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Nomor  : B-155A/OP/WKU/VIII/2019                                  Jakarta, 26 Agustus 2019 
Lampiran  : 1 (satu) berkas 
Perihal  : Revisi Juklak Special Call 8A74RI 

 
Kepada Yth.,  
Ketua ORARI Daerah 
di Seluruh Indonesia.- 

 
Salam ORARI ! 
Dalam ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, ORARI Pusat 
melaksanakan kegiatan Special Call dengan callsign 8A74RI, yang akan dilaksanakan tanggal 28 
Agustus 2019 hingga 1 September 2019. 
Kegiatan special call ini merupakan agenda rutin ORARI Pusat dan ORARI Daerah, hanya khusus 
pada tahun ini, bagi yang mendapatkan Gold Awards berturut-turut sejak tahun 2017 yaitu untuk 
special call YB72RI, YB73RI, dan 8A74RI dapat melakukan klaim Plakat sesuai ketentuan yang 
berlaku. Oleh karena itu kami minta agar Ketua-Ketua ORARI Daerah seluruh Indonesia dapat 
membantu, mendukung dan mensukseskan kegiatan special call pada tahun ini.  
Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, dan melalui pembahasan-
pembahasan oleh Bidang Operasi dan Teknik (Optek) ORARI Pusat, serta berdasarkan masukan 
hasil evaluasi penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya, baik dari ORARI Daerah maupun 
para penggiat special call, maka dengan memperhatikan hasil rapat ORARI Pusat tanggal 7 dan 14 
Agustus 2019, kami menetapkan dan menugaskan Panitia Special Call 8A74RI sebagai berikut: 
1. Penanggung jawab : Erdius Zen Chaniago-YBØQA, Ketua Bidang Optek ORARI Pusat, dan  
   Emir Yudha Amangku-YBØLBT, Ketua Bagian Operasi ORARI Pusat 
2. Pelaksana  : 

a. Ketua Koordinator Pelaksana : Halim Dani Hidayat-YB2TJV  
 Wakil Koordinator Pelaksana : Djoko M Susilo -YB1TJ 
b. Koordinotor IT : Ebet Nugraha-YB1BD 
c. Koordinator call area : 

• 0 (Zero) Bidang Optek ORARI Daerah DKI Jakarta. 
• 1 (One) Bidang Optek ORARI Daerah Jawa Barat. 
• 2 (Two) Bidang Optek ORARI Daerah Jawa Tengah. 
• 3 (Three) Bidang Optek ORARI Daerah Jawa Timur. 
• 4 (Four) Bidang Optek ORARI Daerah Sumatera Selatan.  
• 5 (Five) Bidang Optek ORARI Daerah Sumatera Barat. 
• 6 (Six) Bidang Optek ORARI Daerah Sumatra Utara. 
• 7 (Seven) Bidang Optek ORARI Daerah Kalimantan Barat. 
• 8 (Eight) Bidang Optek ORARI Daerah Sulawesi Selatan. 
• 9 (Nine) Bidang Optek ORARI Daerah NTB.  

3. Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan/Rules dan Jadwal kegiatan Special Call 8A74RI seperti pada 
lampiran. 

4. Publikasi kegiatan tersebut agar dapat di optimalkan melalui Website dan Instagram ORARI, media-
media lain yang tersedia, IARU, dan Organisasi Amatir Radio mancanegara. 

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan; Atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terima kasih. 

 
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA 
Wakil Ketua Umum, 

 
 
 
 

SUGENG SUPRIJATNA - YBØSGF 
 

    Tembusan : 1. Dirjen SDPPI c/q. Direktur Operasi Sumber Daya dan Direktur Pengendalian SDPPI; 
 2. DPP ORARI Pusat; 
 3. Ketua Umum ORARI (sebagai laporan). 
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PETUNJUK PELAKSANAAN SPECIAL CALL 8A74RI 
DALAM RANGKA PERINGATAN 

74 TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
 
JENIS DAN WAKTU KEGIATAN 
 
Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, 
Organisasi Amatir Radio Indonesia mengadakan special  cal l  dan mengaktifkan 10 
Special Event Stations (SES) yang akan mengudara selama kegiatan yaitu 8A74RI/0, 
8A74RI/1, 8A74RI/2, 8A74RI/3, 8A74RI/4, 8A74RI/5, 8A74RI/6, 8A74RI/7, 
8A74RI/8,dan 8A74RI/9. 
 
Kegiatan ini akan dilangsungkan dari tanggal 28 Agustus 2019 pukul 00.00 
UTC sampai dengan 1 September 2019 pukul 23.59 UTC  
 

TUJUAN KEGIATAN 
 

1. Memeriahkan peringatan HUT RI ke-74.  
2. Mensosialisasikan implementasi etika dan prosedur operasi yang benar 

khususnya untuk amatir radio di Indonesia.  
3. Menggerakkan semangat anggota ORARI untuk mematuhi band plan. 

4. Memperkenalkan IAR Khusus dengan Prefix Callsign, sesuai Peraturan Menteri 
KOMINFO No. 17, tahun 2018 yang baru.    

5. Menggerakkan semangat anggota ORARI untuk bisa memiliki kemampuan 
penguasaan lebih dari 1 moda atau pengoperasian lebih dari 1 band.  

6. Meningkatkan kemampuan operator dalam menggunakan logger yang 
menghasilkan keluaran berupa ADIF file pada akhir laporan log.  

 
BAND DAN MODA 
 
Band yang dipergunakan selama kegiatan ini adalah 8 band HF (10m, 12m, 15m, 
17m, 20m, 30m, 40m, dan 80m). 
 
Moda yang dipergunakan adalah CW, SSB (Phone),  dan Digital  (RTTY, FT8, 
PSK31).  Khusus untuk moda digital ,  t idak akan ada pengklasif ikasian 
lebih lanjut berdasarkan sub mode/baud rate dan hanya akan dianggap 
1 moda saja pada database yaitu digital . 
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PESERTA/PARTISIPAN 
 

1. Berlaku untuk seluruh Amatir Radio Indonesia dan Amatir Radio 
Mancanegara  

2. Club Station  
3. Adapun stasiun-stasiun dengan IAR Khusus (selain club station) yang tujuan 

penggunaannya bukan untuk latih diri sebagaimana dijelaskan pada IAR 
khusus tersebut, t idak diperkenankan untuk berpartisipasi pada 
kegiatan ini, dan operator stasiun khusus/tim panitia berhak menghapus 
data QSO yang telah ada tanpa pemberitahuan. Stasiun-stasiun yang 
dimaksud adalah :  
a. Stasiun organisasi induk dari semua tingkatan pusat, daerah, dan lokal 
b. Stasiun khusus IOTA, Dxpedition atau Kontes.  

 
 
AWARD 
 
3 (tiga) Award khusus akan diberikan kepada stasiun yang berhasil bekerja dengan 
beberapa special event stations : 
 

• GOLD, val id QSO dengan 10 special event stations (SES) dan mengumpulkan 
minimal 10 poin. 

 

• SILVER, val id QSO dengan 7 special event stations (SES) dan mengumpulkan 
minimal 7 poin. 

 

• BRONZE, val id QSO dengan 5 special event stations (SES) dan 
mengumpulkan minimal 5 poin. 

 
KETERANGAN POIN DAN AWARD 
 

• 1 poin QSO diperoleh untuk QSO pada moda dan band tertentu (Contoh : QSO 
pada moda SSB di 40m akan terhitung sebagai 1 poin, QSO pada moda SSB di 
80m akan terhitung sebagai 1 poin, QSO pada moda CW di 40m band akan 
terhitung sebagai 1 poin, dst). 

 
• Duplikasi QSO (DUPE) pada moda dan band yang sama hanya akan terhitung 1 

QSO dan data QSO hanya akan diambil berdasarkan QSO terakhir. 
• Perhitungan ranking callsign akan dilakukan berdasarkan hirarki secara 

berurutan sebagai berikut : level award, stempel waktu, dan terakhir adalah 
poin. 

• Award bisa diunduh pada website yang telah disediakan di 
http://8a74ri.orari.or.id 
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• Semua operator yang bertugas akan mendapatkan sertifikat khusus yang bisa 
diunduh pada website yang telah disediakan 10 hari setelah kegiatan Special 
Call berakhir. Daftar nama operator yang akan dimasukkan ke dalam database 
hanya memuat callsign operator yang benar-benar bertugas selama kegiatan 
sesuai informasi yang diberikan oleh Koordinator Daerah kepada Koordinator 
Nasional. Format untuk daftar operator akan dikirimkan oleh Koordinator 
Nasional kepada semua Koordinator Call Area setelah kegiatan berakhir. 

 
 
PLAKAT KHUSUS KEGIATAN (*) 
 

1. Plakat khusus kegiatan akan diberikan kepada stasiun-stasiun yang 
mendapatkan GOLD secara berturut pada 3 kegiatan special call YB72RI – 
YB73RI – 8A74RI.  

2. Syarat dan ketentuan untuk penerima plakat adalah sebagai berikut :  
•   Stasiun Indonesia : berada pada 15 peringkat terbaik dalam perolehan nilai 

kumulatif.  
•   Stasiun DX : berada pada 10 peringkat terbaik dalam perolehan nilai 

kumulatif.  
•   Hasil akhir untuk nilai kumulatif akan diperhitungkan berdasarkan hasil yang 

diperoleh pada masing-masing kegiatan (YB72RI – YB73RI – 8A74RI) dan 
hanya untuk pemegang gold award secara berturutan pada ketiga kegiatan 
tersebut.  

•   Award dan plakat termasuk formula untuk perhitungan peringkat kumulatif 
adalah kewenangan dari panitia kegiatan dengan mempertimbangkan 
berbagai aspek kuantitatif berdasarkan formula maupun kualitatif 
berdasarkan pengamatan selama berlangsungnya kegiatan. Keputusan akhir 
dari panitia special call terkait dengan award dan plakat merupakan 
kewenangan panitia yang akan dilakukan se-obyektif mungkin. 

•   Klaim Plakat bagi station yang memenuhi syarat dengan score tertinggi 10 
DX Station dan 15 Domestik Station,  
a.   Domestik Station : Dapat dilakukan dengan mengirimkan permintaan 

melalui email ke 8a74ri@orari.or.id, disertai Scan KTP, IAR dan KTA  
b.   DX Stations : Dapat dilakukan dengan mengirimkan permintaan melalui 

email ke 8a74ri@orari.or.id dengan disertai alamat lengkap.  
c.   Plakat akan dikirim maksimal 1 bulan setelah kegiatan berakhir 

 

(*) Syarat dan ketentuan berlaku 
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KOORDINASI 
 

• Koordinator Nasional : bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh 
kegiatan secara nasional dan berkoordinasi dengan Koordinator Call Area dan 
Koordinator Daerah. 

 
• Koordinator IT : bertugas untuk mengkoordinir persiapan sarana dan pra 

sarana yang terkait dengan publikasi dan pengelolaan data kegiatan melalui 
website. 

• Koordinator Call  Area  : bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh 
kegiatan pada call area yang menjadi cakupannya dan berkoordinasi dengan 
Koordinator Daerah. Koordinator Call Area juga bertugas untuk mengelola 
semua log yang masuk serta melakukan upload pada website yang telah 
disediakan. Koordinator Call Area ditentukan secara bergantian terhitung dari 
kegiatan YB72RI pada 2017 lalu. (Khusus untuk Call Area Ø dan Call Area 3, 
Koordinator Call Area sama dengan Koordinator Daerah).  

 
• Koordinator Daerah : bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

secara nasional dan berkoordinasi langsung dengan operator yang bertugas. 
Masing-masing Koordinator Daerah dalam Call Area yang sama harus 
melakukan koordinasi untuk menentukan jadwal on air sehingga tidak terjadi 
benturan jadwal operator pada moda dan band yang sama. 

 
• Operator Kegiatan : merupakan ujung tombak kegiatan yang menentukan 

kualitas aktivasi saat komunikasi/QSO terjadi. Operator kegiatan berkewajiban 
untuk mensosialisasikan etika dan prosedur operasi yang baik melalui 
implementasi di lapangan. 

 
TEKNIS PELAKSANAAN 
 

• Setiap operator yang bertugas, dianjurkan untuk melakukan panggilan dengan 
menggunakan Bahasa Inggris. 

 
• Setiap operator yang bertugas harus memastikan terlebih dahulu dengan 

mentransmisikan informasi untuk menanyakan apakah frekuensi yang akan 
digunakan benar-benar clear dan tidak sedang dipergunakan oleh stasiun lain 
sebelum melakukan panggilan umum. (Pada moda CW dan Digital dilakukan 
dengan mentransmisikan “QRL ?” sebelum memulai panggilan/CQ). 

 
• Setiap operator yang bertugas harus mentransmisikan callsign dalam interval 

waktu tertentu. 
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• Operator kegiatan sangat menentukan kualitas dari QSO, baik kualitas QSO 
maupun kualitas log yang dihasilkan, sehingga diharapkan operator juga 
berperan aktif untuk memberikan pengertian dengan cara yang baik, sopan 
dan tidak menyinggung, jika terdapat stasiun pemanggil yang masuk dengan 
etika dan prosedur operasi yang kurang benar. 

• QSO harus dilakukan seefisien mungkin, informasi yang tidak perlu dari stasiun 
pemanggil seperti ucapan selamat, dsb, sebisa mungkin dihindari untuk 
memberikan kesempatan kepada stasiun pemanggil yang lain. 

 
• Jika situasi pile up terjadi dan sudah tidak dapat dikondisikan lagi, operator bisa 

melakukan operasi split dengan ketentuan harus dipastikan bahwa baik 
frekuensi TX dan RX keduanya sama-sama sedang tidak dipergunakan. 

 
• Operator harus lebih sering mengingatkan agar stasiun pemanggil selalu 

terbiasa untuk menyebutkan callsign secara lengkap, karena ini adalah bagian 
dari etika dan prosedur operasi yang baik. 

 
• Untuk mengurangi potensi timbulnya duplikasi, operator diharapkan selalu 

mengirimkan lognya setiap selesai on air (QRT), dan langsung mengirimkan 
hasil log dalam format ADIF kepada Koordinator Daerah/Koordinator Call Area. 

 
• Koordinator Daerah/Call Area harus segera melakukan upload secara berkala 

agar stasiun pemanggil yang bekerja dengan SES bisa segera mengetahui status 
QSO dan mengurangi kemungkinan timbulnya duplikasi (DUPE). 

 

• Pengiriman Log file Special Event Station 8A74RI : 
ü Email   : 8a74ri@orari.or.id 

ü Website  : http://8a74ri.orari.or.id  
  

• Untuk mempermudah proses sortir dan identifikasi pada log, berikut adalah 
contoh format penulisan nama file pada log : 

 
8A74RI_0_YBØQA_01 untuk log 8A74RI/0 dengan operator YBØQA dan log 
merupakan log nomor 01

 
 

8A74RI_5_YB5QZ_03 untuk log 8A74RI/5 dengan operator YB5QZ dan log 
merupakan log nomor 03

 
 

8A74RI_1_YB1CF_12 untuk log 8A74RI/1 dengan operator YB1CF dan log 
merupakan log nomor 12

  
 
Dst
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KOORDINATOR CALL AREA 
 
Daftar ORARI Daerah yang ditunjuk menjadi Koordinator Call Area adalah sebagai 
berikut : 
ü 8A74RI/0 :  ORDA DKI Jakarta  
ü 8A74RI/1 : ORDA Jawa Barat  
ü 8A74RI/2 : ORDA Jawa Tengah  
ü 8A74RI/3 : ORDA Jawa Timur  
ü 8A74RI/4 : ORDA Sumatera Selatan  
ü 8A74RI/5 : ORDA  Sumatera Barat  
ü 8A74RI/6 : ORDA Sumatera Utara  
ü 8A74RI/7 : ORDA Kalimantan Barat  
ü 8A74RI/8 : ORDA Sulawesi Selatan  
ü 8A74RI/9 : ORDA NTB 
 
Catatan :  
Bila terdapat kekeliruan dan dipandang perlu perubahan pada Petunjuk Pelaksanaan, 
akan disesuaikan sebagaimana mestinya. 
 

 
 
 

 


