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PADA HARI ULANG TAHUN ke-49
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
TANGGAL 9 JULI 2017

Salam ORARI !
Rekan-rekan DPP, Pengurus dan anggota ORARI di seluruh Tanah Air.
Pertama-tama masih di bulan Syawal ini saya mengucapkan Selamat Idul
Fitri 1438 Hijriah kepada seluruh anggota ORARI yang merayakannya.
Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadhan dapat diterima oleh
Allah SWT, dan dosa-dosa kita diampuni untuk menggapai kemenangan
dan dapat kembali ke fitrah.
Kepada seluruh anggota ORARI yang belum lama ini selesai bertugas di
posko-posko dukungan komunikasi Angkutan Lebaran 2017 di seluruh
Tanah Air, saya ucapkan terima kasih. Semoga amal baik saudara
mendapat balasan dari Tuhan YME.

Rekan-rekan DPP dan Pengurus serta anggota ORARI di seluruh Tanah Air.
Pada hari ini tanggal 9 Juli 2017, Organisasi yang sama-sama kita cintai
ini genap berusia 49 tahun.
Kita telah memasuki era kemajuan teknologi informasi dan perkembangan
alat komunikasi yang sangat pesat, dan keberadaan Amatir Radio sempat
mengalami masa surut, namun pada saat terjadi bencana yang
mengakibatkan alat-alat komunikasi modern tidak berfungsi, ternyata
Amatir Radio dengan perangkat radio yang konvensional mampu
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menggantikan alat-alat komunikasi modern yang tidak berfungsi saat
terjadinya bencana.

Dengan pelaksanaan tugas sebagai Cadangan Nasional di bidang
Komunikasi Radio, terutama dalam kondisi bencana, keberadaan ORARI
kembali dikenal pemerintah dan masyarakat, dan anggota ORARI terus
bertambah hingga saat ini mencapai lebih dari 50 ribu anggota yang
tersebar di 32 ORARI Daerah di tingkat provinsi dan lebih dari 370 ORARI
Lokal di tingkat Kabupaten/Kota.
Walau tetap menggunakan alat komunikasi radio konvensional, tidak
berarti bahwa anggota ORARI tidak mengikuti perkembangan teknologi
informasi dan alat-alat komunikasi modern.
Sebagaimana kita maklumi bahwa tujuan ORARI adalah mewujudkan
Amatir Radio yang berpengetahuan dan terampil di bidang komunikasi
radio dan teknik elektronika radio, untuk diabdikan bagi kepentingan
bangsa dan negara. Sedangkan kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan
latih diri, saling berkomunikasi dan melakukan eksperimen di bidang
teknik radio.
Selain telah memanfaatkan teknologi informasi digital melalui sistim
APRS dan internet dengan menggunakan sistem ROIP, ORARI juga telah
memanfaatkan satelit.

Rekan-rekan DPP, Pengurus dan anggota ORARI di seluruh Tanah Air.
Masih terkait pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan
sangat pesat, ORARI Pusat telah mengembangkan website ORARI yang
tidak terbatas sebagai sarana informasi, melainkan juga sebagai sarana
komunikasi timbal balik, sehingga Website ORARI dapat dimanfaatkan
baik oleh Pengurus dan Anggota ORARI maupun oleh pemerintah dan
masyarakat. Website ORARI juga dikembangkan sehingga dapat digunakan
untuk kepentingan dokumentasi dan database keanggotaan ORARI.
Hari ini, ORARI Pusat meluncurkan aplikasi ORARI untuk telpon genggam
atau aplikasi smartphone ORARI. Dengan aplikasi tersebut anggota ORARI
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bahkan masyarakat umum dapat lebih mudah dan cepat bertukar
informasi dan berkomunikasi, baik mengenai kegiatan amatir radio,
berita kebencanaan, maupun berita-berita lain yang aktual dan menarik.
Saat ini kita sedang diterpa berbagai isyu yang mengancam keutuhan
bangsa Indonesia. Maraknya berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian di
media sosial serta munculnya gerakan radikal dan terorisme akhir-akhir
ini hendaknya dapat menjadi perhatian ORARI.

Bagaimana ORARI yang memiliki anggota tersebar di seluruh pelosok
tanah air dapat ikut berperan dalam menangkal berita palsu dan ujaran
kebencian yang dapat memecah belah kita; bagaimana anggota ORARI di
daerah-daerah perbatasan dapat ikut memberikan informasi gerakangerakan radikal dan teror yang masuk ke negara kita.
Saya minta kepada Pengurus ORARI, baik di Pusat, Daerah, maupun Lokal
serta anggota ORARI untuk secara aktif mengirimkan informasi dan berita
serta foto dan/atau video berbagai kegiatan Amatir Radio maupun berita
lain yang menarik dan aktual serta bermanfaat baik bagi ORARI maupun
masyarakat luas melalui aplikasi smartphone ORARI.
Dengan aplikasi smartphone ORARI, diharapkan seluruh anggota ORARI
juga dapat ikut meredam berita-berita palsu dan menyesatkan yang
akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat, serta dapat memberikan
informasi secara cepat bila diketahui ada kegiatan yang mencurigakan di
lingkungan masing-masing.

Rekan-rekan DPP dan Pengurus serta anggota ORARI di seluruh Tanah Air.
Hubungan yang erat antara ORARI Pusat dengan Kementerian Komunikasi
dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kemeterian Pertahanan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, POLRI, BASARNAS,
BNPB, serta Kwarnas Pramuka, saya harap dapat ditindak lanjuti di
Daerah, terutama terkait dukungan komunikasi pada keadaan bencana
maupun kegiatan lain, sehingga keberadaan ORARI semakin dirasakan
manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat.
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Sebagai Anggota ORARI, kita terikat dengan kode etik Amatir Radio, yang
berarti dalam kegiatan dan perilaku kehidupan harus benar-benar
menghayati keberadaan sebagai seorang Amatir Radio.
Sebagai Amatir Radio, kita harus mengikuti tata cara berkomunikasi dan
mematuhi Peraturan Pemerintah terkait penggunaan frekuensi dan
kekuatan/daya yang diperbolehkan untuk dipergunakan dalam
berkomunikasi. Hal ini perlu saya garis bawahi karena hingga saat ini
masih ada anggota bahkan pengurus ORARI yang melakukan pelanggaran
dalam tata cara berkomunikasi.

Saya minta kepada seluruh Pengurus dan Anggota ORARI untuk menaati
Peraturan Pemerintah dan tata cara berkomunikasi yang merupakan
perwujudan tanggung jawab sebagai pemegang ijin amatir radio. Dan
saya berharap ORARI Daerah dan ORARI Lokal dapat melakukan
pembinaan kepada anggota ORARI di Daerah dan Lokalnya masing-masing,
terkait tata cara berkomunikasi agar tidak terjadi lagi pelanggaran.
Jangan sampai karena ulah beberapa Anggota ORARI yang melakukan
pelanggaran, nama ORARI menjadi tercoreng, tidak saja secara nasional,
melainkan juga secara internasional, apalagi sudah ada keluhan dari
amatir radio mancanegara dan teguran dari IARU Region 3.
Tahun ini pemerintah akan memulai pengurusan Ijin Amatir Radio atau
IAR secara daring atau online. Saya berharap Pengurus ORARI Daerah dan
Pengurus ORARI Lokal dapat berkoordinasi dengan UPT Balmon setempat
agar secara bersama-sama dapat melakukan sosialisasi pengurusan IAR
secara daring tersebut kepada anggota dan calon anggota ORARI, agar
pengurusan IAR dapat lebih mudah dan cepat.

Rekan-rekan DPP, Pengurus dan anggota ORARI di seluruh Tanah Air.
Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama 49 tahun perjalanan
Organisasi, tentu masih banyak yang belum memuaskan.
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Semua permasalahan yang kita hadapi tidak mungkin dapat kita atasi
sekaligus, dan semua yang menjadi harapan tidak mungkin dapat dicapai
bila kita tidak bersatu dan bahu membahu membangun Organisasi yang
kita cintai ini, serta terus berjuang untuk meningkatkan kemampuan kita
masing-masing.
Tahun depan, ORARI akan merayakan ulang tahunnya yang ke-50 atau
tahun emas ORARI. ORARI Pusat telah merencanakan berbagai kegiatan,
termasuk penerbitan perangko peringatan 50 tahun ORARI yang ditanda
tangani oleh Presiden.
Berapa kegiatan dalam rangka 50 tahun ORARI antara lain sayembara logo
50 tahun ORARI, Special call, Kontes internasional, Pameran dan Festival
Amatir Radio, pemberian penghargaan kepada ORARI Daerah yang
berprestasi, pembuatan PIN 50 tahun ORARI dan lain-lain. Mari kita
gunakan momentum 50 tahun ORARI untuk meningkatkan citra ORARI dari
berbagai segi.

Pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun ORARI, kita perlu melakukan
introspeksi terutama sudah sejauh mana kita dapat memelihara tali
persaudaraan diantara kita dengan bergiat di ORARI. ORARI yang
beranggotakan berbagai latar belakang suku, agama, golongan, usia,
pendidikan bila dapat terus memelihara tali persaudaraan tentu dapat
menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini sedang
diuji oleh berbagai isyu mengenai kebhinekaan dan toleransi.
Saya percaya, dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh, tidak saja
ORARI, melainkan bangsa Indonesia akan kuat; dengan disiplin yang tinggi
kita akan mampu meraih apa yang kita harapkan; dan dengan
ketrampilan serta penguasaan ilmu pengetahuan, kita akan maju.

Rekan-rekan DPP, Pengurus dan anggota ORARI di seluruh Tanah Air.
Mengakhiri sambutan saya ini, kepada rekan-rekan DPP dan Pengurus
serta Anggota ORARI di seluruh Tanah Air, saya mengucapkan terima kasih
atas kesetiaan dan pengabdian saudara kepada ORARI, dan kepada
Masyarakat dan Bangsa Indonesia sehingga ORARI dapat tetap eksis dan
semakin maju dalam usianya yang ke-49 tahun.
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita. Aamiin.
Dirgahayu ORARI !!!

Banjarmasin, 9 Juli 2017
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Ketua Umum,

H. ABIDIN H.H. – YB7LSB

