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
(FMA-06.1.2.

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFI
Nomor : 013.Pm/612/UJTA/2022
PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar mengundang perusahaan / rekanan untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan
Pascakualifikasi sebagai berikut:
1.

Paket Pekerjaan
Nama Pekerjaan

: Revitalisasi Impeller CWP 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 CSMS minimal kategori low risk dari PJB raya yang masih berlaku.
Perusahaan menerapkan ISO 9001 dan OHSAS 18001/ISO 45001/SMK3
c Merupakan pabrikan atau agen atau distributor atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan atau agen atau •
distributor yang berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis dan dibuktikan dengan surat dukungan dari
manufaktur (untuk material OEM).
d. Calon penyedia mendapat dukungan dari perusahaan yang memiliki peralatan mesin perkakas, mesin roll, mesin
balancing, dll
e Bekerja dalam kaidah K3 dan 5S.
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 21 April 2022 s.d. 28 April 2022
Pukul: 00.00 WIB s.d. 00.00 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: 0813-5909-2600
Penjelasan pengadaan (Aanwijzing) akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, jam 14:00, 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, 21 April 2022
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No.

Uraian

Jumlah

Satuan

REVITALISASI IMPELLER CWP
WEARING RING, MAT SS 316 L SIZE ID + 1090 MM, OD 1128 MM; TINGGI + 100 MM

ea

2

WEARING RING, MAT SS 316 L SIZE ID 1190 MM, OD 1231 MM; TINGGI 50 MM

ea

3

JASA REVITALISASI IMPELLER REMOVE INSTALL WEARING RING CLEANING, INSPEKSI,
BALANCING IMPELLER

lot
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Revitalisasi Impeller CWP

Nam a Program

No.PRK
Tanggal

: 1 September 2021

Sumber Anggaran

; Anggaran Operasi (AO)

1.

PENDAHULUAN
Kerangka acuan kerja (KAK) ini disusun sebagai acuan kerja untuk pekerjaan revitalisasi
impeller CWP (Circulating water pump). Saat ini impeller yang tersimpan digudang
merupakan material cad an g dengan kondisi belum siap digunakan. Revitalisasi impeller
bertujuan untuk memperbaiki komponen ini sehingga nantinya menjadi material cadang
yang siap digunakan.

Gambar 1. Material cadang Impeller

o

2.

PEDOMAN ACUAN TEKNIS/ DATA REFERENSI TEKNIS
2.1.

Desain Equipment Existing :

a.

Design Peralatan Eksisting (pompa)
Model

: 801kxa-20.4

Type

: Upright, single-stage, single-suction, inclined-flow pump

Rotary speed

: 372 R/min

Rotary direction

: Anticlockwise (view from the motor to pump)

Manufacture

: Changsha water pump co., ltd.
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Technical Drawing Impeller Eksisting

o
Gambar 1. Technical drawing Impeller

3. LINGKUP PEKERJAAAN / SCOPE OF WORK
Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut;
3.1Suplai Barang

Suplai barang meliputi antara lain sebagai berikut:
a Wearing ring, material SS 316L, size ID 1090 mm, OD 1128 mm, tinggi 100 mm
b. Wearing ring, material SS 316L, size ID 1190 mm, OD 1231 mm, tinggi 50 mm
3.2Suplai Jasa

o

Suplai jasa meliputi antara lain sebagai berikut:
a Instalasi wearing ring (Bongkar & Pasang) include penggantian pit^aut/dowel
pengikat.

b.Cleaning dan inspeksi seluruh bagian impeller (include Non Destructive Test/Penetrant
Test)
c.Pengecatan / coating impeller

d.Balancing Impeller
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4.PERFORMANCE DESIGN
4.1.Hasilpekerjaan Revitalisasi Impeller dapat mendukung penyelesaian permasalahan secara

cepat dengan ketersediaan material cadang yang dapat digunakan sewaktu-waktu sehingga
tidak timbul masalah tersebut setelah program dilaksanakan.
4.2.Hasil akhir program dapat mendukung peningkatan kehandalan unit

5.KUALTFIKASICALON PELAKSANA PEKERJAAN
5.1.Merupakan pabrikan atau agen atau distributor atau perusahaan yang didukung oleh
pabrikan atau agen atau distributor yang berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis dan

dibuktikan dengan:

o

Surat dukungan dari manufaktur (untuk material OEM)
Copy kontrak / PO / BA dan atau costumer reference letter

Reference list barang dari manufactur (untuk material OEM)
5.2.Perusahaan menerapkan ISO-9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 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 mesin
perkakas, mesin roll, mesin balancing, mesin las dll.

5.4.Mempunyai personil yang mempunyai keahlian dalam melakukan pekerjaan bidang
mekanik (pengoperasian mesin perkakas, mesin balancing, mesin las dll) dengan

melampirkan CV, yang disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai berikut:
a Process Engineer : memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan
sejenis dan memahami Standar Internasional terkait.

o

b.Commissioning Engineer : memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan
commissioning pekerjaan sejenis dan memahami standart Internasional terkait.
c.Welder : minimal 1/2 orang yang bersertifikat minimal dari Disnakertrans atau migas

kelas 6Gyang masih berlaku.
d.Ahli NDT: minimal 1 orang yang bersertifikat minimal level 1/2/3 ASNT.
e.Ahli K3 Umum : minimal 1 orang yang bersertifikat minimal dikeluarkan oleh
Disnakertrans (optional).
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DETAIL URAIAN PEKERJAAN
6.1.

Detail Suplai Barang

a Suplai barang adalah:
^No.

1

Barang

Jumlah

Satuan

1

EA

1

EA

Wearing Ring
Spesifikasi teknis barang
material SS 316L, size ID 1090 mm, OD 1128 mm,
tinggi 100 mm

2

Wearing Ring
Spesifikasi teknis barang
material SS 316L, size ID 1190 mm, OD 1231 mm,
tinggi 50 mm

b. Barang/material harus dilengkapi dengan sertifikat antara lain :
•Certificate of Manufacture (COM) / Certificate of Quality (COQ) jika material
OEMatau
•Certificate of Origin (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA) jika material
OEM, dan
•Mill certificate/ Material composition test (wajib baik material OEM ataupun
fabrikasi),
6.2.

Detail Suplai Jasa
6.2.1 Persiapan
a. Sebelum proses pelaksanaan pekerjaan pembongkaran & pemasangan,
pelaksana pekerjaan diharuskan untuk;

1)Menyusun procedure (metodologi) Pekerjaan.
2)Menyusun Timeline / Kurva S / Work Breakdown Schedule (WBS)
pekerjaan.

3)Membuat list atau tabel yang menjelaskan perlengkapan (Tools, special
tools, alat angkat angkut) yang digunakan.

4)Semua tahapan diatas harus disampaikan kepada PT PJB
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5) Modifikasi yang timbul akibat perubahan dan atau penyesuaian desain
produk yang ditawarkan dengan kondisi peralatan eksisting sepenuhnya
menjadi tanggungjawab pibak peiaksana pekerjaan,
6.2.2 Pelaksanaan pekerjaan
a.Mobilisasi impeller dari PLTU Tanjung Awar-awar menuju workshop
b.Cleaning seluruh bagian impeller
c.Pembongkaran wearing ring eksisting pada impeller
d.Pelaksaan pekerjaan wajib menjelaskan tahapan pengujian yang dilakukan di
workshop dengan acuan sebagai berikut:

o

1)Melaksanakan NDT test/penetrant test ke seluruh bagian permukaan
impeller dan menyampaikan hasilnya kepada PT. PJB
2)Membuat dan menyampaikan procedure (metodologi) serta hasil
pengukuran impeller (khususnya bagian wearing ring seat) di workshop
kepada PT. PJB.
3)Membuat dan menyampaikan ukuran wearing ring yang akan disuplai
mengacu pada point no 2 dan technical drawing (jika fabrikasi) kepada PT

PJB
4)Semua tahapan diatas hams sesuai persetujuan PT.PJB.
5)Inspeksi bersama user dari PT PJB (jika terdapat kerusakan parah pada
impeller)

o

e.Persiapan wearing ring baru, jika fabrikasi maka:
1)Melakukan dan menyampaikan proses pekerjaan selama pelaksanaan
fabrikasi berlangsung.
2)Memastikan ukuran wearing ring sudah sesuai dengan point d no 4
3)Pengujian penetrant test pada sambungan las wearing ring (jika fabrikasi
menggunakan plat dengan mesin roll) dan hasilnya disampaikan kepada PT.

PJB
f.Pemasangan wearing ring pada impeller dengan penggantian baut/pin/dowel
pengikat wearing ring pada dudukannya.
g.Memastikan wearing ring terpasang rapi, rata dan tidak mudah lepas.
h. Pengecatan/coating/greasing (anti rust) impeller

i.

Balancing impeller,

j.

Commissioning
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1.Membuat dan menyampaikan form check list Commissioning untuk

scope Pekerjaan revitalisasi Impeller kepada PT. PJB dan hasilnya akan
dipakai sebagai acuan commissioning sesudah pelaksanaan pekerjaan.
2.Pelaksana pekerjaan menyediakan engineer untuk komisioning dengan
mengacu kepada prosedur standard point 1.
3.Pelaksanaan commissioning dilakukan bersama antara pelaksana

pekerjaan revitalisasi Impeller dengan PT.PJB setelah seluruh pekerjaan
pemasangan dinyatakan selesai dan siap untuk dilaksanakan test.
4.Melakukan Performance Test (balancing impeller) bersama tim PT.PJB.
5.Durasi pelaksanaan commissioning maksimal 1 hari.

o

k. Packing dan mobilisasi impeller menuju Gudang PLTU Tanjung Awar-awar.

7.

KELENGKAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
7.1. Pelaksana Pekerjaan menyediakan peralatan dan material pendukung untuk proses

pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Impeller antara lain dan tidak terbatas sebagaimana
berikut:
No

o

\ Item Material/Peralatan

1

Peralatan angkat angkut

2

Direksi kit

3

i Sanitasi

4

i Air dan udara servis

5

; Panel box

6

Penerangan

7

; Power Supply

8

! Material consumable

9

Mesin perkakas

10

Mesin las

|

Pelaksana pekerjaan

1

V

' r "

j
j
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^
\f
1

Gas torch dan 02 acytelin

13

Special tools dan tools set

14

Chain block & sling
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T

15 j Mesin balancing
7.2.

Pemakaian peralatan yang berada dilokasi unit PLTU Tanjung Awar-awar harus atas ijin
dan persetujuan PT. PJB.

8.

ASPEK K3 DAN KEAMANAN
8.1.

Identifikasi Bahaya dan Risiko Kerja:
a

o

Potensi bahaya yang termasuk dalam pekerj aan ini adalah :

Item/Jenis Bahaya

Item/Jenis Bahaya

Bekerja dengan mesin perkakas

Terjepit/tertimpa material (impeller)

Bekerja dengan Mesin las

Benda tajam

Arus Listrik
b.Risiko kerja dalam pekerjaan ini adalah medium risk.
c.Semua potensi bahaya yang telah diidentifikasi, pelaksana pekerjaan harus melakukan evaluasi
dan pengecekan terhadap semua resiko bahaya yang ada
Pelaksana pekerjaan diharuskan melakukan evaluasi segala resiko yang ada (aspek keselamatan,
kebakaran, kesehatan kerja, dan lingkungan) dan melakukan mitigasi terhadap resiko kerja
tersebut. Laporan evaluasi resiko dan mitigasinya dituangkan dalam lembar JSA (Job Safety
Analysis).

9.

DOKUMEN KELENGKAPAN AKHIR PEKERJAAN / LAPORAN HASIL PEKERJAAN
9.1.Penyampaian Laporan
Dalam melaksanakan kegiatan, pelaksana pekerjaan diwajibkan menyampaikan laporan

o

dokumen pekerjaan kepada PT. PJB dan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa

Inggris berupa hard copy 2 (Dua) dokumen asli dan 3 (Tiga) dokumen salinan serta 3 soft
copy dalam bentuk flasdisk/hardisk.
9.2.Isi Lapqran

Isi laporan akhir adalah sebagai berikut:
a

Copy COO {Certificate of Origin) yang dikeluarkan oleh Chambers of Commerce
negara pengirim barang (Kadin Negara Asal) atau COM {Certificate of
Manufacture) atau surat setara COM jika material yang disuplai OEM.

b.Copy Sertifikat Material/Mill Certificate.
c.Technical drawing impeller.
d.WBS (work Breakdown schedule)/Schedule rencana dan realisasi pelaksanaan.
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e.Laporan Kegiatan Progress harian Pekerjaan revitalisasi Impeller dalam Bahasa
Indonesia atau Bahasa Inggris.

f.Copy laporan Hasil Pengujian / Quality Control
g.Report hasil Pengujian Penetrant test atau Radiografi Test / UT setiap pengelasan
yang telah dilaksanakan pihak pelaksana pekerjaan.

h.

Copy laporan hasil commissioning/balancing impeller.

i.

Dokumentasi pekerjaan.

j.

Dokumen garansi barang dan pekerjaan/ Surat Pernyataan Garansi.

k.

Dokumen pengembalian barang atau material bekas (eks existing) ke gudang, dengan
detail sebagai berikut:

o

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 box kayu atau tripleks.
Data barang atau material bekas tersebut di-copy dan ditempel pada masingmasing box.
1.

Final report harus diserahkan selambatnya 2 minggu sesudah presentasi hasil.

10.MATERIAL STSA/LIMBAH
10.1.

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

11.QUALITY ACCEPTANCE
Kriteria diterimanya pekerjaan revitalisasi Impeller CWP adalah sebagai berikut:
11.1.Material/barang yang disuplai oleh vendor harus dalam kondisi baik, 100% baru, bebas dari
cacat yang terlihat maupun tersembunyi dalam desain, material dan pekerjaan, dan harus

sesuai jumlah dan identitasnya dengan katalog dan/atau dimensinya sesuai dengan
technical drawing.
11.2.Semua lingkup jasa pembongkaran, pemasangan dalam lingkup pekerjaan terpenuhi, begitu
juga dengan delivery barang dari / menuju PLTU Tanjung Awar-awar.

11.3.Pemasangan wearing ring telah dilakukan dengan baik tanpa adanya ketidaksesuaian
dengan technical drawing yang terlampir
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11.4.Tidak ditemukan cacat pada hasil pengelasan pada wearing ring saat dilakukan
Penetrant/RT/ UT/X-Ray.
11.5.Material dapat terpasang dengan baik, wearing ring terpasang dengan rapi dan kokoh serta

tidak mudah lepas.
11.6.Semua peralatan yang terkait dengan scope pekerjaan dapat beroperasi dengan normal.
11.7.Semua hasil pengujian dan commissioning terpenuhi dan sesuai standart yang berlaku.

12.WAKTUPENYELESAIAN PEKERJAAN
Waktu penyelesaian pekerjaan adalah sebagai berikut:

o

12.1.Levering material ditetapkan 30 (tiga puluh) hari semenjak surat penunjukan diterbitkan.
12.2.Penyelesaian pekerjaan jasa dengan durasi 15 (lima belas) hari include mob demob dan
atau dapat dinyatakan selesai setelah commissioning test bersama user.
12.3.Pekerjaan off schedule yang tidak disebabkan oleh PT PJB maka akan dikenakan sangsi
sesuai dengan kontrak.

13.GARANSI
13.1.Durasi garansi pekerjaan adalah minimal 2 tahun untuk Material dan untuk hasil

pekerjaan jasa minimal 1 tahun setelah penerbitan Berita acara penyelesaian pekerjaan
(BAPP).
13.2.Kerusakan berulang hingga 2x (dua kali) perbaikan untuk peralatan yang sama dalam 1
tahun maka pihak pelaksana pekerjaan wajib melakukan penggantian dengan peralatan
baru dengan spesifikasi minimal sama dengan peralatan tersebut.
13.3.Bila terjadi gangguan pada hasil pekerjaan selama masa garansi, maka pelaksana

pekerjaan wajib melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 3 x 24 jam (atau sesuai
dengan jadwal yang ditentukan oleh PT.PJB).
14.LAIN-LAIN
14.1. Alat-alat y ang digunakan untuk pengukuran dan pendukung kerj a selama masa pekerj aan
berlangsung sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan dan diharuskan
menyediakan spare-part/back-up yang cukup agar tidak menghambat pekerjaan.

