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BAB 1 

Pendahuluan 

 

Tuntunan dari user, baik dari kalangan lembaga pemerintah, dunia usaha dan dunia industri 

(DUDI) semakin mengemuka mengenai pentingnya lulusan memiliki keterampilan dan kecakapan 

di dunia kerja. Keinginan untuk mempertemukan kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki 

lulusan dan kebutuhan DUDI dapat diatasi dengan melakukan kegiatan yang mengirim mahasiswa 

untuk memiliki pengalaman langsung di tempat kerja, diberbagai instansi, yaitu dengan 

melaksanakan PKL. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di 

luar kampus. PKL yang dilaksanakan adalah PKL kurikulum regular (bukan kurikulum merdeka)  

yang terdiri dari 2 SKS atau 3 SKS, dan PKL kurikulum merdeka yang terdiri dari 20 SKS. Pedoman 

Penulisan Laporan PKL ini dimaksudkan untuk dapat mengakomodir penyusunan laporan PKL 

kurikulum lama maupun PKL kurikulum kampus merdeka.  

PKL dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk 

mempraktikan teori yang telah diperoleh di perkuliahan. Selain itu dengan melaksanakan PKL 

mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu pada program studi 

masing-masing, antara lain: (1) menguasai dan mampu menerapkan ilmu dan teknologi, dan bekerja 

secara profesional; (2) memahami dengan baik proses yang ada dalam industri atau lembaga, 

terampil dalam melaksanakan pekerjaannya; dan (3) mampu menganalisis dan menemukan solusi 

dari masalah yang dihadapi industri atau Lembaga tempat mereka bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

PANDUAN PENULISAN LAPORAN PKL 

 

2.1. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan atau penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan di lingkungan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta terdiri dari bagian-bagian berikut: 

LEMBAR PENGESAHAN 

LEMBAR EKSEKUTIF 

LEMBAR KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan  

1.3 Manfaat  

1.4 Tempat Pelaksanaan  

1.5 Proses Kegiatan 

1.5.1 Tahap Persiapan 

1.5.2 Tahap Pelaksanaan 

1.5.3 Tahap Pelaporan 

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

2.1 Profil Perusahaan/Lembaga 

2.1.1 Sejarah Perusahaan/Lembaga 

2.1.2 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan/Lembaga 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/Lembaga 

2.3 Bidang Usaha Perusahaan/Lembaga 

BAB III.  PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Proses Kerja 

3.2 Kendala yang Dihadapi  



3.3 Cara Mengatasi Kendala  

3.4 Kesenjangan Teori dan Praktik 

 

BAB IV PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Rekomendasi 

4.2.1 Rekomendasi bagi Perusahaan/lembaga 

4.2.2 Rekomendasi bagi Program Studi 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

2.2. Bagian-Bagian Laporan Praktik Kerja Lapangan 

Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terdiri dari tiga bagian yang mana setiap bagian 

mempunyai komponen-komponen tertentu sebagai berikut: 

2.2.1. Bagian Awal Tulisan (Preliminary), meliputi lembar-lembar sebagai berikut: 

a. Sampul atau jilid 

b. Lembar Judul 

c. Lembar Pengesahan 

d. Lembar Eksekutif 

e. Lembar Kata Pengantar 

f. Lembar Daftar Isi 

g. Lembar Daftar Tabel 

h. Lembar Daftar Gambar 

i. Lembar Daftar Lampiran 

2.2.2. Bagian Pokok Tulisan (Teks), terdiri dari Bab-Bab: 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab II TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Bab III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Bab IV PENUTUP 

2.2.3.  Bagian Akhir (Referensi); terdiri dari dua hal: 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran-Lampiran 

 



Berikut ini penjelasan dari bagian-bagian beserta komponen-komponen tersebut: 

1). Bagian Awal Laporan (Preliminary) 

a. Sampul atau Jilid 

Lembar ini merupakan gambaran terluar (kulit muka) menggunakan warna 

tembaga/copper (warna FE UNJ). Lembar sampul memuat: 

1. Judul (dan sub-judulnya jika ada). 

2. Logo/lambang Universitas Negeri Jakarta. 

3. Keterangan bahwa laporan PKL disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata 

kuliah PKL. 

4. Nama lengkap penulis. 

5. Nomor induk mahasiswa. 

6. Nama lembaga ditulis secara berurut mulai dari Program Studi, Fakultas dan 

Universitas. 

7. Tahun penyusunan laporan. 

b.   Lembar Judul 

Lembar judul pada dasarnya sama dengan lembar judul pada sampul, perbedaannya lembar 

ini dicetak pada kertas biasa. 

c. Lembar Pengesahan 

Lembar ini merupakan pengesahan laporan PKL yang ditandatangani oleh Ketua Penguji, 

Penguji Ahli, Dosen Pembimbing Utama PKL, serta Koordinator Program Studi 

(Lampiran 3). Penandatanganan lembar pengesahan ini merupakan bagian akhir dari 

proses bimbingan pembuatan laporan PKL dan dilakukan setelah laporan selesai diuji dan 

dikoreksi. 

d. Lembar Eksekutif 

Lembar ini merupakan ringkasan dari praktik kerja yang telah dilakukan praktikan. 

Lembar eksekutif memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi laporan PKL. Praktikan 

menuliskan tempat pelaksanaan, waktu, manfaat, kendala, dan cara mengatasi kendala 

dalam pelaksanaan PKL. Lembar eksekutif ditulis sebanyak maksimum 500 kata dalam 

satu paragraf. 

e. Lembar Kata Pengantar 

Lembar ini berisi ucapan terima kasih kepada Dekan, Ketua Program Studi, Pembimbing 

dari Universitas Negeri Jakarta, Pembimbing dari perusahaan dan berbagai pihak yang 

relevan yang telah membantu dalam pelaksanaan dan pelaporan PKL. Pada alinea terakhir 

dari uraian tadi dikemukakan tentang kesadaran masih adanya kekurangan/kelemahan dari 

proses pekerjaan itu. Meskipun demikian penutup alinea ini mengemukakan tentang 



harapan mengenai kemanfaatan laporan. Lembar ini tidak lebih dari dua halaman. 

f. Lembar Daftar Isi 

Daftar isi memuat daftar halaman dari seluruh isi laporan yang memuat judul, sub-judul, 

dan seterusnya, yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan Praktik Kerja 

Lapangan (Lampiran 4). Daftar ini disusun setelah penulisan laporan selesai agar nomor 

halaman dapat menyesuaikan dengan judul yang termuat. 

g. Lembar Daftar Tabel 

Lembar ini berisi daftar tabel yang telah digunakan pada laporan, terdiri dari nomor tabel, 

judul tabel dan halaman. 

h. Lembar Daftar Gambar 

Lembar ini berisi daftar gambar yang telah digunakan pada laporan terdiri dari nomor 

gambar, judul gambar dan halaman. 

i. Lembar Daftar Lampiran 

Lembar ini berisi daftar lampiran yang digunakan pada laporan, terdiri dari nomor 

lampiran, judul lampiran dan halaman. 

 

2) Bagian Pokok Tulisan (Teks) 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memuat fakta-fakta yang relevan sebagai titik tolak dalam mengemukakan adanya kesenjangan 

antara harapan Program Studi terhadap lulusannya setelah terjun ke lapangan dengan kenyataan 

pada proses pendidikan yang dilaksanakan yang mendasari perlunya PKL dilaksanakan. 

1.2 Tujuan  

Tujuan PKL mengacu pada sasaran yang diperoleh di tempat praktik kerja yang berkaitan dengan 

deskripsi pekerjaan secara spesifik. Praktikan mencantumkan di bagian tujuan dengan kalimat yang 

menjelaskan pencapaian kemampuan teknis yang diperoleh, terkait dengan pekerjaan yang 

dilakukan di tempat PKL. Misalnya praktikan ditempatkan di bagian pemasaran perusahaan, maka 

praktikan mencantumkan kalimat sebagai berikut:  

Tujuan PKL untuk:  

a. Mempraktikan bagaimana mencari klien yang potensial dan menyusunnya ke dalam sebuah 

data. 

b. Mempraktikan bagaimana membuat template email penawaran. 

c. Mempraktikan bagaimana mengirimkan email penawaran kepada calon konsumen. 

d. Mempraktikan bagaimana membuat desain konten penawaran seperti brosur elektronik. 

1.3 Manfaat 



Bagian ini mendeskripsikan nilai tambah yang diperoleh praktikan setelah melakukan praktik kerja, 

yang selaras dengan tujuan dilaksanakannya PKL, misalnya: 

a. Praktikan mampu mempraktikan bagaimana mencari klien yang potensial dan menyusunnya 

ke dalam sebuah data; 

b. Praktikan mampu mempraktikan bagaimana membuat template email penawaran; 

c. Praktikan mampu mempraktikan bagaimana mengirimkan email penawaran kepada calon 

konsumen; 

d. Praktikan mampu mempraktikan bagaimana membuat desain konten penawaran seperti brosur 

elektronik. 

1.4 Tempat Pelaksanaan 

Menjelaskan tentang tempat praktik kerja yang berisi uraian singkat antara lain: nama, alamat, 

nomor telepon, beserta jenis lembaga. Jika diperlukan, praktikan dapat menjelaskan identitas lain 

dari lembaga tempat praktik kerja tersebut. Praktikan juga menjelaskan alasan pemilihan lembaga 

tersebut sebagai tempat praktik kerja lapangan. 

1.5 Proses Kegiatan 

Menjelaskan tentang rincian waktu dari tahapan-tahapan kegiatan praktik kerja, yaitu: 

1.5.1 Tahapan Persiapan, berisi urutan waktu dalam langkah-langkah persiapan PKL 

1.5.2 Tahapan Pelaksanaan, berisi waktu pelaksanaan, durasi pelaksanaan, jam operasional 

kerja 

1.5.3 Tahapan Penyusunan laporan, berisi mengenai berapa lama laporan PKL disusun. 

 

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL  

2.1 Profil Perusahaan / Lembaga 

Memaparkan mengenai ruang lingkup perusahaan secara umum, dengan menguraikan poin-

poin berikut: 

2.1.1 Sejarah Perusahaan / Lembaga  

Penjelasan mengenai sejarah mohon dipertegas untuk tidak copy paste dari web lembaga 

(parafrase), cantumkan sumber referensi yang digunakan. Cantumkan Struktur organisasi 

yang menjelaskan secara detail tentang alur kerja atau mekanisme jalur komando. Apabila 

penjelasan job description tidak tersedia dari perusahaan/lembaga, dan mahasiswa 

diperkenankan membuat sendiri deskripsi pekerjaan yang menggambarkan ruang lingkup 

pekerjaan di tempat PKL dengan syarat harus divalidasi oleh pembimbing lapangan di tempat 

PKL dengan bukti lengkap tanda tangan dan stempel. 

 



Sejarah perusahaan/lembaga tempat PKL antara lain: 

1. Waktu pertama kali perusahaan/lembaga didirikan. 

2. Orang-orang atau lembaga pendiri perusahaan/lembaga. 

3. Perkembangan dan pertumbuhan usaha dari pertama berdiri hingga saat ini.  

4. Prestasi-prestasi yang pernah dicapai (biasanya ditandai dengan adanya penghargaan-

penghargaan yang diterima). 

2.1.2 Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Perusahaan/Lembaga 

Menguraikan mengenai visi dan misi perusahaan, serta budaya organisasi 

perusahaan/lembaga, antara lain: 

1. Sistem kerja perusahaan/lembaga.  

2. Perilaku anggota perusahaan/lembaga.  

3. Cara karyawan berinteraksi.  

4. Bentuk komunikasi atasan dan bawahan.  

5. Nilai-nilai yang dianut perusahaan/lembaga. 

6. Pola perilaku yang dapat membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. 

 2.3 Bidang Usaha atau Divisi Perusahaan/Lembaga 

Bidang usaha atau divisi perusahaan/ lembaga menjelaskan karakteristik dan proses bisnis 

atau aktivitas yang dilakukan perusahaan/lembaga. Hal ini berkaitan dengan penciptaan nilai 

untuk pemangku kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan/lembaga tersebut (misalnya 

melalui penciptaan produk atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, proses penjualan, dan 

proses menciptakan nilai bagi pengguna). 

 

BAB III PELAKSANAAN PKL 

3.1 Bidang Kerja 

Bagian ini memaparkan bidang pekerjaan yang dilakukan, misalnya pekerjaan apa yang 

dilakukan; posisi praktikan dalam pekerjaan tersebut; juga dijelaskan kaitan bidang pekerjaan 

yang dikerjakan dengan bidang-bidang kerja lain dalam perusahaan/lembaga (jika ada). 

3.2    Pelaksanaan Kerja  

Bagian ini menjelaskan secara detil tentang tugas/pekerjaan yang dilakukan praktikan di 

tempat PKL sesuai dengan tujuan yang tercantum pada bab 1, dan menjelaskan cara pekerjaan 

tersebut dilakukan. Praktikan menjelaskan secara lengkap dengan membuat kerangka alur 

(flowchart) atau tahapan dari pekerjaan yang dilakukan, dan menjelaskan cara mengerjakan 

pekerjaan tersebut didukung dengan dokumen yang diperlukan atau sistem informasi yang 

digunakan dalam pekerjaan tersebut. Untuk melengkapi penjelasan tentang pekerjaan yang 

dilakukan praktikan menyertakan lampiran-lampiran berupa gambar ataupun foto dokumen 



ataupun foto dari aplikasi sistem informasi atau perangkat lunak yang digunakan.  

3.3 Kendala yang Dihadapi 

Bagian ini menjelaskan mengenai permasalahan apa saja yang dihadapi oleh praktikan 

selama bertugas di tempat PKL. Praktikan menjelaskan kendala dari masing-masing 

tugas/pekerjaan yang dilakukan. Hal-hal yang menjadi kendala dapat berasal dari dalam diri 

praktikan dan atau dapat juga berasal dari pihak lain.  

3.4    Cara Mengatasi Kendala 

Bagian ini mendeskripsikan tentang bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi 

praktikan selama melakukan PKL di tempat PKL. Dalam penjelasan tersebut praktikan dapat 

menyertakan teori yang mendukung penjelasannya. 

3.5    Kesenjangan Pengetahuan dan Keterampilan yang diperoleh dengan Praktikan di Lapangan 

Menjelaskan mengenai perbandingan antara pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di 

kampus dengan implementasi di tempat PKL. Praktikan memaparkan kesenjangan antara 

teori yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktik dari masing-masing pekerjaan yang 

praktikan lakukan. Praktikan diwajibkan untuk mencantumkan sumber-sumber ilmiah 

mengenai teori yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di tempat PKL (buku, artikel, 

situs resmi).  

3.6    Kontribusi Praktikan Bagi Tempat PKL 

Bagian kontribusi ini hanya dibuat jika PKL yang dilakukan adalah PKL kurikulum merdeka, 

yang terdiri dari 20 sks. Praktikan yang melaksanakan PKL dengan kurikulum lama yang 

terdiri dari 2 sks tidak membuat bagian kontribusi. Kontribusi yang disusun oleh praktikan 

dapat berupa: Uraian Evaluasi, Standard Operating Procedure (SOP), Flow Chart, dan 

bentuk kontribusi lainnya, yang dapat meningkatkan cara kerja di tempat PKL. 

 

BAB IV PENUTUP  
4.1  Kesimpulan  

Praktikan diharapkan dapat menuliskan kesimpulan secara singkat, relevan dan akurat, 

disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dengan tujuan pelaksanaan PKL. Selain itu,  

ditambahkan satu poin yang menyajikan justifikasi kesesuaian antara teori dengan praktik 

di lapangan secara ringkas. 

4.2 Rekomendasi 

Rekomendasi yang praktikan buat harus bercermin dari hasil pengalaman selama 

melaksanakan PKL. Rekomendasi disajikan dalam bentuk poin-poin penting, bersifat 

konstruktif dan diarahkan untuk : 

1. Pihak Fakultas Ekonomi 



Praktikan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan/tempat 

PKL yang dapat menjadi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan untuk berbagai 

mata kuliah di Program Studi. Uraian rekomendasinya dapat dikerucutkan ke program 

studi.  

2. Pihak Perusahaan/Lembaga/Tempat PKL 

Praktikan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pekerjaan agar lebih efektif.  

 

Bab 3 

Teknik Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

 

3.1 Bahan dan Teknik Pengetikan 

1. Kertas 

a. Kertas yang digunakan untuk menulis Laporan PKL adalah kertas HVS 80 gram 

berukuran A4 (21,0 cm x 29,7 cm). 

b. Sampul (kulit luar) berupa soft cover dari bahan buffalo atau linen pada saat ujian 

PKL dan hard cover dengan warna copper setelah ujian dan dinyatakan lulus. 

c. Pembatas antara bab yang satu dengan bab lainnya diberikan pembatas kertas 

doorslag warna copper berlogo Universitas Negeri Jakarta. 

 

2. Jenis Huruf 

a. Naskah karya akhir menggunakan jenis huruf  yang sama dari awal sampai akhir, 

yaitu Times New Roman, ukuran font 12, kecuali judul laporan pada sampul dan judul 

bab menggunakan ukuran font 14. 

b. Huruf tebal digunakan untuk judul laporan, judul bab, sub bab, judul tabel, judul 

gambar, dan lampiran. 

c. Huruf miring dapat digunakan untuk penulisan istilah/kata dalam bahasa asing. 

 

3. Margin 

Batas pengetikan dari tepi kertas untuk naskah Laporan PKL adalah sebagai berikut: 

a. Tepi atas 4 cm; 

b. Tepi bawah 3 cm; 

c. Tepi kiri 4 cm; 

d. Tepi kanan 3 cm. 

 



4. Format 

a. Setiap judul bab dan judul lembaran dimulai di halaman baru, diketik dengan seluruhnya 

menggunakan huruf kapital, diletakkan di tengah (center alignment) bagian atas 

halaman. 

b. Sub bab diketik di pinggir sisi kiri halaman dengan menggunakan huruf kecil tebal, 

kecuali huruf pertama pada setiap kata diketik dengan huruf kapital. 

c. Setiap alinea baru, kata pertama diketik masuk ke kanan setelah ketukan ketujuh atau 

mulai pada ketukan delapan. 

d. Judul tabel dan grafik harus diletakan di tengah atas tabel dan grafik dengan diawali 

huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik, sedangkan judul gambar diletakan di 

tengah bawah gambar dan diawali huruf kapital serta diakhiri tanda titik. 

Usahakan tidak menggunakan satu halaman penuh, isi dalam tabel diketik dengan jarak 

baris satu (satu spasi). Pada setiap tabel, grafik, diagram, foto atau gambar pada bagian 

kiri bawah harus mencantumkan sumbernya, jika dibuat sendiri oleh penulis maka 

ditulis: Data diolah (tahun). 

e. Judul gambar disertai nomor sesuai dengan bab tempat gambar berada (ditulis dalam 

huruf romawi) serta nomor urut gambar pada bab tersebut (ditulis dengan angka Arab). 

Judul gambar diketik dengan huruf “G” kapital, misalnya Gambar III.1 berarti gambar 

Bab III yang pertama dan seterusnya serta ditempatkan di bawah gambar. 

f. Penulisan lambang atau simbol sebaiknya menggunakan fasilitas program perangkat 

lunak komputer. Sedangkan satuan dan singkatan yang digunakan hanya yang lazim 

dipakai dalam disiplin ilmu masing-masing seperti: Rp25.000.000,00; kg; 12 ppm; ml; 

dan sebagainya. 

g. Istilah asing yang dalam teks dicetak miring (Italic) misalnya: et al.; ibid; supply; 

centering; dan sebagainya. 

h. Setelah tanda koma, titik koma, dan titik dua diberi jarak satu ketukan dan sebelumnya 

tidak perlu diberi spasi. 

i. Pemutusan kata harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku dan benar. 

j. Penulisan singkatan kata untuk penulisan pertama harus menuliskan kepanjangan 

singkatan terlebih dahulu, lalu singkatan kata ditulis dalam kurung. U n t u k  

P emakaian seterusnya cukup menggunakan singkatan tadi, misalnya United Nations 

(UN), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO). 

 

5. Spasi 

a. Jarak antara baris dalam teks adalah dua spasi, kecuali kalimat judul, sub judul, sub 



bab, judul tabel, dan judul gambar serta judul lampiran adalah satu setengah spasi. 

b. Jarak antara judul bab pada baris pertama dan kedua adalah satu setengah spasi, 

sedangkan jarak antara judul bab dengan teks pertama isi naskah atau antara judul bab 

dengan sub bab adalah empat spasi. 

c. Lembar Eksekutif diketik dengan jarak satu spasi; judul abstract dan seluruh teksnya 

diketik dengan huruf miring (Italic). 

d. Lembar Kata Pengantar diketik dengan jarak dua spasi, tidak lebih dari dua halaman. 

e. Lembar Daftar Isi secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dengan dua spasi. 

b. Khusus untuk judul tiap bab ditulis dengan Times New Roman 12 poin, dicetak 

tebal dan huruf besar (kapital). 

c. Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 3 spasi. 

f. Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran 

Ketentuan penulisan Daftar Tabel, Gambar, dan Lampiran secara umum adalah semua 

huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dalam dua spasi. 

g. Jarak spasi sumber referensi dalam Daftar Pustaka satu spasi, kecuali jarak spasi antara 

sumber pustaka satu setengah spasi. 

h. Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, maupun Daftar Lampiran 

berjarak dua spasi. 

 

6. Penomoran Halaman 

a. Halaman Bagian Awal: 

 Bagian awal Laporan Praktik Kerja diberi nomor halaman dengan menggunakan angka 

Romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya) ditempatkan pada posisi tengah bawah halaman 

yang dimulai dari lembar judul (sesudah sampul) sampai dengan lembar Daftar Lampiran 

(sebelum mulai bab 1). Sampul dan lembar judul tidak diberi nomor. Lembar judul 

diperhitungkan sebagai halaman i namun tidak perlu diketik. 

b. Halaman Utama: 

 Penomoran mulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Penutup menggunakan angka 
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