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Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box 
Pada PT Bank Negara Indonesia,Tbk (Persero) Kantor Cabang Utama 

Melawai Jakarta Selatan 
 

Ida Nurhayati  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok 

idanoeng@yahoo.co.id. 
Abstract 
Safe deposit box is a kind of bank service which is offered to the customers. Safe deposit box has the 
shape of box and has a certain size. It is hired out to the customers who need to save documents or 
valuable goods, such as certificate, currency, precious metal or jewelry, or a number of important 
goods and extremely dangerous from robbing or other danger. There are goods that are forbidden to 
save in such as firearms, explosive goods, narcotics, additive, or other goods that are forbidden 
according to the formal regulation. BNI establishes into the agreement of hired safe deposit box. The 
agreement of hired safe deposit box as a basic contract law and has the goal to protect bank from the 
risks and the risks faced by the customer. 

Key words: safe deposit box, documents, valuable goods, contract law, hired out    

 
Abstrak 

Safe deposit box merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya. Safe deposit box 
berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan 
untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga, seperti surat berharga, sertifikat, 
mata uang, logam mulia, atau segala macam barang yang dianggap penting dan rawan terhadap 
pencurian atau bahaya-bahaya lainnya.  Pada safe deposit box terdapat pula barang-barang yang 
dilarang untuk disimpan seperti senjata api, bahan peledak, narkotika, zat-zat kimia,, atau barang-
barang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT BNI Tbk 
menetapkan dalam perjanjian sewa menyewa safe deposit box sebagai dasar pengiatan secara 
hukum yang bertujuan untuk melindungi pihak bank dari risiko yang dihadapi dan risiko yang 
dihadapi oleh pihak nasabah. 

Key words: safe deposit box, dokumen, barang berharga, perjanjia sewa, menyewa   

 
Pendahuluan 
Semakin  berkembangnya  perekonomian  negara 
dimana  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  juga 
semakin  meningkat,  maka  masyarakatnya  baik 
perorangan  maupun  badan  usaha  memerlukan 
suatu  tempat  penyimpanan  barang‐barang 
berharga  yang  aman  dari  resiko  pencurian, 
kehilangan  atau  akibat  bencana  seperti 
kebakaran  yang  dapat  mengakibatkan 
musnahnya barang‐barang yang mereka miliki. 

Barang berharga yang dapat disimpan dalam Safe 
Deposit  Box  dapat  berupa  surat  berharga, 
sertifikat,  dokumen‐dokumen  penting,  mata 

uang,  logam  mulia  (perhiasan)  atau  segala 
macam barang yang dianggap penting dan rawan 
terhadap pencurian atau bahaya‐bahaya  lainnya. 
Pada  Safe  Deposit  Box  terdapat  pula  barang‐
barang  yang  dilarang  untuk  disimpan  seperti 
senjata  api,  bahan  peledak,  narkotika,  zat‐zat 
kimia,  atau  barang‐barang  lainnya  yang  dilarang 
oleh  peraturan  perundang‐undangan  yang 
berlaku. 

 PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero),  Tbk  selain 
memperketat  keamanannya  dengan 
mempergunakan  suatu  sistem  keamanan  yang 
canggih  dan  dapat  dipercaya,  PT  Bank  Negara 
Indonesia  (Persero),  Tbk pun menetapkan dalam 
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perjanjian  sewa  menyewa  Safe  Deposit  Box 
sebagai  dasar  pengikatan  secara  hukum  yang 
bertujuan untuk melindungi pihak bank terhadap 
resiko  yang  dihadapinya,  demikian  pula  dengan 
resiko yang dihadapi oleh pihak nasabah. 

 Keadaan  tersebut  yang  mendorong  peneliti 
bersama  mahasiswa  bimbingan  peneliti  untuk 
mengetahui  bagaimana  terjadinya  perjanjian 
sewa  menyewa  Safe  Deposit  Box,  bagaimana 
perjanjian  sewa  menyewa  Safe  Deposit  Box 
ditinjau  dari  Kitab  Undang‐Undang  Hukum 
Perdata,  dan  apa  kendala  atau  hambatan  yang 
dihadapi  BNI  dalam  melakukan  perjanjian  sewa 
menyewa Sefe Deposit Box. 

Dasar Teori 
Perjanjian  Sewa  Menyewa  Menurut  Kitab 
Undang‐Undang Hukum Perdata 

Dalam  pasal  1548  KUHPerdata  Sewa  Menyewa 
adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang 
satu  mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan 
kepada  pihak  yang  lainnya  kenikmatan  suatu 
barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 
pembayaran  suatu  harga,  yang  oleh  pihak 
tersebut  belakangan  itu  disanggupi 
pembayarannya. 

Dalam  sewa  menyewa  tidak  ada  penyerahan 
dalam  arti  pengalihan  hak  milik.  Yang  ada 
hanyalah  penyerahan  kekuasaan  atas  suatu 
barang  untuk  dinikmati  penyewa.  Oleh  karena 
itu,  tidak  dituntut  atau  tidak  dipersyaratkan 
bahwa  yang  menyerahkan  barang  harus  pemilik 
barang.  

Metodologi 
              Metode  pendekatan  yang  dipakai  adalah 

pendekatan  normatif  empiris,  dengan 
mengumpulkan  data  tidak  saja  dari  kepustakaan 
tetapi  juga  di  lapangan.  Penelitian  lapangan 
dilakukan  dengan  berkomunikasi  berupa 
wawancara  dengan  Bagian  Pelayanan  Safe 
Deposit  Box  dan  manajemen  BNI  KCU  Melawai 
Raya.  Dalam  hal  ini  melalui  informan  yang 
penentuannya  atas  dasar  pengamatan  terhadap 
hal‐hal  yang  berkaitan  dengan  data‐data 
nasabah,  bentuk  perjanjian  sewa  menyewanya, 
masalah yang terjadi selama sewa/menggunakan 
jasa  safe  deposit  box  serta  hal‐hal  lain  yang 
mengenai perjanjian sewa menyewa safe deposit 
box yang terjadi pada bank tersebut.       

Sampel Dan Data Penelitian 

 Di  dalam  penelitian  ini  penulis  berusaha 
menggambarkan  sosialisasi/pelaksanaan 
perjanjian  sewa menyewa antara bank  (BNI  KCU 
Melawai  Raya)  yang  menyediakan  jasa  safe 
deposit box dengan nasabah yang menggunakan 
jasa  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini 
bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  penelitian  yang 
bertujuan  untuk memberikan  gambaran  tentang 
sifat/karakteristik  suatu  gejala  yang  ada  dalam 
industry  bank,  kemudian  dari  keadaan  tersebut 
ditarik  kesimpulan‐kesimpulan  khusus  untuk 
mencapai  kesimpulan  umum  melalui  proses 
abstraksi  terhadap  kenyataan.  Dalam  penelitian 
ini  gejala  yang  diperhatikan  adalah  bagaimana 
format  di  dalam  perjanjian  safe  deposit  box  itu 
melalui  klausulanya dapat mengikat kedua belah 
pihak  yaitu  bank  dengan  nasabah  penyewa  safe 
deposit box secara hukum, sehinggga akan dapat 
melindungi  semua  pihak  yang  melakukan 
perjanjian tersebut. 

Hasil dan Pembahasan 
 Safe  Deposit  Box  pada  Bank  Negara  Indonesia 
(Persero) Tbk 

  Safe  deposit  box  PT  Bank  Negara  Indonesia 
(Persero) Tbk, berada dalam sebuah ruangan khusus 
yang  kokoh  terbuat  dari  baja  api.  Hal  ini  dilakukan 
guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi 
nasabah  bank  BNI  guna  menyimpan  benda  atau 
surat  berharga  milik  nasabah.  Tempat  tersebut 
berupa  kotak‐kotak  ruang  yang  disewakan  dengan 
tarif tertentu sesuai dengan tipe, ukuran, dan jangka 
waktu yang telah ditetapkan. 

 Adapun  tipe,  ukuran,  dan harga  sewa Safe Deposit 
Box  yang  berlaku  pada  PT  Bank  Negara  Indonesia 
(Persero) Tbk saat ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Tarif  Safe  Deposit  Box  2009  PT  Bank  Negara 
Indonesia (Persero) Tbk  

No
. 
Tip
e 

Tipe/Ukur
an (Inchi) 

Tarif Sewa  Jamina
n  Kunci 
(Rp) 

6  bulan 
(Rp) 

12  bulan 
(Rp) 

1  3x5x24  75.000  100.000  500.000 

2  5x5x24  110.000  200.000  500.000 

3  3x10x24  150.000  250.000  500.000 
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4  5x10x24  250.000  350.000  500.000 

5  10x10x24  450.000  650.000  500.000 

6  15x10x24  700.000  1.200.00
0 

500.000 

7  5x15x24  350.000  660.000  500.000 

8  15x15x24  950.000  1.680.00
0 

500.000 

9  15x30x24  1.950.0
00 

3.360.00
0 

1.000.0
00 

10  48x30x24  6.300.0
00 

10.800.0
00 

1.000.0
00 

Sumber: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 
2009. 

  Tabel  di  atas  menjelaskan  tipe/ukuran, 
tarif sewa, jangka waktu, dan jaminan kunci yang 
berlaku secara keseluruhan pada PT Bank Negara 
Indonesia  (Persero)  Tbk.  Namun  karena 
keterbatasan  tempat  yang  dimiliki  oleh  BNI  KCU 
Melawai  Raya,  maka  BNI  KCU  Melawai  Raya 
hanya  menyediakan  3  tipe/ukuran  Safe  Deposit 
Box, seperti tertera pada Tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2 

Tarif  Safe  Deposit  Box  2009  PT  Bank  Negara 
Indonesia (Persero) Tbk  

KCU Melawai Raya 

N
o 

Tipe/Ukura
n 

Harga Sewa 
Jamina
n  Kunci 
(Rp) 

6  Bulan 
(Rp) 

12 
Bulan 
(Rp) 

1  3x10x24  150.00
0 

250.00
0 

500.000 

2  5x10x24  250.00
0 

350.00
0 

500.000 

3  10x10x24  450.00
0 

650.00
0 

500.000 

Sumber: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
KCU Melawai Raya,2009. 

Prosedur  Terjadinya  Perjanjian  Sewa  menyewa 
Safe Deposit Box. 

  Tiap‐tiap  bank  mempunyai  tata  cara  yang 
berbeda  dalam  memberikan  pelayanan  Safe 
Deposit  Box  kepada  nasabahnya.  Namun,  pada 
umumnya  prosedur  pelayanan  Safe  Deposit  Box 
adalah sebagai berikut: 

1. Calon  nasabah  penyewa  Safe  Deposit  Box 
mengisi  formulir  pembukaan  penyewaan 
kotak yang telah disediakan oleh bank. 

2. Calon  nasabah  penyewa  menandatangani 
Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT). 

3. Calon  nasabah  penyewa  menandatangani 
perjanjian  kontrak  sewa  penyewaan  Safe 
Deposit  Box.  Dengan  nasabah 
menandatangani  perjanjian  tersebut  maka 
nasabah  telah  mengikatkan  dirinya  dalam 
perjanjian sewa‐menyewa Safe Deposit Box. 

4. Nasabah  penyewa  membayar  biaya  sewa 
minimal untuk 1 tahun masa sewa ditambah 
dengan  PPN  sebesar  10%  dan  setoran 
jaminan  kunci  yang  besarnya  ditentukan 
oleh pihak bank. 

5. Sejak  berlakunya  sewa‐menyewa  Safe 
Deposit  Box  bank  akan  menyerahkan 
kepada  nasabah  penyewa  sepasang  anak 
kunci,  satu  anak  kunci  diberikan  kepada 
nasabah dan kunci yang  lain akan dipegang 
oleh petugas bank yang bersangkutan. Kunci 
tersebut  digunakan  untuk  membuka  dan 
menutup  Safe  Deposit  Box  yang  disewanya 
secara bersamaan. 

6. Penyimpanan  dan  pengambilan  barang‐
barang  simpanan  oleh  nasabah  dilakukan 
dalam ruang khasanah tempat  Safe Deposit 
Box berada. 

7. Setiap kali nasabah penyewa membuka Safe 
Deposit Box  yang disewanya  ,  ia diwajibkan 
untuk  menandatangani  Kartu  Izin  Masuk 
Ruang  Khasanah  agar  dapat  dicocokkan 
tandatangannya  dengan  contoh  tanda 
tangan yang ada pada KCT. 

8. Pada saat kontrak sewa habis maka nasabah 
harus mengosongkan kotak yang disewanya 
dengan  menyerahkan  anak  kunci  yang 
dipegangnya  kepada  bank  yang 
bersangkutan. 

1.  Syarat‐syarat  sewa  pelayanan  Safe  Deposit 
Box  pada  PT  Bank  Negara  Indonesia 
(Persero) Tbk. 

  Untuk  dapat  menggunakan  fasilitas  Safe 
Deposit  Box  yang  disediakan  oleh  bank,  setiap 
calon nasabah penyewa harus memenuhi syarat‐
syarat  yang  telah  ditentukan.  Hal  tersebut 
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dilakukan  untuk  menghindari  risiko  baik  bagi 
pihak bank maupun bagi nasabah itu sendiri. 

  Adapun  syarat‐syarat  yang  berlaku  pada 
Bank Negara Indonesia sebagai berikut: 

a. Untuk Perseorangan 
1) Syarat Administrasi: 

a) Penyewa  wajib  membuka/memiliki 
rekening  tabungan  (Taplus)  di  PT 
Bank  Negara  Indonesia  (Persero) 
Tbk khususnya pada Kantor Cabang 
Utama Melawai Raya. 

b) Penyewa  dapat  memberikan  kuasa 
untuk  menyimpan  dan  mengambil 
atau  menggunakan  Box  kepada 
pihak  ketiga  (Penerima  Kuasa) 
maksimal  2  orang  dengan  mengisi 
Formulir  Surat  Kuasa  yang 
disediakan  Bank  (Penerima  Kuasa 
Wajib  hadir  saat  pemberian  kuasa) 
dan  dapat  dilakukan  pada  saat 
pembukaan  sewa  ataupun 
menyusul kemudian. 

c) Penyewa  wajib  datang  langsung 
saat  pembukaan  sewa  untuk 
melengkapi data berupa: 
• Mengisi  formulir  Permohonan 

Sewa Safe Deposit Box (SDB) 
• Mengisi  formulir  Surat 

Perjanjian Sewa 
• Mengisi  formulir  Kuasa  Debet 

Rekening  untuk  pembayaran 
periode selanjutnya 

• Melengkapi  Kartu  Contoh 
Tanda  Tangan 
Penyewa/Penerima  Kuasa 
dihadapan petugas 

• Menerima sepasang anak kunci 
Safe  Deposit  Box  dan  kartu 
tanda  penyewa  Safe  Deposit 
Box. 

d) Pembayaran sewa dapat dibayarkan 
secara  tunai  atau  perintah 
pembebanan  rekening  khusus  yang 
telah dimiliki taplus di kantor cabang 
utama  melawai  raya  pada  saat 
pembukaan  sewa  sesuai  tarif  yang 
berlaku. 

e) Penyewa  dapat  memberikan  kuasa 
debet  rekening  kepada  bank  untuk 
pembayaran  biaya  perpanjangan 
sewa  periode  selanjutnya  melalui 
pengisian formulir kuasa debet. 

f) Penyewa dan penerima kuasa wajib 
melampirkan: 
• Fotokopi  identitas  diri 

(KTP/SIM/Passport/KIMS/KITAS
) sebanyak 2 lembar. 

• Melampirkan  Pasfoto  terbaru 
ukuran 2X3 berwarna sebanyak 
1 lembar. 

• Materai  sebanyak  Rp  6.000,00 
sebanyak 2 lembar. 

b. Untuk Perusahaan 
1) Syarat Administrasi: 

a) Penyewa  wajib  membuka/memiliki 
rekening  tabungan  (Taplus)  di  PT 
Bank  Negara  Indonesia  (Persero) 
Tbk khususnya pada Kantor Cabang 
Utama Melawai Raya. 

b) Penyewa  atas  nama  perusahaan 
mengajukan  surat  permohonan 
sewa  Safe  Deposit  Box  yang 
ditandatangani  pihak  berwenang 
(direksi,  pimpinan,  kretua,  dan 
sebagainya)  di  atas  materai  dan 
sekaligus  menunjuk  pihak  ketiga 
atau  Penerima  Kuasa  (nama‐nama 
yang  diberi  kuasa  untuk 
berkunjung,  menyimpan,  dan 
mengambil  surat/barang  dan 
menggunakan box SDB yang disewa 
atau  hal‐hal  lainnya  yang 
berkenaan  dengan  sewa‐menyewa 
SDB)  maksimal  2  orang  dengan 
mengisi  Formulir  Surat  Kuasa  yang 
disediakan  Bank  (Penerima  Kuasa 
Wajib  hadir  saat  pemberian  kuasa) 
dan  dapat  dilakukan  pada  saat 
pembukaan  sewa  ataupun 
menyusul kemudian. 

c) Penyewa  wajib  datang  langsung 
pada  saat  pembukaan  sewa  untuk 
melengkapi data berupa: 
• Mengisi  formulir  Permohonan 

Sewa Safe Deposit Box (SDB) 
• Mengisi  formulir  Surat 

Perjanjian Sewa 
• Mengisi  formulir  Kuasa  Debet 

Rekening  untuk  pembayaran 
periode selanjutnya 

• Melengkapi  Kartu  Contoh 
Tanda  Tangan 
Penyewa/Penerima  Kuasa 
dihadapan petugas 

• Menerima sepasang anak kunci 
Safe  Deposit  Box  dan  kartu 
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tanda  penyewa  Safe  Deposit 
Box. 

a) Pembayaran  sewa  dapat 
dibayarkan  secara  tunai  pada  saat 
pembukaan  sewa  sesuai  tarif  yang 
berlaku.  Sementara  untuk 
pembayaran  periode  selanjutnya, 
penyewa  dapat memberikan  kuasa 
debet  rekening  (Giro  BNI)  kepada 
bank  untuk  pembebanan  biaya 
perpanjangan  sewa  periode 
selanjutnya. 

b) Penyewa dan penerima kuasa wajib 
melampirkan: 
• Fotokopi  akte  perusahaan  dan 

Nomor  Pokok  Wajib  Pajak 
(NPWP) 

• Fotokopi  identitas  diri 
(KTP/SIM/Passport/KIMS/KITAS
) sebanyak 2 lembar 

• Melampirkan  Pasfoto  ukuran 
2x3    berwarna  sebanyak  1 
lembar 

• Materai  sebesar  Rp.  6.000,00 
sebanyak 2 lembar. 

Kesimpulan 

1. Safe  Deposit  Box  merupakan  jasa‐jasa  bank 
yang  diberikan  kepada  para  nasabahnya. 
Safe  Deposit  Box  berbentuk  kotak  dengan 
ukuran  tertentu  dan  disewakan  kepada 
nasabah  yang  berkepentingan  untuk 
menyimpan dokumen‐dokumen atau benda‐
benda berharga miliknya. Kotak Safe Deposit 
Box  terbuat  dari  baja  api  yang  dirancang 
dengan  ukuran  tertentu  dan  ditempatkan 
pada  ruangan  khusus  yang  kokoh  dengan 
sistem  pengamanan  yang  sangat  baik,  yaitu 
dilengkapi  dengan  peralatan  yang  canggih, 
seperti Vault Door, Automatic Fire Detector, 
Smoke Detector, dan, Special Room.  

2. Prosedur  Pembukaan  Fasilitas  Safe  Deposit 
Box  yang  berlaku  di  PT  Bank  Negara 
Indonesia  (Persero)  Tbk  saat  ini  adalah 
sebagai berikut: nasabah datang langsung ke 
unit  Safe  Deposit  Box,  mengisi  aplikasi 
pembukaan  Safe  Deposit  Box  dan 
mendatanganinya,  membayar  sewa  sesuai 
dengan  ukuran  yang  hendak  disewa  dan 
ditambah  biaya  jaminan  kunci  yang  telah 
ditetapkan  oleh  pihak  bank  melalui 
pendebetan  rekening..  Perjanjian  sewa 
menyewa Safe Deposit Box  berakhir  apabila 
penyewa  tidak memperpanjang waktu sewa 

atau  bank  tidak  menyetujui  perpanjangan 
tersebut,  atau  dengan  wanprestasinya 
penyewa,  sehingga  bank  menghentikan 
perjanjian sewa menyewa tersebut. 
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Petunjuk Umum  
Setiap artikel yang dikirmkan dapat berupa 'laporan' suatu penelitian yang telah dilaksanakan 
sebelumnya atau review literatur yang memberikan gagasan baru. Format umum penulisan artikel 
adalah sebagai berikut: 1) judul artikel dalam bahasa Indonesia 2) nama pengarang, lembaga, dan 
alamat serta alamat email; 3) abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; 4) pendahuluan; 5) 
metodologi; 6. Pembahasan; 7) Kesimpulan dan atau rekomendasi; 8) dan 9) kepustakaan. Artikel 
menggunakan bahasa ilmiah baku, baik dalam bahasa Inggris atau Indonesia.  
Petunjuk Penulisan  
Naskah diketik dalam satu spasi, menggunakan font Arial; ukuran 10 inch; dan menggunakan program 
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Judul artikel ditulis dengan huruf regular rata tengah, menggunakan font Arial ukuran 13 pt bold. Judul 
dirangkai dalam 13 kata dalam bahasa Indonesia. Nama penulis ditulis di bawah judul dengan format 
font arial ukuran 12 pt. Cantumkan nama program studi dan instansi penulis. Penulis kedua, ketiga dst 
dicantukkan dibawah dengan tetap menyebutkan nama program studi, nama instansi dan email masing 
masing masing.  
Abstrak  
Di dalam abstrak harus tercantum secara jelas latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metodologi 
dan analisis, serta kesimpulan akhir. Abstrak dan keywords ditulis dengan spasi tunggal, huruf yang 
digunakan adalah arial, ukuran huruf 10 pt dan ditulis miring atau dengan format Italic dan ditulis 
dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jumlah kata dalam abstrak maksimum 250 kata. 
Isi  
Artikel ditulis dengan format justify menggunakan font Arial ukuran 10 pt. Dibuat 2 kolom dengan ada 
garis ditengah pemisah kolom. (line in bewtween). 
Sub Judul  
Sub judul ditulis dengan format title case, yaitu huruf awal pada sauatu kata diawali huruf besar, 
menggunakan font Arial ukuran 11 pt. Ditulis huruf tebal tanpa garis bawah.  
Gambar dan Tabel  
Judul tabel/ gambar harus lengkap tetapi tidak boleh terlalu panjang, maksimal 13 kata. Judul 
tabel/gambar harus mengandung beberapa unsur, yaitu: jenis, letak/ lokasi, dimensi waktu, serta rincian 
mengenai satuan, wilayah, serta keterangan lain.  
 
Penulisan judul tabel/gambar menggunakan huruf tebal dan besar, dengan alignmen rata tengah. Judul 
tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan Judul Gambar diletakkan di bawah gambar. Jarak antara tabel/ 
gambar dengan paragraf sebelumnya maupun sesudahnya adalah 1 spasi.  
 
Huruf di dalam tabel/gambar berukuran lebih kecil yaitu 10 pt. Penulisan sumber pada tabel/gambar 
menggunakan ukuran huruf yang sama yaitu 10 pt diletakkan di bawah tabel pada tepi batas kiri tabel, 
sedangkan untuk gambar diletakkan dibawah gambar sebelum judul gambar dengan alinemen tengah. 
Jenis font yang digunakan tetap sama yaitu Arial.  
 
Daftar Pustaka  
Ketentuan umum yang harus diperhatikan adalah Daftar pustaka ditulis dengan spasi tunggal 
menggunakan font Arial dengan ukuran 10 pt. Jarak antara pustaka yang satu dengan lainnya adalah 1 
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penulisannya masuk ke dalam (indent) sebesar 1 centimeter serta diharapkan daftar pustaka tidak hanya 
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