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LINGKUP PEKERJAAN
1. LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN
1.1. Penyedia sawdust harus memberikan surat asal barang dari dinas terkait untuk
pohon tertentu atau pohon yang masuk dalam daftar pohon yang dilindungi, atau
surat keterangan asal barang dari pemasok.
1.2. Spesifikasi kualitas sawdust yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut :
Tabel 1. Spesifikasi Biomassa Sawdust
Kandungan

Satuan

Range spesifikasi

Batasan Penerimaan

Total Mouisture
Gross Calorific Value

%wt
kCal/kg

40 - 60
1040 - 3921

< 60
> 1040

1.3. Penyedia sawdust menjamin bahwa sawdust yang diserahkan harus homogen,
tidak mengandung bahan-bahan magnetis, kotoran-kotoran serta bahan-bahan
non logam lainnya dan menjamin sawdust yang dikirim memenuhi semua aspek
legal yang ditetapkan oleh Pemerintah serta menjamin kondisi sawdust di dalam
truk tidak lengket, dan mudah untuk dibongkar.
1.4. Apabila terdapat penyimpangan kualitas sawdust sebagaimana dimaksud dalam
poin 1.3 di atas yang mengakibatkan kerusakan pada instalasi milik PLTU Paiton 9,
maka Penyedia sawdust wajib memberikan ganti rugi kepada PT PJB UBJOM
Paiton sebesar biaya perbaikan instalasi tersebut setelah dilakukan investigasi
oleh PT PJB UBJOM Paiton dan Penyedia sawdust, dan terbukti bahwa kerusakan
tersebut diakibatkan oleh Penyedia sawdust.
1.5. Apabila pada saat dibongkar di Stockpile/tempat peletakan sawdust ternyata
lengket atau tidak mudah dibongkar, atas pertimbangannya sendiri PT PJB
UBJOM Paiton dapat menghentikan pembongkaran tersebut, dan PT PJB UBJOM
Paiton berhak untuk melakukan penolakan terhadap pengiriman/penyerahan
sawdust tersebut.
1.6. Biaya yang timbul sebagai akibat penunjukan Pihak Ketiga atau pembersihan
kotoran-kotoran serta bahan non logam lainnya menjadi beban dan tanggung
jawab penyedia sawdust.
1.7. Penyedia Sawdust harus memanfaatkan produk lokal masyarakat sekitar area
UBJOM PLTU Paiton sebesar 10 - 20 % dari total permintaan unit.
1.8. Pengadaan Sawdust harus memiliki izin dari otoritas setempat (tidak illegal
logging).
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2. WAKTU, TEMPAT DAN TRANSPORTASI PENYERAHAN SAWDUST
No

Parameter

Jumlah

Satuan

1

Total coal flow

379

ton per jam

2

Persentase sawdust

1,6

%

3

Kebutuhan sawdust per hari

146

ton per hari

5

Kebutuhan sawdust per bulan

5.000

ton per bulan

6

Jangka waktu penyerahan

45 hari kalender

-

2.1. Penyerahan sawdust ke Stockpile PLTU Paiton 9 dilaksanakan dengan
menggunakan dump truk kapasitas minimal 5 (lima) ton melalui jalur darat.
2.2. Penentuan kuantitas sawdust yang diserahkan oleh Pemasok menggunakan
metode penimbangan yang disediakan oleh pihak PLTU Paiton 9.
2.3. Untuk penyesuaian dengan alat angkut yang digunakan dalam pengiriman
sawdust, dapat berjumlah ± 15% dari jumlah sawdust yang dikirimkan.
2.4. Sebelum sawdust diserahkan, Penyedia sawdust wajib menyerahkan Sertifikat
Kualitas sawdust(COA) minimal untuk parameter pada Tabel 1 untuk setiap
pengiriman dalam satu hari atau minimal 24 Ton dari Independent Surveyor yang
ditunjuk Penyedia sawdust dan hasilnya dikirim ke PT PJB UBJOM Paiton. Apabila
hasil kualitas sawdust terdapat salah satu atau lebih unsur yang melebihi pada
range minimum/maksimum, maka PLTU Paiton 9 berhak untuk menolak sawdust
yang diserahkan.
2.5. Pengambilan sample di area bongkar dan analisa kualitas sawdust harus
berdasarkan metode ASTM.
3.

HARGA SAWDUST
3.1. Harga sawdust mengacu pada perdir PT PLN (Persero) No.001 P/DIR/2020 Pasal 5
sebagai berikut :
Harga Patokan Tertinggi Bahan Bakar Biomassa untuk Cofiring PLTU Batubara
1) Perhitungan harga patokan tertinggi Bahan Bakar Biomassa menggunakan
konsep harga satuan energi dengan referensi harga rata-rata batubara 3
(tiga) bulan sebelumnya yang digunakan di masing-masing PLTU Batubara
dengan faktor koefisien perbandingan nilai kalori biomassa terhadap nilai
kalori batubara, dengan formula sebagai berikut :
HPT Biomassa = Harga Batubara CIF x Fk x Fe
Keterangan :
a. Harga batubara CIF adalah harga rata-rata batubara 3 (tiga) bulan
sebelumnya, termasuk ongkos transport.
b. Fk adalah faktor koreksi dari tambahan/modifikasi infrastruktur yang
diperlukan atas penggunaan biomassa, yaitu sebesar 0.85.
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c.

Fe adalah faktor koreksi CV (Caloric Value) untuk biomassa terhadap
CV batubara di mana batubara menjadi referensi harga biomassa
yang merupakan substitusi/komplemen batubara, dengan
Fc =

CV Biomass (as received)
CV rata-rata Batubara (as received)

2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi harga
patokan tertinggi pembelian Bahan Bakar Biomassa di masing-masing PLTU
Batubara.
3) Harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
akan dilakukan analisa dan evaluasi tiap 1 (satu) tahun sekali oleh Unit
lnduk PLN dan/atau Anak Perusahaan yang mengelola PLTU Batubara
untuk dijadikan sebagai harga patokan tertinggi yang baru.
4) Dalam hal harga Bahan Bakar Biomassa di pasar lebih tinggi dari harga
rata-rata batubara 3 (tiga) bulan sebelumnya yang digunakan di PLTU
Batubara, maka persentase pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa jenis
tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan dampak kenaikan
terhadap Biaya Pokok Pembangkitan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk harga
pembelian Bahan Bakar Biomassa pada saat operasional Cofiring PLTU
Batubara, sementara untuk harga pembelian Bahan Bakar Biomassa pada
saat uji coba dapat mengacu pada harga pasar.
3.2. Harga Patokan Tertinggi Biomassa Sawdust
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Nomor 001.P/DIR/2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Cofiring PLTU Berbahan Bakar Batubara dengan
Bahan Bakar Biomassa, termasuk ratifikasi Perdir di PT PJB, berikut adalah
perhitungan HPT Biomassa untuk Sawdust :
Tabel 2. Formulasi Patokan Tertinggi Biomassa Sawdust
Satuan Nilai
Keterangan
Perhitungan HPT Biomassa
kcal/kg
a
Nilai Kalor batubara
Harga Rata-rata Batubara 3 Bulan
Rp
b
Terakhir
kcal/kg
c
Asumsi Nilai Kalor Biomassa
d
Fk (faktor koreksi)
0.85
Rp
e = d*b*c/a
HPT Biomassa Sawdust
Keterangan :
*) Belum termasuk PPN
Referensi nilai kalor biomassa untuk penghitungan Harga Patokan Tertinggi
Biomassa Sawdust didapatkan dari nilai referensi yang tercantum pada Tabel 1.
4.

PENYESUAIAN HARGA AKIBAT PENYIMPANGAN SPESIFIKASI SAWDUST
Apabila terjadi penyimpangan spesifikasi sawdust yang diserahkan, akan dilakukan
penyesuaian terhadap harga sawdust.
Formula penyesuaian harga sawdust adalah sebagai berikut:
4.1. PENYESUAIAN NILAI KALORI (GCV)
Penyesuaian Harga berdasarkan Nilai Kalori sawdust yang diserahkan
dilakukan dengan formula :
Rencana Kerja dan Syarat-syarat

BK = A x [ 1 + (C – B) ]
B

4.2.

4.3.

5.

dimana:
BK
= harga sawdust setelah disesuaikan nilai kalorinya
A
= harga sawdust pada spesifikasi kalori (HPT biomassa sawdust).
Apabila harga penawaran di bawah HPT maka harga tersebut menjadi acuan.
C
= realisasi nilai kalori
B
= spesifikasi nilai kalori yang disyaratkan
Apabila realisasi nilai kalori aktual melebihi spesifikasi yaitu diatas 3921 kkal/kg
ar maka PLTU Paiton 9 tidak menolak pengiriman sawdust tersebut akan tetapi
untuk transaksi pembayaran tetap menggunakan HPT Biomassa Sawdust.
PLTU Paiton 9 berhak menolak sawdust yang diserahkan Pemasok apabila
kualitas sawdust terdapat 1 (satu) atau lebih unsur yang melewati batas seperti
dibawah ini :
Tabel 3. Batasan Penolakan
Uraian
Satuan
Penolakan
Gross Calorific Value
kCal/kg, ar
<1040
Total Moisture
%, ar
>60
Penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2. diatas dibuatkan Berita
Acara Penolakan yang ditandatangani Para Pihak.

JADWAL PENGIRIMAN DAN DENDA KETERLAMBATAN
5.1. Penyedia mengirim sawdust sesuai jadwal pasokan yang telah ditentukan pada
nominasi mingguan yang disepakati oleh PT PJB UBJOM Paiton.
5.2. Apabila sampai dengan akhir minggu pengiriman, sawdust yang dikirim oleh
Penyedia sawdust tidak mencapai 75% dari Volume Nominasi Mingguan, maka
diberlakukan denda atas keterlambatan tersebut dengan formula sebagai
berikut:
A = 1% x (N1 – N2) x B
dimana:
A = nilai denda keterlambatan (Rp)
N1 = jumlah hari keterlambatan untuk mencapai jumlah minimal penyerahan
(75% Volume Nominasi Mingguan), yg dihitung sejak hari kerja pertama (senin).
N2 = jumlah hari keterlambatan yang disebabkan oleh PLTU Paiton 9
B = jumlah harga sawdust yang belum terkirim (= berat sawdust yang belum
terkirim dikalikan dengan harga satuan sawdust pada kontrak.
Batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima per seratus) dari harga
sawdust pada kontrak.
5.3. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Force Majeure baik yang bersifat
temporer atau permanent.
5.4. Denda keterlambatan atas pasokan sawdust tersebut di atas akan langsung
dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.
5.5. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman pasokan sawdust, Penyedia sawdust
harus memberitahukan kepada PT PJB UBJOM Paiton selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan
sawdust.
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6.

PERSYARATAN K3 DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
6.1. Penyedia sawdust wajib menjaga lingkungan sekitar daerah kerjanya selama
melaksanakan pengiriman, pembongkaran dan penyerahan sawdust yang
meliputi:
a. Kebersihan lapangan / daerah kerja
b. Perlindungan lingkungan kerja sekitarnya
c. Perlindungan terhadap fasilitas di PLTU Paiton 9
d. Pencegahan polusi udara, air dan tanah
6.2. Penyedia sawdust wajib mengetahui dan mematuhi undang-undang dan aturan
tentang K3 dan Lingkungan Hidup yang berlaku.
6.3. Pembiayaan dan akibat yang timbul berkaitan dengan hal tersebut di atas
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemasok.

7.

PENENTUAN KUANTITAS DAN PEMERIKSAAN KUALITAS
7.1. Pada saat penyerahan sawdust harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen
yang ditujukan kepada PT PJB UBJOM Paiton sebelum sawdust dibongkar di
PLTU Paiton 9, sebagai berikut:

Certificate Of Analysis (Tabel 1)

Surat Keterangan Asal Barang;

Surat jalan barang
7.2. Apabila hasil pemeriksaan kualitas sawdust di pemasok oleh Independent
Surveyor yang ditunjuk Penyedia sawdust terdapat Total Moisture dan Kalori
yang melebihi dari batasan minimum/maksimum, maka PT PJB UBJOM Paiton
berhak menolak pengiriman/penyerahan sawdust tersebut.
7.3. Penentuan kuantitas, pemeriksaan kualitas sawdust pada saat kedatangan di
PLTU Paiton 9 dilaksanakan oleh Independent Surveyor yang ditunjuk oleh, dan
menjadi beban tanggung jawab PLTU Paiton 9, termasuk pengamatan visual
proses pembongkaran sebagai klarifikasi dokumen dari penyedia sawdust.
7.4. Hasil penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas sawdust dituangkan dalam
sebuah Berita Acara Serah Terima sawdust yang ditandatangani oleh PLTU
Paiton 9 dalam hal ini General Manajer PT PJB UBJOM Paiton atau wakil yang
ditunjuk dengan melampirkan Certificate Of Weight dan Certificate Of Analysis
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima sawdust.
7.5. Hasil penentuan kuantitas dan pemeriksaan kualitas sawdust akan dijadikan
dasar perhitungan penyesuaian harga atau penalti dan sebagai dasar
pembayaran oleh PT PJB UBJOM Paiton kepada Penyedia sawdust.
7.6. Pembayaran dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan barang setiap lot
pengiriman (harian).
7.7. Apabila hasil pemeriksaan kualitas sawdust tidak sesuai dengan spesifikasi
sawdust yang disyaratkan, maka PT PJB UBJOM Paiton akan mengenakan
ketentuan mengenai penyesuaian harga, kecuali apabila terjadi analisa
ulang/re-test atas permintaan salah satu pihak.
7.8. Biaya yang timbul atas pelaksanaan analisa ulang/re-testsawdust menjadi
beban dan tanggung jawab pihak yang meragukan atau pihak yang
mengusulkan dilakukannya analisa ulang/re-test.Hasil analisa ulang/re-test dari
Independent Surveyor bersifat final dan mengikat dan dijadikan dasar bagi PLTU
Paiton 9 untuk melakukan penyesuaian harga.
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