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1 LATAR BELAKANG DAN PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan pulau Batam sebagai Kawasan Industri Berikat (Bonded Zone), telah 

dimulai pada tahun 1971 dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 74/1971 tentang 

Pengaturan Pulau Batam sebagai Daerah Industri dan disusul dengan Keputusan 

Presiden Nomor 41/1973 tentang penetapan kedudukan dan kelembagaan yang 

ditugasi untuk melaksanakan dan mengembangkan Daerah Industri Pulau Batam, 

yaitu: 

1. Badan Pengawasan Daerah Industri Pulau Batam 

2. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) 

3. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero 

Batam) 

Dan khusus untuk Persero Batam sebagai perseroan atau Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) Pulau Batam, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

1973 tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan 

sekaligus maksud dan tujuan perseroan didirikan. Sejalan dengan Peraturan 

Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Nomor 43 Tahun 1972, PT Persero Batam 

memiliki maksud dan tujuan seperti berikut: 

1. Melaksanakan pembangunan dan atau mengusahakan pembiayaan 

pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang 

kegiatan industri, arus lalu lintas barang dan perdagangan. 

2. Menyelenggarakan usaha jasa lain yang bersifat menunjang kegiatan 

penanaman modal di Pulau Batam. 

Pertumbuhan eksport non migas Batam tahun 2021 mencapai 26%, perlu didukung 

oleh peningkatan kapasitas pelabuhan dimana utilitas saat ini telah mencapai 95%. 

Agar pelayanan terus meningkat, maka perlu peningkatan produktivitas dan kapasitas 

melalui penambahan alat bongkar muat di dermaga dan lapangan penumpukan, serta 

re-layout lapangan penumpukan. Dengan investasi tersebut, diharapkan produktivitas 

bongkar muat Pelabuhan Batu Ampar akan mencapai 24-30 box per jam, sehingga 

waktu sandar kapal di Pelabuhan akan lebih singkat. Kapasitas pelabuhan ingin 

ditingkatkan dari 630,000 teus per tahun menjadi 1,2 juta teus per tahun.  
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PT Persero Batam memiliki rencana investasi berupa pengadaan Quay Cranes, 

Rubber-Tyred Gantry (RTG), dan pembangunan container yard baru di Pelabuhan 

Batu Ampar agar sasaran produktivitas dan kapasitas pelabuhan dapat terpenuhi. PT 

Persero Batam untuk melaksanakan rencana pengembangan pelabuhan ini 

membutuhkan kajian konsultan perencana teknis dan kelayakan yang akan digunakan 

untuk kebutuhan pendanaan, penentuan mitra investasi dan perbankan, serta 

pelaksana pembangunan proyek. 

Kajian rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar di Batam ini secara garis 

besar terdiri dari Review Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan Teknis. Review Studi 

Kelayakan dilakukan terhadap Studi Kelayakan sebelumnya terkait konsesi dan 

rencana investasi yang telah disusun, sedangkan Studi Kelayakan Teknis dilakukan 

terhadap rencana pembangunan container yard dan design layout terminal. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud Pekerjaan Review Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan Teknis 

Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar adalah untuk mendapatkan gambaran 

sistematis tentang kelayakan pengoperasian pelabuhan dan terminal, mengetahui 

besaran investasi sebagai landasan dalam penyusunan rencana implementasi 

pengembangan pelabuhan,  serta memeriksa kembali kelayakan pembangunan 

terminal berdasarkan aspek tata ruang, sosial, ekonomi, finansial, lingkungan, 

keselamatan pelayaran dan teknis pelabuhan. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Pekerjaan Review Studi Kelayakan Batu Ampar 

adalah untuk: 

a. Mendapatkan gambaran komprehensif yang lebih menyeluruh dan objektif perihal 

prospek pasar dan potensi usaha dalam persiapan kerjasama investasi dan 

pengoperasian pelabuhan berdsaarkan faktor feasibility (layak), viability 

(kelanggengan), dan plausability (logis) 

b. Mendapatkan prospek aliran kargo (baik jenis maupun volumenya) yang akan 

melewati terminal dimasa mendatang sesuai dengan lokasinya terhadap daerah 

belakangnya (hinterland) 

c. Melakukan Review Studi Kelayakan Investasi & Pengoperasian Terminal 

Petikemas Batu Ampar 

d. Menyiapkan Basic Design dan estimasi anggaran biaya pengembangan dan 

pengoperasian terminal Batu Ampar  
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1.3 Keluaran 

Keluaran dari Pekerjaan Review Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan Teknis ini 

meliputi hal-hal berikut: 

1. Analisis potensi hinterland, proyeksi permintaan, besaran investasi, dan 

rencana tahapan pengembangan; 

2. Analisis kelayakan dan rekomendasi dari aspek ekonomi dan finansial; 

3. Analisis kelayakan dan rekomendasi dari aspek operasional bongkar muat; 

4. Analisis kelayakan dan rekomendasi dari aspek teknis pelabuhan; 

5. Analisis kelayakan dan rekomendasi dari aspek legal, konsesi, dan 

kelembagaan; 

6. Analisis kelayakan dan rekomendasi dari aspek risiko dan mitigasi. 

1.4 Lokasi Studi dan Profil Pelabuhan Batu Ampar 

Lokasi Kajian berada di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, dengan beberapa 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Proses reklamasi dan pembangunan dermaga utara (daerah pengembangan 

pelabuhan) sudah dilakukan. 

2) Pelabuhan menghadap langsung terhadap Selat Singapura (Singapore Strait).  

3) Akses keluar masuk pelabuhan tidak terhubung dengan jalan tol. 

4) Tidak berbatasan dengan pelabuhan yang dikelola oleh perusahaan lain (tidak 

ada potensi dispute terhadap kawasan pembangunan) 

 

Gambar 1 Lokasi Pelabuhan Batu Ampar  
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Gambar 2 Detail Lingkup Investasi 

2 INVENTARISASI DATA DAN INFORMASI 

Inventarisasi data dan informasi meliputi data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan/literatur (data sekunder) berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi 

terkait maupun masyarakat di lokasi pekerjaan, dan survei primer yang dilaksanakan 

langsung di lokasi kajian untuk mendapatkan informasi relevan untuk studi kelayakan. 

2.1 Survei Sekunder 

Survei sekunder yang dilakukan meliputi survey data sosial ekonomi, survey literatur 

peta tematik maupun peta dasar, survey aksesibilitas transportasi laut, dan survei 

kegiatan moda transportasi lainnya yang terkait dengan kegiatan transportasi laut. 

2.2 Survei Primer 

Survei primer dilakukan apabila data-data eksisting yang ada sudah tidak relevan atau 

perlu diperbaharui akibat adanya perubahan kondisi di lapangan ataupun hal-hal lain. 

Survei primer yang dilakukan meliputi: 

2.2.1 Survei Wawancara 

Survei wawancara dilakukan dengan pengamatan atau penghitungan langsung, 

khususnya yang berkaitan langsung dengan pemodelan dan unjuk kinerja/operasi 

sistem transportasi dan rencana pengembangan tata ruang.  
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Data primer yang berkaitan dengan model transportasi umumnya diperoleh dari 

pengamatan langsung di lapangan; data tersebut antara lain adalah data volume lalu 

lintas, asal tujuan perjalanan, dan kondisi operasi pelabuhan eksisting. Sedangkan 

data primer lain dari hasil wawancara diperlukan khususnya untuk menangkap 

aspirasi daerah dalam mengembangkan kajian tata ruang, sosial ekonomi, dan sistem 

transportasi di daerahnya 

2.2.2 Survei Harga Satuan 

Survei ini dilakukan sebagai dasar penentuan harga satuan bahan dalam perhitungan 

biaya pengembangan pelabuhan yang termasuk pembangunan container terminal 

yard baru dan alat bongkar muat RTG Cranes dan Quay Cranes. 

3 REVIEW STUDI KELAYAKAN 

Review Studi Kelayakan dilakukan sebagai upaya mengkaji ulang aspek teknis, sosial, 

ekonomi, dan finansial secara komprehensif dan objektif untuk mendukung 

pelaksanaan pengembangan pelabuhan ini, khususnya tahap penentuan investor. 

Apabila terdapat studi yang belum dilaksanakan ataupun sudah tidak relevan, maka 

akan dilakukan studi kelayakan lanjutan pada aspek terkait. Analisis yang dilakukan 

pada Review Studi Kelayakan ini mencakup: 

1) Analisis Umum, yang mencakup hal-hal berikut: 

• Estimasi proyeksi kegiatan transportasi laut berupa proyeksi barang curah; 

• Analisis kebutuhan lintasan transportasi laut; 

• Analisis kegiatan transportasi laut dan biaya transportasinya; 

• Analisis keterpaduan antar moda transportasi. 

2) Analisis Aspek Kesesuaian Ruang, analisis ini dilakukan berdasarkan telaah 

dan overlay lokasi rencana pembangunan pelabuhan dengan peraturan daerah 

yang mengatur rencana tata ruang 

3) Analisis Kelayakan Ekonomi  

Evaluasi kelayakan ekonomi pada dasarnya untuk memeriksa apakah investasi ini 

menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. 

Analisis yang dilakukan termasuk: 

a) Rencana Biaya Investasi, berupa uraian besaran biaya yang akan 

diinvestasikan di pelabuhan yang akan dibangun berdasarkan setiap pekerjaan 

yang dilakukan dan kebutuhan fasilitas pelabuhan.  
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b) Rencana Pendapatan Pelabuhan, dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan port disbursement atau biaya-biaya umum yang dikeluarkan untuk 

kegiatan olah gerak kapal di pelabuhan. Port disbursement sendiri dihitung 

berdasarkan gross tonage, lama sandar, tambat, pandu dan tunda. Hasil 

berupa potensi pendapatan pelabuhan untuk beberapa tahun kedepan. 

c) Perhitungan Kelayakan Ekonomi, yang meliputi analisis perbandingan 

manfaat dikembangkan atau tidak dan perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR) 

serta Economic Internal Rate of Return (EIRR) 

4) Analisis Kelayakan Finansial, yang meliputi perhitungan Net Present Value 

(NPV), Financial Internal Rate of Return (FIRR), Profitability Index (PI), dan 

Payback Period. 

5) Analisis Kelayakan Teknis Peralatan Bongkar Muat, dilakukan analisis 

pemilihan alat bongkar muat berdasarkan type kapal yang akan ditangani dan 

kondisi kedalaman dermaga saat dikebangkan untuk mencapai produktifitas 

yang diharapkan. Termasuk diantaranya spesifikasi peralatan bongkar muat. 

6) Analisis Keamanan dan Keselamatan Pelayaran, meliputi rencana organisasi 

dan sumber daya manusia untuk pengelolaan pelabuhan setelah selesai 

dibangun dan kelengkapan sarana prasarana keselamatan pelayaran. 

Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keamanan dan keselamatan 

angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan keselamatan maritim. 

7) Analisis Kelayakan Rencana Pembangunan CY, berdasarkan semua hasil 

analisis yang telah dilakukan sebelumnya, akan disusun Matriks Penilaian 

Kelayakan Pelabuhan yang akan menghasilkan nilai (0-100) yang kemudian 

akan dievaluasi terhadap kriteria passing grade studi kelayakan. 

8) Analisis Transportasi & Kewilayahan, yang meliputi hal-hal berikut: 

a) Rencana pengembangan dan kesesuaian dengan RIP 

b) Melakukan perkiraan demand forecast, Kompetisi Pelabuhan vs Tatanan 

Pelabuhan; 

c) Kebutuhan internal (sirkulasi) dan external transport facility (akses 

infrastruktur) untuk menunjang informasi keterpaduan intra dan antar moda 

dan aksesibilitas terhadap hinterland 

d) Facilities Stage of Development, berupa pola dan arahan pembangunan, 

besaran fisik, kebutuhan ruang, dan zonasi;  
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9) Analisis Lanjut, yang meliputi hal-hal berikut: 

a) Analisis kebutuhan fisik pelabuhan laut dan sarana transportasi laut; 

b) Analisis produktivitas bongkar muat yang dibutuhkan untuk memenangi 

kompetisi; 

c) Estimasi sarana dan prasarana pelabuhan; 

d) Estimasi pola operasional 

4 KAJIAN KELAYAKAN TEKNIS 

Kajian yang dilakukan terkait aspek teknis kepelabuhanan adalah sebagai berikut: 

a) Kondisi Tanah, kegiatan pengujian tanah dilakukan untuk mengantisipasi kasus 

kegagalan struktur yang sering terjadi karena pondasi yang tidak stabil dengan 

kondisi tanah yang ada. Hasil pengujian tanah meliputi kekuatan tanah (N-SPT) 

dan juga jenis dan sifat tanah (soil properties) pada lokasi yang dibangun pondasi 

dari tiap tebal lapisannya. 

b) Batimetri, dilakukan untuk melihat kedalaman di bawah air lokasi pembangunan 

pelabuhan. Disusun berdasarkan hasil analisa data Batimetri Nasional (Batnas) 

dan model hidrodinamika.  

c) Topografi lokasi kawasan pembangunan pelabuhan dan sekitarnya 

menggunakan data-data dari hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya. 

d) Analisis Pasang Surut, meliputi prediksi pasang surut lokasi rencana 

pembangunan pelabuhan dengan pemodelan hidrodinamika, dan elevasi muka 

air elevasi muka air laut referensi 

e) Analisa Sedimentasi, dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan sedimentasi 

di pelabuhan, erosi pantai, dan sebagainya. Hasil analisis meliputi prediksi 

transport sedimen sepanjang pantai pada lokasi pembangunan pelabuhan.  

f) Analisa Arus dan Gelombang 

i. Analisa Arus 

Arus laut merupakan proses pergerakan massa air laut dari wilayah yang 

berbeda secara kontinu atau terjadi secara terus menerus. Analisa 

dilakukan dengan membangun model hidrodinamika, yang berupa 

pendekatan matematik dan fisika untuk menentukan arah dan kecepatan 

arus laut berdasarkan beberapa variabel dan pengubah 
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ii. Analisa Gelombang 

Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak 

lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusiodal. 

Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer 

energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun/bukit, dan berubah 

menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Hasil yang disusun 

berupa tinggi dan periode gelombang lokasi perencanaan beserta data 

significant wave height dari hasil pemodelan hidrodinamika. ; 

g) Kajian perbaikan lima titik tiang pancang pada sisi dermaga 

i. Kajian struktur dermaga eksisting terhadap penambahan beban dan 

rencana perkembangan ke depannya 

ii. Kajian perkuatan/perbaikan dermaga eksisting (apabila diperlukan) 

h) Kajian struktur pendukung eksisting 

i. Kajian struktur eksisting terhadap rencana pengembangan operasi ke 

depan (seperti CY dan breakwater) 

ii. Kajian perkuatan/perbaikan struktur pendukung eksisting (apabila 

diperlukan) 

i) Analisis struktur dermaga area pemasangan quay cranes. 

i. Kajian struktur dermaga area pemasangan quay cranes 

ii. Kajian perkuatan/perbaikan dermaga area pemasangan quay cranes 

(apabila diperlukan) 

Selain itu, akan dilakukan pula tahap Basic Engineering Design (BED) terhadap 

rencana struktur pelabuhan yang ada. Pada tahap ini, design Pelabuhan Batu Ampar 

akan di-review kembali dan didesign ulang apabila ada yang perlu dirubah baik karena 

adanya perubahan kondisi di lapangan ataupun perubahan kriteria design yang ada. 

Berbagai pekerjaan yang dilakukan pada Basic Engineering Design ini adalah: 

1. Melakukan basic design penyesuaian struktur dermaga dan struktur interface 

2. Basic Design Bangunan Gedung dan Jalan Akses 

a) Melakukan basic design jaringan drainase terminal dan bangunan 

b) Melakukan basic design bangunan fasilitas dan infrastruktur yang 

c) Mendetailkan layout terminal container yard dan kesesuaian fasilitas 

terminal berdasarkan pola operasi terminal yang ditetapkan  

d) Melakukan basic design jalan akses di area pelabuhan berdasarkan pola 

operasi pelabuhan  
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3. Mekanikal 

a) Melakukan basic design mekanikal dalam rangka penyelesaian 

Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar 

b) Melakukan basic design instalasi mekanikal untuk area dermaga dan jalan 

akses pelabuhan sesuai dengan kebutuhan pola operasi pelabuhan 

4. Elektrikal 

a) Melakukan basic design elektrikal dalam rangka penyelesaian 

Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar 

b) Melakukan basic design instalasi elektrikal untuk pelabuhan dan jalan akses 

pelabuhan sesuai dengan kebutuhan pola operasi pelabuhan 

5 SYARAT PESERTA LELANG 

Syarat peserta pelelangan, sekurang-kurangnya mempunyai : 

1. Sertifikat dari Lembaga yang berwenang 

2. Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya 

3. Izin usaha dalam bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan 

4. Memiliki pengalaman menangani pekerjaan sejenis 

5. Surat keterangan domisili 

6. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penetapan Pengusahan Kena Pajak 

7. Melampirkan metodologi pekerjaan, timeline pekerjaan dan Nilai Penawaran 

6 TENAGA AHLI 

Tenaga ahli yang dibutuhkan diwajibkan untuk melampirkan sertifikat pendukung 

untuk menjalankan aktivitas pekerjaan ini berdasarkan cakupan kegiatan yang harus 

ditangani paling sedikit terdiri dari: 

6.1 Tim Review Studi Kelayakan  

No. Tenaga Ahli MM (Org-Bln) Kualifikasi (Min) 

1 Team Leader (Ahli Pelabuhan) 5 S3 Madya 10 Tahun 

2 Ahli Peralatan  5 S2 Madya 10 Tahun 

3 Ahli Ekonomi 4 S2 Madya 10 Tahun 

4 Ahli Finansial 4 S2 Madya 10 Tahun 

5 Ahli Transportasi 5 S2 Madya 10 Tahun 

6 Ahli Kelembagaan 4 S2 Madya 10 Tahun 

7 Ahli Lingkungan 3 S2 Madya 10 Tahun 
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6.2 Tim Kajian Kelayakan Teknis / Basic Engineering Design 

No. Tenaga Ahli MM (Org-Bln) Kualifikasi (Min) 

1 Ahli Pelabuhan 5 S3 Madya 5 Tahun 

2 Ahli Peralatan 4 S2 Madya 10 Tahun 

3 Ahli Geoteknik 4 S2 Madya 10 Tahun 

4 Ahli Struktur 4 S2 Madya 10 Tahun 

5 Cargo Handling Specialist 5 S2 Madya 10 Tahun 

6 Ahli Specification 4 S2 Madya 10 Tahun 

7 Ahli Elektrikal 3 S2 Madya 10 Tahun 

8 Ahli Mekanikal 3 S2 Madya 10 Tahun 

9 Cost Estimator 3 S1 Muda 7 Tahun 

10 Document Specialist 3 S1 Muda 7 Tahun 

11 Draftman 5 Orang 25 D3 3 Tahun 

7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  KAJIAN 

Kajian dalam rangka Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Batam akan 

dilaksanakan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 

ditandatangani 

8 PELAPORAN 

Sesuai dengan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan, maka laporan pekerjaan yang 

harus dihasilkan oleh pihak konsultan terdiri dari 4 (empat) jenis laporan dengan 

perincian sebagai berikut : 

1. Laporan Pendahuluan (Inception Report) 

Berisikan tentang pemahaman konsultan tentang kerangka acuan yang 

diberikan. Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Pekerjaan juga berisi 

masukan untuk penyempurnaannya, metodologi pendekatan yang digunakan, 

produk akhir kegiatan, ruang lingkup, jadwal rencana kegiatan maupun jadwal 

diskusi atau pembahasan dan koordinasi dengan masyarakat pemerintah serta 

tanggung jawab tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Laporan ini 

merupakan acuan dan pengendali kegiatan secara keseluruhan. Selain itu, 

pada tahap ini diharapkan konsultan telah merumuskan informasi/data yang 

perlu di-inventarisir guna menyusun rencana kegiatan selanjutnya, yang 

diserahkan kepada pemberi tugas 1 (satu) minggu setelah Surat Perintah Mulai 

Kerja (SPMK) 
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2. Laporan Antara (Interim Report) 

Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas 3 (tiga) bulan setelah SPMK. Isi 

laporan meliputi: 

• Data hasil questionnaire; 

• Hasil survey data primer dan sekunder; 

• Berita Acara pelaksanaan survey; 

• Evaluasi dan rekomendasi sementara dari hasil survey. 

Pada tahap ini diharapkan Tim Konsultan telah memahami kondisi pelabuhan 

di daerah studi. Selanjutnya Tim Konsultan menyelesaikan kajian (sintesa) 

terhadap potensi pelabuhan / kawasan-kawasan dan permasalahannya. 

Laporan ini dalam proses penyiapannya melibatkan instansi terkait di daerah. 

3. Laporan Semi Rampung (Draft Final Report) 

Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas dalam waktu 4 (empat) bulan 

setelah terbit SPMK dan konsep laporan akhir memuat hasil analisis, 

rangkuman potensi, permasalahan dan rancangan rekomendasi yang 

berisikan: 

- Pendataan daerah hinterland (potensi wilayah belakang sekitar) dan 

forecasting, potensi hinterland terhadap permintaan transportasi laut; 

- Analisis traffic projection dengan menggunakan model statistik, yang 

mencakup lalu lintas barang curah untuk jangka pendek (5 tahun) dan 

jangka menengah (10 tahun).  

- Kajian teknis terhadap kebutuhan prasarana pelabuhan untuk 

mendapatkan hasil rancang bangun yang optimal dan analisis perkiraan 

kebutuhan fasilitas; 

- Analisis terhadap Tata Ruang Wilayah Studi; 

- Analisis Keselamatan Pelayaran terhadap Wilayah Studi; 

- Analisis Operasional Pelabuhan 

- Analisis Spesifikasi Peralatan Bongkar Muat 

- Analisis Kelayakan Ekonomi terhadap Wilayah Studi; 

- Analisis Kelayakan Finansial terhadap Wilayah Studi; 

- Analisis dari Aspek Prosedur dan Regulasi. 
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4. Laporan Akhir (Final Report) 

Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas dalam waktu 5 (lima) bulan 

setelah terbit SPMK dan laporan berisikan: 

• Penjelasan hasil-hasil studi berdasarkan analisis teknis, tata ruang, sosial, 

keselamatan pelayaran, ekonomi dan finansial dan lingkungan hidup; 

• Tanggapan terhadap hasil-hasil analisis; 

• Rekomendasi layak atau tidaknya pengembangan dan dibangunnya 

Pelabuhan di Wilayah Studi. 

• Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) deluxe printing sebanyak 5 

(lima) exsemplar; dilengkap dengan draft dokumen-dokumen yang 

diperlukan untuk memproses perijinan serta dokumen pelelangan dan 

dokumen perjanjian kerja sama. 

Kegiatan bersifat penyempurnaan dari hasil laporan draft akhir. 
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