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SEJARAH IOTA
ISLAND ON THE AIR (IOTA) dalam artikel yang ditulis pada tahun 2014 tentang kegiatan
IOTA sepenuhnya di bawah management RSGB (Radio Society Great Brithain), maka
sejak akhir 2014 mulai disusun  IOTA Managemen Baru yang di kelola secara Struktur
Internasional dengan memiliki Personal headquarter (HQ) yang lengkap yang terdiri dari
beberapa orang dari luar RSGB. Dan hasilnya IOTA managemen baru yang disebut IOTA
Ltd.  yang di luncurkan pada   50 th  ulang tahun IOTA  pada tanggal 26 Mei 2016. 

Setelah dua tahun kemudian terjadi perkembangan besar setelah terbentuknya IOTA Ltd,
seperti sebuah perusahaan nirlaba,  yang mana IOTA sudah terpisah dari RSGB. 

Salah satu langkah awal adalah memperkenalkan perangkat lunak (Computer System)
yang memungkinkan membantu admininstrasi pemberian kredit IOTA dengan  cepat
bekerja untuk mencocokkan QSO peserta dengan log di Club Log dan ARRL's  Logbook
of the World  (LoTW), dan di buktikan dengan kartu QSLfisik ketika melakukan confirmasi
qsl ke IOTA Management.

Roger Balister, G3KMA dilantik sebagai Manajer Program IOTA.yang masukkan  dalam
CQ DX Hall of Fame pada Mei 2016 atas keterlibatannya selama bertahun-tahun sejak
Maret 1985
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Selamat datang di IOTA, Islands On The Air

IOTA adalah program kegiatan yang menarik dan inovatif yang telah menarik minat
ribuan amatir radio di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1964, mempromosikan kontak
radio dengan stasiun-stasiun yang terletak di pulau-pulau di seluruh dunia untuk
memperkaya pengalaman semua yang aktif di band-band amatir dan, untuk melakukan
ini, ia memanfaatkan situasi alam yang tersebar luas di pulau-pulau sekitarnya. 

Kegiatan Ini dikelola oleh Islands On The Air (IOTA) Ltd (disebut di sini Manajemen
IOTA) dalam kemitraan dengan Radio Society of Great Britain (RSGB).

Manajemen IOTA telah mengelompokkan pulau-pulau di seluruh dunia menjadi sekitar
1.200 'grup IOTA', karena alasan geografi, yakni pulau-pulau  yang memenuhi syarat,
versi IOTA di setiap grup dan telah menerbitkan daftar pada IOTA Direktori dan di situs
web IOTA.

Dan Indonesia hanya terdaftar sebanyak 56 Nomor IOTA dari seluruh pulau yang
ada di Indoensia sebanyak 17 ribu pulau. (lihat gambar PETA Indoensia dgn no
IOTA  terlampir).

Dalam kegiatan IOTA terdiri dari :

IOTA Island Chaser (Pemburu IOTA) adalah mareka yang melakukan kontak (qso)
melalui radio saat kegiatan IOTA berlangsung,  setidaknya satu slot atau 1 kali log.

IOTA Island Activator Pelaku kegiatan IOTA yang akan memancar radio dari pulau yang
sudah di tentukan. Untuk malayani station Pemburu IOTA yang memanggil dan
melakukan qso serta membuat log qso nya.

Manajemen IOTA
Akan mendorong persaingan yang bersahabat di antara para pemburu dengan
mempublikasikan rincian kinerja peserta dengan mempersiapkan Sertifikat, Honor Roll
serta penghargaan lain nya dan membuat daftar tahunan.penghargaan dan penghargaan
prestise.
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Perkembangan terkini
Islands On The Air,
Selanjutnya disebut sebagai IOTA Ltd, didirikan pada awal 2016 seperti layaknya sebuah
Perusahaan yang memiliki jaminan dalam Aturan Hukum Inggris yang berlaku, dalam
kemitraan dengan Radio Society of Great Britain (RSGB). Di bawah Memorandum of
Understanding RSGB menyerahkan tanggung jawab penuh  kepada IOTA Ltd. untuk
semua aspek program IOTA, manajemen, strategi, kebijakan, keuangan,
pengembangan, promosi dan pemasaran.

IOTA Ltd terdaftar atas nama Roger Balister, G3KMA.

Penggemar IOTA harus yakin bahwa perusahaan baru sepenuhnya berkomitmen untuk
mempertahankan IOTA dengan baik menetapkan jalur sebagai program internasional
utamanya membawa peningkatan aktivitas ke band amatir.

IOTA Ltd.
Sekarang memiliki Struktur yang luas dalam Team Manajemen dilengkapi dengan
Dewan pimpinan terdiri dari :

Roger Balister G3KMA : sebagai Manajer Umum dan Koordinator Program,
Cezar Trifu VE3LYC : sebagai Wakil Manajer Umum dan Manager Operasi,
Charles Wilmott MØOXO : sebagai Manajer Penghargaan,

Sebagai Anggota Dewan :
Hans - Georg Goebel DK1RV, Jim Nakajima JA9IFF, Ghis Penny ON5NT dan
Dan Sullivan W4DKS.

Stan Lee G4XXI adalah Sekretaris Perusahaan dan Bendahara,
Johan Willemsen PA3EXX adalah Manager IT
Bob Cox K3EST adalah Deputi Pengelola Operasional (Memimpin Team Validator).

IOTA Memiliki 4 anggota sebagai Penasehat, yakni  :
1. Michael Wells G7VJR,
2. Mauro  Pregliasco I1JQJ,
3. Bob Barden MD0CCE
4. Donald Chamberlain W9DC.
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Memiliki 23 Unit Pos pemeriksaan di 20 negara.
Bersama-sama mereka membentuk Tim Manajemen IOTA berkomitmen untuk
kesuksesan Program IOTA.

Saat ini sistem IT mulai diluncurkan pada tahun 2016 di  Situs web IOTA di  www.iota-
world.org.

Fitur paling signifikan adalah pelayanan QSLing tanpa kertas (QSLs bukan fisik)
melalui pencocokan QSO dengan log di Club Log dan pada tahun 2020 dan pada
Log On The World (LoTW).

Ini merupakan sebuah pengalaman sekaligus  memperkaya program melalui sistem baru
yang terintegrasi. Sistim baru yang kelola secara IT oleh Team yang di Pimpin oleh Cezar
Trifu VE3LYC telah bekerja sepanjang waktu untuk menambah operasi IOTA yang Valid
agar dicocokan agar dapat ditangani untuk mendapatkan IOTA kredit.

Frieds of IOTA (FOI)

Untuk membantu pendana yang diperlukan oleh Managemen dalam mejalankan System
baru, sebesar GBP 25.000, (Rp. 500 juta)  untuk memenuhi biaya investasi, dan
opearsional awal, telah dibantu oleh FOI (Friend of IOTA)  pada bulan Juni 2016 sebagai
kelompok pendukung program IOTA.

Selain itu FOI juga bertujuan untuk memberi kesempatan kepada penggemar IOTA tidak
hanya untuk berpartisipasi dalam salah satu program DXing paling aktif di dunia tetapi
juga diharapkan dukungannya dengan berdonasi (memberikan bantuan) untuk
kelangsungan kegiatan IOTA hingga masa yang akan datang.
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PERNYATAAN MISI

Untuk meningkatkan aktivitas pada pita Frekuensi Amatir Radio dengan
mendorong operasi dari lokasi pulau, dan hasil kontak (qso) akan di simpan di
Database Kontak (QSO) yang dibuat oleh peserta IOTA.
Untuk mengenali kinerja tinggi para pencinta kegiatan IOTA dalam melakukan
kontak dan langsung mengikuti program penghargaan.

TUJUAN PROGRAM
Program IOTA (Islands On The Air) adalah program aktivitas band radio amatir HF /
VHF, yang dikelola oleh Island On The Air (IOTA) Ltd (Manajemen IOTA) dalam
kemitraan dengan Radio Society of Great Britain (RSGB).

Tantangan Performa

Program IOTA dengan konsep kontak (berkomunikasi) dengan pulau pulau
Merupakan ide seorang SWLer Geoff Watts, BRS-3129 pada tahun 1964. Dan akhirnya
dibentuklah ISLAND ON THE AIR dengan usul nya memberikan Penghargaan kepada
Pemburu IOTA seperti yang dilakukan oleh para DXer untuk mencapai DXCC. Sehingga
IOTA menyiapkan  dua penghargaan yang bergengsi di peruntukkan kepada IOTA
Chaser (Pemburu IOTA)
Penghargaan  yang di siapkan oleh IOTA Managemen bagi pemburu IOTA antara lain :

1. IOTA 750 telah melakukan qso valid dengan 750 pulau IOTA Ref di dunia berupa
Plakat Keunggulan 750 pulau IOTA di dunia.

 
2. IOTA 1000 telah melakukan qso valid qso dengan 1000 pulau IOTA Ref di dunia

berupa Piala Keunggulan 1000 pulau IOTA di dunia.

IOTA Management juga menyediakan IOTA Sertifikat setiap claim QSO:

IOTA 100, IOTA 200, IOTA 300, IOTA 400, IOTA 500, IOTA 600, IOTA 700, IOTA 800,
IOTA 900, IOTA 1000, IOTA 1100, IOTA 1200

Bagi Peserta yang ingin memilikinya dapat di claim via online. Untuk pencocokan QSO
dengan log di Club Log dan pada tahun 2020 dan pada Log On The World (LoTW).
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PERSYARATAN KARTU QSL

Pertumbuhan popularitas Program IOTA yang terus berlanjut membuat penyederhanaan
prosedur pemeriksaan kartu (QSL Card)  menjadi penting. QSL Card yang diajukan untuk
kredit harus menunjukkan dengan jelas tanda panggil yang digunakan di udara dan lokasi
pulau pada saat kontak:

1) Tanda panggilan yang digunakan untuk operasi harus dicetak ( tidak ditulis
tangan atau sebagian ditulis tangan),

2) Nama pulau tempat operasi berlangsung harus dicetak (bukan tulisan tangan)
pada kartu QSL, karena Nomor Referensi IOTA saja tidak cukup,

3) nama pulau harus sesuai yang dikenali melalui daftarnya pada Direktori IOTA
atau di situs web ini. Kartu dengan nama pulau yang ditulis tangan tidak akan
pernah diterima dan akan ditolak.

CATATAN UNTUK AKTIVATOR

Anda tidak diharuskan memiliki kartu QSL yang dicetak secara khusus, terutama jika
Anda hanya mencatat sejumlah kecil QSO. Namun, jika Anda menggunakan kartu yang
dirancang untuk panggilan rumah Anda, Anda harus memastikan bahwa semua
informasi yang diperlukan di atas bersama dengan data QSO tercetak dengan jelas pada
label komputer – lihat contoh di bawah. Namun perhatikan bahwa, di mana lokasi rumah
itu sendiri di sebuah pulau, apakah berlaku untuk IOTA atau tidak, ini bisa membuat
ambiguitas dan kartu semacam itu mungkin ditolak.
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PERSYARATAN MENGIKUTI PROGRAM IOTA
Untuk Pemburu Pulau (IOTA Chaser)  persyaratan utama untuk kontak yang valid
adalah  :

 (LISENSI) Izin sesuai dengan ketentuan lisensi operator,
tunduk pada aturan program tentang penggunaan remote
stasiun repeater atau satelit sesuai operasional nya.

 (OPERATOR) oleh operator secara pribadi,
 (LOKASI) dari entitas DXCC yang sama dan dari tanah lokasi berbasis,
 (TANGGAL) sejak 15 November 1945,
 (BANDS) di mana saja band berlisensi untuk operator itu adalah ditentukan dalam

aturan untuk Sebuah teori dari aplikasi,
 (MODES) dalam mode Telepon, CW dan / atau Data.

Untuk Aktifator / Pelaksana IOTA di Pulau ini sama persyaratan diatas,
kecuali Jika Operatornya akan melakukan operasional diluar dari pada wilayah
nya, Negara nya, Lokasi nya, maka operator / aktifator harus memiliki dokumen
seperti :

 (LISENSI) sesuai dengan persyaratan perizinan operator di negara yang
bersangkutan,

 (LOKASI) dari pulau yang terdaftar sebagai valid untuk IOTA di Direktori IOTA atau
di web IOTAsitus, baik di entitas DXCC yang sama atau tidak,

 (IZIN) dengan izin tertulis jika diperlukan dari pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau pulau pemilik untuk mendarat dan beroperasi.

Untuk pertama kali melakukan operasional IOTA di sebuah pulau yang ber nomor IOTA
baru, sebgaimana ketentuan sebelumnya. Manajemen IOTA membutuhkan minimal
1000 QSO dalam 5 benua dilakukan dengan mode SSB (Teleponi)  atau CW, namun
untuk program yang sekarang  di perbolehkan jika operasi pertama tidak membuat total
yang di maksud,  maka kekurangan tersebut dapat dibuat pada operasi berikutnya
walaupun dengan oleh stasiun atau operator lainnya yang mana tidak ada minimal
ditentukan jumlah kontak yang diperlukan untuk operasi dari nomor yang ada pada group
IOTA itu.
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Pelaksana Kegiatan IOTA di Pulau sebagai Aktifator
Wajib memberikan :

 BUKTI KEHADIRAN DIPULAU :
untuk membuat dan  menyimpan semua dokumentasi yang berkaitan dengan
operasi mereka dan mengirim dokumentasi operasionalnya di pulau kepada IOTA
Managemen. Sebagai Bukti Kehadiran dan oprasionalnya.

 KONFIRMASI KONTAK (QSO) :
Sebagai Bukti hasil Komunikasi / kontak yang juga tercatat dalam LOG, maka
Aktivator / Pelaku IOTA di pulau harus menyediakan QSLcard (Kartu Konfirmasi)
dicetak dengan nama pulau (ini adalah persyaratan).yang nantinya akan
dibutuhkan  oleh IOTA Chaser yang sudah ter LOG (terjadi Pertukaran QSL Card).

Menyadari bahwa bagi banyak penggemar pulau, penggunaan biro QSL adalah satu-
satunya cara yang layak untuk mendapatkan kartu QSL, maka IOTA Manajemen
berharap setiap Team Pelaksana IOTA Aktivator Pulau menunjuk QSL Manajer untuk
tujuan QSLing, sekaligus melakukan hubungan dengan IOTA Managemen dan
pengurusan dalam rangka kegiatan operasional nya.
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TATACARA UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN IOTA DXpedition
SEBAGAI AKTIVATOR PULAU :

1. Perencanaan
- Menyusun  perencanaan untuk melakukan Kegiatan IOTA DXpedition.
- Menentukan Pulau yang akan menjadi lokasi Kegiatan, dengan memastikan

Posisi / Letak Pulau tersebut secara geografis, koordinat, jika perlu perkiraan
jarak antara pulau induk dan pulau yang di pilih sebagai posisi kegiatan.
SEBAIKNYA PULAU YANG AKAN DI PILIH ADALAH PULAU YANG
TERDAPAT DI IOTA DIRECTORY.

- Menyusun Anggota Team yang akan menjadi Aktifator di pulau, melakukan
Rapat Koordinasi bersama Team.

- Memastikan Alat Transportasi menuju Pulau yang aman.
- Membuat rencana Jadwal pemberangkatan dan pelaksanaan.
- Memilih QSL Manager.
- Menyurat ke IOTA Management untuk rencana Kegiatan nya.
- Jika sudah ada jawaban dari IOTA Management, dan dinyatakan

DIPERSIHKAN, maka Team menyurat ke Pemerintah (SDPPI) melalui
Organisasi untuk pengajuan IZIN KHUSUS.

- Setelah mendapat Izin Khusus (Callsign) selanjutnya menyurat kembali
kepada IOTA Management dengan menindak lanjuti kegiatan yang di maksud
tersebut yang sudah di lengkapi dgn Data Lisensi, Callsign khusus dan nama-
nama anggota Team, untuk meminta VALIDASI. Jika semua data-data sudah
lengkap atas hasil pemeriksaan dari Team Validator IOTA Management, paling
lambat 3 x 24 jam, sudah ada jawaban nya.

- Mempersiapkan Peralatan – peralatan yang di butuhkan dalam kegiatan ini
antara lain :

 Tenda dan Tikar (jika tidak ada fasilitas tempat tinggal di pulau).
 Genset (sekalipun dipulau tersedia sarana Listrik).
 Power Supply
 Radio
 Antenna dan tiangnya jika di perlukan.
 Kabel Instalasi Listrik lengkap stop kontak, dan untuk Penerangan.
 Coaxial Cable (siapkan ukuran yang cukup)
 Camera, Kompas dan GPS.
 Dan lain lain peralatan yang dibutuhkan untuk makan/minum, Obat-

obatan dan MCK.
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2. Pelaksanaan :
Setelah mendapat Validasi darki IOTA Ltd dan Lisensi dan Callsign dari
Pemerintah (SDPPI) melalui organisasi ORARI, maka QSL Manager mulai
bekerja dengan membuat design Spanduk, Publikasi,  dan membuka web
account pada Club Log, LoTW dan QRZ.com atas nama Special Call
Kegiatan IOTA nya. Jika perlu QSL manager membuka Paypal Account.

Jika semua sudah rampung baik dukumen maupun peralatan dan transportasi
sudah siap, maka Team siap berangkat ke pulau dengan meastikan diri bahwa
kodisi anggota team dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan Kegiatan
Petualangan ke Pulau melakukan IOTA DXpedition.

Pastikan pelaksanaan sesuai jadwal yang sudah di laporkan ke IOTA
Management, karena data yang di sampaikan saat meminta Validasi, itu yang
akan di publish keseluruh dunia meluai website-website yang terkait dengan
Kegiatan IOTA DXpedition seperti : DXWorld, IOTA DXpediton report, IREF,
semua akan membantu publishing kegiatan nya, hingga diketahui oleg para IOTA
Chaser yang jutaan jumlahnya di dunia.

Tiba di pulau jika pulau itu terdapat penduduk, sebagai tamu, team harus melapor
kehadiran nya kepulau itu untuk apa dan berapa lama, kepada kepala
pemerintahan yang berada di pulau itu. Dan meminta izin serta bantuan mereka
untuk kesuksesan kegiatan ini. Jika tidak ada penduduk, maka carilah tempat yang
agak terbuka dan aman.

Mulailah mendirikan Tenda jika harus pake tenda, tapi jika ada tempat tinggal bias
di pakai, sebaiknya langsung saja ditempat tersebut, yang penting aman sebagai
tempat kegiatan.
Aturlah semua peralatan Komunikasi, paling utama posisi antenna, jika
menggunakan beberpa antenna usahakan posisi antara antena agak berjauhan,
maka sebaik nya bawalah coaxial kabel yang panjang, agar bisa diatur posis
berjarak jauh.sehingga tidak saling ganggu.

Jika semua peralatan komunikasi sudah siap setelah di uji  sudah OK, PC (Laptop)
untuk l;og sdh siap, maka tiba waktu jadwal nya untuk memulai, maka mulailah
melakukan panggilan dengan menyebut : CQ IOTA CQ IOTA CQ IOTA OC-……
this is 7A1IOTA rqz.



 

Made by Din YB8RW 2018

By : YB8RW  2018

Berharap di pulau itu bisa dapat signal HP, untuk bisa komunikasi dengan teman
untuk di lakukan pubish atau cluster ketika sudah berjalan, dan cara itu akan
membantu memperbanyak qso dan log kita dan pasti akan dipanggil oleh banyak
station berebutan.

Ketika sedang dalam panggilan terdapat banyak station yang memanggil secara
acak dan sulit utk di dengar, maka Operator HARUS lakukan cara SPLIT tapi
jangan menyebutkan split up atau down nya. Krn akan sama saja mereka akan
ngumpul lagi disitu.

Misalnya :  CQ IOTA CQ IOTA CQ IOTA OC-…… this is 7A1IOTA please up five
(5)… UP five (5) jangan disebut kan 5 nya, cukup Please Up atau
CQ IOTA CQ IOTA CQ IOTA OC-…… this is 7A1IOTA Please up…
Nanti operator yang hunting mereka, ketika operator menybut please up,
para pemburu IOTA akan up sendiri mencari tempat masing2 dan memancar,
kita scan freq radio kita ketas secara perlahan dan mendengar tapi radio kita
tetap dalam pengaturan SPLIT, jiks asudah ada terdengar salar satu station
di freq up itu, panggilah dia, maka kita akan mendengar nya seolah hanya
kita berdua yang bicara saling report…. Selanjutnya panggila lagi tetap
dengan akhiran please UP.

Dengan cara seperti ini membuat Operator akan semakin betah dan semakin
menyukai kegiatan ini, karena disitulah  serunya  katika melakukan Pile UP. Akan
terasa asyik nya ber pile up. Bisa lupa makan nich operator nya ha ha ha.

Lakukan terus, bergantian dengan operator lain nya agar semua bisa menambah
pengalaman menjadi operator sekaligus melatih diri untuk lebih bisa
mendengar/menerima dan mengirim (report).

Hingga tiba waktu berakhir kegiatan, tentunya akan menjadi Pengalaman bagi
Para Anggota Team.Persiapkan untuk Pulang ……
…JANGAN LUPA BERSIHKAN LOKASI / TEMPAT YANG DI GUNAKAN
SEBAGAI  BASE STATION , JANGAN TINGGALKAN SAMPAH, DAN JANGAN
BUANG SAMPAH KELAUT !!!!
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Selama dalam kegiatan dari awal hingga akhir di ambil foto-foto sebagai
Dokumentasi, utamanya foto Pulau, foto lokasi base station Portable, foto
Peralatan dan Antena yang di gunakan, foto Alat Transportasi, Tiket Transportasi,
Video sedang melakukan komunikasi.
Jangan Lupa !!! karena foto-foto ini akan di kirim ke IOTA Mangement sebagai
bukti kegiatan IOTA DXpedition sebagai pendukung Validasi operational.

3. Penutupan Kegiatan :

Kegiatan IOTA DXpedition sudah selesai dan Team kembali ke rumah masing
dalam keadaan sehat dan pasti banyak pengalaman.

Saat nya QSL manager bekerja untuk urusan QSLing :

o Memeriksa hasil Log secara keseluruhan.
o Upload Log ke CLUB LOG, LoTW dan download Log ke qrz.com.
o Mendesign QSL Card dengan menampilkan Tulisan Nama Pulau yang

Jelas, nomor IOTA yang Jelas, Callsign yang Jelas, dan report nya ditulis
dengan cetakan yang jelas dan di beri Cap Verifikasi dari QSL Manager itu
sendiri. Serta menyiapkan Amplop Pengiriman QSLcard (Amplop di potong
pada salah satu sudut nya (sebagai tanda Pengiriman Surat Amplop
Terbuka dengan menggunakan Prangko).

o Jika Paypal Account sudah ada, memungkinkan akan banyak claim melalui
Paypal, maka QSL manager siap untuk membalas QSLs claim via Paypal
Account, tanpa menerima QSL card dari mereka selain Uang $$ yang di
transfer ke Account Paypal.

o QSL manager akan siap melayani dan membalas Klaim QSL card yang
masuk dengan tanpa ada batas waktu.

o QSL Manager pada waktu yang sama akan mengirim Hasil Kerja Kegiatan
IOTA DXpedition dengan mengisi form pertanyaan   yang diberikan oleh
IOTA Validation  Team.
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FORM PERTANYAAN HASIL KEGIATAN IOTA DXPEDITION

Brief Questionnaire for activation of Island : ?
(a) The date and time of the first QSO:
(b) The date and time of the last QSO:
(c) Total number of QSOs:
(d) Call sign used: 
(e) Full name(s) and personal call signs on the operators:
(f) Name of the island and IOTA group:   
(g) Is the island already approved for the respective IOTA group:     
(h) Rarity of the IOTA group in terms of percentage of membership which has it
confirmed: 
 
(i) Does the access to the island require a permit? If yes, please attach a copy of the
permit:
 
(j) Does the operation from the island require an authorization? If yes, please attach
a copy of the authorization:
 
(k) Please provide us with evidence of your presence on the above island, such
as photos taken during your operation (preferably including identifying signs/plaques
and/or landmarks), signed statements from someone in authority confirming your
presence or, in the case of a boat charter, arrival and departure times and tickets:
 
(l) Please provide a copy of your radio license for this activity (attach copy):
 
(m) IOTA chasers can now obtain electronic credit via Club Log. 
 
If you upload to Club Log, please use the same call as used during the operation. 
 
Did you upload the log to Club Log (yes or no)? 
 
What was the call (name) used for Club Log? 
 
(n) Will you allow IOTA Ltd to enable your log at Club Log for QSO matching one
month after the first day of activation  (yes or no)?
If no, when?
 

Selamat ber DXpedition…salam 73
De YB8RW
The Island Activator
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PE1NCP with OC-
145_TERNATE

2017-11-01   13:58:37   20M
599   CW

CONTOH QSL CARD
IOTA

CONTOH QSL CARD IOTA SINGLE OPERATOR

Qsl Card di Amplopkan
dan di beri Perangko
untuk siap dikirim.
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Kegiatan IOTA DXPEDITION di pulau dengan
menggunakan Tenda

Contoh Bentuk  Sederhana Spanduk Kegiatan IOTA
DXpedition
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IOTA DXpedition Team
Dengan Special Call,
menggunakan Tenda

Ex : 7i8X

Pemasangan antenna di
tancap diatas air laut.

Tiket sebagai bukti
keberadaan di lokasi

Pulau.
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Perencanaan Kegiatan
 IOTA DXpedition

Pembentukan
Team

Membuka IOTA Directory
pada web IOTA untuk
melihat dan memilih
Pulau yang masih rendah
Prosentase klaim, cari
Pulau yang mudah di
jangkau dgn biaya
operasional minim.Menyurat via email ke IOTA

Management via IOTA Validation
Team. untuk memberikan
informasi dan meminta izin
Activasi Pulau yang di pilih
dilengkapi dengan data geografis
dan posisi koordinat pulau itu Sambil menunggu jawaban

dari IOTA Management,
Team melakukan Rapat
koordinasi dan rencana
selanjutnya, sekaligus
memilih QSL Manager.

Team melakukan survey
transportasi dan lokasi

sebelumnya, jika
memungkinkan

Jawaban Surat dari IOTA Validation Team
sudah ada, jika sudah di izinkan, sebaiknya di

jawab, dengan memohon waktu untuk
pengurusan Lisensi dan Callsign Khusus dan

persiapan Peralatan serta mengatur jadwal
pelaksanaan Kegiatan.

Maka Saat nya Team mengajukan
Permohonan Izin Khusus ke SDPPI melalui

Oraganisasi (ORARI).

Setelah ada jawaban dari SDPPI via
Organisasi (ORARI) berupa Lisensi dan

CallSign

Maka  Team melalui QSL Manager segera
mangajukan Permohonan Validasi kepada

IOTA Management melalui surat yang
bunyi isi Surat itu di lengkapi

Data Pulau, Nama QSL Manager, Jadwal,
Peralatan2 dan fasilitas / Transportasi
yang digunakan, Nama para Operator.

Jawaban IOTA Management
telah tiba dan Operasi IOTA

DXpedition dinyatakan VALID,
maka Team segera melakukan

persiapan untuk ke pulau

Setelah Kegiatan Operasional
IOTA selesai, maka QSL Manager

melaporkan hasil kegiatan tsb.
Kepada IOTA Management

dengan mengirim Formulir (Brief
Questionnaire for activation of

Island) dilengkapi dengan
Dokumentasi dan Data data yang
di butuhkan sesuai permintaan

dalam form itu.QSLing by QSL Manager
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PETA INDONESIA DENGAN NOMOR IOTA

Selamat ber DXpedition…salam 73
De YB8RW
The Island Activator


