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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara 

kepulauan (Archipelagic State) yang terdiri dari pulau besar dan kecil yang 

menurut perhitungan terakhir berjumlah 17.508 buah. Luas wilayah 

Republik Indonesia termasuk ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) kurang lebih 

7,7 juta km2, wilayah daratan 1,9 juta km2, serta lautan sebesar 5,5 juta km2.1 

Sebagai negara kepulauan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

meliputi wilayah daratan, lautan serta yang tidak kalah pentingnya ialah 

ruang udara di atasnya. 

Ruang udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan 

atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana 

suatu negara mempunyai hak yurisdiksi. Ruang daratan, ruang lautan dan 

ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-

pisahkan.2 Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah 

meratifikasi Konvensi Chicago 1944 (Convention on International Civil 

Aviation) sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara 

 
1 Evi Zuraida, “Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada 
Flight Information Region (FIR) Singapura Di Atas Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan 
Perjanjian Antara Indonesia Singapura Tahun 1995”, (Jakarta: UI, 2012), hal. 1. 
2 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Ruang Udara. 
http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/98 (diakses 3 November 2019). 

http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/98
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memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di 

atas wilayahnya, dan tidak dikenal adanya hak lintas damai.3 Dalam rangka 

penyelenggaraan kedaulatan atas wilayah udara negara Republik indonesia, 

pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang 

udara untuk kepentingan penerbangan, perekomian nasional, pertahanan 

dan keamanan negara, sosial, budaya serta lingkungan udara.4 

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas 

pemanfaatan wilayah udara, seperti pesawat udara, bandar udara, angkutan 

udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan 

hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.5 Untuk 

mendukung pengaturan lalu lintas udara ini, maka dilakukan penetapan 

Flight Information Region (FIR). FIR atau Wilayah Informasi Penerbangan 

adalah wilayah ruang udara tertentu yang menyediakan layanan informasi 

penerbangan dan layanan peringatan. Pelayanan informasi disediakan oleh 

petugas lalu lintas udara pusat pada pesawat udara yang sedang melakukan 

penerbangan dalam suatu FIR guna memastikan agar jarak terbang 

minimum di antara pesawat udara tersebut dipenuhi sesuai yang tertera 

dalam Pasal 278, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

 
3 Menyongsong 103 tahun penerbangan, Sejauh mana Indonesia Bedaulat di Udara?. 
http://www.chappyhakim.com/menyongsong-103-tahun-penerbangan/ (diakses pada 16 November 
2019) 
4Inilah Pengaturan Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a95238e559b6/inilah-pengaturan-pengamanan-
wilayah-udara-republik-indonesia/ (diakses pada 16 November 2019) 
5 Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 

http://www.chappyhakim.com/menyongsong-103-tahun-penerbangan/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a95238e559b6/inilah-pengaturan-pengamanan-wilayah-udara-republik-indonesia/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a95238e559b6/inilah-pengaturan-pengamanan-wilayah-udara-republik-indonesia/
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Penerbangan. FIR merupakan pembagian ruang udara terbesar yang masih 

digunakan saat ini yang diselenggarakan oleh ICAO.6 

Saat ini dalam wilayah udara di Indonesia terdapat pelayanan 

navigasi yang berupa FIR dan pelayanan navigasi tersebut dapat 

didelegasikan kepada negara lain berdasarkan sebuah perjanjian. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang didelegasikan dan juga mendelegasikan 

pelayanan navigasi terhadap ruang udara negara lain. Ruang udara negara 

lain yang pelayanan navigasi penerbangannya diserahkan untuk dilayani 

Indonesia, antara lain ruang udara lapis atas Timor Leste, serta ruang udara 

internasional yang pelayanan navigasi penerbangannya ditugaskan kepada 

Indonesia oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International 

Civil Aviation Organitation/ICAO), antara lain wilayah pelayanan navigasi 

penerbangan di atas Christmas Island dan Oakland – USA.7 Ruang udara 

Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya diserahkan untuk 

dilayani oleh negara lain adalah FIR di ruang udara Kepulauan Riau dan 

Natuna dimana Singapuralah yang mengelolanya.  

Dengan adanya perjanjian ini maka setiap pesawat udara yang 

terbang menuju/dari Batam atau Tanjung Pinang akan dipandu oleh unit 

pelayanan navigasi penerbangan pada FIR yang diselenggarakan negara 

 
6 SO-LITI : Mampukah Indonesia “Mengebiri” Singapura?? 
https://www.kompasiana.com/almboelaxsy/55eeb5918f7a61ea096ca8eb/soliti-mampukah-
indonesia-mengebiri-singapura?page=all (diakses pada 6 November 2019) 
7 Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Nasakah Pembentukan 
Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia (PPNPI), April 2011, hal. 3. 

https://www.kompasiana.com/almboelaxsy/55eeb5918f7a61ea096ca8eb/soliti-mampukah-indonesia-mengebiri-singapura?page=all
https://www.kompasiana.com/almboelaxsy/55eeb5918f7a61ea096ca8eb/soliti-mampukah-indonesia-mengebiri-singapura?page=all
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Singapura. Lingkup wilayah pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi 

tanggung jawab Indonesia tidak hanya ruang udara kedaulatan negara 

Indonesia dikurangi bagian ruang udara yang telah diserahkan 

penyelenggaraan pelayanannya kepada negara lain berdasarkan perjanjian. 

 

Sumber: Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and The 
Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between 
The Singapore Flight Information Region and The Jakarta Flight Information Region. 

Gambar 1.1 Flight Information Region Singapura: Sektor A dan C (Sektor B: FIR 
Malaysia)  

  

Sejak 1946 hingga kini (2019), ruang udara di wilayah Natuna dan 

sekitar sepenuhnya berada dalam pengawasan FIR Singapura. Negara 

Kesatuan Republik Indonesia telah kehilangan FIR yang berada di kawasan 

Kepulauan Riau dan Natuna sejak digelarnya forum ICAO yang melibatkan 
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52 negara sebagai anggota, termasuk Indonesia. Kawasan wilayah ruang 

udara milik Indonesia ini telah berpindah kuasa menjadi milik Singapura 

yang saat itu belum merdeka dan masih diduduki oleh Inggris. Singapura 

baru mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1965. FIR Kepualauan Riau 

dan Natuna menjadi wilayah udara yang diserahkan melalui forum ICAO 

pada 1946 karena tidak hadirnya delegasi Indonesia pada tahun 1946 di 

Dublin, Irlandia.8 

Ketidakhadiran Indonesia dalam forum yang diselenggarakan ICAO 

karena Indonesia yang tidak mengirimkan delegasi negaranya sehingga 

dianggap tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan 

tidak pula memiliki infrastruktur yang mencukupi untuk mengelola FIR. 

Pada masa itu, Indonesia menjadi negara yang baru saja merdeka. 

Pembagian wilayah di Indonesia masih berantakan. Wilayah perairan dan 

sekitar Natuna menjadi bagian dari laut bebas dan belum menjadi bagian 

dari teritorial Indonesia. Hal tersebut menyebabkan negara-negara yang 

hadir dalam forum ICAO memandang bahwa wilayah tersebut bukan 

menjadi bagian dari Indonesia. Status wilayahnya masih belum jelas dan 

Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak berhak atas Natuna. Dengan 

demikian maka negara-negara anggota ICAO melakukan penentuan 

pengawasan mengenai otoritas negara yang bisa diberikan tanggung jawab 

untuk melakukan penyediaan jasa penerbangan terhadap FIR di atas 

 
8 Anggi Kusuma Dewi & Gilang Fauzi, RI akan Negosiasi dengan Singapura Soal Kendali Ruang 
Udara. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151127133757-20-94500/ri-akan-negosiasi-
dengan-singapura-soal-kendali-ruang-udara/. (diaskes pada 9 November 2019) 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151127133757-20-94500/ri-akan-negosiasi-dengan-singapura-soal-kendali-ruang-udara/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151127133757-20-94500/ri-akan-negosiasi-dengan-singapura-soal-kendali-ruang-udara/
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Kepulauan Riau dan Natuna. Saat itu negara yang ditunjuk adalah 

Singapura karena dekat dengan Kepulauan Riau dan Natuna untuk 

mengelola FIR diatasnya.9 

Saat ini Indonesia sedang mengupayakan Realignment FIR 

Kepualauan Riau dan Natuna yang dikelola oleh Singapura. Indonesia dan 

Singapura telah menyepakati Kerangka Negosiasi untuk Wilayah Informasi 

Penerbangan. Framework of Negotiation of FIR Realignment mencakup 

wilayah teritorial Indonesia dan Kepulauan Riau yang saat ini masih 

dikelola Singapura dan Malaysia. Kerangka Negosiasi FIR telah 

ditandatangani pada 12 September 2019.10 

Indonesia mempunyai dua FIR yang sampai saat ini masih 

beroperasi, yaitu FIR Soekarno Hatta di Jakarta dan FIR Ujung Pandang di 

Sultan Hasanuddin yang meliputi Kepulauan Riau dan Natuna.11 FIR Ujung 

pandang ini memiliki letak yang strategis karena wilayah ruang udaranya 

menjadi salah satu jalur internasional. Selain itu letak FIR dikatakan 

 
9 Kresno, Flight Information Region, Majalah Forum Hukum, Vol. 3 No. 206, 2014, hal. 78. 
10 Indonesia Mulai Kelola Sebagian FIR dari Singapura Tahun 2020 
https://www.antaranews.com/berita/1154351/indonesia-mulai-kelola-sebagian-fir-dari-singapura-
2020 (diakses pada 18 November 2019) 
11 Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2015-2019 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwjsj5-Rq-
jlAhUoILcAHfwGDt4QFjAEegQIBBAH&url=http%3A%2F%2Fhubud.dephub.go.id%2F%3Fen
%2Fpage%2Fdownload%2F2029&usg=AOvVaw3_QHSWOX0wG2l3UCO_L2cR (diakses pada 
9 November 2019) 

https://www.antaranews.com/berita/1154351/indonesia-mulai-kelola-sebagian-fir-dari-singapura-2020
https://www.antaranews.com/berita/1154351/indonesia-mulai-kelola-sebagian-fir-dari-singapura-2020
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsj5-Rq-jlAhUoILcAHfwGDt4QFjAEegQIBBAH&url=http%3A%2F%2Fhubud.dephub.go.id%2F%3Fen%2Fpage%2Fdownload%2F2029&usg=AOvVaw3_QHSWOX0wG2l3UCO_L2cR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsj5-Rq-jlAhUoILcAHfwGDt4QFjAEegQIBBAH&url=http%3A%2F%2Fhubud.dephub.go.id%2F%3Fen%2Fpage%2Fdownload%2F2029&usg=AOvVaw3_QHSWOX0wG2l3UCO_L2cR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsj5-Rq-jlAhUoILcAHfwGDt4QFjAEegQIBBAH&url=http%3A%2F%2Fhubud.dephub.go.id%2F%3Fen%2Fpage%2Fdownload%2F2029&usg=AOvVaw3_QHSWOX0wG2l3UCO_L2cR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsj5-Rq-jlAhUoILcAHfwGDt4QFjAEegQIBBAH&url=http%3A%2F%2Fhubud.dephub.go.id%2F%3Fen%2Fpage%2Fdownload%2F2029&usg=AOvVaw3_QHSWOX0wG2l3UCO_L2cR


 

 
7 

strategis karena dibawahnya terdapat Selat Malaka yang menjadi jalur lalu 

lintas laut tersibuk di dunia.12   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber:https://www.arahkita.com/airpowercorner/read/4629/andaikan_indones
ia_berhasil_ambil_alih_pengendalian_fir_singapura 

Gambar 1.2 FIR Jakarta, FIR Ujung Pandang, FIR Singapura 
 

Dari gambar diatas, dapat dilihat wilayah FIR Kepulauan Riau dan 

Natuna yang dikelola oleh Singapura. Pada kenyataannya, pengaturan 

penetapan wilayah penerbangan FIR yang mengacu pada aspek keselamatan 

seringkali tidak sejalan dengan aspek kedaulatan dari batas wilayah suatu 

negara yang pada akhirnya menjadi sumber sengketa antara suatu negara 

dengan negara lain. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang 

Penerbangan Sipil Internasional menyatakan bahwa “the contracting states 

recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the 

airspace above its territory”. Dalam Pasal ini ditegaskan bahwa kedaulatan 

suatu negara atas ruang udara bersifat absolute dan exclusive dengan kata 

lain hukum udara mengenai ruang udara digunakan prinsip kedaulatan 

 
12 Suryanto, Kemampuan Radar dalam Penguasaan FIR Singapura. 
www.antaranews.com/berita/520135/kemampuan-radar-dalam-penguasaan-fir-singapura (diakses 
pada 9 November 2019)       

http://www.antaranews.com/berita/520135/kemampuan-radar-dalam-penguasaan-fir-singapura
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mutlak.13 Tetapi dalam Annex 11 Konvensi Chicago 1944 ayat 2 Pasal 1 

telah ditetapkan bahwa FIR suatu negara boleh diberikan kepada negara 

lain. Hanya saja kepentingannya terbatas pada operasional pengelolaan 

navigasi di udara.  

Dr. Damos Dumoli Agusman yang sekarang menjabat sebagai 

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar 

Negeri berpendapat bahwa “Indonesia tidak bisa memaknai bahwa kontrol 

oleh Singapura di perairan Riau dan Natuna adalah penggerogotan 

terhadap kedaulatan Indonesia”.14 Tetapi ada pandangan lain yang 

mengatakan hal sebaliknya, menurut Chappy Hakim Mantan Kepala Staf 

Angkatan Udara “Pengelolaan wilayah udara (sebagai) kedaulatan adalah 

masalah martabat Indonesia sebagai bangsa”.15 

Dari kedua tanggapan diatas tentu kita dapat menemukan suatu 

kejanggalan mengenai duduk perkara FIR, dimana ada yang beranggapan 

bahwa FIR merupakan masalah kedaulatan dan ada pula yang beranggapan 

bahwa FIR merupakan masalah Teknis Operasional yaitu dalam hal ini 

Keselamatan Penerbangan.   

 
13 Pasal 1, Konvensi Chicago 1944. 
14 Menyiapkan Diri Tanpa Meributkan Kedaulatan, 
https://www..antaranews.com/berita/517411/menyiapkan-diri-tanpa-meributkan-kedaulatan 
(diakses pada 9 November 2019). 
15 Chappy Hakim, Pengelolaan Udara Jadi Martabat Indonesia, https://news.detik.com/berita/d-
4347104/chappy-hakim-pengelolaan-udara-jadi-martabat-indonesia (diakses pada 9 November 
2019) 

https://www..antaranews.com/berita/517411/menyiapkan-diri-tanpa-meributkan-kedaulatan
https://news.detik.com/berita/d-4347104/chappy-hakim-pengelolaan-udara-jadi-martabat-indonesia
https://news.detik.com/berita/d-4347104/chappy-hakim-pengelolaan-udara-jadi-martabat-indonesia
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Keputusan dalam forum ICAO yang saat itu dilakukan hanyalah 

terbatas pada navigasi dan keselamatan penerbangan yang dilakukan oleh 

ATC Singapura di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna. Artinya 

keputusan dari pihak ICAO tersebut tidak sedikit pun menyentuh pada 

wilayah kedaulatan negara Indonesia. Tujuan utama ditentukannya 

wilayah-wilayah udara yang dicakup oleh FIR adalah untuk keselamatan 

penerbangan, bukan merupakan pemberian kedaulatan kepada negara 

pengelola FIR tersebut, meskipun pengaturan batas suatu FIR mengikuti 

batas-batas wilayah teritorial suatu negara. 

FIR adalah soal manajemen lalu lintas udara yang harus diatur 

dengan tujuan demi keselamatan udara dan saat ini Indonesia merasa sudah 

mampu mengelola wilayah udaranya sendiri tetapi kemabali lagi apakah 

kondisi sumber daya dan infrastruktur Indonesia sudah mencukupi standar 

yang ditentukan. Akar permasalahannya adalah pembenturan FIR dengan 

kedaulatan. Keduanya menjadi masalah karena beberapa pandangan yang 

melatari pemahan publik soal FIR dan soal kedualatan itu sendiri. Oleh 

karena itu, hal ini yang dijadikan pertimbangan Penulis untuk membahas 

duduk perkara FIR secara mendalam.  

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Flight Information Region 

(FIR) di Kepualauan Riau dan Natuna yang dikelola Singapura 

berdasarkan Hukum Internasional” 
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1.2.   Rumusan masalah  

 Berdasarkan penjelasan singkat di atas, berikut merupakan masalah 

untuk skripsi ini :  

1. Apakah FIR Kepulauan Riau dan Natuna yang dikelola oleh 

Singapura merupakan permasalahan kedaulatan ruang udara 

Negara Kesatuan Republik Indonesia?  

2. Apakah hukum nasional Indonesia sudah mengatur FIR sesuai 

dengan hukum internasional? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah yang sudah terurai 

diatas, penulis memilih judul untuk skripsi ini: “Analisis Yuridis Flight 

Information Region (FIR) di Kepualauan Riau dan Natuna yang dikelola 

Singapura berdasarkan Hukum Internasional” dengan tujuan penelitian 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui duduk perkara permasalahan FIR di 

Kepulauan Riau dan Natuna di ruang udara Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang dikelola oleh Singapura. 

2. Untuk mengetahui apakah hukum nasional Indonesia sudah 

sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, sehingga jika 

belum sesuai dapat menemukan kekosongan hukum dalam 

hukum nasional Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Dibuatnya suatu penelitian pada hakikatnya diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, maupun pihak-

pihak yang terkait dalam tulisan ini. Manfaat dari penulisan skripsi ini 

adalah terbagi menjadi dua yakni manfaat Teoritis dan manfaat Praktis.  

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

dalam perkembagan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam 

bidang Hukum Internasional yang berkaitan dengan perkembangan 

Hukum Ruang Udara mengenai FIR. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, 

memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

pemerhati Hukum Nasional maupun Internasional serta 

dapat meningkatkan wawasan dalam pengembangan 

pengetahuan di bidang Ilmu Hukum. 

b. Sebagai guideline pengembangan dalam tujuan memenuhi 

target tahun 2020 dalam rangka realignment Flight 

Information Region kembali ke Indonesia dan pandangan 

mengenai duduk perkara yang merupakan titik permasalahan 

yang ada dalam FIR.  
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1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I: PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang. Bagian ini merupakan kilas balik dari judul yang berisi 

permasalahan, manfaat, keaslian penelitian dan deklarasi norma hukum. 

2. Rumusan Masalah. Bagian ini hendaknya dibuat dengan menggunakan 

kalimat tanya, disusun dalam kalimat yang singkat, padat, jelas, dan 

berisi dan dapat memberikan petunjuk untuk dapat mengumpulkan 

bahan bahan serta dapat dikaji secara umum. 

3. Tujuan Penelitian. Bagian ini merupakan hak yang konkrit atau apa 

yang hendak dicapai dalam penelitian dengan tegas dan jelas. 

4. Manfaat Penelitian. Bagian ini dapat terbagi menjadi manfaat dalam 

teoritis dan praktis. 

5. Sistematika Penulisan. Bagian ini memuat mengenai bagian bagian 

yang tersusun dalam satu karya tulisan ilmiah. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua terdiri dari tinjauan teoritis atas diskusi utama penelitian 

ini. Bab ini akan mencakup pengantar topik penelitian tertentu. Bab ini akan 

terdiri dari berbagai teori dan konsep yang ditemukan di berbagai sumber; 

buku, jurnal, situs web, tesis, peraturan hukum, dll 
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BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ketiga dari penelitian ini akan mencakup metode penelitian dan 

literatur untuk penelitian ini yang akan berfungsi sebagai pedoman 

pendekatan penulis untuk mengumpulkan bahan penelitiannya. Bab ini akan 

mencakup pemahaman dasar tentang berbagai jenis metode penelitian, jenis 

data, teknik analisis data, dan pendekatan penelitian. Di setiap bagian, 

penulis akan menyebutkan metode apa yang akan digunakannya dalam 

merumuskan penelitian. 

 

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan 

dalam Bab I menggunakan penjelasan yang disempurnakan dari topik 

tertentu dan analisis hasil penelitian dimana bermuatan sinkronisasi antara 

rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis dengan analisis penelitian 

yang penulis buat, artinya bahwa analisis hasil penelitian harus dapat 

menjawab permasalahan yang penulis rumuskan di dalam rumusan 

masalah. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab kelima adalah bab terakhir dan penutup. Bab ini terdiri dari dua 

bagian; kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ditujukan untuk masalah 

yang telah dibahas dan dianalisis dengan cermat. Saran yang akan diberikan 

dirancang oleh Penulis untuk menyelesaikan masalah yang ada. 


