PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
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.00,.

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: O61.Pm/612/UJTA/2O21
PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar mengundang perusahaan / rekanan untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan
Pascakualifikasi sebagai berikut:
1.Paket Pekerjaan
Nama Pekerjaan

: Pengadaan Kontrak Payung Pemeliharaan Instalasi dan Lampu Penerangan PT PJB UBJOM

Tanjung Awar-Awar
Sumber Dana: Anggaran Operasi PT PJB Tahun 2021/2022
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.Bekerja dalam kaidah K3 dan 5S.
c Bersertifikat Contractor Safety Management System (CSMS) dari PJB Raya.
d Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir di bidang instalasi
kelistrikan. Pengalaman ini dibuktikan dengan :
1) Surat perintah kerja/Kontrak 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 18 Agustus 2021 s.d. 30 Agustus 2021
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 : I Gusti Ayu Dian Utami
: 081805517833
Agra Deta Erastiangga
: 081232464054
Hp. Pengadaan: 081283476855
Penjelasan pengadaan (Aanwijzing) akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, jam 10:00,
bertempat di PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar Jl. Tanjung Awar-Awar, Ds. Wadung, Kec. Jenu, Tuban.
(Teknis pelaksanaan : Anwijzing akan dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom dan akan dikoordinir oleh Tim
Pengadaan UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar)
Mohon untuk menyertakan satu nomor ponsel perwakilan perusahaan saat pendaftaran untuk koordinasi terkait
teknis pelaksanaan Anwijzing.
4.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat dilakukan dengan mengirimkan email Surat
Pernyataan Minat yang ditandatangani oleh Direktur dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang
masih berlaku (mohon untuk konfirmasi via phone setelah mengirimkan surat).
Alamat Email: pengadaan.ujta@gmail.com
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.
Tuban, 19 Agustus 2021
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PT PEMBANGKITAN JAWA-BAU
UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PLTU TANJUNG AWAR-AWAR
Jl. Tanjung Awar-Awar, Ds Wadung, Kec. Jenu, Tuban 62352, Telp (0356) 320320, Fax 329090

LAMPIRAN PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor / Tgl : O61.Pm/612/UJTA/2O21 - 19 Agustus 2021

No.

Uraian

KONTRAK PAYUNG PEMELIHARAAN INSTALASI DAN PENERANGAN
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Periode 1 (satu) Tahun

Halaman 1 Dari 1

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
TERM OF REFERENCE (TOR)

No. Dok:IKZ-4.2.1.2

Tgl.Terbit:13 Maret 2019
Revisi:01

Halaman:3 dari!4

Nama Program: Pengadaan Kontrak Payung Pemeliharaan Instalasi Dan Lampu
Penerangan Periode September 2021-Agustus 2022
No. PRK: 21K0102
Tanggal:01JuM2021

I.MAKSUD DAN TUJUAN
Term of Reference (TOR) ini dibuat untuk menjadi acuan dalam proses pengadaan kontrak
payung pemeliharaan instalasi dan lampu penerangan Unit PLTU Tj. Awar-Awar. Pekerjaan
pemeliharan tersebut akan dilakukan pada titik/jalur instalasi dan lampu penerangan dalam
jangka waktu selama 1 tahun(Kalender Berjalan).
Adapun tujuan dari pengadaan kontrak payung pemeliharaan instalasi dan lampu penerangan
Unit PLTU Tj. Awar-Awar adalah sebagai berikut:
1.Menjaga kontinuitas operasi Lampu Penerangan sesuai dengan fungsinya sebagai sarana
penerangan area kerja Unit PLTU Tj. Awar-Awar.
2.Inventarisasi seluruh Lampu Penerangan di Unit PLTU Tj. Awar-Awar.
3.Menunjang dalam peningkatan kinerja bidang maintenance dan operasi, baik dari aspek
safety maupun kualitas pelaksanaan pekerjaan.

II.SPESIFIKASI DAN LOKASI PERALATAN
Lampu penerangan di PLTU Tj. Awar-Awar terdapat beberapa jenis lampu, terdiri dari tipe
Lampu LED maupun Halogen yang tersebar di seluruh area kerja PLTU Tj. Awar-Awar tidak
terbatas pada:
1.Seluruh Area Boiler
2.Seluruh Area Turbin System
3.Seluruh Area Generator
4.Seluruh Area Coal handling
5.Seluruh Area Ash Handling
6.Sefuruh Ruangan yang pada Main Unit PLTU

7.Seluruh Ruangan penunjang( Admin Building, Maintenance Building, etc)
8.Seluruh area WTP, WWTP.
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9.Seluruh Road Access Area
10.dan seterusnya.

III.

PERSYARATAN UMUM PESERTA
1.Pelaksana pekerjaan diwajibkan menjaga ketertiban/keamanan dan mematuhi prosedur
Keselamatan dan Kesehatan kerja yang berlaku di lingkungan PT. PJB UBJOM TJ. AwarAwar.

2.Pelaksana pekerjaan dianggap telah memahami seluruh potensi dan resiko pada area
kerja yang mungkin berakibat pada personil maupun peralatan.
3.Keselamatan dan kesehatan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pelaksana
pekerjaan.
4.Selama proses pelaksanaan pekerjaan, diwajibkan bagi seluruh penyedia jasa untuk
menyediakan APD(Alat Pelindung Diri) sesuai dengan potensi bahaya yang ada di
lapangan terkait pekerjaan tersebut.
5.Pelaksana pekerjaan wajib mendaftarkan karyawan yang bersangkutan ke bagian K3
dengan membawa kelengkapan dokumen sebagai berikut:
•Surat Keterangan Kepegawaian dari perusahaan pelaksana pekerjaan
•Surat Jaminan Asuransi
•Surat Keterangan Sehat
•Foto Copy KTP., NB : Kebutuhan dokumen lainnya akan dijelaskan lebih lanjut
oleh pihak K3.
6.Pekerjaan hanya boleh dilaksanakan ketika telah terbit Permit To Work dari pihak PT. PJB
UBJOM Tj. Awar-awar dan jika ada pengawasan dari pihak PT. PJB UBJOM Tj. Awar-Awar

IV.

PERSYARATAN KHUSUS
1.Berpengalaman di bidang jasa pemeliharaan Kelistrikan Instalasi dengan dibuktikan
dengan

PO( Purchasing Order) atau surat kontrak kerja.

2.Pelaksana pekerjaan wajib menunjukkan pengalaman kerja di bidang kelistrikan
instalasi(Minimal dalam kurun waktu 3 tahun) dan sertifikat kompetensi yang masih aktif

hingga saat ini.

IPJB
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3.Menyampaikan dengan lengkap dan siap menyediakan kebutuhan material(selain yang
disediakan oleh pihak PT. PJB UBJOM Tj. Awar-Awar untuk

dipergunakan saat

pelaksanaan pekerjaan besarta sarana bantu untuk Mob-Demob terkait pelaksanaan
pekerjaan.
4.Menyampaikan dengan lengkap dan siap menyediakan Tool General maupun Special Tool
yang akan dipergunakan.^
5.Wajib memliki tempat khusus(milik pelaksana pekerjaan) untuk menyimpan peralatan (
Tool, Sarana penunjang) sehingga peralatan dapat ditempatkan dengan rapi dan tertib.
Lokasi Penempatan peralatan ditentukan oleh pihak PT. PJB UBJOM Tj. Awar-Awar.
Tempat khusus tersebut harus bersifat ( normal terkunci) dan PT. PJB UBJOM Tj. AwarAwar tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan apapun .NB : Tempat
khusus tersebut akan menjadi hak milik PT. PJB UBJOM Tj. Awar-Awar jika hubungan
kontrak terhadap pelaksana pekerjaan telah selesai.
6.Menyampaikan metode kerja kepada pihak PT. PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar.

\^

7.Pelaksana pekerjaan wajib memberikan alokasi man power minimal 5 personil yang terdiri
dari l(satu) orang ahli K3 Umum, 1 orang pengawas( teknisi senior), 3 orang teknisi
pelaksana. Pelaksana pekerjaan wajib menyediakan tambahan man power(selain 5 power
existing) jika sewaktu waktu dibutuhkan untuk eksekusi pekerjaan urgentterutama scope
pekerjaan corrective.

V.LINGKUP PEKERJAAN
Lingkup pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Instalasi dan Lampu Penerangan hanya pada
Corrective Action instalasi dan lampu penerangan artinya pihak pelaksana hanya melakukan
pekerjaan ketika ada re<7i/est/permintaan(tidak terbatas pada repair, troubleshooting,
penggantian material, dll) dari pihak PT. PJB UBJOM TJ. AWAR-AWAR dan disetujui oleh Direksi
Pekerjaan. Mekanisme yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Corrective
sebagai berikut:
A. Mode Stand By.
Kondisi ini adalah ketika tidak ada request dari Pihak PT. PJB UBJOM PLTU TJ. Awar-Awar
terkait kebutuhan atas pekerjaan instalasi dan lampu penerangan. Sehingga pihak pelaksana
pekerjaan diwajibkan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

/
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1.Routine Inspection : Pelaksana pekerjaan harus membuat jadwal pelaksanaan inspeksi
kondisi visual lampu penerangan dan instalasinya berdasarkan area. Kemudian pastikan
bahwa breo/cer/saklar dalam kondisi normal operasi. Selanjutnya jika ditemukan
kerusakan pada instalasi maupun lampu, maka harus dituangkan dalam bentuk laporan
inspeksi yang ditandatangani oleh pihak pengawas pelaksana pekerjaan dan pengawas
internal PT. PJB UBJOM PLTU TJ.AWAR-AWAR. Laporan ini akan dijadikan dasar bagi pihak
PT. PJB UBJOM PLTU TJ. AWAR-AWAR untuk penjadwalan pekerjaan pada Mode On Duty.
2.Mapping Lamp Position : Selama Routine Inspection Pelaksana pekerjaan wajib
memberikan kode khusus yang ditempel pada Casing/Tiang/'Support Lampu penerangan
yang merepresentasikan penomoran ataupun lokasi lampu penerangan. Kemudian kode
ini dituangkan dalam data list (Hard maupun SoftCopy) dan diserahkan kepada pengawas
lapangan 1 bulan sekali.
8. Mode On Duty
Kondisi ini adalah ketika Pihak PT. PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar melakukan request terkait
pekerjaan Corrective instalasi dan lampu penerangan.
C.Mode On Warranty
Kondisi ini adalah ketika adanya gangguan ataupun masalah pada Instalasi dan Lampu
Penerangan yang diakibatkan oleh kesalahan pelaksana pekerjaan dan pihak Pelaksana
pekerjaan wajib menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh pekerjaan tersebut.
D.Re -Installation dan Evaluation
1.Pelaksana pekerjaan wajib melakukan penyesuaian ataupun modifikasi Electrical Drawing
Design jika terjadi permintaan untuk penambahan instalasi pengkabelan ataupun
penambahan kuantitas lampu( beban).
2.Ketika melakukan eksekusi pekerjaan perbaikan atas dasar re^uest/permintaan pihak PT.
PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar, maka pelaksana pekerjaan wajib melakukan penyesuaian
ataupun modifikasi Electrical Drawing Design jika ditemukan ketidaksesuaian existing
drawing dengan aktual kondisi instalasi dan lampu di PLTU Tj. Awar-Awar.
3.Hasil Modifikasi Electrical Drawing Design diserahkan paling lambat 1 minggu( Kalender
berjalan) setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian tersebut. Pekerjaan dianggap selesai

jika Drawing tersebut sudah di serahkan kepada PT. PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar.
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Persyaratan Umum Pelaksanaan Pekerjaan
1.Dalam pelaksanaan pekerjaan, pelaksana hams memberitahukan secara tertulis kepada
direksi pekerjaan mengenai wakil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari
di lokasi unit PLTU Tj. Awar-Awar.
2.Pelaksana kerja dapat menempatkan petugas-petugas lain untuk membantu wakilnya yang
diberi kuasa atas pelaksanaan pekerjaan.
3.Wakil yang ditunjuk oleh pelaksana pekerjaan hams mendapat persetujuan dari direksi,
dan pelaksana pekerjaan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan oleh
wakilnya.
4.Direksi pekerjaan dapat memberhentikan wakil dari pelaksana kerja yang diberi kuasa di
tempat pekerjaan bila ternyata wakil tersebut tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
5.Pelaksana pekerjaan diwajibkan memberikan daftar nama petugas yang melaksanakan
pekerjaan dan setiap petugas akan diberikan kartu tanda pengenal(PVB ID CARD) untuk
dapat memasuki area PLTU Tj. Awar-Awar. Bagi petugas yang tidak mengenakan kartu
tanda pengenal tersebut tidak diperkenankan memasuki area PLTU Tj. Awar-Awar.
6.Pelaksana pekerjaan harus bertanggung jawab atas seluruh petugasnya yang
melaksanakan pekerjaan terkait attitude dan performa.
7.Pelaksana kerja dianggap telah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin terjadi
akibat letak daerah pekerjaan, dan memperhitungkannya dalam harga yang disampaikan
saat penawaran termasuk resiko kehilangan dan kerusakan peralatan kerja milik pelaksana
pekerjaan
8.Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja/tenaga kerja,
kebersihan alat-alat, dan bahan-bahan bangunan selama proses pelaksanaan pekerjaan
berlangsung
9.Pelaksana kerja wajib menyediakan perlengkapan untuk menjaga keselamatan para
petugasnya guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan
pekerjaan.
lO.Pihak PT. PJB UBJOM Tj .Awar-Awar tidak dapat menerima jika terjadi keterlambatan
pelaksanaan pekerjakan yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya alat-alat/too/ maupun
material oleh pihak pelaksana pekerjaan
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ll.Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka pihak pelaksana
kerja diwajibkan memberikan pertolongan kepada korban dan menanggung seluruh biaya.
12.Pelaksana pekerjaan wajib memberikan tempattinggal yang memenuhi standar kesehatan
dan ketertiban bagi para pekerjanya, namun tidak diperkenankan bertempat
tinggal/menginap di lokasi unit kerja PLTU Tj. Awar-Awar.
13.Selama periode pelaksanaan pekerjaan, pelaksana kerja wajib menyediakan segala
kebutuhan sehari hah yang diperlukan bagi para pekerja maupun tamu, seperti sanitasi, air
minum dan fasilitas yang menunjang kesejahteraan lainnya.

VII.

PROSEDUR PENU6ASAN PELAKSANA PEKERJAAN
Berikut ini struktur minimal dalam pembagian personil pelaksana pekerjaan yang wajib

dipenuhi.
A.

Satu orang pengawas lapangan yang memiliki tugas dan kewajiban :
1.Bertanggung jawab penuh terhadap semua teknisi yang dipimpinnya.
2.Mempersiapkan seluruh kebutuhan Material, Tools dan Alat Transportasi untuk
pemeliharaan instalasi dan lampu penerangan sebelum jatuh tempo pelaksanaan
pekerjaan.
3.Mempersiapkan Safety dan Working Permit sehari sebelum pelaksanaan pekerjaan.
4.Mempersiapkan jadwal routine inspection instalasi dan lampu penerangan dan
mendistribusikan kepada keiompokyang dipimpinnya.
5.Bertanggung jawab penuh terhadap kualitas hasil pekerjaan dan melaporkan hasil
pekerjaan pemeiiharaan instalasi dan lampu penerangan secara tertulis dalam bentuk
laporan bulanan kepada pengawas internal PT. PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar.
6.Sebagai mediator antara pengawas internal PT. PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar dan
teknisi pelaksana pemeliharaan instalasi dan lampu penerangan.
7.Menyampaikan secara tertulis l(satu) bulan sekali mengenai Evaluasi, Rekomendasi
perbaikan, penggantian spare part maupun improvement instalasi dan lampu
penerangan terhadap pengawas internal PT. PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar.

8.Membuat monitoring perawatan instalasi dan lampu penerangan baik berupa History

maupun kesesuaian jadwaf pelaksanaan pekerjaan. Untuk selanjutnya harus tersedia
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sewaktu-waktu jika data tersebut diminta oleh pengawas internal PT. PJB UBJOM
PLTU Tj. Awar-Awar.
B.3(tiga) orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeliharaan instalasi
dan lampu penerangan seluruh area PT. PJB UBJOM PLTU TJ. AWAR-AWAR.
C.Teknisi dan pengawas lapangan wajib selalu berada di lingkungan PLTU Tj. Awar-Awar
minimal pada hah Senin s/d Jum'at pada jam kerja yakni pukul 07.30 s/d 15.00 WIB
dengan jadwal istirahat pada hah Senin s/d Jum'at pada jam 12.00 s/d 13.00 WIB dan
pukul 11.30 s/d 13.30 pada hah Jum'at. Jika dibutuhkan, pelaksana pekerjaan
diwajibkan untuk bersedia on call sewaktu waktu( diluar jam rutin yang disebutkan
diatas). Jika tidak ada request oleh pihak PT. PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar, maka
alokasi waktu dapat digunakan untuk Mode On Stand By.

VIII. PROSEDUR K3 PELAKSANA PEKERJAAN
A.Persiapan Pekerjaan
Pelaksana Pekerjaan wajib mengurus safety atau working permit di bidang K3 PT. PJB
UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar dan wajib melampirkan dokumen pendukung meliputi:
1.Daftar Peralatan kerja yang digunakan beserta sertifikat yang diperlukan
2.Daftar personil pelaksana pekerjaan dengan disertakan Foto Copy Id/KTP dan surat
pengalaman kerja maupun sertifikat kompetensi yang dimiliki.
3.Prosedur kerja{ SOP)
4.Jadwal kerja pemeliharaan Instalasi dan Lampu Penerangan
Dokumen tersebut diatas disampaikan saat sesi Safety Induction oleh pihak K3 PT. PJB
UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar
B.Pelaksanaan Pekerjaan
1.Pelaksana kerja wajib menyiapkan peralatan/sarana bantu kerja yang diperlukan.
Dilarang membuat instalasi supporting yang bertumpu langsung pada unit yang dinilai
berpotensi membahayakan.
2.Pelaksana kerja wajib menyediakan Alat Pelindung Diri(APD) untuk tenaga kerjanya,
meliputi: Safety helmet, Safety Harness, Safety Shoes, Safety Gloves, Masker, dll.
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3.Pelaksana kerja wajib memperhatikan dan bertanggungjawab atas kebersihan,
keamanan, dan keselamatan di lingkungan sekitar pekerjaan.
4.Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab atas penangangan limbah B3 maupun Non
B3 yang berpotensi mencemari lingkungan.
5.Pelaksana pekerjaan bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kerja, pencemaran
lingkungan maupun biaya/kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan dan
insiden yang terjadi wajib tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan kerja.
6.Pelaksana pekerjaan wajib melaporkan kegiatan kepada bagian produksi( PTW Officer)
yang sedang bertugas baik sebelum maupun sesudah melaksanakan pekerjaan.
7.Untuk pelaksanaan pekerjaan yang berkelanjutan( Lebih dari satu hari), pelaksana
kerja wajib lapor kepada Supervisor Listrik untuk kepengurusan perpanjangan safety
permit yang ditandatangani Supervisor K3 dan Supervisor Produksi. Pelaksana
pekerjaan harus mengikuti safety induction harian terkait tindakan Lock Out Tag Out
peralatan untuk menjamin keselamatan kerja.
8.Pelaksana pekerjaan diwajibkan mematuhi prosedur Keselamatan dan Kesehatan
kerja yang berlaku di lingkungan PT. PJB UBJOM TJ. Awar-Awar seperti tidak merokok
kecuali ditempat yang telah disediakan, membawa kendaraan non operasional,
ataupun mengaktifkan Handphone di area terlarang.
9.Pelaksana pekerjaan wajib mendaftarkan kendaraan operasional( jika ada) yang
digunakan dalam proses pelaksanaan pekerjaan kepada pihak PT. PJB UBJOM Tj.
Awar-Awar.

lO.Sarana berupa catu daya listrik untuk mengoperasikan peralatan maupun air untuk
keperluan Cleaning di lokasi pelaksanaan pekerjaan, disediakan oleh PT. PJB UBJOM
Tj. Awar-Awar jika memungkinkan
C. Penyelesaian Pekerjaan
1.Pelaksana pekerjaan wajib membersihkan tempat kerja dan kotoran sisa hasil
pelaksanaan pekerjaan dan material lain yang tidak diperlukan.
2.Pelaksana pekerjaan wajib mengembalikan dan merapikan peralatan unit ke posisi
semula ataupun ke posisi lain yang diinginkan oleh Pihak PT. PJB UBJOM Tj. Awar-Awar
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IX.

PENANGANAN MATERIAL
A.Persiapan pekerjaan
1.Mobilisasi peralatan dan material
Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan keamanan
baik peralatan maupun dampak peralatan terhadap pekerjaan yang dilakukan
2.Man Power untuk pelaksanaan pekerjaan wajib memliki:
•Helper yang sudah diasuransikan dan dilengkapi APD( Alat Pelindung Diri)
•Tenaga kerja yang kompeten dan biasa melakukan pekerjaan tersebut

B.Pelaksanaan pekerjaan
Material yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan terhadap pekerjaan tersebut
yang meliputi:
•Consumable Material
Semua material consumable seperti Majun, Cleaner, dll disediakan oleh pihak
pelaksana pekerjaan.
•Part
Seluruh jenis part( yang merupakan kelengkapan/main part peralatan instalasi dan
lampu penerangan) seperti Capasitor, Ignitor, MCB, Armature, Lamp Fitting, Switch,
Ballast, dll disediakan oleh PT. PJB UJBOM Tj. Awar-Awar.
C.Penyelesaian pekerjaan
1.Material sisa dan part(bekas) hasil pelaksanaan pekerjaan harus dikembalikan ke gudang
PT. PJB UBJOM Tj. Awar-Awar sesuai dengan proseduryang berlaku dan seluruh peralatan
kerja dikembalikan ke tempat semula dan dapat digunakan lagi sebagaimana fungsinya
2.Penanganan Limbah Organik, Non Organik dan B3 harus dipilah dan dipilih sesuai dengan
jenisnya dan dibuang ke Tempat Penampungan Sementara. Prosedur penanganan wajib
dikoordinasikan dengan Supervisor Lingkungan PT. PJB UBJOM Tj. Awar-Awar
3.Direksi pekerjaan PT. PJB UBJOM Tj. Awar-Awar berhak melakukan pemeriksaan sewaktuwaktu terkait hasil pekerjaan apapun yang telah di tutup untuk meiakukan pengujian
kembali, maupun analisa kualitas material yang digunakan. Biaya yang dikeluarkan untuk
pengujian instalasi dan lampu penerangan, termasuk di dalam harga pekerjaan yang

didasarkan atas request PT. PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar sebelumnya.
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X.WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
1.Jangka waktu pelaksanaa pemeliharaan corrective instalasi dan lampu penerangan adalah
selama l(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
2.Untuk perpanjangan jangka waktu pekerjaan, harus memberitahukan kepada pihak PT. PJB
UBJOM Tj. Awar-awar selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum masa kerja
berakhir.
3.Pelaksanaan pekerjaan Mapping Lamp Positon wajib diselesaikan sebelum bulan ke
6(enam) masa kontrak payung berakhir. Pemenuhan atas kewajiban ini dapat menjadi
dasar penilaian dalam menentukan perpanjangan kontrak( sisa 6 bulan) ataupun
pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak PT. PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar. Diluar
jadwal pelaksanaan Mode Stand By, pelaksana pekerjaan wajib melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan corrective/repair seluruh unit instalasi dan lampu penerangan
yang ada di PLTU Tj. Awar-Awar.
4.Pelaksanaan pekerjaan corrective/repair dilakukan setelah mendapat pemberitahuan
lewat telepon dan disusul dengan surat permintaan/7ob Requisition perbaikan yang
disediakan oleh pelaksana pekerjaan dan ditandatangani oleh pengawas internal dari PT.
PJB UBJOM Tj. Awar-Awar.
5.Repons T/me/penangangan pekerjaan corrective/repair paling lambat dimulai 3x24 jam
sejak terbitnya Work Order (WO) dari pihak PT. PJB UJBOM Tj. Awar-Awar terkait pekerjaan
tersebut.

Pelaksana

pekerjaan

wajib

melampirkan Safety Permit

pekerjaan

corrective/repair paling lambat 2(hari) setelah pekerjaan selesai dalam bentuk laporan
harian kepada pengawas lapangan sebagai bukti bahwa pekerjaan telah dilaksanakan.
6.Pelanggaran terhadap Point X.5 akan dikenakan sanksi Surat Peringatan 1 hingga Surat
Peringatan 3 (Format: SP1-SP2-SP3). Pelanggaran setelah dikeluarkannya Surat Peringatan
3, PT. PJB UJBOM Tj. Awar-Awar berhak memutuskan kontrak secara sepihak tanpa
toleransi apapun.
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LAPORAN HASH PEKERJAAN
Pefaksana pekerjaan wajib membuat iaporan meliputi:
1.Laporan Bulanan

•Merupakan rekap dari hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ruang lingkup yang telah
ditentukan.
•Terdapat form usu\an/improvement untuk meningkatkan reliability instalasi dan
lampu penerangan dengan dilengkapi dokumen pendukung. ( Photo, Katalog, dll)
•Laporan harus disetujui dan ditandatangani oleh pengawas lapangan dari Pihak PJB
UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar
•Laporan ini digunakan sebagai dasar serah terima pekerjaan dalam periode l(satu)
bulan.

2.Laporan Tiga Bulanan
•Merupakan rekap dokumen asli dari hasil pekerjaan perawatan instalasi dan lampu
penerangan 1 bulanan.
•Rekapitulasi dari form usu\an/improvement untuk meningkatkan reliability instalasi
dan lampu penerangan dengan dilengkapi dokumen pendukung. ( Photo, Katalog, dll)
3.Pelaksana pekerjaan wajib membuat laporan tertulis mengenai hasil temuan-temuan
selama pemeliharaan instalasi dan lampu penerangan dan disetujui dan ditandatangi
oleh Direksi pekerjaan. Laporan ini merupakan dasar untuk mengajukan pembayaran
biaya perawatan/perbaikan.

XII.

LAIN-LAIIM
1.Apabila pada saat eksekusi (pelaksanaan pekerjaan) ada temuan atau tambahan scope
pekerjaan harus disepakati oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi terbaik.(w/n
win solution).
2.Apabila terdapat ketidaksesuaian pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka TOR dapat
ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3.Material Bekas harus dikembalikan ke PT. PJB UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar
4.Tool khusus yang membutuhkan biaya besar perlu disepakati oleh kedua belah pihak.
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XIII. LAMPIRAN
Berikut ini disampaikan draft acuan BOQ( Bill Of Quantity) berdasarkan scope dan area kerja
pada pekerjaan pemeliharaan instalasi dan lampu penerangan. Saat proses

Price/Job ^
@titik j

Job Description
NO
Pemasangan
Lampu
1
Penggantian Lampu
2
Troubleshooting Instalasi
3
Pemasangan Lampu
4

Unit Support Coal Handling (Ship
Unloader, Stacker
Reclaimer, dan area yang setipe)

Rp.,-

Ship Guidence of Jetty Area ( Muoring

Rp.,-

5

Buoy, Mercusuar, dan area yang setipe)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Penggantian Lampu

. ... „ : ...... Area .,,.. .•,,,.,,i:,;;:.,;.

Troubleshooting Instalasi
Pemasangan Lampu
Penggantian Lampu

Penggantian Lampu

Transfer Tower Area (TT1, TT2, TT3, TT4,
Crusher dan area yang setipe)

Penggantian Lampu

Rp,Rp,Rp,-

Coal Yard Area. ( Dom Area, Stadion Lamp
dan area yang setipe)

Troubleshooting Instalasi
Pemasangan Lampu

Rp.,Rp,-

Troubleshooting Instafasi
Pemasangan Lampu

Rp.,Rp,-

Rp,Rp-,Rp-,-

Water Treatment Plant Area( RO, WWTP,
WTP dan area yang setipe)

Troubleshooting Instalasi

Rp.,Rp,Rp,-

Pemasangan Lampu

Turbin Area( Lamp on Plafon Positon dan

Rp,-

Penggantian Lampu

area yang setipe)

Rp,-

Pemasangan Lampu

CWP Area( Lamp on Plafon Positon dan

Rp,-

Penggantian Lampu

area yang setipe)

Troubleshooting Instalasi

Rp.,-

Troubleshooting Instalasi

Rp,Rp,-

Pemasangan Lampu

Chimney Area ( Main Lamp on outside and

Rp,-

Penggantian Lampu

inside)

Rp.,-

Troubleshooting Instalasi
Pemasangan Lampu
Penggantian Lampu

Rp.,-

PJU Plant Area (from Main Gate Security
until Jetty dan area yang setipe)

Troubleshooting Instalasi
Pemasangan Lampu

PJU Road (12 m Height)

Rp,-

Pemasangan Lampu

Tower (Arrester Tower on FOT dan area

Penggantian Lampu

yang setipe)

Troubleshooting Instalasi

Troubleshooting Instalasi

Rp,Rp.,-

Troubleshooting Instalasi

Penggantian Lampu

Rp.,Rp.,-

Penggantian Lampu

Pemasangan Lampu

Rp,-

Rp.,Rp.,Rp,-

General Lighting( Boiler, Turbin, WTP,
WWTP, dan area yang setipe)
Jenis General Lighting:
All Area dengan penggunaan lampu
Bulb,TL, Circle, atau Umumnya Lampu
hemat Energi terutama di area Office,
Ruang Kontrol maupun Gedung.

Rp.,Rp,Rp.,-

