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PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PLTU TANJUNG AWAR-AWAR
Jl. Tanjung Awar-Awar, Ds Wadung, Kec. Jenu, Tuban 62352, Telp (0356) 320320, Fax (0356) 329
(FMA-06.1.2.27,

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKA
Nomor: 129.Pm/612/UJTA/2022
PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar mengundang perusahaan / rekanan untuk mengikuti Pelelangan
Pascakualifikasi sebagai berikut:
1.Paket Pekerjaan
Nama Pekerjaan

: Revitalisasi Galvalume Penutup Struktur Crusher Building Tahap 1 PT PJB UBJOM Tanjung

Awar-Awar!
Sumber Dana: Anggaran Operasi PT PJB Tahun 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.Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 2 (dua) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
c Memiliki CSMS kategori High Risk di PJB Raya yang masih berlaku.
d. Bekerja dalam kaidah K3 dan 5S.
e Memiliki tenaga bersertifikat welder yang masih berlaku untuk pekerjaan welder dan sertifikat minimal rigger
scaffolding dari Disnakertrans untuk ahli scaffolding,
f. 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 17 Januari 2022 s.d. 28 Januari 2022
Pukul: 08.00 WIB s.d. 16.00 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 : 0818-0551-7833
Agra D. E.: 0812-3246-4054
Hp. Pengadaan: 0812-8347-6855
Penjelasan pengadaan (Aanwijzing) akan diadakan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, jam 10:00, bertempat
di PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar Jl. Tanjung Awar-Awar, Ds. Wadung, Kec. Jenu, Tuban.
(Teknis pelaksanaan : Aanwijzing 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 Aanwijzing.
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, 17 Januari 2022
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REVITALISASI GALVALUME PENUTUP STRUKTUR CRUSHER BUILDING TAHAP 1
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: RevitaKsasi Galvalume Penutup Struktur Crusher House Building
Tahapl

No.PRK
Tanggal

:24Descmber2021

SumberAnggaran

: Anggaran Operasi (AO)

1.PENDAHULUAN
Unit pembangkit PLTU Tanjung Awar-Awar telah memegang penuh 2 unit
pembangkit dengan total kapasitas 2 x 350 MW dengan bahan bakar utamanya adalah batu bara.
Setiap material struktur pendukung unit pembangkit tidak teriepas dari debu batu bara, terutama
bangunan-bangunan area CHF (coal handling facility) seperti crusher house building. Crusher
house building yang merupakan salah satu area pendistribusian yang berhubungan langsung
dengan batu bara akan merusak material-material struktur pembentuk crusher home building.
Crusher house building yang struktur utamanya berupa material baja dan besi apabila tidak
dilakukan pemeliharaan dari kandungan yang ada pada batu bara akan menimbulkan
keropos/karat, kerasakan pada stmktur hingga terjadinya kegagalan bangunan.
Seperti kondiri sekarang, dinding galvahunc penutup straktur crusher house building
sudah banyak yang rusak dan berlubang akibat dari batu bara. Perlu dilakukan perbaikan dan
penggantian material untuk meminimalisir terjadinya kerasakan dan kecelakaan kerja.
Pemasangan dinding bata yang kedap air dengan finishing coating diharapkan dapat mengurangi
dampak kerasakan akibat batu bara.

2.PEDOMAN ACUAN TEKN1S / DATA REFERENSI TERMS
2.1.

Standard Intemasional Teikait:

a.PBI1^7I/SNIO3-2847-2002
b.SNI03-6861-2002 tentangSpesifikasi Bahan Bangunan Indonesia
c.Peraturan Beton Bertulang di Indonesia tahun 1971
d.PUBI -1982 tentang Peratutan Bahan Bangunan di Indonesia
e.SNI 3976 1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton
f.SNI 03 2915 1992 Spesifikasi beton bertulang kedap air

2.2.

Desain Equipment Existing:
a.

As Built Drawing
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Gambar 1. Kondisi Struktur Crusher

3. LINGKUPPEKERJAAAN/SCOPE OF WORK
Ltngkup Pekerjaan adaiah namun tidak terbatas sebagai benkut;
3.1

Suplai Barang
Suplai barang meliputi antara lain sebagai berikut namun tidak

IKZ^4.2.1.2
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mr\ t Crtj^,. fX' v

Semen

Semen/Portiand Cement (PC)

Holcim, Gresik
(memenuhi NI-8)

Pasir

Pasirllrug

Lokal yang disetujui
user (memenuhi
komposisibutirserta
kekerasan dalam PBI

1972^Ni 03-2847-

2002)
Koral Beton/spiit

Bersih, bermutu baik, tidak

Lokal yang disetujui

berpori

user (memenuhi

komposisibutirserta
kekerasan dalam PBI

1972/SNI03-2847-

2002)
Air

Air tawar yang bersih

Memenuhi Ni 3 pasai

Besi Beton

Bersih dan lapisan minyak,

Mutu U24, memenuhi
persyaratan NI-2 9PBI

10
tidak cacat penampang bulat

1971/SNi 03-2847-

2002)
Bekisting

Beton Readymix

Multip^e min. 12 mm
Rangka kayu meranti balok 4/6,
5/7, kawat lebih besar atau
sama dengan 0,4 mm
Mutu beton K-300

Pasangan Dinding

Bata ukuran 60x20x10 cm

Hebei atau Citicon, Mu

Semen portiand (mortar)

TypeMU382

Untuk Beton
Untuk Beton

Han^ didahului mix

design dan uji

Pekeqaan pengecatan

Pekerjaan penggantian support clading

3.2

memenuhi NI-8
Pasir memenuhi Ni-3 pasai 14
ayat2
Dinding Interior: cat emulsion
eks. Jotun
Dinding eksterior: cat
weathershield eks. Jotun
Pengecatan Besi: epoxy eks.
Jotun

Hollow Galvanis 40x60 mm
teba!2mm

Suplai Jasa
Suplai jasa metiputi antara lain sebagai berikut:
3.2.1 Pekerjaan Persiapan
a Pekerjaan peinbongkaran struktur dan penutup galvalume tinggi 16.55 meter
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b. Pekerjaan pembongkaran jendela dan pintn d^sisting
c Pekorjaan pemasangan scaf^^lding
3.2.2 Pekerjaan Pelaksanaan
a.Pekerjaan sloof 25x30 cm (Pembersian, Bddsting & Pengecoran)
b.Pekerjaan kolom 30x30 cm (Pembersian, Bddsting & Pengecoran)
c.Pekerjaan Baiok 25x30 cm dan overstek 10 era (Pembersian, Bekisting &
Pengecoran)
d.Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 cm (Pembersian, Bddsting & Pengecoran)
e.Pekerjaan Balok Praktis 15x15 can Pembersian, Bekisting & Pengecoran)
Pekerjaan pemasangan bata hebel (bata ringan)
g. Pekerjaan plesteran dan acian dinding
h. Pekerjaan pengecatan dinding interior dan eksterior
L Pekerjaan pemasangan kembab jendela desisting
j. Pekerjaan penggantian support cladding termasuk finishing pengecatan
k. Pekerjaan pemasangan besi pengakn antar support cladding termasuk finishing
pengecatan
1.

Pekerjaan pemasangan kembali clading.

4.PERFORMANCE DESIGN
4.1.Hasil pekerjaan revitalisasi gatvatnme penutup struktur crusher house building dapat
mendukung penyelesaian permasalahan kerusakan pada struktur crusher house building
yang berdarnpak pada operasional equitment.
4.2.Hasil pekerjaan dapat mendukung peningkatan dalam program kesehatan keselamatan
kerja pada area CHF dan kehandaian area CHF.

5.KUALIFIKASICALON PELAKSANA PEKERJAAN
5.1.

Merupakan perusahaan yang berpengalaman mdakukan pdcerjaan sejenis atau pekerjaan
konstruksi & sipil dibuktikan dengan:
Copy kontrak / PO / BA minimal 2 kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
Reference list barang/material
CSMS yang diterbitkan oleh PT PJB yang sesuai dengan ketegori risiko pekerjaan
yakni: high risk
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5.2. Mempunyai personil yang mempunyai keahlian dalam melakukan pekerjaan bidang
honstruksi bangunanfdiutamakan pekerjaan pada ketinggian dengan meiampirkan
sertifikat minimal sebagai berikut:
a.Supervisor / Project Manager memiliki kemampuan koordinasi ekstemal dan internal
seluruh pekerjaan, mulai dari perencanaan pekerjaan, perijinan (working permit),
teknik, adrninistrasi, pelaporan sampai penanggung jawab pekerjaan.
b.Welder minimal 1/2 orang yang bersertifikat minimal dari Disnakertrans atau migas
c.Ahli scaffolding: minimal 1 orang yang bersertifikat minimal rigger scaffolding yang
dikeluarkan oleh Disnakertrans
d.Ahli K3 Umum: minimal 1 orang yang bersertifikat minimal dikeluarkan oleh
Disnakertrans.

6. DETAIL URAIAN PEKERJAAJN
6.1.

Detail Suplai Barang
a Suplai barang adalah namun fidak terbatas sebagaimana berikut:
Sa^an

^^

^^^^1^1-77—7-77 —
1. Tuiangan beton 6D13 mm & ©10-125
mm
2. Bekisting
3. Beton K300
[Pek. Ko!gh; 3C^30 c^

.

1223.88

kg

64.26
16.07

m2
m3

.^^.^^^Z.Z

]

".i^^u^...

2272.46

kg

mm
2. Bekisting
3. Beton K300

196.56
14.82

m2
m3

1. Tuiangan beton 8D13 mm & ©10-150

1652.61

kg

mm
2. Bekisting

116.26

m2
m3

1. Tuiangan beton 8D13 mm & ©10-125

9.54

3. Beton K300
[Fek. Ko^^o* PrakSs 15x15 cm

'

1. Tuiangan beton 4©10 mm & ©8-150

.^l^Z^..'

Z~^^.Z^Z^^.

1128.65

kg

116.61
6,28

m2

mm

2. Bekistinq (p^icai 3x)
3. Beton 1Pc: 15Ps: 2,5Kr
[Pek. ftfckPrak&tSxiSe^ . "

1. Tuiangan beton 4©10 mm & 06-200
mm

956.88

m3
..-..-••,.

kg

......... .. -i
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102.67

m2
m3

5.13
i

•

f ' ^"

\

^:

-

1. Pemasangan support hollow 40x60 tebal
2 mm
2. Pekerjaan pemasangan gaivalume bekas

D

LEI

127.74

m

96

m2

bongkaran (19,2x5 meter)
3. Pemasangan besi D13 mm
4. Pek. pengecatan

179.71

kg

32.6

m2

b. Barang/material haras dilengkapi dengan serti fikat antara lain nannm hdak terbatas
pada: -

6.2.

Detail Su plai Jasa
6.2.1 Instalasi

a. Sebdum pros^s pdaksanaan pekerjaan pembongkaran & pemasangan,
pelaksana pekerjaan diharuskan untuk;
1)Melakukan she survey.
2)Menyusun procedure (metodologi) Pekerjaan.
3)Loading & Unloading Procedur.
4)Penyusunan JSA.
5)Penyusunan HSE Plan.
6)Menyusun Timeline / Kurva S /

Work Breakdown Schedule (WBS)

pekerjaan.
7)Membuat list atau label yang menjelaskan periengkapan (Tools, special
tools, alat angkat angkut) yang digunakan.
8)Melakukan kick off meeting paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan
pekerjaan.

9)Semua tahapan diatas haras mendapat persetujuan PT PJB.
10)Modifikasi/pcnambahan yang timhul akihat perubahan dan atau
penyesuaian pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan kondisi
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peralatan desisting sepenuhnya menjadi tanggung/awab pihak pelaksana
pekerjaan.
11) Memastikan bahwa pada system/area yang akan dibongkar sudah aman
(tidak bertegangan, tidak bettekanan dll) dan memastikan semna yang
bekerja dalam keadaan aman.
b. Pembengkarna Peralataa terpasang/eksisting adaiab, namun tidak
terbatas sebagaimana berikut;
1)Pembongkaran galvalume penutup struktur cladding setinggi 790 cm dan
dinding desisting 120 cm. Pada saat pelaksanaan pembongkaran tetap
memperhatikan kelayakan struktur yang ada dibawah manpun diatasnya.
2)Proses pembongkaran dilakukan secara bertahap mengingat area pekerjaan
merapakan struktur vital.
3)Pembongkaran jendela (dipasang kembali) dan perbaikan pada jendelajendelayangrusak.
4)Pembongkaran pintu-pintu desisting.
c Instaiasi Peralatan baru adalah, namun tidak terbatas sebagaimana
berikut;
1)Seteiah galvalume penutup struktur dinding di bongkar setinggi 7.9 meter
dan dinding 1.2 meter, dilakukan pengecdean terbadap struktur utama.
2)Pemasangan sloof 25x30 <an dengan menggunakan tulangan pokok 6D13
mm dan tulangan sengkang olO -125 mm. Mutu beton K300. Pelaksana^m
pemasangan sloof menyatu dengan pile cap pondasi desisting termasuk
ponulangannya
3)Pemasangan kolom 30x30 an dengan menggunakan tulangan pokok 8D13
mm dan tulangan sengkang 0IO -125 mm. Mutu beton K300.
4)Pemasangan balok 25x30 cm dengan menggunakan tulangan pokok 8D13
mm dan tulangan sengkang 0IO - 125 mm. Pekerjaan pembesian balok
disesuaikan dengan persyaratan pembesian balok dan dikoordinasikan
ataspersetujuan user. Mutu beton K300. Pada struktur balok atas, dilakukan
penambahan overstde pada sisi atas 10 cm, berfungsi sebagai tumpuan
peoutup gatvalume pada lantai 2.
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5)Pemasangan kolom praktis 15x15 cm dengan menggunakan tolangan pokok
4010 mm dan tulang^ sengkang 08-150 mm. Mutu beton perbandingan
lPc:l,5Ps:2,5Kr.
6)Pemasangan balok praktis 15x15 on dengan menggunakan tulangan pokok
4^lO mm dan tulangan sengkang 08-150 nun. Mutu beton perbandingan
lPe:i,5Ps:2,5Kr,
7)Galvalume penutup struktur dinding crusher house building diganti dengan
pasangan dinding hebet 10x20x60 cm.
8)Pekerjaan plesteran IPc: 3Ps dan acian.
9)Dilakukan pekerjaan pengecatan dinding dengan menggunakan cat dinding
jenis and noda (weathershield) begitu pula untuk dinding eksterior (luar).
10)Pemasangan kembali jendela-jendela eksisting termasuk kusen dan
accesorisnya

i/^ Pekerjaan perbaikan struktur pada dinding lantai 2 sisi utara dengan
menggunakan hollow 40x60 nun, penambahan support antar hollow dengan
menggunakan besi D13 mm, pekerjaan pengecatan, pemasangan dan
pengganUan claddingyang rusak menggunakan material bongkaranyang
masih layak.

d.

Syarat-Syarat Pelaksanaan
d. I Pekerjaan beton
Pekerjaan ini meltputi sloo^ kolom, balok beton, kolom praktis,
beton ringbalk untuk bangunan yang dimaksudkan termasuk pdcerjaan
besi beton dan pekerjaan bekisting/acuan, dan semua pekerjaan beton yang
bukan struktur.
d. 1.1 Persy aratanbahan
a. Semen Portland

Memakai mutu yang terbaik dari merk gresik atau
persetujuan pengawas dan harus memenuhi NI-8 Penyimpanan
semen portland harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bebas
dari kelembaban, bebas dari air dengan lantai terangkat dari tanah

dan ditumpukkan sesuai dengan syarat p^^iumpukan semen.
b. Pasir beton
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Pasir bams terdiri dari butir-butir yang bersih dan bebas
dari bahan-bahan organis, lumpur dan sebagainya, dan hams
memenuhi komposisi butir serta kekerasan yang di cantumkan
dalam PBI1971/SN103-2847-2002.
c. Koral Beton/split
Digunakan koral yang bersih, mutu baik, tidak berpori serta
mempunyai gradasr kekerasan sesuai dengan syarat-syarat PBI
1971/SNl 03-2847-2002. Penyimpanan/penimbunan pasir koral
beton hams dipisahkan salu sama lain, hingga kedua bahan
tersebut dijamin mendapatkan perbandingan adukan beton yang
tepat.

d Air
Air yang digunakan h^ms air tawar yang bersih da^ tidak
mengandung minyak, asam, alkali dan bahan-bahan organis/bahan
lain yang dapat merusak beton dan hams memenuhi Nl 3 pasal 10.
a Besi beton
Digunakan mutu U24. Besi hams bersih dari lapisan
minyak/lemak dan bebas dari cacat seperti serpih-serpih.
Penampang besi hams bulat serta memenuhi persyaratan Ni-2

(PBI 1971/SNI03-2847-2002).
d.1.2 Proses Pelaksanaan
a.Mutu beton

Mutu beton dalam pekerjaan beton dengan mutu K300
(straktur utama) dan perbandingan IPe : l,5Ps : 2,5Kr (struktur
praktis) dan hams memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam
PBI-1971/SNI03-2847-2002.
b.Pembesian
-Pembuatan tulangan-tulangan untuk batang lurus atau yang
dibengkokkan sambungan kait-kait dan pembuatan sengkang,
persyaratan haras sesuai PBI-1971.
-Pernasangan dan penggunaan tulangan beton hams disesuaikan
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-Tulangan beton hams diikat dengan kuat untuk menjamin agar
besi tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran, dan
haras bebas dari papan acuan atau lantai kerja dengan
memasang selimnt beton sesuai dengan ketentuan dalam PBl1971/SNI03-2847-2002.
c.Cara pengadukan
-Cara pengadukan untuk beton stroktur praktis haras
menggunakan raolen dna untuk straktur utama dengan ready
mix.

-Takaran untuk S^naa portland, pasir dan kraal haras disetujui
oleh pengawas/user.

-Selama pengadukan kekentalan adukan beton haras diawasi
dengan cara memriksa slump minimum 5 ran dan maksimum
10 cm.
d.Pengecoran beton

-Pelaksana pekerjaan diwajibkan melaksanakan pekerjaan
persiapan dengan membersihkan dan menyiram cetakancetakan sampai jenuh, pemeriksaan ukuran-ukuran dan

ketmggian, pemeriksaan penulangan dan penempatan penahan
jarak.
-Pengecoran beton hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan
pengawas/user.

-Pengecoran haras dilakukan dengan sebaik mungkin untuk
menjamin beton cukup padat dan haras dihindarkan terjadinya
cacat pada beton seperti keropos drat sarang-sarang koral/split
yang dapat memperlemah konstruksi.
-Untuk pekerjaan pengecoran straktur utama (kolom & balok)
menggunakan pump concrete.

-Hasil pengecoran tidak boleh ada yang porous.
e.Pekerjaan acuan/bekesting untuk beton
-Acuan harusdipasang sesuai dengan bentuk dan ukuran-ukuran

yang telah ditetapkan.
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-Acuan hams dipasang sedemikian nipa dengan perkuatanperkuatan, sehingga cukup kokoh dan dijamin tidak bembah
bentuk dan kedudukannya selama pengecoran dilakukan.
-Acuan hams rapat (tidak bocor), permukaanya licin, bebas dari
kotoran -kotoran, potongan kayo, tanah/lumpur dan
sebagainya, sebelum pengecoran diiakukan dan haras mudah
dibongkar tanpa memsak permukaan beton.
-Kawat pengikat besi beton/rangka adalah dari baja lunak dan
tidak disepuh song, diametEa- kawat lebih besar atau sama
dengan 0,40 mm. Kawat pengikat besi beton/rangka haras
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam NI-2 (PBI
tahun 1971/SM 03-2847-2002).
d.2 Pekerjaan pasangan dinding
Pekerjaan ini meliputi dinding bata ringan eks. Hebel atau citicon,
dipasang diselumh bagian dinding hiar dan dalam bangunan baik diatas
balok maupun kolom sesuai dengan petunjuk pengawas/user.
d.2.1 Persyaratan bahan
L Dinding bata ringan
-Ex Hebel atau Citicon
-Ukuran 60x20x10 cm
S^nest portland (mortar) haras meirtenuhi NI-8
Pasir hams memenuhi M-3 pasal 14 ayat 2
d.22 Proses Pelaksanaan
a.Pasangan hebel, dengan menggimakan perekat bata ringan (thin
bed adhesive) merit MU type Mu382.
b.Hebel dengan kualitasterbaiksiku dan sama ukurannya 60x20x10
cm atau ukuran lain yang disetujui oleh pengawas/user.
c.Sebelum digun^c^i hebel hams direndam air hinggajenuh.
d.Perekat hebel dengan ketebalan aplikasi 3 mm atau sesuai standar
petunjuk pemasangan dari pabrik pembuatnya.
e.Pemasangan hebel dilakukan bertahap. Luas pasangan maksimum
pada satu areauntuk setiap harinyamengikuti petunjuk produsea,
dan haras diikuti dengan pemasangan dan cor kolom praktis.
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f.Bidang dinding hebel yang luasnya lebih besar dari 12 m2
ditambahkan kolom dan balok penguat (kolom/balok praktis)
dengan ukuran 15x15 cm, dengan tulangan pokok 4010 mm,
sengkang 08-150 mm.

g.Pembuatanhibang pada pasangan hebel yang berhubungan dengan
setiap bagian pekerjaan beton (kolom) hams diberi penguat stekstek besi beton 08-75 mm, yang teriebih dulu ditanam dengan baik
pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang ditanam dengan baik
pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang ditanam dalam hebel
sekurang-kurangnya 30 cm kecuali ditentukan lain.
h. Tidak diperkenankan memasang hebel yang patah dua melebihi
dari 5%.
i. Pasangan hebel untuk dinding hams menghasilkan dinding finish
12 cm Pelaksanaan pasangan hams cermat, rapi dan benar-benar
tegakluras.
d.3 Pekerjaan Pelapis Dinding
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan plesteran dinding dikerjakan pada
permukaan dinding bagian dalam dan luar.
d.3.1 Persyaratan bahan
a.Semen portland hams memenuhi NI-8.

b.Pasir hams memenuhi NI-3 pasal 14 ayat 2.
c.Air hams memenuhi NI-3 pasal 10.
d.Penggunaan adukan plesteran
-Adukan IPc : 2Ps dipakai untuk plesteran rapat air.
-Adukan IPc : 4Ps dipakai untuk seluruh plesteran dinding
lainnya.
d.3.2 Proses Pelaksanaan

a Pekerjaan piesteran dapat dikerjakan bilamana pekerjaan bidang
beton atau pasangan dinding telah disetujui oleh pengawas/user.
b. Pasangan kepala plesteran dibuat pada jarak 100 era, dipasang
tegak dan menggunakan batang-batang alumunium setebal untuk
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c. Ketebalan plesteran hams mencapai ketebalan pennnkaan
dinding/kolom. Tebal plesteran minimum JO mm, jika ketebalan
melebihi 25 mm hams dilaksanakan dengan dua lapis. Lapisan
pertama dibuat ksar. Lapisan kedna dilaksanakan setelah lapisan
pertma kering dan sebelumny aharus diberi lapisan perekat beton.
4 Untuk setiap permukaan bahan yang berbeda jenisny a yang
bertemu dalam satu bidang datar, haras diberi nat (tali air) dengan
nkuran lebar 0,3 cm dalamnya I cm, kecnali bila ada petunjuk
lain.

e. Untuk permukaan yang datar, hams mempunyai toleransi
lengkung atau cembung bidang tidak melebihi 5 mm untuk setiap
2 m. Jika melebihi, dilakukan perbaikan.
Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan wajar
tidak terlalu tiba-tiba, dengan membasahi permukaan plesteran
setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik panas
matahari langsung dengan bahan-bahan penutup yang bisa
mencegah penguapan air secara cepat.

g. Jika terjadi keretakan sebagai akibat pengeringan yang tidak baik,
plesteran haras dibongkar kembali dan diperbaiki.
h. Tidak dibenarkan pekerjaan finishing permukaan dilakukan
sebelum plesteran berumur lebih dari 2 (dua) minggu,
44 Pekerjaan Pengecatan
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengecatan seluruh plesteran
bangunan dan pengecatan besi/baja
a

Jenis cat yang dipakai:
-Pekerjaan pengecatan dinding hiar, beton struktnral expose serta
bagian-bagian yang berhubungan dengan eksterior memakai
finishing cat weathershield eks. Jotun.
-Pekerjaan pada dinding dalam, kolom beton struktural expose,
serta bagian-ba^ian yang berhubungan dengan interior finishing
cat emulsion eks. Jotun.

-Pekerjaan pengecatan pada railing tangga, konstruksi baja
finishing cat epoxy, eks. Jotun.
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a Pihak pelaksana melakukan pembersihan area kerja setelah seluruh proses
pekerjaan selesai.
d.5 Pekerjaan Perbaikan Struktur Clading Lantai 2 Sisi Utara
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan penggantian support cladding,
pemasangan pengaku antar hollow, pekerjaan finishing pengecatan, pekerjaan
pemasangan kembali cladding dari hasil bongkaran yang masih layak,
d.5.1 Persyaratan bahan

a.Hollow GaKanis 40x60 mm tebal 2 mm.
b.BesiD13mm.

c.Cat Jotun Gardex P^ime^.
d.5 2 Proses Pelaksanaan
a.Pekerjaan pemasangan support cladding dengan menggunakan
hollow di tumpukan pada struktur utama HBeam dan telah disetujui
oleh pengawas/user.

b.Pemasangan pengaku antar hollow menggunakan besi D13 mm
disesuaikan dengan arahan dan persetujan user.
c.Pekerjaan pengecatan meliputi semua pekerjaan dari hollow dan besi
D13mm.

d.Pekerjaan pemasangan el^ding dengan men^unakan material hasil
bongkaran setinggi S meter.
6.2.2Pengujian & Commisioning: 6.2.3Training:-

IRJB
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7. KELENGKAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
7.1.PJB akan menyampaikan secara tertulis waktn pelaksanaan pekerjaan 2 minggu sebelum
pekerjaan dimulai.
7.2.Pelaksana Pekerjaan menyediakan peralatan dan material pendukung untuk {Hoses
pelaksanaan pekerjaan revital isasi galvalume penuutp struktur crusher house building tahap
1 antara lain dan tidak terbatas sebagaimana berikufc
No

ItemMaterial/Peralatan;

Pelaksana pekerjaan

, PTPJB

IPeralatan angkat angkutV;
;^___\_

\

___.I.__j\

2• Direksi kitjVj\

I 3; SanitasiI^i)
"

4

Air dan udara servis\y\\

\

5

Panel box;V\\

\

6: Peneranganj^>/
7PowerSupplyI:

V

8Material consumableV

^ 9

Sr^fbldingj^\\

10: Mesin las\V\\
IIkawallasV
\

12

Gas torch dan O2 acytelmV

{

13

Special tools dan tools set<

14

Chain block & sling;V\

^

7.3.Pemakaian peralatan / material yang berada dilokasi unit PLTU Tanjung Awar-A war hams
atasijindanpersetujuan PTPJB.
7.4.Penyedia Barang/Jasa wajib menyediakan Pengawas Pekerjaan di lapangan yang
bersertifikat AK3 minimal 1 orang selama pekerjaan beriangsung.
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8. ASPEKK3DANKEAMANAN
8.1.

Identifikasi Bahaya dan Risiko Kerja:
a. Potensi bahaya yang termasukdalam pekerjaan iniadalah :
Item/Jenis Bahaya

Item/Jenis Bahaya

Bekerja pada ketinggian

Tertimpa

Tergores/Tersayat

Kebakaran

BendaTajam

kekurangan oksigen

b. Risiko kerja dalam pekerjaan ini adalah *j^* risk.
c Semua potensi bahaya yang telah diidentifikasi, pelaksana pekerjaan hams melakukan
evaiuasi dan pengecekan terhadap semua resiko bahaya yang ada.
d. Pelaksana pekerjaan dihamskan melakukan evaiuasi segala resiko yang ada (aspek
keseLamatan, kebakaran, kesehatan kerja, dan lingkungan) dan melakukan mitigasi
terhadap resiko kerja tersebut Laporan evaiuasi resiko dan mitigasinya dituangkan
dalam lembar JS A (Job Safety Analysis).
8.2.

HSE Plan terkait pek^jaan dengan aspek minimal sebagai berikut :*HSE plan dibuat oleh
pelaksana pekerjaan:
a Struktur organisasi proyek.
b.Paiilaian risiko dan bahaya teskait jnc^ek (Risk assessment/JSA).
c.Insbuksi kerja SOP + Gambaran kerja
d.Kompetensi pekerja (Pekerja skill & AK3U).
e.Kesiapan keadaan darurat.

f.ListAPDproydt.
g.Time line pekerjaan.
h. List & sertifikasi tools & equipment proyek,
i. Rencana penanganan limbah.
j. Pemeriksaan kesehatan.
k. HSE Program : Tool box meeting, safety meeting, joint inspection, house keeping,
persy aratan pekerjaan lembur, ma^agement tools.
8.3.

Pelaksana kerja wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan PT PJB ,
baik K3L (Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan) maupun SIstem Manajemen

Pengamanan (SMP).
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8.4.Semua pelaksanaan pekerjaan haras memenuhi aspek dan ttonna K3 sesuai regulasi
Depnaker dan Undang-Undang Keselamatan Kerja No.l Tahun 1970 yang berlaku di
Indonesia serta aturan / kebijakan K3 dan SS di PT PJB
8.5.Peralatan K3 (safety line, helm, safety soes, gloves, body harness dan lainnya yang
dianggap periu) merapakan tanggung jawab dari Pelaksana Pekerjaan dan wajib
menyediakan alat-alat keselamatan kerja tersebut
8.6.Sebelum memulai pekerjaan, pelaksana pekerjaan wajib mendapatkan working permit dari
PTPJB dan safety permit.
8.7.Pelaksana Pekerjaan diwajibkan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja
bagi pekerjanya, termasuk segala upaya pencegahan kecelakaan kerja dengan mengacu
pada HIRAC yang terlampir pada TOR.
8.8.Safety permit terkait dengan pekerjaan jasa akan diproses oleh PT PJB setelah selurah
kelengkapan data dipenuhi oleh pihak pelaksana pekerjaan.
8.9.Selama dalam lingkungan PT PJB , selurah tenaga kerja har^ menggunakan tanda
pengenal yang dikeluarkan oleh PT PJB.
8.10.Semua pekerja wajib melaksanakan safety induction sebelum melakukan pekerjaan.
8.11.Pihak pelaksana pekerjaan wajib melampirkan minimal : daftar nama pekeija lengkap
berikut copy kartu identitas (KTP) serta daftar peralatan & APD yang digunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan.
8.12.Setiap kegiatan mobilisasi (keluar - masuk) barang di lokasi PT PJB , maka pihak
pelaksana wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh PT PJB.
8.13.Setiap peralatan dan material/bahan yang dibawa masuk ke area kerja haras memiliki surat
jalan yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak perasahaan dan menyerahkan salinan
swrat jalan tersebut kepada PT PJB.
8.14.Setiap penggunaan sarana milik PT PJB haras mendapatkan ijin dari PT. PJB (bidang
terkait).
8.15.FT PJB tidak menerrma alasan dalam bentuk apapun terhadap kehilangan, kerasakan,
kebakaran, dari data, dokumen, atau bentuk apapun yang menjadi milik PT PJB yang
disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanan pekeijaan sehingga Pelaksana Pekerjaan
haras bertanggungjawab dan mengganti s^iap data atau dokumen yang nisak, hilang atau
terbakar baik selama pengerjaan, penggunaan mobilisasi/demobilisasi dan hal-hal lain.
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8.16.Ijin-ijin dan formalitas yang diperhikan harus segera diselesaikan sebelum metnulai
pelaksanaan pekerjaan dan sebelum habis massa berlakunya, perijinan harus sudah
diperpanjang kembali
8.17.Pelaksanaan pekeijaandisertaidenganpemassanganalatpengamanuntukpersonilpekerja
maupun peralalan, 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.Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas Safety / K3.
8.20.Untuk Warga Negara Asing (WNA) dalam pengurusan ijin kerja harus memiliki syarat
sebagai berikut:
a

Sertifikatkeahlian/suralketerangankeahlianmanuiaktur/institusiyangdiakui

b.Paspor yang masQi berlaku
c.Visa (kerja/bisnis) yang masih berlaku
d.Dokumen keimigrasian yang masih berlaku

9.

IK)KUIMFJN KKIKNGK^^PANAkHIRPKKKRJAAN/IAPORANHASlLP^KKRJAAN
9.1.Dalam Penyampaian Laporan
Dalam melaksanakan kegiatan, pelaksana pekerjaan diwajibkan menyampaikan laporan
dokumen pekerjaan kepada PT PJB dan harus menggunakan Bahasa Indonesia berupa hard
copy 1 (satu) dokumen asli.
9.2.lsi Laporan
Isi laporan akhir adalah sebagai borikut namun tidak terbatas pada:
a.Laporan Kegiatan Progress harian dan mingguan pekerjaan revitalisasi galvalume
penutup struktur crusher house building Taihap 1 dalam Bahasa Indonesia.
b.Dokumentasi pekerjaan.
c.Final report haras diserahkan selambainya 1 minggu s^elah pekerjaan selesai.

10. MATERIAL SISA/LIMBAB
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, haras dil^^orkan kepada PT
PJB.
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10.3.Pelaksana pekerjaan mengumpulkan limbah B3 dan pembuangan limbah B3 berkoordinasi
denganjPTPJB.
10.4.Pihak Pelaksana menjamin kebersihan iingkungan selama pelaksanaan pekerjaan hmgga
penyelesaian pekerjaan.

11.QUALITY ACCEPTANCE
Kriteria diterimanya pekerjaan revitalisasi galvalume penutup struktur crusher house building
tahap 1 adalah sebagai berikut:
ILL Material/barang yang disaplai oleh vendor haras dalamkondisibaik, 100%baru,bebasdari
cacat yang terlihat maupun tersembunyi dalam desain, material dan pekerjaan, dan hams
sesuai jumlah dan identitasnya dengan katalog dan/atau dimensinya sesuai dengan
technical drawing.
11.2.Semualingkup jasapembongkaran, pemasangan dalam lingkup pekerjaan terpenuhi, begitu
juga dengan delivery dan proses pembongkaran dan pemasangan sesuai dengan yang
dijadwalkan.
11.3.Material dapat terpasang dengan baik, pemasangan material terpasang dengan rapi dan
kokoh serta tidak mudah lepas.
1L4. Limbah B3ditangani sesuai dengan peratnran pemerintah yang berlaku.

12.WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
Waktu penyelesaian pekerjaan adalah sebagai berikut:
12.1.PT PJB akan menyampaikan secara tertulis waktu pelaksanaan pekerjaan 1 minggu
sebelum pekerjaan dimulai.
12.2.Penyelesaian pekerjaan jasa dengan durasi 100 hari dengan mengacu kepada time line
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.GARANS1
13.1. Durasi garansi untuk hasil pekerjaan jasa 12 bulan setelah penerbitan Berita acara
penyelesaian pekerjaan (BAPP).
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13.2. Bila terjadi gangguan/kerusakan pada hasil pekerjaan selania masa garansi, maka
pelaksana pekerjaan wajib melaknkan perbaikan dalara waktu yang sesuai dengan
jadwal yang ditentukan oleh PT PJB.
14. IAIN-LAIN
14.1.Alat-alat yang digunakan untuk penggalian selama massa pekerjaan menjadi
tanggung jawab pihak PJB dan untuk pekerjaan kompaksi/pemadatan selama
berlangsung sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan dan
diharuskan menyediakan spare-part/back-up yang cukup agar tidak menghambat
pekerjaan.
14.2.Apabila ada penambaban scope of work oleh pihak pelaksana pekerjaan (meliputi
material dan atau jasa) yang diusulkan setelah penunjukan, maka sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
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