PT PEMBANGKITAN 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, 15Des 2014)

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 132.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 Penggantian Belt Scale Area SR 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/Elektrlkal/General yang dlbuktlkan dengan Surat Ijin Usaha yang maslh berlaku.
b.Perusahaan merupakan agen resmi manufacture dibuktikan dengan authorized letter dari manufacture.
Pelaksana mampu menunjukkan COO dan COM dari Jepang, USA, dan Eropa.
c Bekerja dalam kaidah K3 dan 5S.
d. Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman sejenis minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
terakhir. 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 02 September 2019 s.d. 11 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 Kamis, tanggal 05 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 flnansial kepada PT Pembangkitan
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Jasa Penggantian Belt Scale area Stacker Reclamer
(SUMBER DANA: ANGGARAN RKAU 2019)

L

PENDAHULUAN
Belt scale digunakan untuk mengukur flow batu bara. Jika dalam pengukuran flow batu
bara ini tidak akurat maka daoat mengakibatkan overload disisi motor selain itu juga mengakibatkan
tumpahan batu bara di bagian conveyor. Oleh karena itu sangat perlu dan penting dalam menjaga
performa dari electric belt scale di conveyor khususnya Stacker Reclamer.

Belt Scale ini terdiri dari beberapa sensor yaitu speed detector, load cell. Jika salah satu
piranti ini rusak maka dapat dipastikan bahwa system pengukuran flow batu bara tidak bisa.
Pada belt scale di Stacker reclamer mengalami keruasakan pada load cell dan speed
detector nya tidak ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penggantian belt scale.

H.

MAKSUDDANTUJUAN
Maksud dari KAK Jasa Penggantian Belt Scale area Stacker Reclamer adalah:
1)Menjelaskan terkait dengan data teknis dari belt scale di area Stacker Reclamer

2)Menjelaskan terkait dengan metode pekerjaan dari pihak ke 3
3)Menjelaskan terkait dengan garansi yang digunakan selama pekerjaan

4)Menjelaskan terkait dengan schedule dari pihak ke 3

DATA SPESIFIKASI EXISTING
Berdasarkan data di lapangan maka didapatkan data spesifikasi tiap equipment:
Nomor

Jenis

Keterangan

1

Load Cell

Capacity 500kg, sensitivity 30.0075mV/V, IP 66 ( 4EA/ C5A dan

C5B)
2

Speed sensor

IP65, detecting speed range 20-2000 rpm
Bahan dari hanging stainless 316L

3

CPU PC Board
English

Jumlah 2 Ea

m
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Cam kerja sistem load cell eksisting seperti pada gambar dibawah

Metode ini mengukur berat batubara menggunakan sensor load cell. Kemudian kecepatan belt
konveyor diukur menggunakan sensor encoder speed. Hasil pembacaan berat oleh load cell dan

hasil pembacaan speed oleh encoder diolah di integrator untuk menghasilkan nilai flow. Sehingga
didalam integrator dapat dirumuskan Q (flow dalam satuan ton/h) = W (berat persatuan panjang
load cell dalam ton) x V (kecepatan konveyor dalam m/s)
Kekurangan sistem tersebut adalah

1. Flow akan terbaca lebih besar jika kondisi batubara basah daripada saat batubara kondisi
kering Adanya kelembapan yang mempengaruhi berat batubara terukur menjadikannya sering
memiliki nilai yang tidak sama dengan hasil stock opname dikarenakan stock opname.

IV.

LINGKUPPEKERJAAN/SCOPE OF WORK
Lingkup pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:
1. Penambahan Belt Scale yang terdiri dari:
a.Mengadakan barang- barang dan spare part yang diperlukan dalam proses penggantian Belt
Scale baru.

b.Pemasangan PC untuk monitoring dan setting belt scale yang berada di kabin Stacker Reclamer.
d.Program HMI dapat mengiformasikan Hystorian data dari batubara yang ada pada conveyor,
flowrate dan totalizer.
e.Pemasangan Penampil Flowrate ukuran

66,5 cm x 21 cm.

2. Supply Jasa
a.Survey kondisi lapangan eksisting
b.Pelepasan Belt Scale Existing ( jika spesifikasi penggantian belt scale baru seperti existing).
c.Pemasangan Belt Scale baru beserta modifikasi yang diperlukan.
d.Tes dan Commisioning sesuai pada bab pelaksanaan pekerjan
e.Kalibrasi dan setting Belt Scale.
f.Penarikan kabel ke Kabin Stacker Reclamer.

g.Training dan FAT
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h. Dokumentasi
i. Memberi garansi baik barang maupun jasa

V. Klasifikasi Minimal Pelaksana Pekerjaan
Adapun beberapa klasifikasi yang haras dipenuhi oleh pihak pelaksana adalah sebagai berikut:
a.Perusahaan yang mengikuti lelang merupakan Agen resmi Manufacture dibuktikan dengan
Authorized letter dari manufacture.
b.Pelaksana mampu menunjukkan COO dan COM dari peralatan Belt scale dan barang dibatasi
dari Jepang, USA dan Eropa.
c.Merapakan perusahaan yang mempunyai pengalaman melakukan pekerjaan perbaikan atau
pemasangan Belt scale dengan menunjukkan surat pengalaman kerja perusahaan yang disertai

Berita Acara serah terima pekerjaan minimal satu kali dalam 1 tahun terakhir.
d.Mempunyai personil yang mempunyai keahlian dalam pekerjaan perbaikan dengan
menunjukan surat pengalaman kerja yang disertai deskripsi pekerjaan serta sertifikasi dan siap
bertanggung jawab penuh dalam pekerjaan penggantian belt scale area stacker reclamer.

e.Memiliki peralatan kerja dengan kondisi baik dan tidak mempunyai potensi untuk gagal ketika
digunakan
f.Bekerja dengan kaidah K3 khususnya yang memiliki K3 electrical dan instrument dibuktikan
dengan sertifikat
g.Memberikan daftar nama pekerja dengan menggunakan KTP termasuk document kompetensi

yang dimiliki oleh pekerja

VI.

Detail Lingkup Pekerjaan

A. Ketentuan Umum
1.Pelaksana pekerjaan melakukan pembuatan desain dan layout perencanaan penempatan
transmitter laser scanner termasuk juga pembuatan Drawing Final Desain, termasuk P&ID dan
General Arrangement diserahkan pada saat pelaksanaan pekerjaan.

2.Melakukan pengadaan part sesuai spesifikasi dengan delivery maksimal 3 bulan (90 hari)
kalender.
3.Semua part yang terpasang haras ada surat dukungan dari manufacturer.
4.Sebelum melaksanakan pekerjaan, pelaksana pekerjaan memastikan bahwa kondisi area
pemasangan sudah memenuhi kriteria peralatan yang akan dipasang, sehingga ketika beroperasi
tidak mempengarahi unit yang sedang beroperasi.
5.Pemasangan dan pembongkaran dilakukan dengan memastikan Stacker recalmer

posisi

standby beroperasi atau tidak standby sehingga pihak pelaksana pekerjaan haras berkoordinasi
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dengan pihak PT. PJB UBJOM TANJUNG AWAR-AWAR terlebih dahulu untuk memastikan
kondisi unit.
6.Melakukan pemasangan sesuai scope pekerjaan dengan pengawasan dari teknisi UBJOM
Tanjung Awar- Awar.

7.Pelaksana pekerjan memastikan proses pemasangan Belt scale tersebut tidak menimbulkan
resiko electricity shock, terjepit atau kebakaran.
8.Pelaksana pekerjan memastikan proses pemasangan beltg scale tersebut terhadap batubara

9.Terkait jadwal pekerjaan menunggu ketetapan dari PT. PJB UBJOM PLTU Tanjung AwarAwar.

10.Bila terjadi ketidaktepatan jadwal pekerjaan yang bukan karena dari PT. PJB UBJOM PLTU
Tanjung awar-Awar menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
11.Karena pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal, maka operasi

equipment baru yang terpasang harus sepenuhnya compatible (fully compatible) dengan
peralatan eksisting yang belum di upgrade.

B. Detail Kualifkasi Barang
Dalam hal ini barang yang digunakan:
1.Barang dipastikan tidak mengalami cacat, jika mengalami cacat pihak ke 3 mengganti dengan
yang baru
2.Barang dibuktikan dengan COO dan COM dan Brand negara asal pembuat barang utama yang

ditawarkan dibatasi dari Jepang, USA dan Eropa.
3.Barang dilakukan function test, dan dipastikan sebelum di pasang berfungsi dengan baik dan
di dampingi oleh pihak PT PJB UBJOM Tj. Awar- awar( Maintenance dan Engineering).

C. Detail Pekerjaan Jasa

1.Melengkapi persyaratan untuk permit (JSA & PTW)
2.Survey kondisi lapangan eksisting
3.Melakukan pembongkaran belt scale exsiting (jika penggantian belt scale baru sesuai dengan
existing)
4.Pemasangan Belt Scale baru beserta modifikasi yang diperlukan

5.Tes dan Commisioning sesuai pada bab pelaksanaan pekerjan
6.Kalibrasi dan setting Belt scale
7.Melakukan penarikan kabel ke kabin.
8.Training dan FAT
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9.Dokumentasi
10.Garansi hasil pekerjaan
11.Melakukan training meliputi training pengoperasian dan maintenance hardware sesuai bab

training
12.Pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan memperhatikan aspek safety dan estetika dengan

aproval pihak PT. PJB UBJOM PLTU TANJUNG AWAR-AWAR.
13.Pelaksana pekerjaan menyerahkan laporan hasil pekerjaan kepada pihak PT. PJB UBJOM
PLTU TANJUNG AWAR-AWAR.

VII. Persiapan Pekerjaan
1.Tahap Persiapan
a.Proses mobilisasi peralatan dan barang menjadi tanggung jawab dari pelaksana pekerjaan.
b.Melakukan investigasi di lokal terkait dengan pembongkaran dan pemasangan Belt scale bam.
c.Menyiapkan beberapa perihal yang diperlukan terkait safety dalam proses pekerjaan
d.Melakukan kick off meeting dengan user terkait pemasangan belt scale System/metode yang
digunakan dalam proses pemasangan dan pembongkaran Belt scale di area Stacker reclamer.
e.Penjelasan terkait dengan koordinasi antara pihak pelaksana pekerjaan

dengan user.

Dijelaskan secara detail agar tidak mengalami miss communication
f.Proses pembersihan material sisa yang ada di area Belt Scale
g.Menyiapkan peralatan K3 yang diperlukan dalam proses pemasangan dan pembongkaran belt

scale (APD, peralatan K3 khusus yang tidak ada di sediakan lingkup PT PJB UBJOM Tj.
Awar-awar)

2.Pelaksanaan Pekerjaan
a.Sebelum melakukan pemasangan belt scale di Stacker reclamer, melakukan technical

meeting termasuk safety yang digunakan pihak PT PJB UBJOM
Tanjung Awar- awar.

b.Melakukan pembongkaran belt scale yang berada di eksisting (bila spesfikasi belt scale baru
sesuai dengan exisiting)
c.Melakukan pemasangan belt scale
d.Menggunakan special tools yang digunakan dalam proses pemasangan bed scale Stacker
reclamer.

3. Pasca Pekerjaan
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a.Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab membersihkan seluruh kegiatan yang berhubungan
dengan penggantian belt scale di area stacker reclamer.

b.Pelaksana pekerjaan memastikan bahwa belt scale sudah siap bekerja dengan baik.

4. Testing & Commissioning
a.Mempresentasikan prosedur commissioning beserta dokumen
b.Performance test berdasarkan prosedur commissioning

1.Kondisi saat belt kosong tampilan flowmeter terbaca 0 t/h
2.Kondisi saat konveyor berbeban dan display dapat tampil di kabin dan flowmeter
terbaca. Hasil pengukuran dapat juga dikomparasi dengan hasil perhitungan portable
belt scale oleh pihak pelaksana.
c.Pengujian pembacaan belt scale baik saat konveyor kosong maupun saat berbeban
d.Dokumentasi dan pembuatan laporan semua hasil comissioning
e.Presentasi hasil pekerjaan

VIII. Aspek Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )
1.Selama melaksanakan pekerjaan diwajibkan menggunakan APD sesuai dengan standard
pekerjaan tegangan menengah

2.Dalam melakukan pekerjaan berkoordinasi dengan pihak K3 dalam bentuk briefing terkait
elektrik maupun mekanis
3.Dalam melakukan pekerjaan menggunakan permit / safety terkait electric dan peralatan
sesuai dengan standardisasi electrical

DC.

Kebutuhan Material & Peralatan
Adapun kebutuhan material/spare part dan peralatan yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan pekerjaan tersebut diatas diantaranya adalah:

Item Material/Peralatan
Peralatan angkat angkut

Pelaksana pekerjaan

V

Loading temporary area

Special tools dan tool kits
Power Suply
Cable rol

V

PTPJB

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UBJ O&M PLTU TANJUNG AWAR-AWAR
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
FORMULIR
KERANGKA ACUAN KERJA
Material consumable

No. Dokumen

:

FMA-04.1.4.1

No. Revisi

:

00

TgLBerlaku

:

IS-Juni-2014

Halaman

:

7 dari 8

V

Gerinda

Bor

V
V

Peralatan K3 electrical & APD

V

Majun

X.

Spesifikasi Pengadaan Material
Pengadaan material dan konstruksi sistem baru penambahan flow coal belt conveyor termasuk

tetapi tidak terbatas pada item berikut
-Flowrate 0-1500 t/h
-Akurasi range 0,125%-0,25%
-Sistem kalibrasi tidak mengunakan chain

-Main dan Auxilarry equidment minimal ip 65
-Weight sensor: load cell atau laser scaner
-Hystorian data minimal 2 bulan

XL

Training
Training untuk pemeliharaan terdiri dari :
a.Training engginering system meliputi:

^Pembacaan pada display monitoring belt scale
-Prinsip kerja pengukuran pengukuran flow batubara dengan belt scale terbaru
-Pemrograman setting belt scale
-Kalibrasi belt scale
b.Maintenance sistem meliputi:
-Preventive Maintenance
-Corrective Maintence
c.Operation system
-Pengoperasian belt scale

m
XII.
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MATERIAL SISA/LIMBAH
Setiap material sisa harus ditempatkan dilokasi yang ditentukan oleh UBJ O&M 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. Dalam hal ini disposal part harus berhubungan dengan Tim
Lingkungan PT PJB UBJOM Tj. Awar- awar

Xin. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
Jadwal pelaksanaan jasa penggantian belt scale 30 hari untuk pekerjaan sedangkan
untuk levering barang maksimal 90 hari kalender sejak ada surat pemenang tender.

XIV.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN
Hasil akhir dari pekerjaan pengadaan ini adalah laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan
mulai dari pemesanan, pemasangan serta pembuatan Berita Acara Penerimaan. Laporan ini

dalam bentuk Hard copy sebanyak 4 rangkap dalam bentuk foto dan di serahkan kepada
Inventory, Pengadaan, maintenance dan Engineering.

XV.GARANSI PEKERJAAN
Pelaksana pekerjaan harus menyediakan garansi termasuk penyediaan jasa dan suku
cadang secara tertulis, dalam sebuah dokumen resmi. Masa garansi berlaku selama 1 (satu) tahun
setelah serah terima pekerjaan.
XVI.LAIN-LAIN

