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Tata kelola keamanan informasi sebagai bagian dari good
corporate governance (GCG) menjadi isu yang menarik di tengah
ancaman kejahatan siber yang semakin canggih dan menunjukan
tren meningkat. Meski belum ada rilis data mengenai kerugian
kejabatan siber di Indonesia, namun perkembangan di dunia luar
patut dicermati.
Doug Witchi, Strategic Innovation Interpol, dalam sebuah seminar
di Jakarta belum lama ini mengungkapkan pada 2017, FBI
melaporkan penipuan melalui surat elektronik (Business Email
Compromise atau BEC) merugikan sebesar USD675 juta atau
meningkat 86 % dari tahun sebelumnya. Pada 2018, total kerugian
akibat scam melalui surel diprediksi meningkat mencapai USD9
miliar sejak dilaporkan oleh lebih dari 100 negara.
Sementara, kejahatan siber akibat penerapan Internet of Things
(IoT) ditemukan paling banyak di Amerika Serikat dan Eropa. India
dan Indonesia --terutama di wilayah Jawa, dan sejumlah negara di
Asia Timur adalah penyumbang terbesar angka kejahatan siber.
PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) yang merupakan
pionir dalam pasar transaksi elektronis di Indonesia, khususnya
penyedia jaringan infrastruktur bagi perbankan sangat peduli
pada keamanan informasi. Oleh karenanya, Artajasa telah memiliki
standar keamanan informasi untuk memastikan data yang
dikelolanya aman.
Di edisi ini juga ditampilkan Profil Finance & Accounting
Division yang berperan penting dalam mendukung pencapaian
target Perseroan. Selain itu ada Komunitas AJ Runner yang
mengedepankan pola hidup sehat dengan berolahraga.
Selamat Membaca
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LAPORAN UTAMA

PeNTINGnya
Tata Kelola
Keamanan
Informasi
Setelah mempertahankan sertifikasi ISO 27001:2013 untuk standar
manajemen keamanan informasi, kini Artajasa bersiap menerapkan
standar keamanan kartu debit bersertifikasi PCI DSS.

T

ata kelola perusahaan yang
baik bukan hanya menjalankan
kewajiban, tetapi sudah menjadi
kebutuhan setiap entitas bisnis.
Implementasinya dapat membantu
pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah satu
bagian dari tata kelola perusahaan itu adalah tata
kelola keamanan informasi.
PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa)
sebagai pionir dalam pasar transaksi elektronis
di Indonesia, sangat memerhatikan tata kelola
keamanan informasi. Bagi Artajasa, pelaksanaan
tata kelola keamanan informasi merupakan hal
yang sangat penting.
Teddy Sis Herdianto, Direktur IT and Operation
Artajasa mengatakan, dengan adanya
kemajuan teknologi, sistem jaringan yang
sangat terbuka serta meningkatnya kebutuhan
dan ketergantungan pengguna kepada akses
informasi dengan menggunakan jaringan,
pengelolaan keamanan informasi merupakan
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suatu keniscayaan. Ini karena sangat
berpengaruh kepada keamanan data internal
suatu perusahaan.
“Artajasa telah menerapkan tata kelola keamanan
informasi sejak tahun 2012. Mengingat penting
nya hal ini, Artajasa melakukan implementasi
secara bertahap, dari suatu layanan kemudian
dilanjutkan hingga mencakup seluruh layanan
dan aspek yang dimiliki,” ujar Teddy.
Sebagai perusahaan switching yang menangani
sistem pembayaran, bagi Artajasa pengelolaan
keamanan informasi merupakan suatu hal yang
sangat penting karena menyangkut kepercayaan
nasabah. Oleh karenanya, Artajasa sangat peduli
terhadap terjaganya data dan informasi yang
diterima dan diteruskan oleh Artajasa, sehingga
pengelolaan keamanan informasi menjadi
perhatian utama.
Teddy menambahkan, yang juga menjadi target
Artajasa adalah semakin lengkapnya seluruh
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aspek pengelolaan keamanan
transaksi yang dapat dilakukan
dalam waktu dekat. “Kami
juga berusaha untuk selalu
mengikuti standard-standard
pengelolaan keamanan
informasi yang berlaku secara
internasional, sehingga Artajasa
dapat memberikan keyakinan
kepada para pelanggan,”
ucapnya.
IT Resilience
Mila I’anawati, Risk Management
& Compliance (RMC) Manager
Artajasa mengatakan, dalam
era cyber seperti sekarang
informasi memiliki nilai yang
sangat tinggi. Oleh karenanya,
perlu dilindungi dengan tingkat
keamanan yang maksimal.
“Artajasa memiliki komitmen
dalam menerapkan tata kelola
keamanan informasi untuk
mendukung pencapaian IT
Resilience,” ujar Mila.
Seperti diketahui, tata
kelola keamanan informasi
memberikan arahan strategi,
memastikan pencapaian
tujuan perusahaan, mengelola
risiko, optimalisasi sumber
daya perusahaan, dan
mengawasi keberhasilan
program keamanan. Penerapan
tata kelola keamanan

Teddy Sis Herdianto,
Direktur IT and Operation Artajasa

informasi di Artajasa sudah
teruji. Ini ditunjukkan
dengan keberhasilan
dalam mempertahankan
sertifikasi ISO 27001:2013
untuk sistem manajemen
keamanan informasi (SMKI).
Dengan begitu, Artajasa telah
menerapkan standar keamanan
yang menjadi best practise
dalam sertifikasi tersebut.
Artajasa juga telah memperoleh
sertifikat ISO 9001:2015 yang
merupakan suatu standar
internasional penerapan Sistem
Manajemen Mutu yang dapat
membantu perusahaan untuk
mencapai kepuasan pelanggan.
Manfaat dari standar ISO
27001:2013 adalah memastikan
bahwa organisasi memiliki
kontrol yang memadai
terkait keamanan informasi,
menunjukkan tata kelola yang
baik dalam penanganan dan
pengamanan informasi, dan
adanya mekanisme untuk
mengukur berhasil atau
tidaknya kontrol pengamanan.
Manfaat lainnya adalah adanya
review yang independen
terkait SMKI dengan adanya

audit setiap tahun. Selain itu,
citra perusahaan akan menjadi
lebih baik karena sertifikasi
dikeluarkan oleh badan
sertifikasi yang formal.
Mila menambahkan, bagian
RMC berperan penting
dalam mendukung tata
kelola keamanan informasi.
Sebab, di CRM lah arahan
dari Direksi terkait tata kelola
diterjemahkan dan kemudian
dirancang menjadi sebuah
kebijakan. Implementasi tata
kelola keamanan informasi
memberikan manfaat,
baik bagi Artajasa maupun
konsumen. Bagi Artajasa dapat
meningkatkan kepercayaan
dari konsumen sehingga
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LAPORAN UTAMA
berdampak baik bagi citra dan
reputasi. Sementara konsumen
akan merasa nyaman karena
informasinya terlindungi
dan aman dari gangguan.
“Penerapan tata kelola
keamanan informasi berdampak
positif bagi perusahaan
maupun konsumen,”
ujar Mila.
Agar tata kelola
keamanan
informasi
berjalan secara
optimal, di
bidang SDM
Artajasa terus
meningkatkan
kesadaran, pengeta
huan, dan kompetensi. Hal
itu dilakukan melalui training,
sertifikasi, dan keanggotaan di
forum/asosiasi terkait keamanan
informasi.
Sementara untuk infrastruktur,
Artajasa terus melakukan
peningkatan keamanan
informasi dengan menerapkan
kontrol-kontrol yang
efektif antara lain end point
protection, SIEM, dan lain-lain.
Infrastruktur tersebut, kata
Mila, dipastikan efektivitasnya
melalui mekanisme vulnerability
assessment dan penetration
test. “Infrastruktur keamanan
informasi Artajasa telah
dipastikan efektivitasnya,” kata
Mila.
Terkait dengan struktur
organisasi sebagai salah satu
kerangka tata kelola keamanan
informasi, Artajasa memiliki
Organisasi Keamanan Informasi
dan Mutu (OKIM) yang terdiri
dari steering committee (SC) dan
organisasi OKIM nya sendiri. SC
OKIM terdiri dari seluruh Vice
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President (VP) dan beberapa
manager yang tidak memiliki
VP. Sementara OKIM nya sendiri
terdiri atas perwakilan dari
setiap departemen yang ada di
Artajasa.
Kesuksesan Artajasa
mempertahan
kan sertifikasi
ISO27001:2013
tidak
membuatnya
berpuas diri.
Artajasa terus
berinovasi
dalam kerangka
memperkuat
IT Resilience
baik dari tata kelola,
pengembangan sistem, maupun
produk dan layanan.
Senada dengan Mila, Vero
Deswanto, Internal Audit (IA)
Manager mengatakan, divisinya
merupakan salah satu yang
terlibat dalam melaksanakan
tata kelola keamanan informasi.
Menurut Vero, secara
garis besar ada
tiga lingkup
tanggung jawab
IA, yaitu audit
manajemen
mutu,
keamanan
informasi dan
risiko internal.
“Dalam hal tata
kelola keamanan
informasi, kami
melakukan audit secara berkala
baik aspek produk maupun
operasional,” ungkap Vero.
Dalam pandangan Vero, setiap
aset memiliki risiko. Informasi
sebagai bagian dari aset
juga memiliki risiko yang bisa
bersumber dari internal maupun

eksternal. IA berperan dalam
memastikan agar informasi
tersebut aman dan terlindungi.
“Salah satu tugas kami
adalah memastikan aset-aset
perusahaan terkelola dengan
aman,” ujarnya.
Internal Audit juga turut
berperan dalam keberhasilan
Artajasa mempertahankan
sertifikasi ISO 27001:2013.
Peran itu antara lain dalam
menelaah pengendalian risiko
agar sesuai dengan kontrolkontrol dalam standar tata kelola
keamanan informasi tersebut.
Ambil contoh, jika Artajasa
meluncurkan produk baru, maka
dalam dalam pengetesannya
IA akan memberi penilaian dan
masukan untuk memastikan
produk tersebut sesuai dengan
standar keamanan informasi.
Sebagai salah satu ujung
tombak perusahaan, Ratih
Febriana merasa bangga
Artajasa dapat mempertahankan
standar keamanan informasi.
Ini penting karena
menyangkut
kredibilitas dan
kepercayaan
Artajasa di
hadapan
pelanggan.
“Sertifikasi
ISO27001:2013
merupakan langkah
awal agar kita semua
tetap disiplin dalam
memenuhi standar keamanan
informasi,” ujar Ratih. Sesuai
pengalamannya selama ini,
kepercayaan (trust) merupakan
pertimbangan utama pelanggan
dalam memilih Artajasa.
Oleh karenanya, ia selalu
meyakinkan pelanggan bahwa
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dalam hal kualitas keamanan
informasi Artajasa adalah yang
terdepan. Selain itu, dalam
kondisi skema tarif switching
yang sudah diatur oleh regulator
menyebabkan kesamaan tarif
antar satu perusahaan switching
dengan lainnya, maka kualitas
dari service level agreement
(SLA) yang menjadi pembeda.
Ratih berpandangan “Rata-rata
pelanggan puas dengan layanan
Artajasa,” ujar Ratih.
Dari sisi pelanggan memerlukan
bukti sahih bahwa standar
keamanan informasi di Artajasa
telah teruji dan diakui, hal ini
dibuktikan dengan Sertifikasi
ISO27001:2013 yang menjadi
modal yang penting ketika ia
“jualan”.

Ratih menambahkan, ke depan
kerja sama tim harus semakin
meningkat untuk
mendukung
pencapaian
target
Perseroan,
termasuk
dalam
melaksa
nakan
tata kelola
keamanan
informasi. Pada
akhirnya, dengan
kekompakan dan sinergi antar
bagian, akan berdampak positif
terhadap Artajasa.
PCI DSS
Selain telah menerapkan standar
tata kelola keamanan informasi
dengan meraih ISO27001:2013,

Mengenal PCI DSS
Tujuan

Persyaratan

Membangun dan
melakukan maintenance
jaringan yang aman

1.

Melindungi data
pemegang kartu

3.
4.

Melakukan maintenance
Vulnerability Management
Program

2.

5.
6.

7.
Melakukan implementasi
ukuran access kontrol yang 8.
kuat
9.

Install dan maintain konfigurasi firewall untuk
melindungi data pemegang kartu
tidak menggunakan password yang menjadi
deafult-nya vendor, serta password lainnya yang
umum dan mudah teridentifikasi
Melindungi data pemegang kartu yang disimpan
Melakukan enkripsi atas data pemegang kartu
yang terdapat pada jaringan
Selalu menggunakan dan melakukan update atas
data atas anti virus software
Membangun dan melakukan maintaining aplikasi
yang aman.
Membatasi akses ke data pemegang kartu
Memberikan unik ID kepada masing-masing
pengguna yang mengakses komputer
Membatasi akses fisik ke data pemegang kartu

Secara teratur melakukan
monitor dan uji
jaringan

10. Menelusuri dan memonitor semua akses ke
jaringan dan data pemegang kartu
11. Secara teratur menguji keamanan sistem serta
proses-prosesnya.

Melakukan maintenance
Kebijakan Keamanan
Informasi

12. Selalu melakukan maintenance kebijakan
keamanan informasi terutama kepada pegawai/
karyawan maupun tamu perusahaan seperti
vendor.

Sumber: www.slideshare.net

Artajasa juga bersiap untuk
meraih sertifikasi PCI DSS
(Payment Card Industry Data
Security Standard) versi
3.2 untuk kartu debit
yang diterbitkan PCI
SSC (Payment Card
Industry Security
Standard Council).
Roni Wijaya,
Infrastructure
Operation
Manager Artajasa
mengemukakan, jika tidak
ada aral melintang jelang akhir
tahun nanti Artajasa telah
memiliki sertifikasi PCI DSS.
“Saat ini masih dalam tahap
remidiasi atas temuan-temuan
yang ada,” ungkap Roni.
Sekadar informasi, PCI DSS
merupakan sertifikasi standar
keamanan kartu yang berlaku
global dan wajib dimiliki semua
enterprise yang menangani
atau terkait dengan proses
transaksi kartu kredit, kartu
debit, kartu ATM dan e-money.
Termasuk dalam ini adalah
perusahaan switching seperti
Artajasa.
Dengan berlakunya standar
PCI DSS nanti, maka akan
semakin melengkapi
keamanan informasi dari sisi
keamanan kartu debit. Bagi
Artajasa, manfaat terbesarnya
akan semakin dipercaya
oleh konsumen yang akan
berdampak pada meningkatnya
reputasi. Sementara dari sisi
pelanggan, data-datanya akan
lebih aman karena diproteksi
oleh standar keamanan berskala
internasional. “Keamanan data
nasabah nantinya lebih terjamin
dengan penerapan PCI DSS,”
pungkas Roni. n
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Profil

Finance & Accounting Division

Inovatif
dan Integritas

Garda depan terkait keuangan Artajasa ini memiliki komitmen untuk
selalu meningkatkan kualitas pelayanan sebagai business partner agar
dapat memenuhi harapan banyak pihak.

S

enyum
bersahabat
senantiasa
menghiasi
wajah Irwan
Subik, Vice
President Finance & Accounting
(FA) PT Artajasa Pembayaran
Elektronis (Artajasa). Divisi ini
memiliki posisi yang cukup
strategis hasil laporannya
menjadi salah satu penentu

8
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dalam pengambilan keputusan
oleh Stakeholder.
Irwan mengatakan, ada lima
peran yang dijalankan divisinya
yaitu budgeting, treasury, billing
& collection, tax, dan accounting.
“Divisi kami menjadi basis
untuk mengambil kebijakan di
tingkat direksi, komisaris bahkan
pemegang saham,” ungkap
Irwan.

Fungsi budgeting utamanya
berkaitan dengan rencana
belanja seluruh divisi di
Artajasa. Ini dilakukan secara
bottom up dimana setiap Divisi
mengajukan rencana biaya
untuk satu tahun anggaran.
Sementara treasury bertugas
untuk melakukan pembayaran
atas kegiatan yang telah
disetujui. Fungsi billing &
collection yakni melakukan
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diperiksa unsur pajaknya,
selanjutnya dieksekusi
pembayaran oleh bagian
treasury. Jika tidak kompak,
maka bisa jadi dokumen
itu akan tertahan, sehingga
pembayaran kearah vendor
menjadi terlambat.

pengelolaan dan penagihan
terhadap pelanggan. Tax yakni
berkaitan dengan perpajakan,
sedangkan Accounting berfungsi
mencatat dan mengolah seluruh
transaksi keuangan menjadi
laporan keuangan perusahaan.
Sebagai “dapur keuangan”nya Perusahaan dan melayani
kepentingan banyak pihak,
Irwan menyadari banyak
harapan yang digantungkan
dipundak divisinya. Kecepatan
dan keakuratan merupakan dua
hal yang sering dihadapinya.
Oleh karena itu, ia senantiasa
menekankan para staf untuk
berinovasi dalam rutinitas
keseharian. “Saya selalu
mengencourage tim untuk
melakukan perubahan atas
pekerjaan
sehari-hari,” ujar Irwan.
Selain inovasi, alumni
Universitas Indonesia
angkatan 1987 itu
juga meminta timnya
untuk senantiasa
memperkuat
kerjasama. Ini penting
untuk memperlancar
layanan. Ambil contoh,
alur perjalanan suatu
invoice. Yang pertama
menerima adalah
bagian accounting,

Untuk menjaga informasi
penting agar tidak bocor ke
pihak yang tidak berwenang,
penggemar olahraga basket
ini mewanti-wanti pentingnya
integritas. Ini salah satunya
ditunjukkan dengan adanya
non disclosure agreement (NDA)
jika ada pihak eksternal yang
meminta data terkait keuangan.
Selain itu, dari sisi keamanan,
Artajasa pun menyadari hal itu
dengan menempatkan Divisi FA
di lantai 5 dengan pengamanan
fisik yang cukup ketat.
Selama 8 tahun di bagian
FA, Irwan yang merupakan
penggemar berat gitar klasik
ini mengaku menikmati
pekerjaannya. Ia juga merasa
terhormat karena bisa mengikuti
kegiatan-kegiataan penting
Perusahaan seperti Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS)
maupun agenda strategis
lainnya. “Selalu merasa senang
bekerja di divisi FA,” ungkap pria
berdarah suku Mandar ini.
Divisi FA Artajasa digawangi
oleh 16 personil yang terbagi

secara merata antara bagian
akunting dan finance. Secara
rata-rata masih berusia cukup
muda antara 25 tahun sampai
40 tahun. Kekompakan menjadi
komitmen bersama yang
mereka junjung tinggi.
Menjaga Ekspektasi
Satyo Wicaksono – Accounting
and Tax Manager, biasa disapa
Sonny mengamini yang
dikatakan Irwan. Baginya,
Divisi FA itu dinamis dan
menyenangkan. “Kita harus
selalu memperbarui data
dan informasi sesuai dengan
perkembangan,” ungkapnya.
Sonny yang merupakan
alumni Universitas Padjajaran
(Unpad) jurusan Akuntansi
2008 ini memandang laporan
keuangan yang menjadi salah
satu tanggung jawabnya sangat
strategis. Hal ini disebabkan
laporan keuangan
mengandung informasi
dan kondisi terkini
Perusahaan. Sebagai
pihak yang menjadi
sumber utama pasokan
informasi keuangan,
ia berkomitmen untuk
memberi layanan
terbaik. “Kami menjaga
ekspektasi banyak
pihak,” pungkasnya. n
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Andil

Mendukung Tata Kelola
Keamanan Informasi

I

nternal Audit hadir
untuk memastikan
proses bisnis
maupun produk
yang ada telah
memenuhi seluruh
klausul maupun kontrol
yang ada dalam sertifikasi
ISO 27001. Sementara RMC
berkontribusi diantaranya
memetakan potensi risiko
dan melakukan fungsi
koordinasi dengan unit kerja
lain terkait dengan potensi
risiko.

Adhimas Purwiditomo, Internal
Auditor Artajasa yang biasa
disapa Dimas mengatakan,
dalam konteks tata kelola
keamanan informasi, ia telah
melakukan pemeriksaan
terhadap seluruh proses
bisnis maupun produk agar
sesuai dengan ketentuan
yang dipersyaratkan dalam
sertifikasi ISO27001. “Kami
memeriksa setiap departemen
untuk memastikan kontrol
dalam sertifikasi ISO27001 telah
dipenuhi,” ujar Dimas.
Proses audit terhadap ketentuan
sertifikasi tersebut dilakukan
setiap satu tahun sekali. Sebab,
dengan berjalannya waktu
bukan tidak mungkin ada

berbagai perubahan terhadap
pemenuhan klausul dan kontrol
dalam sertifikasi tersebut.
Misalnya terdapat proses bisnis
baru ataupun sistem baru
dalam suatu layanan, sehingga
diperlukan pemeriksaan secara
komprehensif terhadap proses
bisnis baru atau sistem baru
tersebut.
Dalam hal melakukan audit,
kata Dimas, dilakukan secara
keseluruhan baik audit IT
maupun non IT. Namun ia
mengakui belum pernah
melakukan audit keuangan.
Ini dikarenakan ia belum
memiliki kompetensi dalam hal
tesebut. “Kita mengaudit sesuai
kompetensi yang dimiliki,” ujar
Dimas yang sudah menggeluti
bidang audit di Artajasa sekitar
5 tahun.

ditindaklanjuti ke Direktur
Utama.
Selain memeriksa kepatuhan
terhadap protokol dalam
ISO27001, ia juga terlibat dalam
pemeriksaan untuk pemenuhan
sertifikasi ISO9001 untuk Sistem
Manajemen Mutu. Sama halnya
dengan pemeriksaan terhadap
sertifikasi ISO27001, didapatkan
pula sejumlah temuan. Hal
ini pun sudah dicatat dan
dilaporkan sesuai mekanisme di
Departemen Audit Internal.

Pria berusia 36 tahun
itu mengakui, selama
mengaudit ada
beberapa temuan
yang didapatkannya.
Seluruh temuan ia
catat dan dilaporkan
kepada pimpinan
Departemen Internal
Audit. Laporan
tersebut kemudian

Adhimas Purwiditomo,
Internal Auditor
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Melaksanakan
IT Risk Assesment

A

da
beberapa
hal yang
dilakukan
Asti Suarti
Pane,
RMC Officer Artajasa dalam
mendukung keberhasilan
implementasi keamanan
informasi sehingga
memperoleh sertifikasi

ISO27001. Antara lain
menyusun tata kelola,
melakukan IT Risk
Assessment, monitoring
implementasi keamanan
informasi dan melakukan
awareness.

informasi di Artajasa,” ujar
Asti.
Asti yang telah bekerja di
Departemen RMC sejak
November 2017 ini mengaku
selalu melakukan koordinasi
dengan risk owner dalam
melakukan IT risk assessment.

IT Risk Assessment dilakukan
dengan pemetaan
risiko berdasarkan aset.
Departemen RMC dan risk
owner melakukan identifikasi
risiko, analisa dan evaluasi
risiko serta menentukan
langkah penanganan
risikonya. Risiko ditentukan
levelnya apakah termasuk
dalam kategori rendah,
sedang, atau tinggi. Jika
masih berada dalam level
risiko rendah maka bisa
diterima. Namun jika
levelnya sudah
sedang dan tinggi
maka perlu ada
mitigasi.

Dalam menjalankan
tugasnya, tantangan yang
dihadapi salah satunya
adalah meningkatkan
awareness atau tingkat
kepedulian terhadap
keamanan informasi..
Keberhasilan implementasi
keamanan informasi akan
tercapai jika semua pihak
telah memahami pentingnya
keamanan informasi.
Ke depan, ia berharap
adanya digitalisasi atau tools
yang dapat mendukung
kemudahan tugas
Departemen RMC dalam
implementasi keamanan
informasi. “Digitalisasi akan
membantu proses koordinasi
yang lebih efektif dengan
unit kerja terkait contohnya
dalam melaksanakan IT Risk
Assessment,” pungkasnya.

“Saya
melakukan IT
Risk Assesment
untuk
mendukung
implementasi
keamanan

Asti Suarti Pane,

Risk Management & Compliance (RMC) Officer
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NEWS UPDATE

Peringati HUT RI ke 74,
ARTAJASA Gelar Donor Darah

M

emperingati HUT RI ke 74,
pada pertengahan Agustus
lalu Artajasa mengadakan
kegiatan donor darah.
Kegiatan ini bertempat
di Graha Artajasa Bumi
Serpong Damai (BSD), Tangerang yang diikuti
oleh ratusan pendonor. Tidak hanya melibatkan
karyawan, jajaran Direksi pun ikut menjadi
pendonor.
Aktivitas donor darah ini merupakan bagian dari
pelaksanaan tanggung jawab sosial Artajasa. Hasil
donor darah diserahkan kepada pihak Palang Merah
Indonesia (PMI) untuk seterusnya diberikan kepada
yang membutuhkan. Melalui acara sosial ini, Artajasa
sebagai pelopor dalam industri transaksi elektronis
di Indonesia meyakini dapat memberikan kontribusi
positif bagi masyarakat dan lingkungan. n
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NEWS UPDATE

Mid-Year Management Meeting 2019

U

ntuk melakukan evaluasi
atas hasil yang telah dicapai
sampai dengan pertengahan
tahun dan mempersiapkan
langkah yang harus dilakukan
sampai dengan akhir tahun,
Management Artajasa mengadakan Mid-Year
Management Meeting pada tanggal 25 - 26 Juli
2019, yang diselenggarakan di Bandung.
Rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran
pimpinan dari Direksi, Vice President hingga
Manager ini juga bertujuan untuk lebih
memantapkan koordinasi antar Divisi sehingga
diharapkan target-target yang telah ditetapkan
dapat tercapai dan pelayanan kepada pelanggan
terjamin dapat disampaikan dengan baik.
Pelaksanaan acara berjalan dengan lancar dan
peserta rapat antusias dalam mengikutinya.
Semoga ke depan Artajasa akan semakin lebih
baik dan lebih maju! n
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NEWS UPDATE

Artajasa Employee Gathering 2019

U

ntuk menyegarkan
suasana dan semakin
meningkatkan
kekompakan,
Artajasa menggelar
acara refreshing
dalam Artajasa Employee Gathering
2019 pada 15-17 Februari 2019 di Kota
Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh
seluruh jajaran Direksi dan karyawan
Artajasa.
Peserta Gathering mengikuti rangkaian
kegiatan yang seru dan menarik
antara lain mengunjungi situs Candi
Prambanan dan taman bermain The
Lost World Castle. Yang paling seru
adalah ketika melakukan perjalanan
Lava Tour, yaitu menelusuri wilayah
Gunung Merapi dengan menggunakan
kendaraan hardtop. Selepas acara,
terlihat wajah-wajah sumringah dari
seluruh peserta. Bahagia bersama. n
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KOMUNITAS

SEHAT BERSAMA

AJ

RUNNER

Latihan lari yang
rutin dapat membuat
stamina prima dan
kondisi fisik terjaga.
Hal ini berguna
untuk mendukung
aktivitas pekerjaan.
16
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J

am menun
jukkan pukul
16.30 saat
puluhan
orang –
laki dan
perempuan
berkumpul
di sisi kiri
kantor PT Artajasa Pembayaran
Elektronis. Perawakannya
atletis dengan mengenakan
sepatu olahraga dan pakaian
yang didominasi warna biru
bertuliskan Artajasa Runner.
Usianya rata-rata sekitar 25-an
tahun. Setelah bercengkerama

seperlunya mereka mengambil
posisi masing-masing dan
melakukan peregangan tubuh.
Ritual rutin agar badan tidak
kaku sebelum berlari.
Afdhol Martoni, Ketua
Komunitas Artajasa (AJ) Runner
mengatakan, biasanya Rabu
atau Kamis merupakan hari
latihan bersama. Pesertanya
mencapai 20-an orang dari 46
anggota komunitas. “Kami biasa
latihan satu kali seminggu agar
tubuh tetap sehat,” ujar Afdhol,
sesaat setelah peregangan otot
selesai.
Pendapat Afdhol diamini
Syaddam Hidayat, Bendahara
AJ Runner yang didaulat
menjadi ikon komunitas
tersebut. Pria berusia milenial
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yang mengenakan bandana
di kepalanya rutin latihan lari
bersama di seputaran kantor
yang terletak di kawasan BSD,
Tangerang Selatan itu. “Biar
tetap prima, Mas,” ungkap
Syaddam.
AJ Runner merupakan
komunitas karyawan Artajasa
yang mempunyai hobi lari.
Komunitas ini didirikan pada
2017. Tujuannya seperti
diungkapkan Afdhol dan
Syaddam- pentolan AJ Runnerhanya satu yaitu agar tubuh
tetap sehat. Dua orang ini
bahkan sudah rutin berlari sejak
duduk di bangku SMP.
Selain latihan, AJ Runner pun
kerap mengikuti perlombaan
lari yang diselenggarakan pihak
eksternal. Tujuan utamnya
bukan untuk mengejar prestasu

tetapi semata menyalurkan hobi.
Selain itu, menambah jaringan
pertemanan. “Kalau ikut lomba
lari bisa nambah pengalaman
dan teman baru,” ujar Afdhol.
Eksistensi AJ Runner dapat
berdampak positif bagi perusa
haan. Dengan karyawan yang
sehat diharapkan produktivitas
dapat meningkat. Meminjam
ungkapan pujangga Romawi,
Decimus Iunius Juvenalis dalam
karya berjudul Satire X- mens
sana in corpore sano yang artinya
pikiran yang sehat terdapat
pada tubuh yang sehat.
Oleh karenanya, keberadaan
komunitas AJ Runner didukung
penuh oleh manajemen. Salah
satunya melalui pengadaan
seragam lari maupun biaya
operasional, baik selama latihan
maupun ketika mengikuti

perlombaan. Adanya dukungan
itu tentu semakin menambah
semangat komunitas.
Komunitas lari seperti AJ
Runner merupakan fenomena
umum di kota besar. Di tengah
tuntutan pekerjaan, mereka
tetap membutuhkan ruang
untuk berkumpul atau sekadar
menyalurkan hobi. Sehingga
tidak aneh jika komunitas lari
seperti AJ Runner bak cendawan
di musim hujan.
Afdhol menambahkan, meski
setiap minggu mengadakan
latihan namun tidak semua
anggota bisa ikut. Ini tidak lepas
dari kesibukan pekerjaan masingmasing. Sebab, komunitas ini
berasal dari divisi-divisi yang
berbeda. “Urusan pekerjaan tetap
nomor satu, setelah itu baru lari,”
pungkas Syaddam. n
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KINERJA

ARTAJASA diGANDENG
MASTERCARD
Perkuat Sistem GPN
Kerja sama akan
berfokus pada
pemrosesan dan
pengelolaan transaksi
kartu debit di Tanah
Air. Nasabah nantinya
akan menikmati
teknologi terbaru
yang memberikan
pengalaman
pembayaran yang
semakin aman dan
nyaman.

18
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S

ejak Gerbang
Pembayaran
Nasional (GPN)
diterapkan
pada 2017,
Indonesia telah menjadi tuan
di negeri sendiri dalam sistem
pembayaran digital. Dengan
berjalannya sistem tersebut,
transaksi pembayaran domestik
menjadi lebih efisien dan
meminimalkan lepasnya devisa
negara. PT Artajasa Pembayaran
Elektronis merupakan salah satu
perusahaan switching dalam
negeri yang dipercaya regulator
untuk mendukung pelaksanaan
sistem GPN.
Penerapan GPN bukan berarti
menutup sama sekali peluang
untuk alat pembayaran global
yang sudah beroperasi di
Indonesia sebelumnya untuk
tetap beroperasi. Sesuai
ketentuan Bank Indonesia,

mereka harus terhubung
dengan maksimal 2 (dua)
Lembaga Switching yang
ada. Perusahaan pembayaran
berskala dunia seperti
Mastercard pun menghormati
apa yang sudah diputuskan
oleh Bank Indonesia dan turut
mendukung implementasi GPN.
Perusahaan asal Amerika Serikat
itu menjalin kerja sama dengan
Artajasa yang berfokus pada
pemrosesan dan pengelolaan
transaksi kartu debit di
Indonesia. Di masa depan,
kerja sama ini dimungkinkan
berkembang dan mencakup
pemrosesan transaksi di seluruh
ekosistem pembayaran digital
seperti e-commerce.
Direktur Utama Artajasa, Bayu
Hanantasena mengatakan,
tujuan kerja sama ini untuk
meningkatkan kemampuan GPN
Indonesia secara keseluruhan.
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Dengan kerja sama
nantinya Artajasa
akan memproses
dalam sistem GPN
kartu debit yang
berlogo Mastercard.
“Melalui kerja sama
dengan Mastercard,
masyarakat akan
tetap menggunakan
kartu berlogo
Mastercard yang sudah
dimilikinya dan memungkinkan
untuk menggunakannya di
luar negeri. Dengan kerjasama
ini juga, transaksi yang
dilakukan akan diproteksi
dengan sistem keamanan yang
dimiliki Mastercard sehingga
memberikan pengalaman
pembayaran yang aman
dan nyaman,” ujar Bayu, usai
penandatanganan kerja sama
pertengahan Agustus 2019.
Kerjasama dengan Mastercard
menjadikan Artajasa sebagai
lembaga switching GPN
pertama yang menawarkan
lapisan keamanan tambahan
kelas dunia untuk transaksi
kartu debit. Ini karena adanya
inovasi seperti tokenisasi pada
transaksi non tunai secara online
maupun tatap muka. Selain itu,
adanya fraud monitoring dan
scoring global untuk mencegah
terjadinya transaksi palsu.
Seperti diketahui, pemberla
kukan GPN sejak dua tahun
lalu telah mengubah wajah
industri pembayaran digital.
Dengan GPN, seluruh transaksi
harus di-routing di dalam negeri
sehingga bisa menghemat biaya
yang selama ini dibebankan ke
nasabah. Sebelumnya, transaksi
domestik harus di-routing di luar
negeri. Hal ini utamanya ketika
kartu debit yang digunakan
tertempel logo switching asing
seperti Mastercard.

dan menerima
pembayaran untuk
transaksi sehari-hari.

Berdasarkan peraturan Bank
Indonesia, lembaga-lembaga
switching GPN domestik
dapat bekerja sama dengan
maksimum dua Penyedia
Layanan Switching Non-GPN.
Peraturan yang sama juga
memungkinkan Mastercard
untuk bekerja sama dengan
maksimum dua dari empat
lembaga switching GPN.
Bayu menambahkan, kerja sama
Artajasa dan Mastercard diyakini
dapat memberikan kontribusi
yang positif terhadap ekosistem
pembayaran Indonesia. “Kami
turut membantu meningkatkan
pertumbuhan inklusi keuangan
di Tanah Air,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama,
Division President for Indonesia,
Malaysia & Brunei Mastercard
Safdar Khan mengatakan
Mastercard menjadi yang
pertama dan satu-satunya
jaringan pembayaran interna
sional yang telah bekerja sama
dengan Lembaga Switching
GPN. “Mastercard mendukung
visi Bank Indonesia dalam
meningkatkan penetrasi
dari pembayaran digital di
Indonesia,” ujarnya.
Penambahan berbagai fitur
keamanan Mastercard ke sistem
GPN akan dapat meningkatkan
kepercayaan konsumen dan
merchant untuk menggunakan
kartu debit saat melakukan

Selama ini
Mastercard
telah melakukan
beberapa hal
untuk memiliki
interkoneksi dan
interoperabilitas
terhadap sistem GPN antara
lain membangun pusat data
(data center), dan pusat perintah
(command center) di Indonesia
agar bisa memantau proses
transaksi. Saat ini jaringan
Mastercard dan Artajasa sudah
terkoneksi. Namun untuk
beroperasi penuh perlu waktu
hingga enam bulan ke depan.
Ini dikarenakan perlunya
sinkronisasi jaringan dengan
bank, merchant, hingga lembaga
switching lain.
Dipercayanya Artajasa sebagai
mitra Mastercard tentunya akan
semakin menambah semarak
pasar kartu debit di Tanah Air.
Berdasarkan data BI per Juli
2019, jumlah kartu ATM dan
debit mencapai 165.697.143
kartu. Volume transaksi
sebanyak 609.703.210 transaksi,
naik tipis 2,11% dibanding
Desember 2018 sebanyak
597.107.612 transaksi. Nilai
transaksi mencapai Rp674,51
triliun, tumbuh 3,74% dari
Desember 2018 senilai Rp650,18
triliun.
Selain meningkatnya volume
dan nilai transaksi kartu debit,
kerja sama tersebut semakin
menambah keamanan dan
kenyamanan nasabah dalam
bertransaksi kartu debit. Ini
sangat penting untuk memban
tu Pemerintah dalam mencapai
target inklusi keuangan sebesar
75% di akhir tahun. n
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TIPS

Manfaat
Infused Water

D

i berbagai
tempat kini
banyak dijumpai
orang membawa
botol minuman
berisi air mineral yang dicampur
dengan berbagai macam
potongan buah, sayur atau
rempah-rempah. Ya, minuman
yang biasa disebut infused water
itu diyakini berdampak baik bagi
tubuh.
Proses membuatnya pun cukup
mudah. Masak air matang dan
pilihan buah-buahan, sayuran,
serta rempah-rempah sesuai
dengan selera. Semakin banyak
bahan yang Anda gunakan, maka
akan semakin kuat rasa infused
water. Namun, pastikan Anda
mencuci bersih semua bahanbahan sebelum digunakan.
Setelah dicuci sampai bersih,
potong bahan-bahan yang akan
digunakan lalu masukkan ke
dalam sebuah wadah. Tuangkan
air matang (boleh air panas atau
air dingin) ke dalamnya. Rendam
buah selama kurang lebih 1
hingga 12 jam di kulkas.
Para penggemar infused water
yakin banyak manfaat yang bakal
didapat. Setidaknya mereka
dapat menghilangkan dahaga
dan menjadi alternatif minuman
bagi yang tidak suka makan buah

20
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dan minum air putih. Berikut
berbagai manfaat infused water:
1. Menurunkan Berat Badan
Infused water berbahan buah
lemon merupakan ramuan
yang baik dikonsumsi untuk
diet. Air lemon dipercaya bisa
menurunkan berat badan karena
buah satu ini mengandung
pektin, yaitu jenis serat yang bisa
memberikan rasa kenyang dan
tahan lama.
2. Mencegah Penuaan Kulit
Buah-buahan yang sering
digunakan dalam infused
water biasanya yang kaya akan
kandungan antioksidan dan
vitamin C. Itulah mengapa
banyak orang memilih buah
jeruk, lemon, stroberi, kiwi,
apel dan lain sebagainya untuk
campuran infused water.
Berbagai buah dan sayur yang
kaya antioksidan dan vitamin C
memang memberikan banyak
manfaat untuk kesehatan kulit,
termasuk untuk menghambat
penuaan kulit.
3. Detoksifikasi
Manfaat lainnya adalah dapat
mengeluarkan racun-racun
yang tidak diperlukan tubuh.
Ini karena komposisi air putih
maupun sayuran atau buah yang
ada dalam infused water.

4. Hidrasi Tubuh Pengganti
Air Putih Biasa
Para ahli menyatakan, infused
water membantu Anda tetap
terhidrasi. Sekitar 60 hingga 70
persen dari berat badan manusia
terdiri dari air, dan asupan air
yang cukup diperlukan untuk
setiap proses tubuh termasuk
sirkulasi, pencernaan, dan
pengaturan suhu tubuh Anda.
5. Membantu Melancarkan
Sistem Pencernaan
Asupan cairan yang cukup
sangat penting untuk
menghidrasi tubuh sekaligus
kesehatan pencernaan guna
mempermudah kinerja usus
dalam mencerna makanan. Pada
dasarnya, air dapat membuat
tubuh bekerja lebih optimal
sehingga proses pembuangan
zat sisa dari organ-organ tubuh
menjadi lebih maksimal.
Yang tak kalah penting, agar
manfaat infused water optimal
adalah penerapan gaya hidup
sehat. Rutin melakukan aktivitas
fisik dan olahraga secara teratur
setidaknya 30 menit setiap
hari. Jangan lupa, perhatikan
asupan makanan harian dengan
menu yang mengandung gizi
seimbang terdiri dari buah,
sayuran, protein, serat, dan lemak
sehat. n
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Kultur

Bersatu dalam
Tradisi Bakar Batu
Kearifan lokal Papua berupa
memasak bersama berfungsi untuk
mempererat kebersamaan dan
persatuan antarwarga desa.

P

apua selain kaya
dengan sumber
daya alam,
juga memiliki
ragam budaya
yang unik dan menarik. Salah
satunya tradisi bakar batu yang
berupa kegiatan memasak
bersama di suatu desa. Tradisi ini
umumnya dilakukan oleh suku
pedalaman atau pegunungan,
seperti di Lembah Baliem,
Paniai, Nabire, Pegunungan
Tengah, Pegunungan Bintang,
Jayawijaya, Dekai, dan
Yahukimo.
Tidak ada yang mengetahui
secara persis kapan tradisi ini
bermula. Namun masyarakat
Papua percaya bakar batu sudah
berlangsung sejak ratusan tahun
lalu. Konon, tradisi ini bermula
dari pasangan suami istri yang
merasa bingung ketika hendak
mengolah hasil kebun. Hal
tersebut terjadi lantaran panci
yang biasa digunakan tidak
ada. Setelah berpikir panjang,
tercetuslah ide untuk memasak
menggunakan batu. Tak
disangka hasil masakan dengan
metode tersebut jauh lebih
lezat. Makanan yang dimasak

pun semakin
bervariasi, tidak
hanya umbiumbian saja,
tetapi juga
daging-dagingan.
Meski terkesan
sederhana,
namun bakar batu memiliki
makna yang dalam. Kegiatan itu
bertujuan sebagai ungkapan
rasa syukur, bersilaturahim
dengan keluarga dan kerabat,
menyambut kabar bahagia,
atau mengumpulkan prajurit
untuk berperang.
Prosesi bakar batu memiliki
urutan tertentu. Tahap pertama
adalah persiapan. Pada hari “H”
seorang kepala suku dengan
pakaian adat Papua akan
berkeliling untuk mengundang
warganya secara langsung sejak
pagi. Selanjutnya, pada siang
hari perburuan hewan pun
dimulai. Setelah mendapatkan
target, hewan buruan pun
diserahkan dan sebagian warga
akan menari dan menata batu.
Saat memasak, warga desa
benar-benar membakar batu-

batuan keras yang didapat dari
sungai atau kali hingga panas
membara. Biasanya dibutuhkan
waktu hingga dua jam agar
batu bisa digunakan untuk
memasak.
Setelahnya, batu panas itu
diletakkan di sebuah lubang
dan ditutupi daun pisang yang
di atasnya ditaruh berbagai
bahan masakan. Yang paling
umum, biasanya berupa daging
hewan yang sudah dibumbui.
Namun bisa juga membakar
ayam, daging sapi, atau pun
umbi-umbian. Selama itu,
warga umumnya menyanyikan
lagu dan yel-yel sebagai simbol
kebersamaan. Setelah dianggap
matang, makanan pun siap
dihidangkan. Bagi yang pernah
merasakannya, dijamin lezat.
Yummy! n
(disarikan dari berbagai sumber).

Edisi 70 / 2019

Channel.indd 21

21

11/8/19 11:09 AM

Bingkai

Sistem Zonasi

T

ahun ini boleh
dibilang masamasa yang
menguras emosi
bagi para orang
tua dan putraputrinya yang menyandang
status murid baru. Mulai dari
tingkat sekolah dasar sampai
menengah atas. Ini menyusul
kebijakan sistem zonasi
penerimaan murid baru yang
kontroversial. Bahkan, sempat
menimbulkan keributan di
beberapa daerah.
Penerapan zonasi membuat
angka-angka akademis yang
bagus tidak lagi menjadi ukuran
mutlak untuk bisa mengenyam
di sekolah favorit. Nilai yang
bagus bisa dikalahkan dengan
kedekatan lokasi sekolah dan
domisili murid. Akibatnya,
ramai diberitakan banyak murid
pandai yang kecewa karena
tidak bisa belajar di sekolah
idaman.
Belum lagi kerumitan proses
pendaftarannya. Banyak
orang tua yang rela menginap
di sekitar sekolah untuk
mengamankan posisi anaknya.
Sayup-sayup terdengar pula
adanya praktik jual beli kursi,
meski tidak mudah untuk
membuktikannya.
Sistem zonasi sebenarnya me
miliki tujuan baik yaitu untuk
menghapus konsep sekolah

22
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favorit pada sekolah negeri.
Dengan begitu, anak bisa
bersekolah dekat dengan tempat
tinggal tanpa harus melihat hasil
Ujian Nasional sebagai syaratnya.
Dengan dekatnya lokasi sekolah,
akan menimbulkan efek lain
seperti mengurangi kemacetan
maupun meminimalisasi tawuran
pelajar. Selain itu, orang tua pun
dapat lebih memantau putra
putri mereka.
Nasi telah menjadi bubur. Masa
penerimaan murid baru telah
usai. Bagi yang diterima di
sekolah tentu sangat senang.
Namun, manusiawi pula jika
ada yang kecewa lantaran
gagal bersekolah di tempat
yang diharapkan. Murid yang
diterima di sekolah yang bagus
hendaknya bisa memanfaatkan

kesempatan tersebut untuk
menggapai asa dan mimpi.
Seperti diungkapkan Eleanor
Roosevelt, masa depan adalah
milik mereka yang percaya akan
keindahan mimpi.
Sementara bagi yang gagal
bersekolah di tempat yang
dituju, bolehlah bersedih dalam
tempo singkat. Confusius
pernah mengatakan, tidak
masalah seberapa lambat kau
berjalan asalkan kau tidak
berhenti. Jalan masih panjang,
harapan tetap terbentang. Tugas
orang tua adalah mengarahkan
dan mengembangkan potensi
terbaik dalam diri anak.
Kegagalan bukanlah akhir dari
segalanya. Justru awal untuk
memulai langkah yang jauh
lebih besar. Jangan menyerah! n
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Jalan-jalan Ke Turki

T

urki merupakan
sebuah negara
besar di kawasan
Eurasia. Wilayahnya
terbentang dari
Semenanjung
Anatolia di Asia Barat Daya
dan daerah Balkan di Eropa
Tenggara. Negara yang kini
dipimpin Presiden Erdogan
itu memiliki sejumlah tempat
wisata yang menjadi destinasi
wisatawan mancanegara
(wisman).
Salah satu daerah wisata historis
adalah kota Ankara, Ibukota
Turki. Di kota itu terdapat Anit
kabir yang merupakan museum
untuk mengenang para pendiri
Turki dan juga makam Presiden
Pertama Turki, Mustafa Kemal
Attaturk yang menggulingkan
pemerintahan Ottoman.
Selain itu ada tempat paling
populer yaitu Capaddocia.
Daerah ini mempunyai
banyak tempat dengan
ciri geologi, sejarah dan
budaya yang unik. Yang
paling terkenal adalah spot
untuk naik balon udara.
Dari ketinggian, wisman
dapat menikmati keindahan
lembah-lembah kota
Capaddocia. Bagi yang takut
ketinggian bisa mencoba
offroad menggunakan
jeep landcruiser menyusuri

lembah-lembah cantik di
kawasan Urgup, Goreme, Ihlara
Valley, dan Uchisar. Selain itu,
juga mengunjungi langsung
rumah-rumah besar dan
gua-gua bersejarah di Urgup,
Goreme, Guzelyurt dan Uchisar.
Jangan lupakan Istanbul,
kota lintas benua di Eurasia
yang membentang melintasi
Selat Bosporus di antara Laut
Marmara dan Laut Hitam.
Di kota ini dapat menikmati
keindahan Selat Bosporus.
Selain itu, ada Hagia Sophia
merupakan salah satu landmark
terkenal di Turki. Bangunan ini
dulunya adalah sebuah gereja
ortodox yang kemudian diubah
menjadi masjid saat kota ini
jatuh ke tangan kekaisaran
Ottoman (Utsmani). Hagia
Sophia saat ini dijadikan sebagai
museum setelah sebelumnya
sempat ditutup dan berhenti
beroperasi sebagai masjid. Hagia

Sophia menyimpan banyak
ukiran dan lukisan bekas gereja
dan masjid yang indah dan
bersatu dalam satu bangunan.
Blue Mosque atau Masjid Biru
atau Masjid Sultan Ahmet
menjadi masjid utama di kota
Istanbul setelah Hagia Sophia
diubah menjadi museum.
Masjid ini terlihat mirip Hagia
Sophia. Masjid yang memiliki
gaya arsitektur islam dan klasik
ottoman ini dihiasi oleh 20.000
keramik bernuansa biru pada
setiap dindingnya.
Di Turki juga ada Topkapi Palace
yang merupakan istana bekas
kediaman Sultan Ottoman
Turki. Istana ini juga berfungsi
sebagai pusat pemerintahan
dan tempat tinggal para staf
pemerintahan. Di dalamnya,
ada banyak peninggalan suci
yang dikumpulkan di antara
abad ke-16 dan abad ke-20.
Dari peninggalan Nabi
Muhammad SAW, Istana
Topkapi memiliki mantel,
rambut dari janggut Nabi,
gigi Nabi yang tanggal
ketika perang Uhud, jejak
kakinya, surat, busur, dan
juga pedangnya.
Dengan keindahannya
tersebut, banyak yang
percaya berwisata ke Turki
bikin ketagihan. n
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Innalillahi Wainnaillaihi Rojiun
Turut Berduka Cita atas Wafatnya

Bapak. Prof. Dr. Ing. H. BJ Habibie
(Presiden RI ke-3)

Semoga Amal dan Ibadah Beliau
diterima di sisi Allah SWT
Amiin ya Robbal Aalamin
- Wafat 11 September 2019 -
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