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, 15Des2014)

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 128.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

: Penambahan Line Reject RO To Chlorint Plant 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 welder bersertifikasi minimal 4F dan 6G
c Memiliki welding inspector bersertifikat
d. Memiliki NDT inspector bersertifikat.
e Memiliki personil yang mampu menganalisa hasil butt fussion.
f. Bekerja dalam kaidah K3 dan 5S.
g Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman sejenis minimal 3 (tiga) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Pengaiaman 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.
h 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 28 Agustus 2019 s.d. 09 September 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 03 September 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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PENAMBAHAN LINE CONCENTRATE WATER POOL TO CHLORINATION PLANT
(RKAl! 2019)
I.PENDAHULUAN
Pada PT. PJB PLTU Tanjung Awar-awar mempunyai water treatment plant yang
berfungsi untuk memproduksi semua kebutuhan air bagi operasioanal PLTU. Pada
dasarnya ada 2 jenis air yang di butuhkan PLTU yaitu demin water dan raw water. Demin
water berfungsi untuk mensuplai boiler dalam memproduksi uap penggerak turbin
sedangkan raw water berfungsi sebagai pendingin (cooling water) bagi mesin-mesin PLTU
dan dipergunakan sebagai service water. Untuk memproduksi raw water yang di perlukan

adalah sistem SWRO.
Secara umum fungsi SWRO memproses air laut menjadi raw water. Proses kerja
SWRO yaitu dengan proses filtrasi, mampu menyaring molekul yang lebih besar dari
molekul air. Oengan proses filtrasi tersebut di dapatkan hasil raw water dan concentrate

water. Concentrate water adalah air hasil reject product SWRO yang mempunyai kadar
garam yang tinggi yang mana akan di tampung pada concentrate water pool. Selama ini
concentrate water berfungsi sebagai backwash pada dual media filter & sand filter dan
apabila level pada concentrate water pool penuh concentrate water di pompa pada
outall.

Untuk meningkatkan reliability dan efisiensi maka perlu penambahan line
concentrate water pool to chlorination plant, dari pada concentrate water di kembalikan

lagi ke outfall lebih baik digunakan sebagai bahan baku chlorination karena airnya lebih
bersih sehingga chlorination plant menjadi lebih handal.
II.MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dilakukannya pekerjaan penambahan line concentrate water pool to

chlorination plant adalah untuk menjaga kehandalan chlorination plant supaya product
yang dihasilkan maksimal. Tujuan dari KAK ini adalah:
1. Menentukan spesifikasi teknik line concentrate water pool to chlorination plant sesuai
kebutuhan pengadaannya di PT. PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar.
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2.Menentukan lingkup pekerjaan {Scope of Supply) line concentrate water pool to
chlorination plant di PT. PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar.
3.Menentukan waktu penyelesaian (delivery time) pekerjaan line concentrate water

pool to chlorination plant di PT. PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar.
4.Menentukan Quality Acceptance dan proses Quality Control terhadap hasil
pelaksanaan pekerjaan line concentrate water pool to chlorination plant di PT. PJB
UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar.
5.Garansi proyek pekerjaan line concentrate water pool to chlorination plant di PT. PJB
UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar.

III. DATA SPESIFIKASI
Kebutuhan spesifikasi material untuk pekerjaan line concentrate water pool to
chlorination plant di PT. PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar.
Bill of Quantity (BoQ) line concentrate water pool to chlorination plant.

No

Item

Model & Specification

Qty

I nit

1

Pipa HDPE

DN250,PN 1,0

50

Ea

2

Elbow HDPE

DN25O,PN1,O

20

Ea

3

Concentrate water tank

V=20000 liter

1

Ea

03500 * 5000
4

Pipa Carbon Steel ASTM A53

DN200, Sch 40

10

Ea

5

Elbow 90 Carbon Steel ASTM

DN200, Sch 40

20

Ea

1

Lot

1

Lot

A234
6

Bolt & Nut

7

Support Tangki

1000 x 1000

IV. LINGKUP PEKERJAAN
A. Lingkup Detail Pekerjaan
Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi:
1.Pengadaan material.

2.Pengadaan jasa instalasi, meliputi:
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a.Mefakukan hydraulic calculation dan drawing mengenai instalasi pemipaan.
b.Mempresentasikan prosedur pekerjaan untuk mendapatkan approval dari
direksi pekerjaan.
c.Installasi pipa utama line dari concentrate pool menuju chlorinationplant
d.Pengujian kualitas instalasi.
e.Pembuatan

manual book mengenai

instruksi

pengoperasian dan

pemeliharaan serta asbuilt drawing.
3.Pengadaan dokumentasi / sertifikat layak operasi.

4.Memberikan pelatihan terhadap personil PJB maksimal 7 orang terkait inspection,
testing dan maintenance.

B. Klasifikasi Minimal Pelaksana Pekerjaan
Adapun beberapa klasifikasi yang harus dipenuhi oleh pihak pelaksana adalah sebagai
berikut :
1.Perusahaan berpengalaman.

Berpengalaman minimal 3 (tiga) kali dalam pekerjaan installasi piping dan
pembuatan storage tank dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan
dengan dokumen kontrak, dokumen berita acara penyelesaian pekerjaan atau
completion statement yang dinyatakan diterima oleh customer dengan
memenuhi mutu yang ditentukan dan surat customer satisfaction (merupakan

bukti tidak ada complain).
2.Pelaksana pekerjaan mempunyai personel yang bersertiflkasi:
-Memiliki welder yang bersertiflkasi minimal 4F dan 6G.
-Memiliki welding inspector yang bersertifikat.

-Memiliki NOT inspector yang bersertifikat
-Memiliki personil yang mampu menganalisa hasil butt fussion.
-Memiliki personil K3 umum yang bersertifikat.
-Dari point dibuktikan dengan sertifikasi yang masih berlaku.
3.Pelaksana pekerjaan harus mempunyai peralatan yang lengkap.
4.Peralatan yang dibutuhkan include safety tools.

5.Bekerja dengan kaidah K3 dan 5S.
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6.Membuat flow chart pekerjaan line concentrate water pool to chlorination plant.
7.Pelaksana pekerjaan harus mempunyai personel yang berpengalaman dengan

kualifikasi yang sesuai dengan bidang tugasnya yang direkomendasikan / disahkan
(certified) oleh partner / principal / pabrik dari produk yang ditawarkan.
Setiap point diatas pelaksana pekerjaan diwajibkan menunjukkan dengan data

pendukung / dokumentasi pekerjaan yang pernah dilaksanakan.
C. Persiapan Pekerjaan
Sebelum pelaksanaan pekerjaan, pihak pelaksana pekerjaan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.Sebelum pekerjaan dilaksanakan pihak pelaksana harus berkoordinasi {Kick off
Meetting) untuk menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan kepada PT. PJB
UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar untuk disetujui bersama.
2.Pelaksana pekerjaan menyediakan material consumable untuk pelaksanaan ;

pekerjaan (Tools, special tools, alat angkut) yang digunakan.
3.Pelaksana pekerjaan menyiapkan perlatan safety sebelum melakukan pekerjaan.

4.Pelaksana pekerjaan melakukan safety briefing dengan bidang K3 PT PJB UBJOM
PLTU Tanjung Awar-Awar.
5.Pelaksana

pekerjaan

wajib

membuat

prosedur

pemasangan

dan

pemeriksaan/Quo//fy Control yang disusun dengan lengkap dan harus rnendapatkan
approval dari PT. PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar.
6.Memaparkan schedule kerja dan Work Breakdown Structure (Organisasi Pelaksana

Pekerjaan).
7.Approval prosedur dan daftar kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang disediakan.
8.Pemenuhan kelengkapan safety dan working permit untuk pekerjaan di site.

9.Pelaksana pekerjaan wajib menyusun final report hasil pelaksanaan assessment
yang berisi:
•Semua laporan kegiatan yang dilakukan.
•Technical specification peralatan.
•Hasil assessment dan rekomendasinya.
•Foto progress pekerjaan.

i
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Sertifikasi pendukung hasil assessment.

0. Aspek Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Apabila dalam pelaksanaannya barang / spare part tersebut dikerjakan didalam unit^
maka:

1.Selama melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyediakan perlatan safety (APD),
seperti sabuk pengaman, helm, masker, dll serta mengikuti peraturan K3

dilingkungan PT. PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar.
2.Pada proses atau kegiatan yang berhubungan dengan chemical maka harus seijin K3
dan User yang berkepentingan pada area atau proses tersebut.
3.Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas safety
dan K3.
4.Manuver mobile crane dalam pengawasan petugas safety dan K3.

5.APAR dan APAT menjadi tanggung jawab pihak pelaksana pekerjaan.
6.Pelaksana pekerjaan harus meiakukan identifikasi potensi bahaya pekerjaan yang
dilaporkan ke PT. PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-awar sebelum dimulai pekerjaan.

7.Setiap pekerjaan pemasangan scaffolding harus menyertakan sertifikasi scaffolding
dan dalam pengawasan petugas safety.

E. 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

Dlreksi kit

Pelaksana pekerjaan

UBJOM

V
V

Sanitasi

y
Panel box
Penerangan

y
y

Power Supply
Material consumable
Scafolding
Mesin las

y
y
y
y

m
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V
V

Loading temporary area

y
F. Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan

1.Suplai Material;
a) Pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi include mill certificate.
2.Jasa Installasi Piping
a)Proses Preparation
-Membuat galian tanah sedalam 1,5 m untuk menyipakan penempatan

pipa HOPE sebagai installasi line concentrate menuju chlorination plant
-Menambahkan pasir pada galian setinggi 0,25 m sebagai dasar / tumpuan
pipa HDPE.

b)Proses Fabrikasi Installasi Piping
-Menyiapkan pipa HDPE ke site project.
-Proses penyambungan pipa HDPE dengan menggunakan teknik butt
fusion.

-Memindahkan pipa HDPE yang sudah selesai proses penyambungan ke
underground.
-Penimbunan pipa HDPE yang sudah terintalasi di underground.
-Pembutan line dari tangki menuju inlet sea water pump chlorination.
3.Pemeriksaan Barang dan Pengujian Kualitas Hasil Pekerjaan
•Material Acceptance Test
Pelaksana harus menjamin seluruh unit peralatan dan material yang
didatangkan adalah baru (New Product),bebas dari defective material,
improver material dan menjamin terhadap kualitas atau mutu barang sesuai

dengan tujuan spesifikasi.
•Installasi Test
Pengujian pengelasan mengunnakan metode NDT.
•Hydro Test
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Pengujian ini dilakukan dengan cara mengopersikan penambahan line!
concentrate water menuju chlorination plant sesuai dengan kondisi actual

peralatan ketika beroperasi selama 24 jam untuk melakukan analisa kebocoran
pada keseluruhan instalasi.
•Apabila terdapat kerusakan pada saat kegiatan pengujian, maka pihak ke-3

bertanggung jawab atas equipment tersebut
•Pengecekan hasil pekerjaan (site visit) dari pihak supplier satu bulan sekali
selama masa garansi.
•Pembersihan sekitar area pekerjaan.

•Mobilisasi sisa-sisa pekerjaan di tempat yang sudah ditentukan.
G. Material Sisa/Limbah
Setiap material sisa harus ditempatkan dilokasi yang ditentukan oleh PT. PJB UBJOM
PLTU Tanjung Awar-awar dan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan untuk
proses merapikan atau pengembalian material sisa tersebut Pekerjaan dinyatakan

selesai jika kotoran/sampah/limbah bekas pekerjaan telah dibersihkan.
H. Waktu Penyelesalan Pekerjaan
1.Jangka waktu pengadaan barang dan pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh)
hari kalender, dengan jadwal sebagai berikut:
a.Survey Lapangan 1 hari
b.Proses pengadaan barang 29 hari

c.Pekerjaan coating 143 hari
d.Finishing & Komisioning 7 hari
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.
I. Laporan Hasil Pekerjaan

Hasil akhir dari pekerjaan pengadaan ini adalah laporan pelaksanaan pekerjaan
pengadaan mulai dari pemesanan, dan pengangkutan serta pembuatan berita acara
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penerimaan. Laporan ini dalam bentuk Hard copy sebanyak 4 rangkap daiam bentuk
foto dan diserahkan kepada inventory, pengadaan, pemeliharaan dan engineering.

J. Garansi Pekerjaan

Garansi hasil pekerjaan adalah 1 (satu) tahun untuk jasa, untuk garansi coating 3
(tahun) tahun terhitung mulai dari saat penyerahan pekerjaan / diterbitkan berita i
acara hasil pemeriksaan. {Apabila daiam 6 buian terjadi kerusakan dapat diganti
dengan yang barang pengganti selama proses perbaikan.
K. IAIN-LAIN

