
 

halaman 1 [e-QSP – kalawarti elektronik milis ORARI-news] 

 

Mau mendapatkan e-QSP secara reguler? Atau ada pertanyaan, komentar, masukan dll.?  Sila tulis imil ke  unclebam@gmail.com 

e-RELAYING  THE ENJOYMENT  OF HAM RADIO  TO  WHOMEVER  INTERESTED  

Tahun ke - I 

AUG. 2011 

Seperti juga halnya dengan 
BeON, materi utama e-QSP adalah rangkum 
sari (digest) dan pengembangan dari 
posting dan threads  di milis orari-news 
selama 1-2 bulan terakhir sebelum hari/
minggu penerbitannya.   

Tentunya tertumpang harapan, semoga 
seperti halnya dengan BeON, e-QSP juga 
bisa mendapat tempat di hati para 
pembacanya. 
 
73: 
[bam ybØko] 
 

*) kalawarti: 
  kala = waktu/tempo/kronos 
 warti = warta/berita 
 kalawarti = pembawa berita dari waktu-ke-

waktu   

 QSP: .. to relay/to convey/passing on .. 

 

Alhamdulillah ....Alhamdulillah ....  

Puji syukur penganggit panjatkan ke haribaan 
Illahi Rabbi, karena hanya atas perkenanNya jualah 
kalawarti*) elektronik e-QSP ini — yang penganggit 
niatkan sebagai PENGISI KEKOSONGAN 
sepeninggal BeON/Buletin Elektronik ORARI-news 
yang mati suri sejak akhir 2008 — dapat 
penganggit hadirkan menemui para pelanggan 
milis ORARI-News, yang merupakan target 
audiences utama media cetak eldiji (elektronik& 
dijital) ini. 

 

Tanpa sekilaspun terniat untuk menafikan  peran 
aktip Para Pengasuh dalam menumbuh-kembangkan 
BeON selama 7 tahun life time-nya (2001-2008), 
dengan sepenuh rasa hormat kepada OMs Ferry 
YB7UE (sk), Handoko Prasodjo YC2RK (sk), Arman 
Yusuf YBØKLI (ret. ;) dan Dhismas YCØNHO (early 
ret.:), serta juga kepada owner dan moderator milis 
orari-news, mohon maaf kalau penerbitan e-QSP edisi 
perdana ini penganggit garap secara swadaya, 
sekedar sebagai pemancing bagi masukan dari 
rekans yang sebelumnya sempat  menjadi kontributor 
setia BeON – yang semoga dengan pancingan ini 
berkenan untuk kembali berkontribusi pada edisi-
edisi e-QSP selanjutnya.  

sekapur sirih 

daftar isi 
Ada Sekapur sirih – sebagai pengantar bagi edisi ini di hlmn 1,  kemudian 

menanggapi posting OM Anton YC2HUQ tgl. 30/07/2011 di hlmn 2-3 ada kolom 
Serba -Serbi yang mengulas tentang HAM & HAMFest.  

Menanggapi “pancingan” OM Jo YCØLOW pada postingnya ttg. 18/07/2011, di 
hlmn 4-5 kolom obrolan AntennaMania membedah Antena SuperLoop III, salah satu 

produk andalan RADIO WORKS.  
Kembali (lagi) ke OM Jo YCØLOW dengan himbauannya untuk lebih 

me”ramékan” Top Band (160m) di YB-land, sila baca kolom Kiprah di Top Band 
(160m):  YB-land Topbanders dan Pres YB1/N5SS QRV Gn.Malang di hlmn 5 –6.  

Dan terakhir — untuk memungkasi edisi ini — terselip di pojok kanan bawah hlmn 7 
sila simak kolom Silent Keys , yang pada edisi ini  meliput masa Jun– Aug. 2011  
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Serba-serbi ke-Radio Amatir-an 
Quote: ....  
Jul 30, 2011 12:00 PM; bambu_yc2huq@yahoo.com wrote 
 

Maaf mau tanya dan mohon penerangannya tentang HAM-
fest  
 

1. nama HAMfest itu sebuah kepanjangan atau makna arti-
nya apa? 

2. Idealnya dalam sebuah acara bisa di katakan hamfest 
parameternya apa ya? 

3. Tradisi acara ini di mulai sejak kapan? Dimana?  
.......unquote 
 

HAMFest 
 

1. HAMFest adalah singkatan dari kata HAM FESTIVAL, 
yang sesuai namanya adalah Festival (perhelatan, 
perayaan, ramé-ramé ‘ngariung .....) di lingkungan 
radio amatir (hobbi-nya) dan hobiist amatir radio 
(individuals/orangnya).  

 Bisa diadakan di tingkat ORLOK (misalnya di saat 
merayakan HUT/milad lokal setempat), ORDA 
(misalnya pas ada MUSDA) bahkan ORPUS (misalnya 
dalam rangka menyambut HUT ORARI, MUNAS dsb.) 

 

 [di G-land (Inggris) HamFest lebih dikenal dg sebutan 
"rally" - walaupun belum pernah dengar ada rally 
amatir yang digelar barengan sama gawé rally oto-
motip atau ‘ngegowes ....] 

 

2. Festival atau gawé ‘mé-ramé ’ngumpul di lingkungan 
amatir radio ini bertujuan untuk mem-promosi-kan 
atau lebih memperkenalkan hobbi ini ke masyarakat 
umum. Untuk bisa dianggap afdol (dari sisi/para-
meter keramaiannya) pagelarannya biasa digabung 
dengan berbagai kegiatan lomba khas amatir radio, 
misalnya fox hunting, merakit perangkat sederhana: 
dari CPO/code practice oscillator sampai TX 2-
tingkat, mengirim dan menerima kode Morse, ATARI, 
eyeball QSO .... dsb.; terus ada flea market: ajang 
jual beli (atau barter) perangkat radio/aksesories/
komponen bekas; pameran barang-barang 
homebrew (= biksen alias bikinan sendiri) baik 
sekedar untuk dipamerkan atau untuk dijual, bazaar 
barang/pernik/gadgets yg berkaitan dengan hobbi 
ini (dari Kit, Keyer, antena, balun ..... sampai kaus, 
rompi, jaket, badges, lencana, berjenis topi dsb).  
Kadang-kadang juga diselipin acara Sarasehan, di 
mana ada nara sumber dari berbagai disiplin ilmu 
dan pengetahuan ’ngawedar “ilmu”nya (biasanya 
dalam forum paparan dengan dialog/tanya jawab/
diskusi dua-arah), dan Field Day — yaitu lomba cepet
-cepetan mendirikan emergency station (setasiun 
darurat), yang mengsimulasikan bagaimana seorang 
(atau satu Tim) Ham harus BISA mendirikan (dan 
mengoperasikan) setasiun radionya dalam kondisi 
darurat atau di lokasi bencana. 

 

3. Tradisi HAMFest sudah dikenal sejak tahun 1924 di 
lingkungan ARRL (Amateur Radio Relay League) di 
Amrik. 

 

 Di antara berbagai HAMFest yang "mendunia" salah 
satunya adalah Dayton Hamvention di Dayton, Ohio, 
USA — yang pada awalnya menggabungkan HAMFest 
dengan kegiatan Konvensi (pertemuan tahunan) dari 

Dayton Amateur Radio Association (DARA) 
Tradisi Hamvention diprakarsai oleh John Willig W8ACE, 
Presiden klub DARA di tahun 1950, tapi baru sempat 
dihelat sejak tahun 1952, saat Frank Schwab W8YCP/
W8OK menjabat sebagai Club President. Panitia yang 
dibentuk merangkul klub South Western Ohio 
(barangkali ini setingkat ORDA di sini), sehingga 
perhelatan yang digelar  kemudian disebut The 
Southwestern Ohio Ham-vention . 
Mengharap pengunjung tidak lebih dari 300 orang, 
ternyata tidak kurang dari 600 orang menghadiri acara 
perdana tersebut, yang diramaikan oleh 7 gerai 
pameran,  6 forum pertemuan, dan flea market dengan 
tidak kurang dari 2000 lapak (!!!). YL program diisi 
dengan luncheon di Hotel Biltmore dan kunjungan ke 
setasiun TV setempat.  
Hadiah utama yang diterima juara umum berbagai 
lomba adalah Collins 75A2 (receiver canggih pada 
zamannya), yang berdimensi  53 x 32  x 34 cm  dengan 
bobot 35 kg (!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setahun kemudian sebutan "Dayton Hamvention®" 
didaftarkan dan secara resmi menjadi merek dagang 
(trade mark) bagi perhelatan  yang tiap tahun digelar di 
bulan Mei tersebut. 
 

Sejak tahun 1964 gawé akbar ini dipusatkan dan 
digelar di Trotwood, dekat Dayton, dengan kegiatan 
indoor dan outdoor yang dipusatkan di Hara Arena, 
sebuah gedung berkapasitas 5,500 tempat duduk. 
Layanan shuttle bus dan parkir khusus bagi 
penyandang cacat disediakan sejak 1969. Di tahun 
1973 jadwal perhelatan  ditambah jadi 2 hari,  dan 
sejak 1974 hari Minggu ditambahkan dalam jadwal. 

 

Di dasawara 2000-an ini 
setiap tahunnya tercatat 

lebih dari 20,000 
pengunjung dari segenap 

penjuru dunia, sehingga 
kalau di tahun 70-an dulu 

ada pemeo dikalangan 
Ham berduit: BELUM 

syah jadi amatir kalau 
belum berkunjung (dan 

belanja) ke Akihabara di 
Tokyo, sekarang ini  

baru afdol dan jadi kebanggaan kalau ada rekan “yang 
beruntung”, yang dengan wajah sumringah ‘nampang 
dengan kaos berlogo seperti insert yang di atas ini. 

 

So, CU at the next Dayton Hamvention®"  
 
 
 

 

2012 : May 18-20 
2013 : May 17-19 
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Serba-serbi ke-Radio Amatir-an 
kan sebuah pertanyaan: Siapakah yang dulunya mem-
berikan nama Ham  (yang nggak terlalu umum) buat 
“angkasawan” primata pertama yang kembali dengan 
selamat ke Bumi itu?? 
  

Penelusuran ke berbagai laman menyingkapkan hal-hal 
yang cukup menarik untuk disimak …... 

   
 
 
 
 
 

HAM the Chimp (simpanse) ini lahir di Kamerun (Afrika) 
pada Juli 1956, hasil tangkapan para pemburu satwa 
liar yang kemudian meng”ekspor”nya ke  sebuah Farm 
Satwa Langka di Miami, Florida. Dari Farm inilah  US Air 
Force (AU Amrik) membelinya di tahun 1959, dan ke-
mudian membawanya ke Holloman Air Force Base un-
tuk bergabung dengan 40-an simpanse lain yang 
sedang mengikuti pelatihan di Holloman Aerospace  
Medical center yang mempersiapkan mereka sebagai 
kandidat (calon) angkasawan primata Amerika.  
Selama pelatihan simpanse yang satu ini mendapat 
nama Chop Chop Chang  (untuk membedakannya 
dengan simpanse lain yang juga mempunyai nama 
masing-masing).  
Pada PusDikLat ini mereka dilatih  untuk memberi 
respons tertentu terhadap berkas cahaya atau suara 
yang diarahkan ke mereka, misalnya merespon dengan 
menekan tuas tertentu saat melihat kilatan cahaya 
biru, atau tuas lainnya saat melihat kilatan cahaya 
merah.  Kalau responsnya salah, hukumannya adalah 
kejutan listrik (electric shock) pada telapak kaki, 
sedangkan respons yang benar akan mendapat 
imbalan berupa pelet pisang,  yang merupakan 
makanan favorit selama pelatihan. 

 Melewati seleksi ketat oleh PanSel yang mengamati 
pencapaian masing-masing selama pelatihan, jumlah 
kandidat angkasawan menyusut tinggal 18, dan 
terakhir tinggal 6 termasuk Chop Chop Chang.  
Setelah melewati tahap-tahap akhir pelatihan, 
beberapa minggu sebelum hari–H barulah designasi 
nama HAM (initial dari Holloman Aerospace  Medical 
center) diberikan kepada C C Chang.  

 

 Demi reputasi PusDikLat Holloman, sebutan 
HAM tersebut TIDAK PERNAH BOCOR ke fihak 
luar (terutama Pers), sampai saat digelarnya 
Konferensi Pers menyambut kembali-dengan-
selamat-nya HAM the Chimp ini dari misi 
penerbangan bersejarahnya. 

Quote: ....  
Jul 30, 2011 1:42 PM bambu_yc2huq@yahoo.com wrote 
 

O ya .... kalau HAM itu suatu singkatan atau sebutan? Hoby 
Amateur M....... Atau apa?  
.......unquote 
 

Who (or what) is a HAM? 
Syahdan, bahkan di Amrik — yang “katanya” tempat 
kelahiran Radio Amatir — masih belum ada 
bulat sepakat akan asal usul kata HAM ini.  
Salah satu rujukan yang paling mèmper  (mendekati 
benar) adalah tulisan Hanby Carver di Technical World 
Magazine edisi Agustus 1915 : .... "(kata HAM) ini 
adalah sebutan yang diberikan oleh petugas dinas 
telegrap komersiil (commercial wireless service) 
kepada para operator AMATIR”, yang tentunya 
merujuk kepada mereka yang BUKAN profesional. 
Lebih ke belakang lagi tulisan Robert A Morton (1909) 
yang menyebutkan ia sempat mendengar sebutan 
HAM ini dari sebuah percakapan (di darat, karena 
moda voice belum lazim di era itu): ".. Do you know the 
fellow  who is putting up a new station out your way?  
I think he is a HAM" .... 

Di era telegrafi masih merupakan moda utama 
dalam telekomunikasi itu sebutan Ham malah 
berkonotasi melecehkan, karena merujuk kepada 
"poor operator", atau yang kira-kira setara dengan 
sebutan LID yang kita kenal sekarang,  
Baru di awal 1917, majalah QST menyebut tentang 
seorang amatir radio yang masih berumur 16 tahun 
dengan konotasi yang "lebih baik": ..."is the equal of a 
HAM gaining five years of experience ......"  
 

Dari waktu-ke-waktu, cukup banyak pengertian atau 
persepsi yang dikaitkan dengan kata HAM ini, a.l. : 
 

H. A. M adalah singkatan nama Albert Hyman, Bob 
Almy dan Peggie Murry. 

   Albert Hyman adalah mahasiswa Harvard University 
yang di tahun 1911 dalam pidatonya di depan 
Congress Amerika menentang rencana Pemerintah 
Federal yang akan menguasakan pengaturan (bagi 
penggunaan) spektrum radio di bawah fihak militer.  

 Hyman ini punya setasiun radio (amatir) yang 
dioperasikannya bersama Bob Almy dan Peggie 
Murray, dan menyebut stasiunnya dengan call sign 
HAM yang rekaan mereka sendiri (kaya' kita-kita 
dulu di era 67— 68 dan para operator cepèkan 
sekarang).  Sayang, kisah yang beredar di tahun 
1948 ini sampai sekarang tidak pernah 
mendapatkan bukti pendukung yang otentik.  

 

HAM adalah rangkaian initial 3 nama: Heinrich 
Rudolf HERTZ, Edwin AMSTRONG dan Guglielmo 
MARCONI (siapapun penggagasnya, walaupun ini 
memang nama para pionir di bidang telekomunikasi, 
kok rasanya agak "maksa" gitu, kan ya.... !?) 

 

merujuk ke merk TX (dan perangkat radio) 
legendaris HAMmarlund, dimana penggunanya 
menggunakan istilah: "I'm a HAM-marlund operator" 

 

BTW, agak OOT tapi semoga masih ‘nyambung : larik-
larik akhir artikel Who was the first HAM in space? di 
BeON edisi 05 tahun IV, November 2007 meninggal-

The first HAM in Outer 
Space, di foto waktu 
kapsul pendaratnya baru 
dibuka di atas kapal 
penyelamat 
USS Donner yang 
memungutnya dari lokasi 
pendaratan di Samudera 
Atlantik (January 1961)  

Ke halaman 8 >> 
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*)  Sejak tahun 80an Jim W4FTU sudah merancang berjenis 
wire antennas -- yang kemudian dipasarkannya lewat 
Radio Works, perusahaan yang didirikan dan dikembang-
kannya untuk akhirnya menjadi pemasok utama wire 
antennas (a.l. Carolina Windom, berbagai variant OCF 
Dipole, G5RV dsb), aksesoris antena seperti berjenis 
Balun, Line Insulator, Lightning Arrestor sampai thèthèk-
bengèk perakitan antena (kawat, konektor, isolator, 
berjenis tambang Dacron, Kevlar dsb. untuk perentang, 
dll). bagi komunitas radio amatir sedunia [bam] 

Rancangan SuperLoop pertama dibesut Jim dengan 
sebutan SuperLoop III  di tahun 1984.  
Seiring perjalanan waktu (dan berbagai eksperimen 
yang dilakukannya) di tahun 90an Jim merubah nama 
ini menjadi SuperLoop 80™ , dan memendekkan 
segmen horizontal (“A” pada Gambar 1) yang semula 
sepanjang 116 ft (35.36 mtr)  menjadi 112 ft (34.14 
mtr), atau yang untuk simple-nya pada gambar (dan 
itung-itungan di bawah) dibulatkan menjadi 34 mtr 
saja.  

Sebagai perbandingan, ukuran ini memang masih lebih 
panjang dari bentangan antena Multiband lain seperti 
G5RV yang 102 ft atau 31 mtr itu, tapi mesti diingat di 
80m dengan ukuran segitu G5RV sekedar bekerja 
sebagai sebuah shortened Dipole (sebuah full size half 
wave Dipole di 80m memerlukan bentangan sepanjang  
134 ft/40.84 mtr), sedangkan SuperLoop bekerja 
sebagai sebuah loop 1λ penuh. 
Multibander lain yang bisa diacu untuk membanding-
kan dimensinya adalah Multibander “klasik” (ex era pra
-coax) seperti  135 ft (41 mtr) Doublet yang diumpan 
ditengah bentangan (center fed) lewat open-wire 
ladder line, atau the classic Windom yang dibesut 
Loren G Windom, W8GZ di majalah QST edisi 
September 1929, berupa sebuah Dipole 1/2λ yang 
diumpan lewat single wire feeder line pada feed point 
yang berimpedansi 500-600 ohm, yang diperhitung-
kannya berada di titik sekitar 36% dari panjang total 
antena, yang di berbagai literatur disebutkan berada di 
titik 47 ft (14.32 mtr) kalau panjang total antena = 

isolator tengah segmen horizontal (A).  
Di ujung bawah ladder line ini di-short, sehingga di 
80m kedua konduktor ladder line ini merupakan 
penambah untuk “melengkapi” panjang total elemen 
yang terdiri dari (A+2B+2C), atau = ± 90 mtr, yang 
merupakan ukuran 1λ penuh.  
Di 40m ladder line ini merupakan sebuah 1/4λ 
matching stub bagi panjang total elemen yang (A +2C) 
= ±72 mtr atau ±2λ. Di band ini stub ini berfungsi 
untuk membuka loop tersebut (perhatikan pada 
isolator tengah ujung-ujung segmen “A” tidak 
terhubung).   
Menurut Jim kiat ini akan memperbaiki pola radiasi 
antena ini di 40m, yang sebagai sebuah vertical loop  
sudut pancar (take-off angle)-nya cukup rendah (+/- 
200), dengan Gain sekitar 4 dBd sehingga cukup 
mendukung untuk dipakai DX-ing. Demikian juga di 

penunjukan SWR < 1.5:1 di 3.520 dan 7.060 MHz.  
BTW, di tahun 90-an antena ini pernah lama dipakai 
oleh Dr. Soesilo YB8RDJ (SK, 2003), sedangkan usaha 
mem-biksen-nya (homebrewing) di tahun-tahun awal 
era 2000an pernah dilakukan oleh OM Budi YCØOQ *). 
 
Itung-itungan (dan ukuran): 
Dengan “sakelar otomatis” yang disebutkan di atas, di 
80m SuperLoop bekerja sebagai sebuah loop 1λ 
berukuran penuh (full size), sedangkan di 40m 
dia bekerja sebagai open loop 2λ atau disebut juga Bi-
Square antenna. 
Merujuk Gambar 1 di atas, dapat diamati bagaimana 
akal-akalan Jim untuk mendapatkan pengsakelaran 
otomatis tersebut, yaitu dengan memasangkan 
ladderline/tangga monyet (B) sepanjang 9.14 mtr 
(yang = 1/4λ di 40m), yang menjuntai turun dari 

obrolanobrolan  AAntennantennaMManIaanIa  

130 ft (39.62 mtr) 
Yang membuat prinsip kerja Superloop berbeda 
dengan multibander lain ialah digunakannya 
“sakelar otomatis” (automatic switching), yang 
membuat SuperLoop bisa bekerja sebagai dual 
bander di 80 dan 40m  dengan penunjukan SWR 
yang masih masuk kategori “aman” untuk 
dioperasikan tanpa menggunakan ATU/Antenna 
Tuning Unit. Dengan menggunakan Tuner antena 
ini bisa mencakup semua band amatir dari 80-
10m, bahkan juga sebagai RX antenna yang 
cukup usable – bisa  digunakan -- di 160m, 
seperti yang dilaporkan oleh Gilbert Lappay, 
4F2KWT (Willis Island) di websitenya. Gilbert 
juga menyebutkan bahwa walaupun User’s 
Manual mengrekomendasikan penggunaan ATU/ 
Tuner di semua band, sesudah dilakukan 
penalaan seperlunya di 4F2KWT didapatkan 

Antena 
SuperLoop III (80TM) rancangan Jim, W4FTU*) 
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Modifikasi lain  untuk menyesuaikannya dengan 
sikon setempat adalah mengurangi panjang 
segmen “A” dengan “menarik” kedalam kedua 
isolator di ujung-ujung sisi horizontal dan 
menambahkan isolator pada kedua sisi miring 
“C” (yang sekarang menjadi sisi ”tegak/vertikal”) 
untuk mendapatkan bentuk Square Loop “tak 
beraturan” (karena sisi tegak lebih panjang dari 
separuh sisi horizontal) seperti bisa diamati di 
Gambar 3, yang sepintas dimensinya nyaris 
mendekati dimensi sebuah QuadLoop untuk 
band 20m. Kalau ketinggian yang bisa 
diupayakan tidak mendukung instalasi bagi 

Gambar 1) yang bisa “dipegang” sebagai rujukan 
utama bagi calon pembiksen di sini. Ukuran sisi miring 
“C” dan Ladder line (aslinya menggunakan open wire 
buatan pabrik dengan impedansi 450 ohm) harus 
dieksperimen dengan memahami cara kerja dan “akal-
akalan” yang digariskan Jim  W4FTU seperti yang 
diwedar di atas. 
Kalau hanya ada satu tiang (yang mungkin juga justru 
lebih praktis untuk sikon setempat), instalasi 
SuperLoop bisa di”jungkir” (upside down) sehingga 
didapatkan sosok yang sepintas terlihat mirip bentuk 
sebuah Delta Loop yang diumpan (fed) di sudut puncak 
(apex) seperti pada Gambar 2 berikut. 

obrolanobrolan  AAntennantennaMMananIIaa  

band-band “atas”, antena ini dapat ditala dengan 
mudah (menggunakan ATU) untuk mendapatkan 
kinerja yang optimal.  
Untuk memudahkan penalaan dan menekan losses, 
Dick Steven N1RCT (dalam review-nya di buletin “the 
Digital Journal” edisi Nov. '96) mengrekomendasikan 
untuk mengumpan Super Loop lewat coax sepanjang 
1/2λ di 40m (di N1RCT dipakai 70 ft/21 mtr RG-8X). 
 
Catatan-1:  
Orèk-orèkan ini ditulis dengan merujuk ke gambar 
TANPA SKALA di situs www.radioworks.com, dan 
karenanya hanya ukuran segmen horizontal (“A” pada 
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konfigurasi seperti di Gambar 3 (misalnya 
karena tiang/mast yang ada tingginya cuma 10 
-11 mtr), cara lain adalah dengan menambah 
panjang segmen horizontal “A” -- yang berarti 
mengurangi panjang segmen tegak “C” – 
sehingga didapatkan  bentuk rectangular/
persegi panjang (seperti antena Noviloop 
40/15m dari era 70an) yang mungkin lebih 
mudah penanganan (handling)-nya.   
Namun demikian, modifikasi apapun yang 
dilakukan, perlu diingat “pakem” yang 
menyebutkan bahwa pada antena Loop 
aperture (bidang tangkap), ketinggian bagian 
antena dengan distribusi arus (current 
distribution) yang maxima dan ketinggian 
feedpoint merupakan faktor utama yang 
menentukan keberhasilan kinerjanya – dan 
karenanya bentuk Inverted Delta seperti pada 
Gambar 1 adalah merupakan bentuk 
“kompromistis” yang paling mendekati bentuk 
Loop yang ideal. Dick N1RCT dalam ulasannya 
juga menyebutkan bahwa segmen diagonal (sisi 
miring “C”) cukup membantu dalam 
mengurangi gejala QSB (fading) yang sering 
dijumpai pada QSO DX yang menggunakan 
antena dengan polarisasi horizontal.  
Karena lebih banyak bekerja dengan moda CW dan 
dijital, Dick menambahkan +/- 2 mtr kawat pada sisi 
miring tersebut untuk menggeser frekwensi resonan 
SuperLoopnya lebih ke bawah, ke spektrum yang 
dialokasikan bagi kedua moda tersebut. 
 
*) Catatan-2:  
Bagi mereka yang keder dan ngepèr duluan melihat 

dimensi Superloop ini, barangkali patut menyimak 
upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk lebih 
“membumikan” ukuran-ukuran yang diwedar sepan-
jang tulisan di atas. 
Seperti disebut di depan, di tahun 2009 OM Budi YØOQ 
pernah bereksperimen untuk membonsai SuperLoop, 
di samping untuk membuatnya lebih compact/ringkas 
– sehingga mudah ditangani “sorangan baé” (sendiri) – 



 

halaman  6 [e-QSP – kalawarti elektronik milis ORARI-news] 

kiprah di Top band (160m)  

Dibandingkan band-band HF lainnya, boleh dibilang 
band 160m adalah band yang paling “sepi”, dengan 
penggiat di YB-land yang masih terbilang puluhan saja 
( = ratio nyaris 1 : 1.000 dibanding jumlah callsign 
yang diterbitkan fihak otoritas).  
 

Diantara hal-hal yang membuat “keder” (atau 
“ngepèr”) calon penggiat adalah terbatasnya waktu 
bukaan (saat-saat sekitar SR/sun rise dan SS/sunset 
waktu setempat, dimana kebanyakan amatir sibuk 
dengan kegiatan rutin keseharian mereka), derau/
noise yang merajai band ini (sebutan “kerajaan noise”), 
dan bayangan bahwa antena untuk band ini 
membutuhkan lahan yang luasnya di luar jangkauan -- 
untuk bisa  diupayakan (affordable) -- oleh rata-rata 
amatir di sini.  
Menarik untuk diamati, mode CW merupakan favorit 
bagi kebanyakan operators di band ini, seperti bisa 
dilihat pada catatan di Logbook yang di”maintain” 
sejak 1 januari 1997, menuruti mode yang digunakan 
callsign penggiat di YB-land bisa dipilah dalam kategori 
berikut (urur-urutan berdasar Call area asal): 

 

SSB/CW (7):  
YCØLOW, YBØUNC, YB1PHB, YE1GD, YB2PBX, YF1OO, 
YB8ZY. 
 
SSB only (30): 
YBØAA, YBØDO (SK), YBØFP (operate di Krakatau 
Topband QSO Party, 9 Apr 2006), YBØHD, YBØQN, 
YBØRX (SK), YCØBYT, YCØFFC, YCØIEM, YCØKCI, 
YCØMFS, YCØUTC, YEØAX; YB1BAX, YB1BGC, YB1BML, 
YB1EYR, YB1FCC, YB1HDL, YB1JX, YB1UBE, YC1BN, 
YC1TY, YC1ZAB, YC1ZFA, YC1ZTC; YB2DX, YC2VSE, 
YE2B;  YB4VH  
  
CW only (52):  
YBØARA/9, YBØASG, YBØBAQ, YC/YBØDJH, YBØDPO, 
YBØJAX, YBØLOG, YBØZEE, YCØEHN, YCØHLE/1, 
YCØKNK, YCØLCJ, YCØTOT, YDØNWO/5; YB1A, YB1ALL, 
YB1AME, YB1AQS, YB1BOD, YB1BYY, YB1YA,  YC1COZ, 
YC1HBP, YC1KKK, YC1RAT, YC1RIF, YC1RJR, YD1KEM/
YC1YU, YC1ZTC; YB2BRW, YC/YB2EUZ, YB2UDH, 
YB2UTX, YB2UU, YB2ZEZ, YC2BG, YC2LEV, YC2WWW, 

YB-land Top Banders, periode 1997 ~ 2011 

Pada pertengahan April 2011 -- atas undangan Jo 
YCØLOW -- Preston T Smith N6SS, top bander dari 
Dewey, AZ sempat berkunjung dan beroperasi dari 
stasiun yang berlokasi di Gng. Malang, Ciater, Jawa 
Barat. Pres lama beroperasi sebagai VQ9SS di Diego 
Garcia, pangkalan milititer AS di Samudera Hindia, dan 
memusatkan kegiatannya pada topband (160m) 
hingga dia pensiun dan kembali ke Prescot, AZ, AS. 
Selama +/- 24 jam beroperasi (termasuk tahap 
persiapan, setting dan testing) Pres YB1/N6SS 
menggunakan perangkat dan antena sbb.: 
 

Pres YB1/N6SS QRV di Gunung Malang  

 Transceiver: Elecraft K3 (yang untuk pertama 
kalinya digunakan di Indonesia) 

 Linear Amplifier (legal limit): Acom 1000 di 
 Antena 

TX: Dipole dengan feedpoint setinggi 45 mtr DPT.  
RX: Single wire Beverage dari kabel NYAF (insulasi 

PVC) dia. 2.5mm sepanjang 176 mtr; 
diarahkan ke 300 (azimuth) dengan 
ketinggian rata-rata 1,5 mtr DPT (buatan 
Danu YD1GCL). Lewat transformer (9:1 Z 
ratio, menggunakan binocular toroid Amidon 
BN73-202) antena dihubung-kan dengan 
feedline coax 50 ohm ke hamshack yang 
terletak +/- 100 mtr dari “antenna farm”. 
 
Beberapa "kejutan" dalam operasi April 2011 
ini adalah walaupun musim topband (160m) 
sudah usai pada Maret 2011, namun 
pencapaian Pres pada menjelang Sun Rise 
(WIB) -- bila dilihat dari footprint QSO DX yang 
masuk ke logbooknya - jauh melewati 
harapan semula.  
Beberapa catatan yang tertulis pada ON4KST 
Chat-line pada 14 April 2011 adalah seperti 
yang bisa diamati di halaman berikut:  

Foto 1 - Pres YB1/N6SS sedang setting Elecraft K3 
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 QTR  Callsign   Posting 
18:53:30  YC0LOW Jo   Pres YB1/N6SS cqing on 1822.5 
18:55:45  G3PQA John   good signal  
19:01:32  G3PQA John   Pres good signal up to 569 now. Anyone else in EU hearing him?  
19:01:51  G3PQA John   GM and thanks Jo  
19:04:08  G3PQA John   Jo , are you qrv ?  
19:05:00  YC0LOW Jo   No John, just rxing  
19:08:35  G3PQA John   Jo, Pres good signal s4/6, nice to hear condx open and qso him . My ss was 10 
  mins ago 
19:12:31  YC0LOW Jo   Tnx rprt, John. I will qsp to him  
19:13:38  G3PQA John   Jo, no need as I worked Pres. Hiro, gl later.  
19:15:21  DU1/JJ5GMJ Hiro  Pres seems suffering with QRN 
19:18:01  RA4LW Vlad   Hi guys! yb1 559 hr  
19:51:10 I V3PRK Luis   What a signal from Preston in YB1 ! now peaking 579 !  
20:00:07  N2NL Dave/KH2  Preston must have a Beverage; working EU right through JA calling  
20:00:31  G3PQA John   same here Luis, Pres a solid 579 
20:02:45  E74AW Dado  wow, what a signal  
20:03:50  E74AW Dado  rr John, just come on radio YB1/N6SS huge signal  
20:04:42  IV3PRK Luis   Hi John, quite surprised for such a signal and no noise tonite, hi!  
20:06:45  IV3PRK Luis   I wonder if he is operating from YC0LOW station ....  

Dari data di Logbook tampak bahwa pembukaan 
propagasi setelah SS/Sun Set (WIB) cukup 
mengecewakan, yang ditandai dengan untuk bertukar 
laporan dengan Allison BU2AQ saja amatlah sulit. 
Namun, kegigihan (persistence) akhirnya menang 
dengan keberhasilan menjaring banyak stasiun Eropa, 
terutama setelah 19:00z sampai saat SR/Sun Rise 
(WIB) tiba. 

Diawali pada 11:27 UTC dengan BU2AQ dan diakhiri 
pada 23:11 UTC dengan YB4IR, selama +/- 12 jam 
beroperasi Pres berhasil menjaring 47 stations, yang 
mencakup (ditulis ulang secara acak, tanpa merujuk 
urutan tertentu): BU2AQ, DU1/JJ5GMJ, E74AW, HA8BE, 
I1APQ, IK2YV, IV3PRK, JAØFVU, JA2VPO, JA3FYC, 
JA5BZL, JA9RH, JA9CHI, JA9KRO, JH4UYB, RØ9O, 
RK4FM, RM8W, RW4CY, RZ3QZ, UA3LNM, F5OHS, 
G3GGS, G3LDI, G3PQA, DK9WI, DL1ROJ, DL3BUE, 
DJ7MI, LZ2DF, LZ2JE, LZ2OW, OE5FIN, OK1TN, 
OM2XW, OM5MF, ON5TN, PE5TDM, SM5CEU, SP5EWY, 
SP9IEK, S51V, A45XR, 9M2AX, YB dan Ycs. 
 

Pres N6SS sangat terkesan dengan lokasi stasiun di 
Gn Malang ini (6°43.75' S, 107°39.58' E, Elevasi 
1050 mtr DPL, Grid Locator OI33TG) - apalagi setelah 
melihat Kawah Ratu di Tangkuban Parahu yang 
lokasinya berdekatan (gambar samping).  
Pres berjanji untuk datang lagi tahun depan (2012) 
untuk ikut kontes CQWW 160m CW dari lokasi ini  

[Note: operasi ini berhasil berkat bantuan dan 
dukungan yang diberikan oleh teman-teman 
dari ORARI Pusat (Wisnu YBØAZ, Gjelani 
YB1GJS), ORDA Jabar (Gustian YB1ALL, Anil 
YB1MBA), ORLOK  Bekasi (Yoyon YB1CCF, Joz 
YD1JZ, Terry YC1KAF, Danu YD1GCL, Rizal 
YC1ORZ), ODJ (Leo YD1NWU, Har YBØMWM) 
serta 2 orang Topbanders dari call area 2 
(Dadang YB2EUZ dari ORLOK Temanggung dan 
Ardi YC2LEV dari ORLOK Salatiga, dll. 

 (mohon maaf bila ada yang terlewat untuk 
disebutkan - Jo)] 

Teriring doa semoga Allah SWT menerima amal 
ibadah Almarhum dan memberikan tempat yang 
layak di sisiNya, dan bagi keluarga yang ditinggal-
kan semoga dikaruniakanNya kesabaran, ketabah-
an dan tawakal dalam menghadapi cobaanNya. 
Amin ...  

07/06/2011 Soleman YD2BFQ 
11/06/2011 Chaidir Salim YC6NCS 
14/06/2011  Darussalim YD6RUS 
16/06/2011 Supangat - YC0SPG 
04/07/2011 Syam M. Akil YB8NA 
05/07 2011      Capt (Pilot) Sudaryono YBØBII 
09/07/2011 Dedy Saputra.M.Eng YB4SGM 
14/07/2011 Edward Wahid YB7KD  
28/07/2011.   Iskandar A.Q. Saleh (Cune) YBØCAK 
18/08/2011 B. Arismunandar YBØEAH 

Silent Keys   

kiprah di Top band (160m)  
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juga memungkinkannya untuk dibuat rotatable (bisa 
diputar-puter). 
Usaha memperpendek sisi horizontal “A” dilakukan dengan 
mengganti sisi miring “C” dengan “konstruksi” linear 
loading yang dibuat dari pipa aluminium dan kawat yang 
ditlusupin ke joran pancing fibreglass. 
Pada sketsa yang di-imil-kan ke beberapa rekans, OM Budi 
tidak memberikan ditil ukuran-ukuran (yang sudah disam-
paikannya di udara), tetapi merujuk ke Gambar 4 berikut 
rasanya tidak terlalu sulit bagi rekans yang ingin menjajal 
sendiri kiat pembonsaian yang telah dilakukannya -- namun 
tetap perlu diingat pakem yang menyebutkan bahwa pada 
perakitan dan instalasi antena Loop upayakan untuk meng-
optimal-kan aperture (bidang tangkap), posisi ketinggian 
bagian antena dengan distribusi arus yang maxima serta 
feedpoint-nya.  
Di YCØOQ modifikasian SuperLoop  ini di-mount pada 
potongan pipa besi dia. 1.5”, yang kemudian dipakainya 
sebagai mast/tiang untuk “menegakkan” antenanya di 
atas balkon lantai 2 di QTH-nya.  

Hari-H peluncuran adalah 31 Januari 1961, saat 
Ham "mengangkasa" sebagai awak dari kapsul 
Mercury MR-2 dari pusat peluncuran wahana ang-
kasa  Cape Canaveral (kemudian Cape Kennedy) 
di Florida. 
Penerbangan sub-orbital yang cuma 16 menit 39 
detik itu berakhir dengan  selamat, yang ditandai 
dengan terceburnya kapsul MR-2  ke Atlantik, di 
mana Ham ditunggu tim penyelamat dari kapal 
USS Donner, yang menemukannya dalam 
keadaan sehat, cuma dengan sedkit lecet 
dihidungnya !!! 
 

Bandingkan dengan rekor Laika, anjing 
angkasawan Russia yang 4 tahun lebih duluan 
(3 November 1957) bertahan selama ± 7 jam 
meng-orbit Bumi pada lintasan elips dengan 
ketinggian 212 ~1660 Km dengan wahana 
angkasa Sputnik-2)  

 

Seusai gegap gempita penerbangan ini, Ham 
menjalani masa pensiun dini (sebagai 
angkasawan) selama 17 tahun di Kebun 
Binatang Nasional di Washington DC (kemudian 
di North Carolina), sebelum akhirnya meninggal di 
usia 26 tahun  pada 19 Januari 1983. 
Jenazahnya  dibawa ke Armed Forces Institute of 
Pathology (AFIP) untuk diotopsi, yang kemudian 
memutuskan untuk menyimpan dan 
mengawetkan kerangka Ham bagi berbagai 
kajian ilmiah, sedangkan wadaq-nya (minus 
kerangka) diterbangkan untuk dimakamkan  di  
International Space Hall of Fame di Alamogordo, 
New Mexico. 

 

Kerangka Ham sekarang disimpan di  AFIP's 
National Museum of Health and Medicine, 
berjejeran dengan kerangka para prajurit tak 
dikenal dari era perang saudara (Civil War) 
antara Amerika Utara (the Union, yang sudah 
tidak mengenal perbudakan) dan Selatan (the 
Confederation, yang masih mempertahankan 
perbudakan)  di Gettysburg (1861–1865). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio  
http://www.qsl.net/ac6xi/faq.html#What%20is%

20Ham/Amateur%20Radio 
http://www.ac6v.com/73.htm#cq 
Berbagai situs NASA dan US Air Force 

<< Dari halaman 3  << Dari halaman 5 

 
 

Faith  
makes all things possible, 

Hope  
makes all things work, 

Love  
makes all things beautiful, 

 

so May Allah  
bless you with all of these three  

 
Teriring faith, hope and love  

dari lubuk hati 
kami sekeluarga mohon maaf lahir bathin 

Selamat Ied’ ul Fitri 1432 H 
 

[bam ybØko/1 & klrg] 

 

So, model manapun yang hendak anda jajal, selamat ber-
eksperimen, and ENJOY home brewing your own antenna ... 
[bam] 


