
 

 

CHECK LIST 
KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

   

 
Nomor AFE 
 

 
: 

 

 
Nama proyek 
 

 
: 

 

 
KKKS 
 

 
: 

 

 

PROYEK SEISMIC & SURVEY  

 

Dokumen Ada Tidak 

1 Cover letter / Surat pengantar   

2 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan kontrak sudah sesuai dengan lingkup kerja yang disetujui BPMIGAS (AFE/ 
Revisi AFE/ WP&B/ Revisi WP&B) dan peraturan/ ketentuan yang berlaku 

  

3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat 
Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 

  

4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli)   

5 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang 
disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang.  

  

6 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait (sesuai Pedoman 
Tata Kerja – Keteknikan Geofisika yang berlaku), dalam bentuk: form Evaluasi Teknis 
Pasca Survei Geofisika 

  

7 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Acceptance Letter   

8 Scope of Work atau Lingkup Pekerjaan   

9 Bestek perencanaan yang disetujui BPMIGAS (MoM Persetujuan Teknis) 
  

10 Summary proyek completion dan Laporan hasil pekerjaan disertai dengan hasil kerja 
misalnya: 

 Survei Seismik : Data seg Y geometry dalam DVD dan SPS file, copy Observer report, 
Brute Stack (section tiap lintasan untuk Survei Seismik 2D dan 3D serta sampling 
section untuk survei 3D), daftar BM GPS beserta koordinat (dalam WGS 1984), 
basemap pre-plot (desain) dan basemap post plot (realisasi aktual) (dalam CD) 

 Survei Non Seismik : Raw data sesuai format data pembuat alat, Koordinat, basemap 
pre-plot (desain) dan basemap post plot (realisasi aktual) (dalam CD). 

  

11 Korespondensi/surat menyurat/MOM atas perubahan program kerja/problem 
sumur/problem operasi dan lain-lain serta perubahan/penambahan biaya di luar 
persetujuan AFE/revisi AFE 

  

12 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen 
teknis terkait.  

  

 

Kelengkapan lampiran dokumen  
Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan diperiksa oleh, 

 
 

(…………………………) 
 

Catatan : 



 

 

CHECK LIST 
KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

   

 
Nomor AFE 
 

 
: 

 

 
Nama proyek 
 

 
: 

 

 
KKKS 
 

 
: 

 

 

PROYEK STUDY (G&G) 

 

Dokumen Ada Tidak 

1 Cover letter / Surat pengantar   

2 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan kontrak sudah sesuai dengan lingkup kerja yang disetujui BPMIGAS (AFE/ 
Revisi AFE/ WP&B/ Revisi WP&B) dan peraturan/ ketentuan yang berlaku 

  

3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat 
Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 

  

4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli)   

5 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang 
disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang.  

  

6 Laporan Akhir Study 

Executive Summary 

Pendahuluan: 

a. Latar Belakang/ Permasalahan 

b. Maksud & Tujuan 

c. Kegiatan study yang telah dilakukan 

Kegiatan Study: 

a. Geologi Regional (tidak diperlukan untuk Reprocessing Data G&G) 

b. Petroleum System (tidak diperlukan untuk Reprocessing Data G&G) 

c. Study terdahulu yang pernah dilakukan 

d. Jenis study 

e. Ruang lingkup study 

f. Hasil study yang diinginkan 

g. Skenario tindak lanjut 

Metode Study: 

a. Metodelogi 

b. Kandungan lokal 

c. Data yang digunakan & ketersediannya 

d. Alat yang digunakan & ketersediaannya 

e. Tata waktu 

f. Organisasi 

g. Laporan 

 

 

  



 

Keekonomian: 

a. Cadangan spekulatif 

b. Unit Cost 

c. Rincian biaya 

Lain-lain: 

a. Nilai Tambah 

b. Analogi sukses 

Penutup: 

a. Kesimpulan 

b. Rekomendasi 

7 Korespondensi/surat menyurat/MOM atas perubahan program/problem sumur/problem 
operasi dan lain-lain serta perubahan/penambahan biaya di luar persetujuan AFE/revisi 
AFE 

  

8 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen 
teknis terkait. 

 

 

 

 

Kelengkapan lampiran dokumen  
Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan diperiksa oleh, 

 
 
 

(…………………………) 
 

Catatan : 

 

 

  



 

CHECK LIST 
KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

   

 
Nomor AFE 
 

 
: 

 

 
Nama proyek 
 

 
: 

 

 
KKKS 
 

 
: 

 

 

PROYEK STUDY (non G&G) 

 

Dokumen Ada Tidak 

1 Cover letter / Surat pengantar   

2 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan kontrak sudah sesuai dengan lingkup kerja yang disetujui BPMIGAS (AFE/ 
Revisi AFE/ WP&B/ Revisi WP&B) dan peraturan/ ketentuan yang berlaku 

  

3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat 
Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 

  

4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli)   

5 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang 
disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang.  

  

6 Laporan Hasil Pekerjaan yang dikirimkan ke fungsi teknis, yang memuat: 

a. Executive Summary 

b. Latar Belakang 

c. Maksud dan Tujuan 

d. Ruang Lingkup 

e. Metode Kerja dan Analisa Data 

f. Rekomendasi dan Kesimpulan 

g. Tenaga pelaksana, hardware/ software, data purchase (bila ada) 

h. Realisasi tata waktu pekerjaan dibanding rencana 

i. Daftar deliverability 

  

7 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Acceptance Letter   

8 Lampiran quotation/ perjanjian dan pembayaran kontrak kerja dari pihak pelaksana   

9 Korespondensi/surat menyurat/MOM atas perubahan program/problem sumur/problem 
operasi dan lain-lain serta perubahan/penambahan biaya di luar persetujuan AFE/revisi 
AFE 

  

10 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen 
teknis terkait. 

 

 

 

 

Kelengkapan lampiran dokumen  
Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan diperiksa oleh, 

 
 
 

(…………………………) 
 

Catatan : 

 



 

CHECK LIST 
KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

   

 
Nomor AFE 
 

 
: 

 

 
Nama proyek 
 

 
: 

 

 
KKKS 
 

 
: 

 

 

DATA PROCESSING 

 

Dokumen Ada Tidak  

1 Cover letter / Surat pengantar   

2 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan kontrak sudah sesuai dengan lingkup kerja yang disetujui BPMIGAS (AFE/ 
Revisi AFE/ WP&B/ Revisi WP&B) dan peraturan/ ketentuan yang berlaku 

  

3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat 
Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 

  

4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli)   

5 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang 
disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang.  

  

6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Acceptance Letter   

7 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait (sesuai Pedoman 
Tata Kerja – Keteknikan Geofisika yang berlaku), dalam bentuk: 

a. Evaluasi Teknis Pasca Pengolahan & Interpretasi Data Geofisika 

b. Form Evaluasi Prospek dan Lead  

  

8 Lampiran quotation/perjanjian dan pembayaran kontrak kerja dari pihak pelaksana.   

9 Korespondensi/surat menyurat/MOM atas perubahan program/problem operasi dan lain-
lain terkait dengan penjelasan over/(under) serta perubahan/penambahan biaya diluar 
persetujuan/revisi AFE 

  

10 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen 
teknis terkait.  

  

 

Kelengkapan lampiran dokumen  
Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan diperiksa oleh, 

 
 
 

(…………………………) 
 

Catatan : 

 

 



 

CHECK LIST 
KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

   

 
Nomor AFE 
 

 
: 

 

 
Nama proyek 
 

 
: 

 

 
KKKS 
 

 
: 

 

 

DATA RE-PPROCESSING 

 

Dokumen Ada Tidak 

1 Cover letter / Surat pengantar   

2 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan kontrak sudah sesuai dengan lingkup kerja yang disetujui BPMIGAS (AFE/ 
Revisi AFE/ WP&B/ Revisi WP&B) dan peraturan/ ketentuan yang berlaku 

  

3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat 
Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 

  

4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli)   

5 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang 
disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang.  

  

6 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait   

7 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Acceptance Letter   

8 Laporan hasil pekerjaan : 

a. Latar Belakang 

b. Maksud dan Tujuan 

c. Ruang Lingkup dan metoda kerja 

d. Hasil Akhir / deliverability 

e. Tenaga pelaksana, hardware/software, data purchase (bila ada) 

f. Tata waktu pekerjaan  

  

9 Lampiran quotation/perjanjian dan pembayaran kontrak kerja dari pihak pelaksana.   

10 Korespondensi/surat menyurat/MOM atas perubahan program/problem sumur dan lain-
lain serta perubahan/penambahan biaya di luar persetujuan AFE/revisi AFE. 

  

11 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen 
teknis terkait. 

 

 

 

 

Kelengkapan lampiran dokumen  
Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan diperiksa oleh, 

 
 
 

(…………………………) 
 

Catatan : 

 



 

CHECK LIST 
KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

   

 
Nomor AFE 
 

 
: 

 

 
Nama proyek 
 

 
: 

 

 
KKKS 
 

 
: 

 

 
 

TSA / OTHERS 
 

Dokumen Ada Tidak 

1 Cover letter / Surat pengantar   

2 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan kontrak sudah sesuai dengan lingkup kerja yang disetujui BPMIGAS (AFE/ 
Revisi AFE/ WP&B/ Revisi WP&B) dan peraturan/ ketentuan yang berlaku 

  

3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat 
Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 

  

4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli)   

5 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang 
disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang.  

  

6 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait   

7 Latar belakang proyek.    

8 Laporan hasil pekerjaan : 

a. Maksud dan Tujuan 

b. Ruang Lingkup dan metoda kerja 

c. Hasil Akhir / deliverability 

d. Tenaga pelaksana, hardware/software, data purchase (bila ada) 

e. Tata waktu pekerjaan  

f. Kegiatan study yang telah dilakukan (jika ada) 

  

9 Korespondensi/surat menyurat/MOM/perubahan program/problem sumur dan lain-lain 
terkait dengan penjelasan over/(under). 

  

10 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen 
teknis terkait.  

  

 

Kelengkapan lampiran dokumen  
Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan diperiksa oleh, 

 
 
 

(…………………………) 
 

Catatan : 

 

  



 

CHECK LIST 
KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

   

 
Nomor AFE 
 

 
: 

 

 
Nama proyek 
 

 
: 

 

 
KKKS 
 

 
: 

 

 
 

CERTAIN OTHER PROJECTS ( > US$500,000) 
 
 

Dokumen Ada  Tidak 

1 Cover Letter / Surat pengantar   

2 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan berdasarkan 
kontrak sudah sesuai dengan lingkup kerja yang disetujui BPMIGAS (AFE/ Revisi AFE/ 
WP&B/ Revisi WP&B) dan peraturan/ ketentuan yang berlaku 

  

3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat 
Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 

  

4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli)   

5 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang 
disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang.  

  

6 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait, yang memuat: 

a. Executive Summary 

b. Latar belakang 

c. Maksud & tujuan 

d. Perbandingan antara ruang lingkup perencanaan dan realisasi kegiatan (Spesifikasi, 
Kapasitas, Kuantitas, Kinerja, Durasi dan Biaya) 

  

7 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Acceptance Letter   

8 Korespondensi/surat menyurat/MOM atas perubahan program/problem sumur dan lain-
lain serta perubahan/penambahan biaya di luar persetujuan AFE/revisi AFE 

  

9 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya: No, 
Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark 
dari masing-masing komponen. 

  

10 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen 
teknis terkait. 

  

 

Kelengkapan lampiran dokumen  
Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan diperiksa oleh, 

 
 
 

(…………………………) 
 

Catatan : 

 

  



 

CHECK LIST 
KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

   

 
Nomor AFE 
 

 
: 

 

 
Nama proyek 
 

 
: 

 

 
KKKS 
 

 
: 

 

 
 

PROYEK KEGIATAN PEMELIHARAAN (MAINTENANCE) 
 

Dokumen Ada Tidak 

1 Cover Letter / Surat pengantar   

2 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan kontrak sudah sesuai dengan lingkup kerja yang disetujui BPMIGAS (AFE/ 
Revisi AFE/ WP&B/ Revisi WP&B) dan peraturan/ ketentuan yang berlaku 

  

3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat 
Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 

  

4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli)   

5 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang 
disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang.  

  

6 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait, yang meliputi: 

a. Latar belakang perlunya kegiatan pemeliharaan 

b. Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan atau usulan awal spesifikasi atau kinerja 
(performance) peralatan 

c. Eksekusi kegiatan pemeliharaan 

d. Hasil akhir kegiatan pemeliharaan atau kinerja (performance) peralatan setelah 
terpasang/ hasil acceptance test 

  

7 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Acceptance Letter dari pihak yang mengerjakan ke 
pihak KKKS atau dari tim pemeliharaan ke tim operasi. 

  

8 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya No, 
Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark 
dari masing-masing komponen  

  

9 Korespondensi/surat menyurat/MOM atas perubahan program/ ruang lingkup/ jadwal/ 
problem operasi dan lain-lain terkait serta perubahan/penambahan biaya diluar 
persetujuan AFE/revisi AFE 

  

10 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen 
teknis terkait. 

  

 

Kelengkapan lampiran dokumen  
Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan diperiksa oleh, 

 
 
 

(…………………………) 
 

Catatan : 

 

 



 

CHECK LIST 
KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

   

 
Nomor AFE 
 

 
: 

 

 
Nama proyek 
 

 
: 

 

 
KKKS 
 

 
: 

 

 

Proyek Workover (Well Service) 

 

Dokumen Ada Tidak 

1 Cover Letter / Surat pengantar   

2 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan kontrak sudah sesuai dengan lingkup kerja yang disetujui BPMIGAS (AFE/ 
Revisi AFE/ WP&B/ Revisi WP&B) dan peraturan/ ketentuan yang berlaku 

  

3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat 
Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 

  

4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli)   

5 Lembar Budget Schedule Closed-Out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang 
disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang 

  

6 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait    

7 Latar belakang proyek pekerjaan   

8 Penampang sumur awal sebelum kegiatan, rencana awal dan aktualnya sesudah 
kegiatan workover/ well service (penampang akhir sumur) 

  

9 Well Summary report (Resume/ riwayat singkat operasi kegiatan workover/ well service 
sumur dari awal/ MIRU sampai dengan komplesi/ hasil produksi/ P&A/ Rig Down/ 
Moving) 

  

10 Korespondensi, surat menyurat dan/atau MOM atas perubahan program kerja/casing 
design, problem sumur/problem operasi dan lain-lain serta perubahan/penambahan 
biaya diluar persetujuan AFE/ revisi AFE 

  

11 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen 
teknis terkait. 

  

 

Kelengkapan lampiran dokumen  
Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan diperiksa oleh, 

 
 
 

(…………………………) 
 

Catatan : 

  



 

CHECK LIST 
KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

 

   

 
Nomor AFE 
 

 
: 

 

 
Nama proyek 
 

 
: 

 

 
KKKS 
 

 
: 

 

 

Proyek Exploration Well 

 

Dokumen Ada Tidak 

1 Cover Letter / Surat pengantar   

2 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan kontrak sudah sesuai dengan lingkup kerja yang disetujui BPMIGAS (AFE/ 
Revisi AFE/ WP&B/ Revisi WP&B) dan peraturan/ ketentuan yang berlaku 

  

3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat 
Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 

  

4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli)   

5 Lembar Budget Schedule 19 dan 20 Closed Out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar 
Budget Schedule AFE yang disetujui dan diisi kolom actual secara lengkap (diantaranya 
terdiri : Rencana awal dan actual rig days, kedalaman, nomor AFE, nilai AFE, completion 
days, rig up/down days, jenis/type rig, dll) dan ditandatangani pejabat berwenang. 

  

6 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait (sesuai Pedoman 
Tata Kerja – Keteknikan Geofisika yang berlaku), dalam bentuk:  

a. Laporan Akhir Pengeboran Sumur Eksplorasi 

b. Form Ringkasan Data Hasil Pengeboran Sumur Eksplorasi 

  

7 Latar belakang proyek pekerjaan   

8 Well Summary report (Resume/riwayat singkat operasi pemboran sumur dari awal/MIRU 
sampai dengan komplesi/hasil produksi/P&A/Rig Down/Moving). 

  

9 Perbandingan Grafik “Time vs Depth” antara program dan aktual lengkap dengan 
penjelasan detail per hari operasi. 

  

10 Penampang sumur rencana awal dan aktualnya (penampang akhir sumur).   

11 Korespondensi, surat menyurat dan/atau MOM atas perubahan program kerja/casing 
design, problem sumur/problem operasi dan lain-lain serta perubahan/penambahan 
biaya diluar persetujuan AFE/revisi AFE 

  

12 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen 
teknis terkait. 

  

 

Kelengkapan lampiran dokumen  
Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan diperiksa oleh, 

 
 
 

(…………………………) 
 

Catatan : 

 


