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1.PENDAHULUAN
Housing Coal Burner adalah peralatan yang berfungsi sebagai tempat keluar /
semburan batubara untuk proses pembakaran di dalam furnace. Tentunya hal ini memiliki

laju keausan dan abrasive yang tinggi. Material dari Housing Coal Burner ini menggunakan
material carbon steel Q235B include ceramic linning.
Maksud dari KAK pengadaan Pengadaan Housing Coal Burner #ladalah:

1)Menentukan lingkup pekerjaan Pengadaan Housing Coal Burner #1.
2)Menentukan spesifikasi dan lokasi Pengadaan Housing Coal Burner #1 yang sesuai
kebutuhan pengadaannya di PT PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar.
3)Menentukan proses Quality Control terhadap hasil pelaksanaan Pengadaan Housing Coal
Burner unit 1.

2.REFERENSITEKNIS/DATATEKNIS
2.1.

Desain Equipment Exsisting

a. Design Peralatan Eksisting (desain peralatan yang terpasang saat ini)
1. Housing Coal Burner #1
Material: Carbon steel Q235-B include ceramic linning
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Gambar 1. Housing Coal Burner UJTA
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Standard Intemasional sebagai acuan:
-ASME BPVC sec I, V dan VIII.

-ENISO3581-A
-AWSAS.4

3.LINGKUPPEKERJAAAN/SCOPEOFWORK
Lingkup Pekerjaan adalah namun tidak terbatas sebagai berikut;
3.1

Suplai Barang

Suplai barang meliputi antara lain sebagai berikut:
a. Housing Coal Burner

4.PERFORMANCE DESIGN
4.1.Hasil pekerjaan Pengadaan Housing Coal Burner #1 dapat mendukung penyelesaian
permasalahan kebocoran batubara di Housing Coal Burner dan keausan di Housing Coal
Burner. sehingga tidak timbul masalah tersebut setelah program dilaksanakan.
4.2.Hasil pekerjaan dapat mendukung untuk meningakatkan kehandalan dan life time dari

Housing Coal Burner di UJTA.
4.3.Hasil akhir program dapat mendukung peningkatan kehandalan pengoperasian boiler dari

abrasive batubara yang berdampak pada terjadinya penurunan ketebalan Housing Coal
Bumer.

5.KUALIFIKASICALON PELAKSANA PEKERJAAN
5.1.Merupakan pabrikan atau agen atau distributor Housing Coal Burner atau perusahaan yang

didukung oleh pabrikan yang memiliki pengalaman melakukan suplai Housing Coal Burner
dan dibuktikan dengan PO dan costumer reference letter.
5.2.Perusahaan menerapkan ISO-9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 atau SMK3 mengenai
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh badan

sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku (Prioritas kualifikasi).
5.3.Memiliki peralatan utama dan pendukung proses pekerjaan pengelasan GTAW, SMAW, dan
acetylene.
5.4.Mempunyai personil di Indonesia yang mempunyai keahlian dalam melakukan pekerjaan

bidang mekanik dengan melampirkan CV, yang disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai
berikut:
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a.Field Engineer: Mempunyai keahlian dan pengaiaman dalam melakukan pekerjaan
modifikasi peralatan industri pembangkit thermal khususnya memahami ASME BPVC sec
I, V dan VIII.
b.Supervisor: Memiliki kemampuan koordinasi eksternal dan internal seluruh pekerjaan,
mulai dari perencanaan pekerjaan, perijinan (working permit), teknik, administrasi,
pelaporan sampai penanggung jawab pekerjaan.

c.Welder minimal 2 orang yang bersertifikat minimal dari depnaker atau migas kelas 6G
yang masih berlaku disertai WPS
d.Welding (nspector minimal 1 orang yang bersertifikat.

e.Ahli NDT minimal 1 orangyang bersertifikat minimal level 2 ASNT.
f.Ahli K3 Umum minimal 1 orang yang bersertifikat minimal dikeluarkan oleh Depnaker.
5.5.

Mendapat dukungan dari Perusahaan Inspeksi minimal yang diakui secara nasional yang

telah disahkan oleh Ditjen Migas untuk pelaksanaan Radiography test (Bila diperlukan).
5.1.

Semua persyaratan dibuktikan dengan mempresentasikan (metode kerja, prosedur)
dan/atau menunjukkan data pendukung dan atau menyerahkan sertifikat.

6.

DETAILPELAKSANAPEKERJAAN
6.1.

Detail Suplai Barang
a. Suplai barang adalah namun tidak terbatas sebagaimana berikut;
No.

1

Barang

Jumlah

Satuan

14

EA

Housing Coal Burner

Spesifikasi teknis barang
- Material SC450/JIS G 5101-1991
-

Chimical composition (%): C= < 0.35, P= < 0.04
S=<0.04
Scope: Carbon steel casting

-

Mechaical strength, Yield stress(Mpa) = > 225,
Tensiie stress(Mpa)= >450, Elongation(%)= >19
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b.arang/material harus dilengkapi dengan sertifikat antara lain namun tidak terbatas
pada:
•Certificate of Manufacture (COM) atau
•Certificate of Origin (COO)
•Certificate of Conformity (COC)
•Packing list, dan atau

•Mill certificate/ Material composition test,
•Detail drawing
c.Packaging dan atau marking

6.2.

Pengujian
a. Pengujian sebelum pelaksanaan pekerjaan, pelaksana pekerjaan wajib melakukan:

1)Membuat dan menyampaikan procedure (metodologi) pengukuran/pengujian
hasil pekerjaan penggantian kepada PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar. 1 bulan
sebelum pelaksanaan pekerjaan.

2)Membuat dan menyampaikan form check list - procedure pengujian
performance test kepada PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar, termasuk
didalamnya check list pengujian Spektromaterial, NDT (PT, MT, UT) untuk
sambungan welding, Hardness material dan hasilnya akan dipakai sebagai acuan
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hasil pekerjaan dan pengujian sesudah pelaksanaan pekerjaan.

3)Semua tahapan di atas harus sesuai persetujuan PT PJB UBJOM PLTU Tj Awarawar.

4)Melakukan pengujian bersama dengan tim PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar.
5)Menyampaikan hasil Pengujian kepada tim PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar.

b. Pengujian setelah pelaksanaan pekerjaan:

1)Melakukan dan menyampaikan Pengujian kinerja mekanik setelah di lakukan
proses pekerjaan dan belum di kirim ke PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar
2)Melakukan Pengujian kinerja mekanik dengan prosedur pengukuran dan form
pengukuran yang telah disetujui PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar.
3)Pengujian kinerja mekanik dilakukan pada saat pekerjaan selesai dengan kondisi
persyaratan yang telah disepakati dalam point pengujian ini.
4)Menyampaikan hasil Pengujian kinerja mekanik kepada tim PT PJB UBJOM PLTU
Tj Awar-awar.

5)Kerusakan yang terjadi akibat pengujian menjadi tanggung jawab pelaksana
pekerjaan.

7.

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

pelaksanaan pengujian & commissioning antara lain dan tidak terbatas sebagaimana
berikut:
1 Noi Item Material/Peralatan
:

1j Peralatan angkat angkut

:

2; Direksikit

Pelaksana pekerjaan j

PTPJB
"V

3i Sanitasi

V

i
—i

4; Air dan udara servis
I

5'• Panel box

6! Penerangan
7i PowerSupply
8j Material consumable

V
_L

fV

L.

v

9! Special tools dan tools set

7.2.

Pemakaian peralatan / material yang berada dilokasi PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar
harus atas ijin dan persetujuan PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar.
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ASPEK KEAMANAN DAN K3L
8.1.Pelaksana kerja wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan PT PJB UBJOM
PLTU Tj Awar-awar, baik K3L (Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan) maupun

Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).
8.2.Semua pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi aspek dan norma K3 sesuai regulasi

Depnaker dan Undang-Undang Keselamatan Kerja No.l Tahun 1970 yang berlaku di
Indonesia serta aturan / kebijakan K3 dan 5S di PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar.
8.3.Peralatan K3 (safety line, helm, safety shoes, gloves, body harness dan lainnya yang

dianggap perlu) merupakan tanggung jawab dari Pelaksana Pekerjaan dan wajib
menyediakan alat-alat keselamatan kerja tersebut.
8.4.Sebelum memulai pekerjaan, pelaksana pekerjaan wajib mendapatkan working permit dari

PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar dan safety permit.
8.5.Pelaksana Pekerjaan diwajibkan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja
bagi pekerjanya, termasuksegala upaya pencegahan kecelakaan kerja.
8.6.Safety permit terkait dengan pekerjaan jasa akan diproses oleh PT PJB UBJOM PLTU Tj Awarawar setelah seluruh kelengkapan data dipenuhi oleh pihak pelaksana pekerjaan.
8.7.Selama dalam lingkungan PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar, seluruh tenaga kerja harus
menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar.
8.8.Semua pekerja wajib melaksanakan safety induction sebelum melakukan pekerjaan.
8.9.Pihak pelaksana pekerjaan wajib melampirkan minimal: daftar nama pekerja lengkap
berikut copy kartu identitas (KTP) serta daftar peralatan & APD yang digunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

8.10.Setiap kegiatan mobilisasi (keiuar - masuk) barang di lokasi PT PJB UBJOM PLTU Tj Awarawar, maka pihak pelaksana wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah

ditentukan oleh PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar.
8.11.Setiap peralatan dan material/bahan yang dibawa masuk ke area kerja harus memiliki surat

jalan yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan menyerahkan salinan
surat jalan tersebut kepada PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar.
8.12.Setiap penggunaan sarana milik PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar harus mendapatkan ijin
dari PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar (bidang terkait).
8.13.Pihak pelaksana wajib merapikan kembali semua peralatan dan 7ystem hasil pekerjaan
sesuai kaidah 5S.
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LAPORAN AKHIR HASIL PEKERJAAN
9.1.Penyampaian Laporan
Dalam melaksanakan kegiatan, pelaksana pekerjaan diwajibkan menyampaikan laporan

dokumen pekerjaan kepada PT PJB UBJOM PLTU Tj Awar-awar dan harus menggunakan
Bahasa Indonesia dan atau 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 Laporan

Isi laporan akhiradalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
a.Copy COO {Certificate ofOrigin) yang dikeluarkan oleh Chambers ofCommerce negara
pengirim barang (Kadin Negara Asal) untuk material utama atau COM Certificate of
Manufacture) atau surat setara COM.
b.Sertifikat Material/Mill Certificate dan seluruh prosedur yang dipersyaratkan.

c.Hasil Pengujian / Ouality Control dari Pabrikan.
d.Dokumen garansi barang dan pekerjaan/ Surat Pernyataan Garansi.
e.Berita Acara Serah Terima barang

10. QUAUTYACCEPTANCE
Kriteria diterimanya pekerjaan Pengadaan Housing Coal Burner #1 adalah sebagai berikut;
11.1.Material/barang yang disuplai oleh pihak pelaksana 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.Seluruh persyaratan performance desain telah terpenuhi.
11.3.Semua lingkup suplai barang telah terpenuhi sesuai dengan persyaratan dan kuantitas
sebagaimana detail suplai barang begitu juga dengan persyaratan delivery barang.
11.4.Material dapat terpasang dengan baik.

11.5.Pihak pelaksana menjamin bahwa apabila di kemudian hari terbukti bahwa sparepart yang
diserahkan adalah sparepart bekas atau tidak sesuai dengan spesifikasi Teknik, maka pihak
pelaksana diwajibkan mengganti dengan sparepart yang baru dan bertanggung jawab atas
biaya penggantiannya.
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11.6.Pihak pelaksana menjamin bahwa sparepart yang disupiai dan akan diapasang nanti tidak
akan menimbulkan akibat-akibat sampingan yang merugikan Unit atau peralatan lainnya
yang sudah ada.
11.7.Surat pernyataan bahwa Material / suku cadang interchangeable dengan mesin tipe dan
versi yang sama dan sparepart yang disampaikan pihak pelaksana sesuai dengan standard
pabrikan sehingga memenuhi persyaratan sesuai manual book masing-masing item.

11.WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
Waktu penyelesaian pekerjaan adalah sebagai berikut:
12.1.Delivery/kedatangan material paling lambat 3 bulan semenjak surat penunjukan dengan
titik serah terima franco Gudang.

12.2.Pekerjaan off schedule yang tidak disebabkan oleh PT PJB maka akan dikenakan sangsi
sesuai dengan kontrak.

12.GARANSI
13.1.Durasi garansi pekerjaan adalah 1 tahun untuk Material setelah penerbitan Berita
acara penyelesaian pekerjaan (BAPP).

13.2.Kerusakan berulang hingga 3x (tiga 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/kerusakan pada barang yang telah disuplai selama masa
garansi, maka pelaksana pekerjaan wajib melakukan perbaikan dalam waktu

maksimal 1 x 24 jam (atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PT PJB PT PJB
UBJOM PLTU Tj Awar-awar).

13.

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 agartidak menghambat
pekerjaan.

14.2.Apabila ada penambahan scope of work oleh pihak pelaksana pekerjaan (meliputi
material dan atau jasa) yang diusulkan setelah penunjukan, sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
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