PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421

PENGUMUMAN PELELANGAN
Nomor : 0483.Pm/612/UPGRK/2021
Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik mengundang penyedia barang/jasa untuk
mengikuti Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi sebagai berikut :
1. Paket Pekerjaan
Nama Pekerjaan

:

Pengadaan Jasa Pengecatan Exterior Dinding Main Building PLTU #1/2
untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.
Sumber Dana
: Anggaran Operasi Tahun 2021
2. Syarat Peserta Pelelangan Terbuka
2.1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)
2.2. Memiliki Ijin Berysaha (NIB) dengan kualifikasi usaha Jasa Pelaksana Konstruksi bidang Jasa
Pelaksanaan Keterampilan sub bidang / sub klasifikasi pekerjaan pengecatan (KBLI - 43303)
ATAU kualifikasi usaha Jasa Pelaksanaan Spesialis sub bidang / sub klasifikasi Pekerjaan
Konstruksi dengan Kode SBUJK & SIUJK : BG002, BG003, BG009, dan/atau KT003 yang
masih berlaku yang dibuktikan dengan menyerahkan Copy / salinan dokumen tersebut.
2.3. Perusahaan Peserta Lelang merupakan Pabrikan (Manufaktur) / Agen Resmi / Distributor
/Perusahaan yang didukung oleh Pabrikan atau Agen atau Distributor yang ada di Indonesia dari
produk yang ditawarkan (ditunjukan dengan surat penunjukan sebagai agen resmi) ATAU
Perusahaan Peserta lelang yang mendapat dukungan dari Pabrikan (Manufaktur) / Agen Resmi
yang ada di Indonesia (ditunjukan dengan surat dukungan).
2.4. Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman pekerjaan sejenis (dideskripsikan dengan jelas dan
dilengkapi parameter yang terukur) paling sedikit 2 (dua) kali dan telah beroprasi dengan baik
minimal 4 (empat) tahun termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik dibuktikan dengan
Surat Dukungan Manufaktur, Bukti Kontrak/PO/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan,
Customer Letter, dan Surat Kepuasan Pelanggan (Satisfaction Letter) mengacu pada jumlah
pengalaman yang diminta.
2.5. Perusahaan menerapkan dan memiliki sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 atau
ISO 45001 atau SMK3 atau dengan standard sejenis mengenai Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih
berlaku.
2.6. Memiliki Surat Penunjukan Ahli K3 Umum atas nama Karyawan Organik Perusahaan Peserta
Lelang dari Kementerian Tenaga kerja Republik Indonesia yang Masih Berlaku sampai berakhirnya
pekerjaan.
2.7. Memiliki atau memperoleh dukungan dari perusahaan yang memiliki peralatan dan material
pengecatan struktur baja.
2.8. Tidak sedang dalam status masuk Daftar Hitam (Black List) yang dikeluarkan oleh PT PJB atau di
lingkungan PT PLN (Persero) group berkaitan dengan reputasinya dalam menyediakan
barang/jasa.
3. Persyaratan Pendaftaran
3.1. Menyerahkan Asli Surat Pendaftaran. (Terlampir).
3.2. Menyerahkan Asli Surat Pernyataan Minat. (Terlampir).
3.3. Menyerahkan Copy Surat Izin Berusaha (NIB) Perusahaan dengan Kode KBLI – 43303.
3.4. Menyerahkan Copy SBUJK & SIUJK dengan Kode BG002, BG003, BG009, dan/atau KT003
3.5. Menunjukan Asli/Copy Surat Penunjukan Ahli K3 Umum atas nama Karyawan Organik Perusahaan
Peserta Lelang dari Kementerian Tenaga kerja Republik Indonesia yang Masih Berlaku.
3.6. Menyerahkan Copy Kontrak, BAST/BAPP dan satisfaction letter atas pekerjaan sejenis (Sesuai
Poin 2.4).

NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421

PENGUMUMAN PELELANGAN
Nomor : 0483.Pm/612/UPGRK/2021
4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dilakukan secara via e-mail dengan
menyerahkan / melampirkan Scan dokumen pada point 3, pada :
Tanggal
Waktu
E-mail
Contact Person

:
:
:
:

22 Juni – 28 Juni 2021 (hari kerja)
Pukul 07.30 WIB s/d 15.30 WIB (Setiap hari kerja)
hanna.sutopo@ptpjb.com dan pengadaan.upgrk@ptpjb.com
Hanna Sutopo, 031-3981569 ext.1138/39/40

5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
Tanggal
: Selasa, 29 Juni 2021
Waktu

:

Pukul 10.00 WIB

Via

:

Platform Zoom

(Link dan RKS diberikan setelah calon peserta dinyatakan memenuhi kualifikasi
sebagai pendaftar)
Tempat

:

PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik.

6. Peserta Pendaftar WAJIB menyerahkan dokumen yang di syaratkan di Pengumuman (Point nomor 3).
7. Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan Minat HARUS ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau
penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian
perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan
dibuktikan dengan dokumen otentik.
8. Seseorang DILARANG mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil
Dokumen Pengadaan.
9. Peserta yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun TIDAK memasukkan Dokumen Penawaran tanpa
alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.
Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT. PJB Unit
Pembangkitan Gresik.
Demikian Pengumuman Pelelangan ini untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Gresik, 22 Juni 2021
PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN,
ttd

ANDIK EKO SETYANTO
MANAJER LOGISTIK

NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor : 0483.Pm/612/UPGRK/2021
KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
JL. HARUN TOHIR
GRESIK

SURAT PENDAFTARAN
Dengan ini, kami mendaftarkan perusahaan kami :
Nama Perusahaan
Alamat

:
:

…………………………… (A)
……………………………

Untuk mengikuti proses Pelelangan Terbuka sebagai berikut :
Pengadaan

:

No PP/Pengumuman :

Pengadaan Jasa Pengecatan Exterior Dinding Main Building PLTU #1/2
untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.
0483.Pm/612/UPGRK/2021

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. ..................

B)

(Nama Jelas)
C)

Keterangan :
A. = Nama dan Alamat Perusahaan
B. = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan
C. = Nama yang mewakili Perusahaan & Jabatan

NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor : 0483.Pm/612/UPGRK/2021

KOP SURAT PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN MINAT
Nomor

:

Kepada Yth.

:

.
Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
Jl. Harun Tohir, Gresik

Lampiran

:

(

) berkas

Perihal

:

Pernyataan Minat Mengikuti Pelelangan Terbuka.

Pekerjaan

:

Pengadaan Jasa Pengecatan Exterior Dinding Main Building PLTU #1/2 untuk PT
PJB Unit Pembangkitan Gresik.

Dengan hormat,
1.

Dengan kuasa resmi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama (………….) dan setelah
memeriksa serta memahami sepenuhnya seluruh isi pengumuman Pelelangan Terbuka Pengadaan
Jasa Pengecatan Exterior Dinding Main Building PLTU #1/2 untuk PT PJB Unit Pembangkitan
Gresik., yang bertandatangan di bawah ini menyatakan berminat dan sanggup untuk mengikuti seluruh
proses Pelelangan Terbuka Pengadaan Jasa Pengecatan Exterior Dinding Main Building PLTU #1/2
untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik..

2.

Terlampir bersama surat ini kami sertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Pengumuman
Pelelangan Terbuka Pengadaan Jasa Pengecatan Exterior Dinding Main Building PLTU #1/2 untuk
PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.,. Asli dari dokumen fotokopi akan kami tunjukkan apabila
dibutuhkan oleh Pelaksana Pengadaan.

3.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan/atau informasi
yang diberikan dalam dokumen Pelelangan Terbuka Dengan Pascakualifikasi ini adalah benar dan
masih berlaku. Setiap peryataan dan/atau informasi yang terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan
sanksi black list dan atau dituntut dimuka hukum.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
(Perusahaan )
meterai 10.000 & diberi tanggal
(... nama terang & jabatan ...)

NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com

PT PEMBANGKITAN JAWA
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PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama Program

:

No. PRK

:2I2N02t2

Tanggal

: 9 Juni 2021

Sumber Anggaran

: Anggaran Operasi (AO)

1.

Dok :
Tgl.Terbit :
Revisi :
Halaman :
No.

IKZ-4.2.I.2
13 Mar€t 2019

Ol

1dari16

PEKERJAA}I PENGECATAN EKSTERIOR DINDING
MAIN
BUILDING PLTU #1/2

PENDAIIULUAN
Komponen prat dinding

1/2 merupakan salah satu elemen penting

pada eksterior
'LTU
main building *LTU 1/2.
Eremen plat tersebut sangat mudah sekali
rusak oleh reaksi

elektrokimia akibat pengaruh lingkungan di
sekitarnya, misalnya kerusakan yang
diakibatkan oleh korosi. Diperlukan suatu system
pengamanan dan pemeliharaan
terhadap komponen prat tefsebut dari pengaruh
serangan kimiawi diantaranya dengan

cara pengecatan pada permukaan komponen plat
tersebut.

Pemeriharaan berkara merupakan usaha
untuk menjaga prat dinding pLTU l/2 tetap
dalam kondisi dan daya rayan yang baik setelah
pembangunan. pemeliharaan berkala
dilaksanakan setiap periode waktu tertentu tergantung
padajenis pemeliharaan yang akan
dilakukan' Beberapa pekerjaan pemeliharaan berkala
khusus untuk eksterior marn
building PLTU l/2 adalah pengecatan ulang
eksterior main building pLTU % perlu

dilakukan pada seluruh eremen eksterior main
buirding pLTU lz karena pada
pemeriksaan ditemukan terdapat kondisi
elemen prat yang mengalami korosi dan

berdasarkan histori eksterior main

bu'ding .LTU %terakhir dilakukan

pengecatan pada
tahun 2011 maka umur rencana perlindungan
elemen plat dengan cat sudah habis. Dengan

menggunakan metode pengecatan yang dirakukan
terakhir kari, umur rencana proteksi
untuk pemeliharaan berkala masuk dalam perlindungan
jangka sedang (5 sampai l0
tahun) pada kriteria di luar ruangan pada lingkungan
pantai sangat korosif.
2.

PEDOMAN ACUAIY TEKNIS/DATA REFERENSI
TEKIIS
2'1' Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2g rahun 2002,
undang-undang Tentang
Bangunan Gedung.

2.2.
2'3 '

Pennen pU No. Z4lp.T/Ml2'0g,pedoman pemeliharaan
dan perawatan Bangunan
SE Menteri pupR No. l9lSE/rvv20l 7, pedoman
Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa

Sipil

2.4.

Standard Rujukan.

a.

Standar Nasional Indonesia (SNI)

tra-4.2.1.2

* PJB "' ^:li"iliil##fi'fl+*nl"' I r'::i''
|
Halaman

sNI ISO 12944-s-2012

13 Maret 2019
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Cat dan pemis - perlindungan dari korosi pada struktur
baja dengan sistem pengecatan pelindung

- Bagian 5

:

Sistem pengecatan pelindung

sNr ISO 12944-6-2012

Cat dan pemis

-

perlindungan terhadap korosi pada

struktur baja dengan sistem pengecatan pelindung Bagian 6 : Metode pengujian secara laboratorium

SNI 1729:2015

Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural.

ASTM
ASTM E 337

Environment condition, Sling phsycometric, alat
penghitung

titik

pengembunan, dan thermometer suhu

permukaan

ASTM D 4414 A

ASTMD ll86Btype

Alat pengukur ketebalan cat basah (Wet film thickness)
1

Alat pengukur ketebalan cat kering (Standard
methods

for non destructive

measurement

test

of dry film

thickness of nonmagnetic coatings applied to a ferrous
base (withdrawn 2006)

c.

ISO

ASTM D 4285

Standard test method

for indicating oil or water in

compressed air

rso

2.5.

19840

Dry film thickness

ISO 4624:2002

Paints and varnishes

rso 8s01-l-2007

Pictorial standards of cleanliness

SSPC

Paintine manual

Desain Equipment Existing

-

pull-offtest for adhesion

:.

No

Nama Barang

Jenis

Keterangan

I

Eksterior Main Building

Dinding metal

4910,40 m2

PLTU 1/2

Dinding beton

*PJB I "''#i"triilffiil'il#:""

3.

i;,
I

ff:,

Halaman

LINGKUP PEKERJAAAI\I / SCOPE OF WORI(
Lingkup Pekerjaan adalah namun tidak terbatas sebami berikut:

llo

Uraian Pekeriaan

Volume

Satuan

c

D

1,00

ls

Dinding metal warna biru

4296,6

m2

Dinding beton warna putih

513,8

m2

t
1

b

Pekerjaan Persiapan
Persiapan Alat Bantu Kerja (Scafolding dll)

2

v44.2.t.2

Pembersihan Permukaan

13 Maret 2019
:

01

:

1dari16

tK24.2.7.2

* PJB | "''Jii.$iiljffi'fl'fi'i!',"
No

Uraian Pekerjaan

4

5

4.

I

Halaman

Volume

Satuan

c

D

Dinding metal warna biru

42,966

m2

Dinding beton warna putih

o,t56

mz

Dinding metal warna biru

4296,6

m2

Dinding beton warna putih

613,8

m2

1,00

ls

a

3

i,1'""::,

b

13 Maret 2019
:

01

:

1dari16

Pengecatan primer

Pengecatan finish

Pembersihan akhir dan pembuangan bekas

material keluar UPGRK

PERFORMANCEDESIGN
4.

l.

Hasil peke{aan Pengecatan Eksterior Dinding Main Building pLTU 1/2 dapat mendukung
penyelesaian permasalahan kerusakan pada dinding metal dan dinding beton, sehingga

tidak timbul masalah tersebut setelah program dilaksanakan,

4.2.

Hasil peket'aan dapat mendukung untuk melindungi komponen plat dinding pLTU I /2 dari
kerusakan akibat korosi, peningkatan pelayanan dan mendukung tercapainya zero accident

di unit.

5.

KUALIFIKASI CALON PELAKSAIYA PEKERJAAN

5.1.

Merupakan pabrikan atau agen atau distributor atau perusahaan yang didukung oleh
pabrikan atau agen atau distributor yang berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis
atau

(dideskripsikan dengan jelas dan dilengkapi parameter yang terukur) sebanyak minimal
2

tali

dan telah beroperasi dengan baik minimal 4 tahun dibuktikan denear

-

Surat dukungan dari manufaktur

Copy kontrak

/ pO / BA dan costumer reference letter (umlah

jumlah pengalaman yang diminta)

-

:

Reference list barang dari marufactur

mengacu pada

* PJB i "' ,.lli.$iiijffi'ffiip," I i;,';;,
Halaman
-

tKz-4.2.1.2
13 Maret 2019
.
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Customer satisfaction lett€r yang dibuat oleh user/customer (umlah mengacu pada

jumlah pengalaman yang diminta)

5.2.

Perusahaan menerapkan ISo-9001,

ISo

14001, dan OHSAS 1g001 atau

ISo 45001

atau

SMK3 mengenai sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan
oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
5.3

'

Memiliki atau memperoleh dukungan dari

perusahaan yang

memiliki peralatan dan

material pengecatan struknt baja.

5.4.

Mempunyai personil yang mempunyai keahlian dalam melakukan peket'aan bidang
konstruksi dengan melampirkan
berikut

a.

:

cV, yang disertai deskripsi

pekerjaan, minimal sebagai

*pilih yang sesuai

Supervisor / Project Manager memiliki kemampuan koordinasi ekstemal dan internal

seluruh peke{aan, mulai dari perencanaan pekerjaan, perijinan (working permit),
teknik, administrasi, pelaporan sampai penanggung jawab peke{aan.

b.

Scaffolder atau pengawas bersertifikat yang memeriksa dan memastikan perancah
dalam kondisi aman sebelum digunakan

c.

Ahli K3 umum: minimal 1 orang yang bersertifikat minimal dikeluarkan
Disnakertrans.

oleh

tK24.2.1.2

* PJB "',qi:Hi1"#il::#slf* Iif:.
|
|
Halaman
6.

13 Maret 2019
.
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:
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Df,TAIL T'RAIAN PEKERJAA}I

6.1.

Detail Suplai Jasa

6.2,1 Instalasi

a.

Sebelum proses pelaksanaan pekerjaan pembongkaran

&

pemasangan,

pelaksana pekerjaan diharuskan untukl

l)

Melakukan site survey.r bila diperlukan.

2) Menyusun Derail Engineering Design (DED). * Dila diperlukan.
3) Menyusun procedure (metodologi) pekerjaan.
4) Loading & Unloading procedure.* bila diperlukan.
5) Laydown area.* bila diperlukan.
6) Penyusunan JSA.*khusus pekerjaan dengan level low & moderat risk.
7) Penyusunan HSEplan.+ khttsus pekerjaan dengon level extreme & high risk.
8) Menyusun Timeline / Kurva S I l{ork Breakdown Schedule (WBS)
peke{aan.

9)

Welding Procedure Standard yang dibuat dengan standar persyaratan ASME
Sec.IX.+

l0) Prosedur

ll)

b

i Ia dip e rlukan.

site mobilization.* bila diperlukan.

Membuat list atau tabel yang menjelaskan perlengkapan (Tools, speciat
tools, alat angkat angkut) yang digunakan.* bila diperlukan.

12) Melakukan kick offmeeting paling lambat dua minggu seberum pelaksanaan

pekerjaan.
13) Semua tahapan diatas harus mendapat persetujuan pT.pJB.
14) Modifikasi yang

timbul akibat perubahan dan atau prenyesuaian desain

produk yarg ditawarkan dengan kondisi peralatan eksisting sepenuhnya
menjadi tanggungjawab pihak pelaksana pekerjaan.
15) Memastikan bahwa pada area struktur yang akan dirakukan pengecatan
sudah aman (tidak bertegangan, tidak bertekanan dll) dan memastikan semua

yang bekerja dalam keadaan aman.

b.

Pekerjaan Persiapan adarah memasang arat-atat Bantu kerja dan arat
keselsm&tan kerja, namun tidak terbatas sebagaimana berikut;

1)

Safety line & papan identitas proyek

2)

Scaffording lengkap dan plastic pelindung peralatan yg berada disekitar

*PJB | "''q"#iilm'ffiili""

lKz-4.2.7.2

i;""::'
I
Halaman

13 Maret 2019
:
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pel(er]aan.

3)

APD dan perlengkapan safety yang sesuai

Pekerjaan pembersihan permukaan adalah menggosok dan membersihkan
permukaan dinding metal (wama biru) dan dinding beton (warna putih) dengan
menggunakan amplas, kapi dan alat-alat pembersih lairurya.
Pembersihan dilakukan sampai nampak lapisan cat lama (cat yg masih melekat

kuat) atau kelihatan metal aslinya untuk permukaan/bidang yang tingkat korosi
nya tinggi.

Hal-hal yang harus dibersihkan adalah : debu, jamur/lumul noda-noda/minyak,

kulit cat lama yang

terkelupas,kulit karat

dll,

selanjutnya dilakukan

pembersihan atau pencucian (solvent wash), dibilas dengan air tawar dan dilap

bersih. Kualitas pembersihan

/

Prosedur pembersihan sesuai dengan SNI 03-

2408-199r.
Pengecatan primer adalah, namun tidak terbatas s€bagaimana berikut;

l)

Pastikan bahwa permukaan besi kering dan telah dilakukan pembersihan
(persiapan permukaan sempurna).

2)

Pengecatan dasar/primer menggunakan

jenis epoxy untuk memberikan

perlindungan terhadap korosi.

Wama : Selain wama biru

Aplikasi pengecatan : kuas, roll (2 lapis/75 micron)

3) Prosedur pengecatan sesuai dengan SNI 03-2408-1991
4) Memiliki Certificate of Analysis (COA).
Pengecatan linish edalah, namun tidak terbatas sebagaimana berikut;

l)

Pastikan bahwa permukaan besi kering dan telah dilakukan pembersihan
(persiapan permukaan sempuma).

2)

Pengecatan

finish menggunakan jenis polyurethane untuk memberikan

perlindungan terhadap korosi dan ketahanan warna.

Warna: biru (RAL 5002 / 5015) dan putih (RAL 9001 / 9010)
Aplikasi pengecatan : kuas, roll (2 lapiVT5 micron)

3)
4)

Prosedur pengecatan sesuai dengan SNI 03-2408-1991

Memiliki Certificate of Analysis (COA).

, lTtl

*Yll1l
,
llu

I

I

PTPEMBANGKTTANJAWABATI

era rnrrennrED MANAGEMENT sysrEM
TERM oF REFERENCE (roR)

6.2.2

No. Dok

tra-4.2.L.2

Tgl.Terbit

13 Maret 2019

Revisi

01

Halaman

1

daril6

Pengujian

a.

Pelaksaan pekerjaan wajib menjelaskan tahapan pengujian baik yang dilakukan

di on site dengan acuan sebagai berikut

1)

:

Membuat dan menyampaikan form check list

_

procedure pengujian

thickness test kepada PT. PJB dan hasilnya akan dipakai sebagai acuan hasil

peke{aan dan pengujian sesudah pelaksanaan pekerjaan.

2)

Persyaratan pengujian thickness dilakukan

3x pada saat dinding

dilakukan pembersihan, pengecatan primer dan finishing

coat

selesai
dengan

kondisi yang telah disepakati dalam point pengujian ini.

3) Semua tahapan diatas harus sesuai persetujuan pT.pJB.
4) Melakukan pengujian bemama dengan tim pT.pJB.
5) Menyampaikan hasil pengujian thickness kepada tim pT.pJB.

b.

Pengujian setelah pelaksanaan pekerjaan:

1)

Melakukan dan menyampaikan pengujian thickness setelah seluruh dinding
selesai pengecatan (setelah peke{aan selesai) dengan kondisi persyaratan
yang telah disepakati dalam point pengujian ini.

2)

Melakukan Pengujian thickness dengan prosedur pengukuran dan form
pengukuran yang tetah disetujui pT.pJB.

3)
4)

Menyampaikan hasil Pengujian thickness kepada tim pT.pJB.
Kerusakan yang terjadi akibat pengujian menjadi tanggungjawab pelaksana
pekedaan.

7.

KELENGKAPANPELAKSAIIAAIIPEKERJAAN

7.1.

PJB akan menyampaikan secara tertulis waktu pelaksanaan pekerjaan 1 minggu
sebelum

peke{aan dimulai.

7.2.

Pelaksana Pekerjaan menyediakan peraratan dan materiar pendukung untuk proses
pelaksanaan peke{aan Pengecatan Eksterior Dinding Main Building pLTU
#l /2
lain
^nta':dan tidak terbatas sebagaimana berikut:

No
I

Material/peralatan
Peralatan angkat angkut
ltem

pelaksana

peke{aan

.l

pT pJB
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8

M&rial

9

Specisl tools dao toots s€t

l0

Scafolding

congumable

Pemakaian p€rdatan

"/

{
/

marcrial yang berada anotu"i

*it

Grcsik harus a&s iiin dan

p€rs€tujuen PT. PJB.

7.4.

Pelaksam pekerjaan diijintan melakuksn kegiatan persiapan yang tidak m€ogganggu
operasi unit pembangkit s€b€ftnn

7.5.

mit srddor?2.

Penyedia Barmgfiasa wajib menyedirkan pengawas pekdaan
bersertifil<at AI(3

minlnal I onng

selarnn pekerjaan berlaagsung.

di

lapangan yang
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ASPEKK3DANKEAMANAIT

8.1.

Identifilasi Bahaya dan Risiko Keda:

a.

Potensi bahaya yang termasuk dalam peke{aan ini adalah

Item/Jenis Bahaya

Item/Jenis Bahaya

Bekerja di ketinggian

Debu

Arus Listrik

Bahan kimia

Benda Tajam

Keracunan

kerja dalam pekerjaan ini adalah

c.

:

risk.*pilih vans

sesuai.

Semua potensi bahaya yang telah diidentifikasi, pelaksana pekerjaan harus melakukan evaluasi

dan pengecekan terhadap semua resiko bahaya yang ada.

d.

Pelaksana pekerjaan diharuskan melakukan evaluasi segala resiko yang ada (aspek keselamatan,

kebakaran, kesehatan kerj4 dan lingkungan) dan melakukan mitigasi terhadap resiko kerja
tersebut. Laporan evaluasi resiko dan mitigasinya dituangkan dalam lembar JSA (Job Safety

Analysis). ll-embar JSA dibuat oleh pelaksana pekerjaan unhrk selanjutnya dievaluasi oleh
direksi pekerjaan.

8.2.

HSE Plan terkait pekerjaan dengan aspek minimal sebagai berikut :*HSE plan dibuat oleh pelaksana
pekerjaan

:

a. Struktu organisasi proyek.
b. Penilaian risiko dan bahaya terkait proyek (Risk assessmenVJSA).
c. Instruksi kerj4 SOP + Gambaran kerja.
d. Kompetensi pekerja (Pekerja skill & AK3U).
e. Kesiapan keadaan darurat.
f. List APD proyek.
g. Time line pekerjaan.
h. List & sertifikasi tools & equipment proyek.
i. Rencana penanganan limbah.
j. Pemeriksaankesehatan.
k. Transportmanagement.
l. HSE Program : Tool box meeting, safety meeting,joint inspection, house keeping,

persyaratan

pekerjaan lembur, management tools.

8.3.

Pelaksana kerja wajib mematuhi semua p€rahran yang berlaku di lingkungan

pr

pJB , baik K3L

(Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan) maupun srstem Manajemen pengamanan (sMp).

8.4.

Semua pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi aspek dan norma K3 sesuai regulasi Depnaker dan

Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 yang berlaku di Indonesia serta aturan
kebijakan K3 dan 5S di PT PJB

/
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Peralatan K3 (safety line, helm, safety soes, gloves, body hamess dan lafumya yang dianggap perlu)
merupakan tanggungjawab dari Pelaksana Pekerjaan dan wajib menyediakan alat-alat keselamatan

kerja tersebut.

8.6.

Sebelum memulai pekerjaan, pelaksana pekerjaan wajib mendapatkan working permir dari

pr

pJB

dan safety permit.

S.T

Pelaksana Pekerjaan diwajibkan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi
pekerjanya, termasuk segala upaya p€ncegahan kecelakaan kerja dengan mengacu pada HIRAC
yang terlampir pada TOR.

8.8.

Safety p€rmit terkait dengan pekerjaanjasa akan diproses oleh PT PJB s€telah seluruh kelengkapan
data dipenuhi oleh pihak pelaksana pekerjaan.

8.9.

selama dalam lingkungan PT PJB , seluruh tenaga kerja harus menggunakan tanda pengenal yang
dikeluarkan oleh PT PJB.

10.
8.1 l.
8.

Semua pekerja wajib melaksanakan safety induction sebelum melakukan pekerjaan.

Pihak pelaksana pekerjaan wajib melamptkan minimal : daftar nama pekerja lengkap berikut copy

kartu identitas (KTP) serta daftar peralatan & ApD yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

8.12.

pJB , maka pihak pelaksana wajib
memenuhi persyaratan administrasi yang t€lah ditentukan oleh pT pJB .

8.13.

Setiap peralatan dan materiaUbahan yang dibawa masuk ke area kerja harus memiliki surat jalan

setiap kegiatan mobilisasi (keluar

-

masuk) barang di lokasi

pr

yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan menyerahkan salinan surat jalan
tersebut kepada PT PJB

.

E.14. setiap penggunaan sarana milik pr pJB harus mendapatkan iiin dari pr. pJB oidang terkait).
8.15. PT PJB tidak menerirna alasan dalam bentuk apapun terhadap kehilangaro, kerusakan, kebakaran,
dari data, dokumen, atau bentuk apapun yang menjadi milik

pr pJB

yang disebabkan oleh kelalaian

dalam pelaksanan pekerjaan sehingga Pelaksana Pekerjaan harus bertanggungjawab dan mengganti
setiap data atau dokumen yang rusak, hilang atau terbakar baik selama pengerjaan, penggu'xan

mobilisasVdemobilisasi dan hal-hal lain.

8.16.

Ijin-ijin dan fonnalitas yang diperlukan harus segera diselesaikan sebelum memulai pelaksanaan
peke{aan dan sebelum habis massa berlakuny4 perijinan harus sudah diperpanjang kembali

8.17.

Pelaksanaan pekerjaan disertai dengan pemassangan alat pengaman untuk personil peke{a maupun

peralatan, APAR dan APAT menjadi tanggung jawab pihak pelaksana pekerjaan.

8.18.

Pihak pelaksana wajib merapikan kembali semua peralatan dan sistem hasil pekerjaan sesuai kaidah
5S.

8.19.
8.20.

Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas Safety / K3.

untuk warga Negara Asing (wNA) dalam penguusan ijin kerja harus memiliki syarat

sebagai

berikut:

a'

Sertifikat keahlian / surat keterangan keahlian manufaktur / institusi yang diakui

, Fl77A I
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Paspor yang masih berlaku

Visa (ke{a/bisnis) yang masih berlaku
Dokumen keimigrasian yang masih berlaku

DOKUMEN KELENGKAPAN AKIIIR PEKERJAAI\ / LAPORAN IIASIL PEKERJAAII

9.1.

PenyampaianLaporan

Dalam melaksanakan kegiatan, pelaksana peke{aan diwajibkan menyampaikan laporan
dokumen pekerjaan kepada PT. PJB dan harus menggunakan Bahasa Indonesia berupa hard

copy 1 (Satu) dokumen asli dan soft copy 2 (Dua) dokumen Salinan dalam bentuk
flasdisl</hardisk.

9.2.

Isi I-aporan
Isi laporan akhir adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

a.

Laporan Kegiatan Progress harian Peke{aan dalam Bahasa Indonesia (dengan format

PT PJB).

b.

Laporan Kegiatan Progress mingguan Pekerjaan dalam Bahasa Indonesia atau
Bahasa Inggris (dengan format bebas dari pelaksana pekerjaan) dengan disertai

Kurva

c.

S.

Dokumentasi pekerjaan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan pekerjaan dan
setelah pelaksanaan peke{aan.

d.
e.
f.

Dokumen garansi pekerjaan/ Surat Pernyataan Garansi.
Copy sertifikat CSMS sesuai dengan tingkat risiko yang berlaku.

Copy dokumen HSE Plan berikut HSE report.*(untuk pekerjaan dengan level
extreme

g.
h.

& high risk).

JSA. *(untuk pekerjaan dengan level extreme & high risk).
Dokumen pengembalian barang atau material bekas (eks existing) ke gudang dengan

detail sebagai berikut:

-

.*jila ada

Dilakukan pendataan untuk barang atau material bekas dan kemudian
dikembalikan ke gudang setelah sebelumnya barang atau material tersebut
dimasukkan serta dikemas secara rapi ke dalam Dox kayu atau tripleks.

-

Data barang atau material bekas tersebut di-copy dan ditempel pada masingmasing box.+jika ada.

i.

Copy dokumen penanganan dan pembuangan limbah non 83 dan 83 .*jika ada.
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Laporan hasil pekerjaan harus dipresentasikan selambatlambatnya 2 (dua) minggu
setelah pekerjaan lapangan selesai.

k.

Final report harus diserahkan selambatnya 2 minggu sesudah presentasi hasil.

10. MATERHL SISA/LIMBAH
10.1.

Kotoran / sampah yang terkumpul dibuang ketempat yang telah disediakan (TPA) atau
yang telah ditentukan oleh PT. PJB

10.2.

.

Pelaksanaan pembersihan dilokasi yang vital dan berbahaya, harus dilaporkan kepada PT.

PJB.

10.3.

Pelaksana peke{aan mengumpulkan limbah 83 dan pembuangan limbah 83 berkoordinasi

denganj PT.PJB

10.4.

.

Pihak Pelaksana menjamin kebersihan lingkungan selama pelaksanaan pekerjaan hingga
penyelesaian pekerjaan.

1I.

QUALITYACCEPTANCE
Kriteria diterimanya pekerjaan Pengecatan Eksterior Dinding Main Building PLTU #1/2 adalah
sebagai berikut:
I

1.1.

Materiaybarang yang disuplai oleh vendor harus dalam kondisi

bai(

100% baru, bebas dari

cacat yang terlihat maupun tersembunyi dalam desain, material dan pekerjaan, dan harus

sesuai jumlah dan identitasnya dengan katalog dar/atau dimensinya sesuai dengan
technical drawing.
1

1.2.

Bahan yang akan digunakan untuk pengecatan harus terlebih dahulu dapat diamati secara

visual dan kemudian diuji kualitasnya sesuai aturun yang berlaku, menurut jenisnya dan
jumlah sampelnya sesuai dengan ketentuan Pengujian Kesiapan Kerja dari masing-masing
bahan yang diuraikan.
II

.3.

Dibuat laporan hasil pengujian bahan secara tertulis sebagai dokumen pengendalian mutu
bahan.

11.4.

Bahan hanya dapat digunakan apabila dinyatakan secara terhrlis bahwa mutu bahan tersebut

memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan.

11.5, Bahan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat digunakan dalam pekerjaan
Pengecatan Eksterior Dinding Main Building PLTU #1/2.
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11.6. Hasil perbaikan atau pemeliharaan pekerjaan harus diinspeksi atau dilakukan pengujian
hasil peke{aan secara random (acak), untuk memastikan bahwa mutu hasil pekerjaan
sesuai persyaratan sebagaimana yang ditentukan'

11.7.

Penyedia Jasa harus menyampaikan laporan tertulis kepada Pengawas Pekerjaan tentang

hasil inspeksi pekerjaan secara visual atau mutu hasil pengujian yan g dilaksanakan'

11.8. Mutu

hasil pengujian harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam

Spesifikasi ini.
I

1.9.

Dengan memperhatikan laporan hasil inspeksi dan pengujian mutu, dapat ditetapkan bahwa

hasif pekerjaan Pengecatan Eksterior Dinding Main Building PLTU

#ll2

sesuai dengan

indikator kinerja yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
11.10. Jika hasil inspeksi dan/atau pengujian mutu menunjukan hasil yang tidak sesuai dengan

indikator kinerja yang disyaratkan maka harus dilakukan perbaikan pekerjaan ulang untuk
mencegah kerusakan yang lebih besar.
11.11. Penyedia Jasa harus bertanggungjawab atas peke{aan Pengecatan Eksterior Dinding Main

Building PLTU #1/2 yang telah dilaksanakan dari semua lokasi sebagaimana ditentukan
dalam kontrak dan harus dijaga kinerjanya hingga serah terima pertama pekerjaan.
11.12. Jika pekerjaan yang telah diperbaiki mengalami kerusakan lagi dalam masa pelaksanaan,
maka Penyedia Jasa harus segera memperbaiki kembali kerusakan tersebut sesuai waldu
tanggap perbaikan hingga kinerja pekerjaan memenuhi persyaratan.
11.13. Apabila Penyedia Jasa gagal memperbaiki kinerja

jalan berdasarkan waktu tanggap

perbaikan yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi denda.

11.14. Semua lingkup jasa pembersihan, pembongkaran, perbaikan dalam lingkup pekerjaan

terpenuhi, begitu juga dengan delivery dan proses pengecatan sesuai dengan yang
diiadwalkan.
11.15. Semua peralatan yang terkait dengan scope pekerjaan dapat beroperasi dengan normal.
1

1.16. Semua hasil pengujian dan commissioning terpenuhi dan sesuai standart yang berlaku.

1

1.17. Limbah 83 ditangani sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, .+jika ada.

,I2. WAKTU PEhIYELESAIAN Pf,KERJAAN
Waktu penyelesaian peke{aan adalah sebagai berikut

:
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12'l.PT.PJBakanmenyampaikansecaratertuliswaktupelaksanaanpekerjaanlminggu
sebelum Pekerjaan dimulai.

lz.2.Penyelesaianpekerjaanjasadengandurasig0haridenganmengacukepadatimeline
dibawah dan pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh PT'PJB'

12.3.

Pekerjaan

off schedule yang tidak disebabkan oleh PT PJB maka akan dikenakan

sangsi

sesuai dengan kontrak.

13.

GARANST

l3.1.

Durasi garansi pekerjaan adalah minimal 1 tahun untuk hasil pekerjaan jasa setelah
penerbitan Berita acara penyelesaian pekerjaan (BAPP).

13.2. Kerusakan berulang hingga 2x (dua kali) perbaikan / pengecatan ulang untuk area
yang sama dalam 1 tahun maka pihak pelaksana pekerjaan wajib melakukan
pengecatan ulang dengan material baru dengan spesifikasi minimal sama dengan
material sebelumnya.

13.3. Bila terjadi gangguan pada hasil pekerjaan selama masa garansi, maka pelaksana
pekerjaan wajib melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 7 x 24jam (atau sesuai
dengan jadwal yang ditentukan oleh PT'PJB).

14, LAIN-LAIN
14.1. Alat-alat

yang digunakan untuk pengukuran dan pendukung kerja selama massa

pekerjaan berlangsung sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan
dan diharuskan menyediakan spare-part/back-up yang cukup agar tidak menghambat

pekerjaan.

14.2. *Apabila
material

ada penambahan scope of work oleh pihak pelaksana pekerjaan (meliputi

dan

atau jasa) yang diusulkan setelah penunjukan, maka sepenuhnya

menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

14.3.

,Tambahkan sesuai dengan yang di perlukan.
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