
Pertukaran Report nomor urut pada Contest SSB sesama YB Land Contester 

By : Karsono Suyanto – YB0NDT 

 

Sebagai salah satu panitia Oceania DX Contest saya selalu memonitor jalannya 
contest. OCDX SSB adalah contest yang terbanyak di ikuti oleh peserta dari 
Indonesia. Kurang lebih 35 persen logsheet yang masuk berasal dari Indonesia. 
Indonesia menjadi rajanya  pada perhelatan ini 

Ada Plakat yg di sponsori oleh YL Endah Winarti – YB3VI ( sampai 2024 ) untuk 
kategori Indonesia Single Operator 40 M any power ( YB/YE – YC/YF ), juga ada 
plakat yang di sponsori oleh YB Land DX Club ( sampai 2026 ) utk Siaga ( YD/YG ) 
.  

 

Betapa riuhnya 40 M saat contest itu berlangsung. Bahkan contester dari VK dan 
ZL pernah curhat pada panitia bahwa sangat sulit utk beaming ke Europe pada 
band ini karena YB Wall yang susah di tembus.  

 

 



 

Tetapi ada yang menggelitik saya, dimana banyak contester Indonesia yg tidak 
fasih melakukan pertukaran nomor urut menggunakan Bahasa Inggris sehingga 
pertukaran nomor urut harus di lakukan lebih dari sekali. 

Prinsip Contest : mengumpulkan qso dan multiplier sebanyak banyaknya dengan 
waktu yang sesingkat singkatnya. Jika di ulang-ulang lebih dari sekali bahkan ada 
yang 3 kali maka akan kehilangan banyak waktu untuk mengumpulkan QSO 
selanjutnya. 

Apakah jika saya melakukan pertukaran nomor urut dengan Bahasa Indonesia 
kepada sesama Contester Indonesia di benarkan ? Jawabnya sangat di benarkan 
atau di bolehkan yang penting pertukaran report bisa di lakukan dengan cepat, 
tepat, akurat dan tidak di ulang-ulang ( itulah prinsip contest ), Ingat, anda bisa 
melakukan pertukaran  report dengan Bahasa Indonesia kepada rekan contester 
dari 9M2,9M6 dan V8 (Brunei) karena sebagian besar dari mereka mengerti 
Bahasa melayu. 

Saya sering mendengar contester Japan bertukar report sesama rekan mereka 
dengan Bahasa Japan, Di Russian DX Contest, Contester dari negara pecahan 
Rusia  bertukar report dengan Bahasa Rusia.  Saya juga pernah mendengar 
contester China bertukar report dengan contester dari Taiwan dan Hongkong 
menggunakan Bahasa Mandarin.  

Contest itu harus enjoy dan menyenangkan dan jangan stress saat di pileup, 
semoga artikel singkat ini berguna untuk yang membacanya. 

Good Luck ….. 

 

 

 


