
 

 

 
PENDAHULUAN 

1. SPECIAL CALL KARTINI 2018/SCK 2018 diadakan dalam rangka memperingati dan mengenang Pahlawan Wanita yang telah 
memperjuangkan hak-hak wanita untuk dapat di sejajarkan dengan kaum pria. 

2. SPECIAL CALL  KARTINI 2018/SCK 2018  diadakan oleh anggota wanita/YL ORARI Lokal Jakarta Selatan, pada kesempatan 
ini akan digunakan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan menjadi Net Controll Station (NCS). 

3. SPECIAL CALL KARTINI 2018/SCK 2018  diadakan menjadi ajang silatuhrahmi khusus wanita/YL dan anggota ORARI se 
Indonesia pada umum. 

MAKSUD DAN TUJUAN 
1. Kegiatan SCK 2018 diadakan juga untuk memberikan edukasi kepada anggota ORARI pada umumnya untuk melakukan Check-

in pada net yang diadakan secara baik dan benar mengikuti prosedur komunikasi dengan menjunjung tinggi etika & kesopanan. 
2. Dalam kegiatan dan pelaksanaan SCK 2018 kali akan dibuatkan ketentuan aturan yang tujuannya adalah untuk mengarahkan 

supaya SCK 2018 kali ini terlaksana dan berjalan dengan baik. 
3. Untuk itu PANITIA PELAKSANA kegiatan SCK 2018 akan memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil Check-in 

berupa SERTIFIKAT SCK 2018. 
4. Sedangkan bagi mereka anggota ORARI yang berhasil Check-in dan di Nilai “Pantas Menjadi Panutan/Contoh” karena telah 

melakukan komunikasi dengan baik dan benar secara prosedur yang telah mengikuti ketentuan panitia SCK 2018  akan 
mempunyai hak dimasukan dalam undian untuk mendapatkan salah satu (dari 5/lima hadiah) yang disediakan oleh Panitia SCK 
2018. 

WAKTU DAN PELAKSANAAN 
1. Hari/Tanggal : Sabtu/21 April 2018 
2. Waktu  : 08.00 – 14.00 UTC 
3. Frekuensi  : HF 7.125Mhz & VHF 145.340Mhz 

KETENTUAN 
1. Untuk umum seluruh anggota ORARI seluruh Indonesia, dengan Net Controll Station/NCS adalah YBØZZD  
2. Anggota ORARI yang berhasil  check-in akan mendapatkan sertifikat yang dapat di unduh melalui website: https://orari-

jaksel.com/  
3. Bagi anggota ORARI yang memenuhi ketentuan panitia sebagai Anggota Orari yang menjadi panutan atau contoh dalam 

melakukan komunikasi dengan baik dan benar akan di masukin dalam kelompok mereka yang berhak diundi untuk mendapatkan 
hadiah yang berlaku untuk masing-masing band. 

4. Keputusan Panitia adalah mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat dalam bentuk apapun. 
5. Pengundian dilakukan sesaat setelah SCK 2018 dinyatakan ditutup dan dilaksanakan di Sekretariat Lokal Jakarta Selatan. 
6. Kegiatan ini tidak berlaku untuk panitia SCK 2018 atau pengurus yang berada di tempat kegiatan. 
7. NO WHATSAPP & SMS check-in 

PENGHARGAAN 
1. Kategori Umum: Bagi mereka yang berhasil check-in pada SCK 2018 akan mendapatkan sertifikat dengan mengunduh melalui 

website: https://orari-jaksel.com/  
2. Kategori Panutan/Contoh: 

a. Band HF/40m akan mendapatkan masing-masing 1 (satu) HT (dari 5/lima HT merek LUPAX). 
b. Band VHF/2m akan mendapatkan masing-masing 1 (satu) HT (dari 5/lima HT merek LUPAX). 

KRITERIA UNTUK MENJADI PANUTAN: 
1. Memahami Prosedur Komunikasi yang baik dan benar 
2. Menjaga etika dan kesopanan 
3. Menyebutkan Callsign maksimum 1 kali untuk check-in disetiap sesie/roll call pemanggilan oleh NCS, contoh: YDØLIN atau 

ØLIN atau LIN (pilih salah satu). 
LAIN-LAIN 

1. Pengundian akan disaksikan oleh pengurus ORARI Lokal Jakarta Selatan dan LIVE melalui Facebook ORARI Lokal Jakarta 
Selatan YBØZZD. 

2. Hadiah akan dikirimkan melalui JNE. 
3. Konfirmasi pemenang melalui telpon HP/WA dengan mengirim foto IAR yang masih berlaku, setelah dinyatakan sebagai 

pemenang. 
4. Hal-lain lain yang belum diatur dalam juklak ini akan diatur kemudian. 
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