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ABSTARK

PENGARUH SWITCHING FIELD PADA PROSES MAGNETISASI OARI LAP/SAN TIP/S

MAGNETOOPTIK. Telah dilakuleanpeneli/ian pengaruh switching field pada proses magnelisasi lapisan
lipis ganda FeTb/FeTbCo. Lapisan /ipis dihasi/leandengan metode RF-Spllttering menggunalean mosaik
larget yang dipasang sebagai Iea/oda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran swilching field
daTiKayo koersitiv pada lapisan tunggal menyebabkan timbulnya dinding magnetik antara kedua lapisan.
Pada suhu 2(f C menunjukkan tahapan proses magnetisasi yang istimewa karena switching field daTi
kedua lapisan tipis yang hampir soma besarnya ..UntukmedanmagnetIllardalam interval-3.8 kG .< H
<3.8 kG teramati kedaan magnelisasi yang stabi/. momen magnetik kedua lapisan antiparalel. tidak limbul
dinding diantaranya. Pengukuran switchingfield sebagai fimgsi temperatur l1Ienunjukkan diskontinuilas
pada daerah lemperatur 9(j' C < T < I l(j' C. Ini berarti baltwa lilik kompensasi terletak pada daerah
temperalllr interval tersebut.

ABSTRACT

INFLUENCE OF THE SWITCHINGFIELD ON THE MAGNETIZATION PROCESS THIN FIB!
MAGNETOOPTIc. The investigation of influence of swilchingfield on Ihe magnetic reversal process of
bilayer FeTblFeTbCo has been done. TItinfilm has been produced by spllttering melhod using mo=aik
target placed as calttade. The e:cperimentshows that the interface wall between two layers i~'created due
10 Ihe shifUng of IIII.'swilching field from the coercivefurce of Ihe single layer. AI Ihe le/llperalure of 2(;'
C. the specialmagneti=alionprocessaccursbecausethe two layershavethesame valueof switchingfield.'
For lIte range o/the magnetic field .3.8 kG < H < 3.8 kG the slable magnelization is observed. lite
magnetic moment of the two layers is antiparallel. no interface wall is observed between them. The
measurement of the switchingfield as function of the temperature shows discontinuity in the temperature
range of9(/' C < T < I IOuC. This mean that the compensation point lies in this temperature range.

PENDAHULUAN

Phenomena timbulnya switching field
memegang peran sangat penting pada proses

magnetisasi dari lapisan tipis dengan sifat
magnetooptik. Switching field adalah gaya
koersitif pada lapisan tipis ganda, merupakan
medan magnet yang diperlukan agar terjadi
pembalikan maIDen magnetik baik pada lapisan I
maupun II. Besarnya switching field ini tidak
sarna dengan gaya koersitif pada lapisan
tunggalnya disebabkan oleh timbulnya dinding
(interface wall) diantara kedua lapisan. Untuk
anisotropi sumbu tunggal dengan arah easy axis
tegak tUTUSterhadap hard axis akan terdapat medan
kritis untuk setiap arah medan magnet luar
terpasang, dibawah medan kritis ini tidak akan
terjadi proses rotasi dari domain magnetik, sesuai

dengan model domain, sesuai dengan model
domain tunggal Stoner-Wohlfahrt /11. Perluasan
daerah magnetik dengan cara pergeseran dinding
magnetik (Bloch ataupun Neel Wall) terjadi di
bawah medan kritis, ditandai dengan timbulnya
kurve hysterises. Lapisan tipis magnetooptik pacta
umumnya bersifat ferrimagnetik, merupakan
paduan antara logam tanah jarang (Tb, Gd, Dy dll)
dan logam peralihan (Fe, Co, Ni) yang dihasilkan
dengan metode sputtering. Magnetisasi sangat
peka terhadap perubahan temperatur, terutama di
sekitar daerah komposisi kompensasi. Adanya
medan demagnetisasi membatasi proses rotasi yang
berlangsung secara kontinu karena spin daTi
masing-masing komponen saling berinteraksi
(exchange coupling) untuk berusaha agar
magnetisasi saling anti paralel. Lapisan tipis
dengan sifat perpendicular anisotropy dimana arah
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magnetisasi sejajar bidang sangat berguna dalam
penyimpanan data dengan sistem magnetooptik
(MO) 12/. Sistem MO ini merupakan generasi
berikutnya dari disk magnetik yang telah kita kenai
saat ini dengan kelebihan. Sistem MO ini
merupakan generasi berikutnya dari disk magnetik
yang telah kita kenai saat ini dengan kelebihan
bahwa kapasitas yang berlimpah yang bisa
tersimpanpada ukurandisk yang sarnaclanumur
yang lebih panjang.

Dalam makalah ini disajikan basil
penelitian proses magnetisasi dalam hubungan
dengan gaya koersitiv maupun switching field
beserta timbulnya interface wand dari lapisan tipis
FeTb clanFeTbCo.

TEORI

Untuk menggambarkan proses magnetisasi
clan sifat histerisis dari lapisan tipis magnetik
dengan sifat uniaxial anosotropi maka teori model
domain tunggal adalah sangat tepa!. Thin film
termagnetisasi secara homogen dengan arab spin
sebagai fungsi dari arab medan luar, dengan
mengabaikan timbulnya ripple sebagai akibat dari
perbedaan gaya koersitiv maupun kuat medan
anisotropi pada masing-masing domain magnetik.

Dari minimasi/deferensial tenaga total yang
tcrJihat pada pro5C5 magncti5:15i. maka arab
magnetisasi spontan akibat pengaruh medan luar
bisa diprediksi. Tenaga total merupakan gabungan
dari tiga suku tenaga 14/:

I) Tenaga dari medan luar (Zeeman-Energy)

E: =- iI. M =- HMscos(a- cp)

(Definisi sudut a clan q>terlihat pada gambar I)

LR

s.R

Gambar 1. Definisi sudut a dun f{J

ii) Tenaga demagnetisasi. Akibat dari shape-ani-
sotropy timbul medan demagnetisasi Hd'
Sumbu ringan (easy axis) terletak sejajar
bidang lapisan tipis

Ed= 21rM/ (J-sin] f{J)

(I)

(2)

Oleh karena yang renting disini bukanlah nilai
absolut dari tenaga melainkan ketergantungan
tenaga dari sudut j , maka dipilih titik nol dari
tenaga sedemikian sehingga persamaan Ish. bisa
dituliskan sebagai :

Ed = 21rM/ sin] f{J) (3)

iii) Tenaga anisotropi : Untuk menyatakan tenaga
anisotropi sumbu tunggal maka cukup suku
pertama dari deret tenaga yang mungkin /4/:

Ef{J = Ku sin]f{J (4)

Oleh karena shape anisotropy berusaha
mengarahkan magnetisasi agar sejajar bidang,
namun perpedicular anisotropy memaksakan agar
arab magnetisasi tegak lurus bidang, maka dari (1),
(3) clan(4) diperoIeh :

Syarat berikut harus dipenuhi agar magnetisasi
berada dalam keadaan keseimbangan :

E = E: + Ed+ Ef{J

= -H M" cos (a-f{J)+ (Ku- 27rM./) sin] f{J (5)

I) Untuk suatu arab medan magnet luar H yang
diketahui maka magnetisasi (artinya sudut q>)
menempatkan dirinya sedemikian sehingga
tenaga total mencapai maksimal. artinya

JF.

&p=O--t-HM,Sr(a-~+(K,,-2Jr"~)9n2ip=O (6)

2) Keadaan minimal, maksimal clan
ketidakstabilan domain diperoleh dari syarat :

02£
->0
02f{J -

(7)

Ini berarti bahwa untuk persamaan (6) harus
disyaratkan

H M" cos (a-f{J)+ (Ku- 21rM/) cos 2f{J> 0 (8)

Persamaan(6) hanya bisa diselesaikan secara nu-
merik untuk berbagai harga a. Disini yang renting
adalah harga istimewa untuk a =0 clana = n/2

a) a = 0 (Medan H paralel E.A)

Dari (6) clan(8) diperoleh 2 keadaan stabil

q> = 0 sesuai dengan H > -Hk

q>=0 sesuai dengan H < Hk
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Kurva histerisis sesuai dengan persamaan
ini ditunjukkan pacta gambar 2a. Magnetisasi
dapat teroriensasi pacta dun arah yang mungkin.
BHadicapai medan dengan arah membalik sebes"r
Hk maka terjadi rotasi spontan sebesar 1t (Gaya
koersitif Hedisini identik dengan Hk).

b) a =1t/2 (Medan H paralel H.A)

Oari syarat (6) dan (8) diperolehstyarat untuk
"kestabilan"spin:

<p= 1t/2 sesuai dengan H > Hk

<p = -1t/2 sesuai dengan H< - Hk

sin <p=H.Ms/(2Ku)berarti -Hk< H < Hk
Gambar 2b menunjukkan kurve histerisis

yang sesuai dengan persamaan-persamaan ini.
Pacta daerah -Hk < H < Hk terjadi
kenaikanlpertumbuhan magnetisasi secara linear.
Ojillar medan ini hurgu rnagnclisasi sama dcngan
magnetisasijenuh Ms.

Mi
M.

Gambar 2a. Klirve histerisis hila H2EA

M

-Hk

Hk H

Gambar 2b. KlIrve histerisis bila H2HA

Apabila besar dan arah a (terhadap EA)
dari medan luar H diberikan maka lelah
magnetisasi bisa ditentukan karena pacta peralihan
antara keadaan minimum dan maksimum dari
tenaga berlaku :

liE=li2E =0
liep lie/

(9)

Penyelesaian dari persamaan ini adalah :

h2 =-cosJrp

hJ.= sinJ({J (9)

Atau bisa dituliskan

hZ/3 + h./J3= J (10)

dimana

H
hz = -cosa

Hk
(II)

H.
danhJ.= -sma

Hk
(12)

Persamaan terakhir ini merupakan Stoner
Wohlfahrt asteroid (gambar 3), digunakan untuk
secara geometris menentukan letak dan arah
maglletisasi : Apabila sebuah garis lurus dilarik
melaui puncak/ujung H sampai menyinggung
asteroid, maka arah garis lurus tersebut sejajar
dengan arah magnetisasi
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Gambar 3. Asteroida Stoner-Wohlfahrt

TAT A KERJA DAN PERCOBAAN

Sebagai smpel adalah lapisan tipis ganda
FeTb/FeTbCo sel1a lapisan-Iapisan tunggal FeTb
clan FeTbCo yang membentuk lapisan tipis ganda.
Sampel tersebut dihasilkan dengan metode RF
Sputering dengan parameter sputtering sebagai
berikut : Sebagai target yang sekaligus sebagai
katode adalah Tb4oFe60,jarak katode-anode 10
em, tegangan katode 1200 V (DC), tegangan RF
1600 v, arus 130 mA. Sputter gas Argon dengan
tekanan 5xI0-3mbar. Untuk menghasilkan lapisan
tipis dengan komposisi tertentu maka diletakkan
kepingan-kepingan Fe clan Co (untuk memperoleh
thin film FeTbCo) di alas katode FeCo yang
disebut mosaik target. Dengan proses deposisi
yang berurutan tanpa menghentikan vakuum
(tekanan 5xI0.3 mbar) dari sistem sputtering, thin
film kemudian dilapisi lagi dengan SiN;.; guns
menghindarkan reaksi dengan udara (sehingga
terbentuk TbO3 non magnetik) clan juga
menghindarkan korosi. Komposisi dianalisa
dengan menggunakan EDAX (Energy Dispersive
X-Ray) sedangkan tebal ditentukan dengan Stylus
DETAK, Kol11posisi,ketebalan serta susunan dari
lapisan tipis yang dihasilkan tersebut ditunjukkan
pad a gal11bar 4,

100 nm

140nm

9Onm

100 nm

Gambar 4. Susunan. komposisi dan lebal dari
hi-layer

Vibrating Sample Magnetometer VSM
digunakan untuk menentukan besarnya momen
magnetik clan kurve histerisis, sedangkan Kerr
magnetometer digunakan untuk menentukan
besamya gays koersitiv clan arab dari kurve
histerisis. Pacta lapisan tipis ganda dilakukan
pengukuran dengan Kerr magnetometer dari arab
alas (eahaya laser melewati lapisan SiNx) dan arab
bawah (cahaya laser melewati substrat),
Pengukuran dengan Torsion magnetometer
bel1ujuan untuk menentukan besarnya tenaga
anisotropi, gays koersitiv dan titik kompensasi,
Kerr l11ikroskopdipergunakan untuk mengamati
domain magnetik pads saat berlangsungnya proses
magnetisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran dengan Kerr
magnetometer disamping memberikan besarnya
gays koersitiv clan switching field juga hiss untuk
membedakan antara lapisan tipis yang bersifat RE+
(l11enghadap ke kiri), yang bersifat TM+
(menghadap ke kanan) berdasarkan polaritas kurve
histerisis yang diperoleh. Akibat dari timbulnya
efek faraday dari substrat maka basil pengukuran
lapisan FeTbCo berbentuk miring. Untuk
menentukan besarnya efek ini yang berbanding
lurus degan medan terpasang 151maka dilakukan
pengukuran efek faraday pads substrat, schingga
besarnya pemutaran bidang polarisasi akibat efek
Kerr clan juga besarnya gays koersitif hiss
ditentukan dengan tepat (kesalahan dibawah 5%)
sehingga besarnya momen magnetik liar satuan
luas Mst (t adalah ketebalan) hiss dihitung
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berdasarkan kurve histerisis hasil pengukuran
dengan YSM.

Penentuan switching field sebagai fungsi
suhu dilakukan dengan menggunakan Torque
magnetometer dengan cara mengukur besamya
momen putar disekitar easy axis. Mula-mula
dipasang medan luar sepanjang EA s.ampai
diperoleh harga jenuh M. kemudian diarahkan
sedemikian sehingga EA membentuk sudut kecil y
terhadap medan luar H. Penyimpangan sebesar
sudut y ini dimaksudkan agar timbul momen putar
(akibat perbedaan arah antara M dan EA) yang
diikuti oleh pembalikan momen magnetik. Medan
luar H kemudian dibalikkan arahnya dan diikuti
oleh pengukuran momen putar sebagai fungsi
medan magnet luar. Dengan bertambahnya medan
H maka besarnya momen putar naik sampai terjadi
pembalikan momen magnetik yang ditandai
dengan IIloncatan" momen putar dari positif ke
negatif, seperti ditunjukkan pacta gambar 5.
Besarnya gaya koersitiv adalah /6/:

~ I~.'

-2.5
.-us 0

....... ITI
\25 2.5

~ (LVI

\~.

Cambar 5. Hasil pengllkllran momen pI/tar
gllna menentllkan switching field
dengan menggl/nakan Torql/e
magnetometer

H,. = H cas y (13)

Switching field sebagai fungsi suhu ditunjukkan
pactagambar7.

Dari gaya koersitiv bisa ditentukan
besarnya titik kompensasi. Oleh karena lapisan
tipis FeTbCo bersifat ferrimagnetik maka spin dari
logam tanah jarang Tb antiparallel terhadap spin
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dari logam peralihan Fe dan Co, magnetisasi
terukur merupakan selisih dari kedua momen
magnetik. Dengan bertambahnya temperatur maka
terjadi penurunan magnetisasi yang dari kedua
komponen. Berdasarkan hasil pengukuran bahwa
"kecepatan " penurunan momen magnetik dari
keduanya tidak sarna besar, maka pactasuatu suhu
tertentu kedua momen magnetik akan sarna
besarnya tetapi berlawanan arah. Hal ini
mengakibatkan magnetisasi terukur menjadi not
atau gaya koersitiv mendekati tak terhingga /7/.
Dari gambar 5 atau juga gambar 6 bisa
diperkirakan besamya titik kompensasi. Terlihat
bahwa titik kompensasi terletak antara 90° C dan
110°C. Penentuan secara eksak temyata tidak bisa
karena kenaikan gaya koersitiv yang sangat cepat
disekitar titik kompensasi yang tidak mungkin
diikuti dengan pengukuran momen putar.
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Cambar 6. Switching field sebagai fimgsi
tempe-ratur
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Cambar 7. Hasi/ pengukuran lapisan tipis ganda
dengan menggunakan VSMdon Kerr
magnetometer.

Untuk menerangkan proses magnetisasi
maka ditinjau hasil pengukuran yang ditunjukkan
pacta gambar 7, model proses magnetisasi pacta
gambar 8 sel1a hasil pengambilan gambar pacta
gambar 9. Proses magnetisasi yang terjadi
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bukanlah suatu switching field dad momen
magnetik yang tidak umum melainnkan proses
selalu terjadi hila gaya koersitiv dad lapisan tipis
sanda Hsi sama dengan Hs2' Pacta daerah
tel11peratur dil11anasyarat ini terpenuhi adalah
sangat sel11pit(kira-kira 6° C) sehinggaphenomena
ini sangat sulit diamati maupun dianalisa. Model
yang ditunjukkan pactagambar 9 merupakantahap-
lahar dari prosesmagnetisasi.

?J'C 26'C 32'C

ttttttttt
I t t t11t tt t I t tt t11tt t I ni~

t11ttttttH tlilllliL Wlll11tnit
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Gambar 8. Modelprosesmagnelisasi lapisan lipis

ganda RE-TM type P

Untuk temperatur 20° C clan 32° C
menyatakan proses magnetisasi A6B6D yang
berarti terjadi switching pacta momen magnetik
lapisan tipis I kemudian diikuti lapisan II clan

A6C6D yang berarti mula-milIa terjadi pembalikan
momen magnetik pada lapisan II baru diikuti
lapisan tipis I /8/. Seperti terlihat pacta hasil
pengukuran dengan kerf magnetometer, switching
terjadi pacta sebagaian lapisan alas (I) clan juga
sebagian lapisan tipis bawah secara bertahap.
Pacta proses switching ini, pembalikan momen
magnetik dari lapisan tipis terjadi diawali dengan
daerah magnetik (domain) dimana terdapat
impurity, deformasi (strul,,1ur)ataupun karena efek
magnetostriktion kemudian dengan bertambahnya
medan magnet luar menyebabkan switching pacta
daerah magnetik lainnya sampai akhimya arab dari
keseluruhan spin menjadi homogen. Pacta suhu
20° C lapisan tipis atas (I) memiliki switching field
(gaya koersitiv lapisan sanda) lebih kedl dad
lapisan alas (II) sedangkanpactasuhu 32° C adalah
sebaliknya, sedangkan untuk suhu antara kedua
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interval tersebut besarnya switching field daTi
kedua lapisan sama.

2

o'

:~~~::\
1:~;r;::;

~; ~.. '.'

--
3 ..

--
Gambar 9. Hasil pengamatan dengan menggu-

nakan Kerr mikroskop pada thin film
TbFeCo dari bilayer FeTb/FeTbCo

Pacta temperatur 26° C merupakan proses
magnetisasi dalam daerah temperatur kritis.
Switchingfield dad thin film I harnpir sarna
besamya dengan thin film II, sehingga terjadi
proses magnetisasi yang hampir bersamaan.
Tenaga yang diperlukan untuk proses magnetisasi
ini adalah minimal, seperti ditunjukkan pacta
gambar 9 dimana terjadi orientasi parallel dad
momen magnetik. Meskipun demikian terdapat
dinding (inteface wall) diantara kedua lapisan
karena spin dati TM lapisan I anti parallel terhadap
lapisan II, demikian pula spin dari RE.

Untuk lapisan tipis type A, maka terjadi
sebatiknya dimana momen magnetik dari kedua
lapisan saling antiparallel, tidak timbul
interfacewall diantaranya. Keadaan ini tepat
dicapai oleh lapisan tipis sanda type P pactasuhu
26° C seperti ditunjukkan pacta gambar 9 (proses
magnetisasi lahar 2). Pactatahapan ini magnetisasi
dalam keadaan stabil, tidak acta interfacewand,
melainkan timbul dinding Bloch (Bloch wall) yang
sejajar dengan magnetisasi clan tegak lurus
terhadap bidang lapisan tip is. Pacta proses
magnetisasi selanjutnya tidak acta tenaga yang
dibebaskan lagi karena interfacewand benar-benar
telah lenyap. Apabila proses berlanjut akan
diperlukan tenaga tambahan lagi karena dalam hal
ini harus timbul dinding di antara dua momen
magnetik yang berlawanan arahnya. Dengan
demikian keadaan pacta tahapan ini keadaan
magnetisasi adalah stabii, seperti dibuktikan oleh
pengamatandengan menggunakan Kerr mikroskop
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(gambaI' 10). Foto-foto pacta gambaI' 10
menunjukkan daerah-daerah magnetik dari lapisan
tipis FeTbCo. Mula-mula dipasang medan IliaI'(4
kG) sampai tercapai magnetisasi jenuh. Setelah
polaritas dari medan magnet dibalik, maka pacta
kuat medan -2 kG mulai pembentukan proses
domain magnetik (foto a). Pada kuat medan -3,8
kG < H < 3,8 kG diperoleh keadaan stabil (foto b)
yang merupakan realisasi dari model (gambaI' 9).
Apabila medan magnet IliaI'dinaikkan maka terjadi
"pemecahan" keadaan stabil ini, diikuti dengan
pertumbuhan domain magnetik yang ditandai oleh
adanya pelebaran keadaan "terang", seperti
ditunjukkan pacta foto c. Pada kuat medan -4 kG
maka semua momen magnet telah terorientasi
kesatu arah seperti terlihat pacta foto d.

KESIMPULAN

Timbulnya perbedaan harga koersitiv dari
lapisan ganda terhadap lapisan tunggalnya
menyebabkan timbulnya switching field Hs yang
bisa ditentukan besamya dengan menggunakan
magnetometer. Switching field tersebut sebagai
fungsi temperatur pacta lapisan tipis
Fes2Tbls/Fe6oTb36C06 menunjukkan kenaikkan
sampai 1,5 T pacta suhu 90° C, kemudian terjadi
diskontinuitas, clan teramati lagi pactasuhu 110°C,
kemudian menurun menyerupai fungsi eksponen
sampai dicapai suhu Curie 225° C. Dengan
demikian titik kompensasi Tkom terletak dalam
interval temperatur 90° C < Tkom< 110°C. Awal
dari proses magnetisasi reversal kemungkinan
adalah daerah dimana terdapat impurity, deformasi
ataupun melaui efek magnetostriction sampai
akhimya diperoleh orientasi paralel dari spin
kedua lapisan tipis (type P). Hal ini dibuktikan
melalui melalui pengamatan dengan menggunakan
Kerr mikroskop. Pacta suhu 26° C lapisan tipis I
memiliki switching field Hs lebih besar dari pacta
lapisan II, sedang pacta suhu 32° C terjadi
sebaliknya, untuk daerah antara kedua interval
tersebut besarnya Hs hampir sarna. Pacta suhu 26°
C lapisan tipis menunjukkan proses magnetisasi
yang istimewa, diperoleh keadaan magnetisasi
yang stabil clan diikuti oleh lenyapnya interface
wall.
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TANYAJAWAB

Widdi Usada

- Apakah prosentase komposisi RE clan TM
sangat kritis, kemungkinan-kemungkinan apa
yang terjadi bila prosentase tsb. sembarang

- Dari gambaI' 6 relasi antara medan clan suhu
yang temyata acta diskontinuitas, apakah dapat
diketahui bahwa bahan magnetooptik akan rusak
pactamedan-medan > 2 Tesla ?

- Dad perkembangan industri magnetooptik,
kapan kira-kira disket magnetooptik yang
dipesankan dapat dibaca clanmenulis ?

Tri Mardji Atmono
- Ya. memafJg perubahan kandungan RE maupun

TM adalah kritis terhadap perubahan sifat-sifat
magnetik. terutama pada daerah sekitar titik
kompensasi. Besaran fisis yang kritis terhadap
perubahan komposisi adalah magnetisasi dan
gaya koersitiv. Untuk prosentase sembarang
maka tidak akan diperoleh sifat anisotropi.

- Bahan magnetooptik tidak rusak, diskontinuitas
terjadi sebenarnya karena kemampuan medan
magnet yang terbatas yaitu sid 2,5 T. PerfIl
diketahui bahwa He - 11M. sehingga hila
dicapai titik kompensasi (M., . 0) maka He
menuju tak berhingga. Untuk sampel yang
tidak homogen maka H,. pada umumnya bisa
diamati di sekitar titik kompensasi
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PPNY-BATAN. Yogyakar/a 23-2$ April /996 Buku1 liS

- Memal1g salah saW aplikasi dari thin film
ada/ah sebagai disket magnetooptik.
Imformasildata disimpan sebagai bit da/am
bentuk domain magnetik. Sekarang di
Indonesia sudah banyak beredar CD-ROM

(Read Only Memory) di Jerman sudah beredar
sistem Dow (Direct Over Write). menyimpan
sekaligus bisa untuk menulis datalimformasi.
Sistem ini saat ini be/urnberedar di Indonesia
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