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LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)
1. Pekerjaan ini berlokasi di area, antara lain
a. Supply Point PT Pertamina (Persero) Depo Tanjung Perak Surabaya s/d Area Tangki HSD
PLTU Paiton 9.
b. Penyerahan BBM B40 dan unloading dilakukan di tangki timbun BBM HSD PLTU Paiton
9.
c. Jumlah BBM HSD B40 yang diangkut dan dibongkar dalam pekerjaan ini sebesar 504 KL
(Lima Ratus Empat Kilo Liter) pada:
 Tahap 1 : Minggu ke-2 Bulan Mei 2021 total 252 KL.
 Tahap 2 : Minggu ke-2 Bulan Agustus 2021 total 252 KL.
d. Pelaksana Pekerjaan wajib berkoordinasi dengan Direksi Pekerjaan Pemberi Kerja
(Manajer Operasi).
e. Spesifikasi minimal alat pengangkut dan alat bongkar yang harus disediakan oleh
Pelaksana Pekerjaan adalah sebagai berikut :
a. Truck khusus pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan spesifikasi/ketentuan:
 Kapasitas 24.000 L ( liter)
 Mempunyai sertifikat/bukti uji tera dari badan metrology yang masih berlaku
 Mempunyai tanda uji lulus KIR
 Mempunyai surat ijin dari pihak kepolisian selaku peralatan transportasi BBM
 Mempunyai Hose 4 inch untuk joint kepompa dengan panjang 7 meter, serta
konektor Male dan Female model Camlock Coupling Type C (4 Inch)
b. Perlengkapan lain sesuai dengan kondisi pekerjaan di PLTU Paiton 9
Data
Tangki HSD PLTU Paiton 9
Kapasitas tangki yang diisi
1 x 2000 KL
Tinggi tangki
s/d roof 15 meter
Diameter Suction pompa
4 inch
2. Tahap Persiapan
a. Pengurusan Safety Permit ke Pemberi Kerja bagian K3 dan pihak PT PJB UBJOM Paiton
bagian K3. Syarat-syarat pengurusan Safety Permit bisa didapatkan dari Pemberi Kerja.
b. Peralatan pembongkaran dipersiapkan seperti hose, flange, connector, spill kit, APAR,
grounding, dsb.
c. Menyediakan peralatan keselamatan kerja yang memadai sesuai jenis Pekerjaan yang
dilakukan dan ketentuan K3 yang berlaku.
3. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
3.1. Pemuatan BBM HSD B40

a. Nominasi muatan BBM HSD B40 dari supply point Pertamina ke Pelabuhan Bongkar
PLTU Paiton 9 akan disampaikan pada rapat koordinasi BBM bulanan dan
ditindaklanjuti dengan Surat Pesanan supply BBM bulanan dari Pemberi Kerja
kepada PT Pertamina (persero) dengan tembusan kepada Pelaksana Kerja.
b. Pelaksana Kerja menyiapkan seluruh armadanya truk dalam keadaan kering bersih
dan siap untuk dimuati BBM HSD B40.
c. Dokumen yang diserahkan ke Pemberi Kerja adalah DO dan Analisa Kualitas dari
Pertaminia.
3.2. Pengiriman
a. Dokumen-dokumen muatan dan keberangkatan milik Pelaksana Kerja diatur
sepenuhnya oleh PT Pertamina (Persero) dan disampaikan kepada Pelaksana Kerja.
b. Selama dalam pengiriman Pelaksana Kerja harus mengadakan pengawasan dan
bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas BBM yang diangkutnya (Quality
Control & Losses Control)
3.3. Pembongkaran BBM
a. Apabila truk BBM telah tiba di Area tangki HSD B40 PLTU Paiton 9, maka Pihak
Pelaksana Kerja wajib menyerahkan dokumen muatan kepada Pemberi Kerja.
b. Sebelum bongkar muat dimulai, Pelaksana Kerja dan Pemberi Kerja mengadakan
pemeriksaan terhadap keutuhan semua segel, Pengukuran volume
mempergunakan Tera dari Badan Metrologi yang ada pada truk tangki dan deep
stick sebagai tolak ukur untuk penentuan jumlah isi (volume) BBM, sedangkan flow
meter (yang sudah terkalibrasi oleh Badan Metrologi) milik Pelaksana Kerja sebagai
alat ukur pembanding.
c. Apabila terdapat segel terbuka dan/atau rusak, maka Pelaksana Kerja dikenakan
denda sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap segel
terbuka dan/atau rusak.
d. Pelaksana Kerja dengan pengawasan wakil PLTU Paiton 9 melaksanakan
penyambungan Pipa Cargo (Cargo Hose) dengan Pompa dan Flow Meter.
e. Pembongkaran muatan dapat dilakukan apabila persyaratan pemompaan seperti
tekanan pemipaan, kecepatan bongkar/rate (KL/hour) dan jalur-jalur pipa telah
benar.
f. Apabila proses pembongkaran muatan selesai, maka Pelaksana Kerja dan Pemberi
Kerja akan segera memeriksa semua kompartement muatan apakah telah kosong
dan kering.
g. Apabila seluruh pelaksanaan pembongkaran selesai sampai nominasi pengiriman
tuntas, Pelaksana Kerja segera melepas hose,. HSD yang tersisa wajib dimasukkan
ke dalam Tangki Pemberi Kerja.
h. Pemberi kerja dan Pelaksana Kerja akan membuat dan menandatangani bersama
Berita Acara Serah Terima BBM.
i. Jumlah volume BBM yang dipakai sebagai dasar pembayaran jasa ongkos angkut
BBM berdasarkan DO Pertamina dikalikan dengan jasa angkut dan unloading.
4. Tahap pemeriksaan pekerjaan
4.1. Kualitas dan kuantitas BBM HSD B40 yang diangkut.



Pemeriksaan kualitas dan perhitungan kuantitas BBM sebelum pembongkaran,
dilaksanakan bersama Pemberi Kerja dengan cek fisik BBM (dipping) pada
kompartemen truk tangki BBM Pelaksana Kerja.
 Apabila penyimpangan kualitas BBM yang diserahkan ternyata mengandung air
dan/atau lumpur (sluge), maka PIHAK KESATU berhak menolak atau menerima
BBM tersebut.
4.2. Susut Angkut
 Yang dimaksud dengan Susut Angkut adalah berkurangnya volume BBM yang
diangkut antara volume DO (muat) dan Volume bongkar, Toleransi penyusutan dari
BBM
yang
diangkut
dengan
toleransi
penyusutan
sebesar
0,15% (nol koma satu lima persen) untuk setiap pengangkutan BBM HSD:
 Apabila berdasar hasil Rekapitulasi Total terjadi susut angkut maka akan
diperhitungkan langsung terhadap tagihan. Harga BBM dan ongkos angkut untuk
perhitungan sanksi dihitung berdasarkan harga rata-rata sesuai realisasi
pengangkutan yang berlaku di PT PJB, pada bulan yang bersangkutan.
 Nilai pengganti susut angkut diperhitungkan dengan formula sebagai berikut:
X = ( VM – VB – ( 0,15% x VM )) x ( A + B )
Dimana :
X = Nilai sanksi (Rp.)
VM = Volume Muat
VB = Volume Bongkar
A = Harga rata-rata BBM yang diangkut sesuai dengan tanggal/periode
realisasipengangkutan (Rp./it)
B = Harga rata-rata Ongkos Angkut BBM sesuai dengan tanggal/periode
realisasi pengangkutan (Rp./it)
Apabila berdasarkan hasil Rekapitulasi Bulanan terjadi Iebih angkut, maka Pelaksana Kerja
tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti Iebih angkut tersebut.
5. Tahap Penyelesaian Pekerjaan
a. Melakukan pembersihan area pekerjaan
b. Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan menyerahkan
kepada pengumpul atau pemanfaat yang memiliki ijin pengumpulan dan pemanfaat
Limbah B3 dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun dari Pemerintah
Daerah setempat serta memiiki kontrak kerjasama pengelolaan Limbah B3 dengan PT PJB
UBJ O&M Paiton serta dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan
penyerahan/tanda terima dari pengelola Limbah B3 terlampir pada laporan hasil
pekerjaan.
6. Tahap Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan
a. Pelaksana Kerja bersama dengan Pemberi Kerja membuat Berita Acara Serah Terima BBM
HSD dan menandatanganinya dari masing-masing pihak.
Untuk kelengkapan administrasi pembayaran jasa, selain laporan diatas harus melampirkan
lembar copy safety permit yang telah diajukan sebelumnya.

