecting kolom WF 50
Pek. Pengecetan Connecting kolom WF 40
Pek. Pengecetan kolom WF 40
Pek. Pengecetan Bracing Double siku 25
PEKERJAAAN PENGGANTIAN PINTU ex:
International (Interthane & Interseal), Nippon
paint (spotless)

1.00
1.00
1.00

Lot
Lot
Lot

1044.99

m²

1044.99

m²

625.20

m²

625.20
24.96
662.40
3.60
5.20
7.60

m²
m²
m²
m²
m²
m²

701.04

m²

84.00
64.00
110.40
53.76
66.24
110.64
204.00

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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NO

JENIS PEKERJAAN

1

Pek. Penggantian Pintu M1 ( 1 x 2.4 m )
ex:
Kusen ( besi UNP 100), Daun pintu ( Plat hitam tbl:
1.2mm/rangka besi hollow 20 x 40mm tbl: 1mm )

2

3

4
5
6
7
8
IV
1
2
3
4
5
6
7
V
1
2
II.

Pek. Penggantian Pintu M2 ( 1.5 x 2.4 m )
ex:
Kusen ( besi UNP 100), Daun pintu ( Plat hitam tbl:
1.2mm/rangka besi hollow 20 x 40mm tbl: 1mm )
Pek. Penggantian Pintu M3 ( 2.4 x 3.6 m)
ex:
Kusen ( besi UNP 100), Daun pintu ( Plat hitam tbl:
1.2mm/rangka besi hollow 20 x 40mm tbl: 1mm )
Pek. Penggantian Pintu M4 ( 3.6 x 4.5 m )
ex:
Kusen ( besi UNP 100), Daun pintu ( Plat hitam tbl:
1.2mm/rangka besi hollow 20 x 40mm tbl: 1mm )
Pek. pengecatan Pintu M1
Pek. pengecatan Pintu M2
Pek. pengecatan Pintu M3
Pek. pengecatan Pintu M4
PEKERJAAAN PENGGANTIAN TALANG ex:
International (Interthane & Interseal), Nippon
paint (spotless)
Penggantian talang galvalum t=1.2mm (Fabrikasi)
Penggantian talang vertical PVC AW 4" Rucika
Pemasangan Roof Drain 4" stainless
Pek. support talang siku L ( 50 x 50 x 4 mm )
Pek. Pengecatan talang galvalum (primer coat)
Pek. Pengecatan talang galvalum (Top coat)
Pek. Pengecatan support talang siku L ( 50 x 50 x 4
mm )
PEKERJAAAN LAIN - LAIN
Bongkar pasang scaffolding
Pek. Finishing/pembersihan lokasi

KOEF.
/VOL SATUAN

3.00

Unit

2.00

Unit

1.00

Unit

2.00

Unit

14.40
14.40
17.28
64.80

m²
m²
m²
m²

2.00
36.00
8.00
31.89
86.40
86.40

Roll
m¹
Unit
Kg
m²
m²

3.20

m²

1.00
1.00

Lot
Lot

URAIAN PEKERJAAN :
Sebelum melaksanakan pekerjaan, pihak pelaksana pekerjaan harus menyampaikan
program kerja dan tahap pekerjaan yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
surat penunjukan ditandatangani. Selanjutnya pemberi kerja akan mengevaluasi dan
memberikan persetujuan terhadap tahap pekerjaan yang dibuat.
Tahap Pelaksanaan Pekerjaan :
1. Pelaksanaan assesment lokasi, konstruksi dan peralatan pendukung.
2. Pelaksana pekerjaan berkewajiban mengadakan dan menyediakan seluruh
komponen pendukung yang dibutuhkan untuk Pengecatan gedung clorination
plant sesuai yang telah di setujui oleh Pemberi Kerja.
3. Sebelum proses pekerjaan, pemberi kerja akan terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan fisik komponen-komponen yang sudah dibeli.
4. Pelaksana pekerjaan berkewajiban melakukan pengecatan sesuai yang telah
disetujui oleh Pemberi Kerja.
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5. Pelaksana pekerjaan wajib membuat prosedur pekerjaan yang disusun dengan
lengkap dan rapi. Prosedur yang telah dibuat harus mendapatkan approval dari
Pemberi Kerja.
6. Pelaksana pekerjaan harus membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dan harus
mendapat persetujuan dari Pemberi Kerja.
7. Pelaksana pekerjaan harus melaksanakan pekerjaan yang bersifat finishing
(pembersihan).
8. Melakukan pekerjaan pembersihan pada besi dan peralatan dari debu, minyak,
garam, karat, dan pengaruh lainnya yang menghambat proses pengecatan, standar
surface preparation yang dipergunakan adalah metode manual cleaning.
9. Proses pengecatan, standar surface preparation yang dipergunakan adalah
ketebalan bidang DFT (Dry Film Thickness) = Struktur diatas 200 mikron untuk
cladding 150 micron
III.

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN :
Pekerjaan ini harus diselesaikan paling lambat 75 ( tujuh puluh lima) hari kalender.
Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi pelaksana pekerjaan diantaranya namun tidak
terbatas pada :
A. Persyaratan Pihak Pelaksana Pekerjaan
1. Memiliki pengalaman untuk pekerjaan di bidang pekerjaan pengecatan.
2. Memiliki supervisor dan teknisi yang telah berpengalaman, dibuktikan dengan
membuat daftar yang terdiri dari nama lengkap, kompetensi ( Painting Inspector )
dan pengalaman proyek yang pernah ditangani.
3. Memiliki peralatan kerja (tools) yang lengkap, dibuktikan dengan membuat daftar
peralatan kerja yang akan digunakan untuk pekerjaan tersebut.
4. Dalam melaksanakan pekerjaan pengecatan untuk segala fasilitas meliputi : power
listrik, alat kerja,air,serta pendukung lainnya adalah tanggung jawab pihak
pelaksana pekerjaan.
B. Persyaratan Umum
1. Pelaksana pekerjaan harus mematuhi peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) yang berlaku di Indonesia dan di lingkungan PLTU Paiton Baru.
2. Pelaksana pekerjaan harus menyediakan peralatan keselamatan kerja yang
memadai sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan.
3. Karyawan yang tidak terdaftar tidak diijinkan melaksanakan pekerjaan di area
PLTU Paiton Baru, karena itu pelaksana pekerjaan wajib mendaftarkan
karyawannya sebelum memulai pekerjaan.
4. Pelaksana pekerjaan harus menyediakan supervisor untuk melakukan pengawasan
pekerjaan.
5. Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab memberikan jaminan asuransi atas segala
bentuk kecelakaan kerja terhadap seluruh pelaksana lapangan yang berada di area
PLTU Paiton Baru.
6. Pelaksana pekerjaan diwajibkan menangani semua kebutuhan untuk pelaksanaan
dan penyelesaian kerja secara cepat, baik dan lengkap.
7. Pelaksana pekerjaan harus telah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin
terjadi akibat letak daerah pekerjaan, termasuk kerusakan peralatan kerja.
8. Pelaksana pekerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan selama
pekerjaan dilaksanakan.
9. Pekerjaan harus diselesaikan dengan lengkap, sempurna dan sesuai dengan
permintaan Pemberi kerja, termasuk perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan
dilingkungan pekerjaan sebagai akibat pelaksanaan kerja ini.
10. Setiap penggunaan sarana milik PLTU Paiton Baru harus mendapatkan ijin dari
Pemberi Kerja.
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11. Sesudah semua pekerjaan dinyatakan selesai, pelaksana pekerjaan harus
melakukan pembersihan lingkungan kerja.
C. Pembuatan Laporan
1. Pelaksana pekerjaan wajib membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan setiap
hari diserahkan kepada pemberi kerja.
2. Pelaksana pekerjaan wajib membuat laporan realiasasi pekerjaan yang sudah
terschedule setiap minggu berupa kurva S
3. Pelaksana pekerjaan wajib membuat laporan hasil Pengecatan gedung clorination
plant.
4. Laporan harus diserahkan kepada Pemberi Kerja dalam berbentuk hard copy dan
soft copy.
D. Kriteria Keberhasilan dan Garansi.
1. Barang/material yang dipasang/diserahkan harus dalam keadaan baru, asli dan
layak pakai/operasional.
2. Bidang hasil pengecatan harus rata dan sama warnanya, baik itu sama terhadap
sesama bidang yang baru dicat atau warna mendekati bidang lain yang tidak dicat
baru.
3. Garansi meliputi garansi hasil pekerjaan selama 6 bulan setelah berita acara
penyelesaian pekerjaan dinyatakan selesai.
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