
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulasan Produk 

DUAL BAND HF TRANSCEIVERTTE T-17A 
Spesifikasi: 
• Dual Band 80/40m (atau kombinasi 2 

band lain sesuai pesanan). 
• Single conversion dengan IF 5.270 MHz 
• PLL Synthesizer dan Digital display. 
• Mode: LSB dan CW 
• Meter berfungsi sebagai S-meter, pe-

nunjuk Power Output dan SWR. 
• Power output: +/- 40 Watts. 
• Dimensi  28.5 (P) x 23.5 (L)x8.5 (T) cm 

•  Berat: 3.5 kg 

Dual band Transceiver TTE T17A adalah produk 
andalan dari PT PUTERA SAMODRA KARANA, yang 
merupakan unit usaha untuk memproduksi 
perangkat alkom yang dirancang dan dikembangkan 
selama bertahun-tahun oleh OM Supardi YB3DD 
(bagi yang belum tahu, akronim TTE dan angka 17 
diambil dari Teluk Tomini (Electronics), yang merujuk 
nama jalan (dan nomor rumah) dimana QTH OM Didi 
– panggilan akrab beliau – berada)  
 

Penulis Product Review atau ulasan produk di 
publikasi amatir radio seperti QST (dari ARRL), CQ 
magazine (dari JARL) dan lain-lainnya biasanya 
menuliskan ulasannya berdasarkan  technical review 
yang dilakukan di Lab khusus yang mereka miliki, 
sehingga pada Product Review-nya majalah QST 
sampai dapat menyajikan tabel komparasi antara 
published Technical Specification dari pabrik dengan 
hasil  ujicoba di Lab mereka.  
Karena ketiadaan sarana secanggih itu, ulasan 
produk di QTC-majalah ORARI ini hanya terbatas 
pada pengalaman pribadi Penulis (dan apa yang 
penulis dengar dari pengguna lain) selama kurun 
waktu hampir 3 tahun menggunakan perangkat ini, 
sambil membandingkannya dengan kinerja rig 
buatan pabrik yang pernah dipakai (itupun terbatas 
pada rig generasi jadoel seperti Trio TS-120V, 
Kenwood TS-820S, TS-430S dan TenTec SCOUT 
555). 
 
T a m p a k a n  L u a r  
Pada panel depan, dari kiri-ke-kanan di deret atas 
berjejer Meter berbentuk persegi, LCD Frequency 
Display, LED posisi TX/RX, LED Tune, Tombol TUNE, 
Switch untuk penunjukan Meter (FRWD/REFL), 
Switch Mode LSB/CW, Band Switch 80/40; 
sedangkan di deret bawah dijumpai konektor 
masukan Mic, tombol Power ON/OFF (pada versi 
terbaru jadi satu dengan tombol putar untuk Mic 
Gain), Dial VFO,  AF Gain, RF Gain dan Clarifier. 
Di kiri kanan Dial VFO terdapat tombol mini untuk 
fungsi Reset dan Lock. 
Pada panel belakang terdapat 2 buah jack, masing-

masing untuk Keyer dan headphone, keluaran ke 
Antena berupa coaxial connector, terminal untuk 
Grounding dan kabel catu daya. 
Pada Cover bagian atas – di sudut kiri depan – 
terdapat Loudspeaker. 
 
P e n g o p e r a s i a n  
Pengoperasiannya mudah, Pengguna tinggal me-
nyambungkan kabel catu daya ke pencatu daya 
(Penulis menggunakan Switching Power Supply 11 A 
rakitan Bandung) dan mencolokkan kabel coax dari 
Antena (atau Tuner) ke coaxial connector di panel 
belakang.  
Begitu tombol Power dipencet ke posisi ON -- 
tergantung pada posisi band settingnya (di 80 atau 
40m) --.pada displaynya akan muncul frekuensi 
3.860 (frekuensi “kampus udara SABHA ADHI 
WARTA”) atau 7.055 MHz (frekuensi ORARI 
Nusantara Net). 
Sesudah dipakai selama beberapa saat pada 
frekuensi manapun di atas atau di bawah default 
frequency tersebut di atas, dengan memencet 
tombol RESET di sebelah kiri dial VFO maka frekuen-
si akan terkunci ke  default frequency kembali. 
Sesuai namanya, tombol LOCK (di sebelah kanan 
dial VFO) berfungsi untuk mengunci frekuensi pada 
frekuensi manapun di luar default frequency. 
Karena sudah memakai PLL sebagai pembangkit 
frekuensi maka rig ini praktis jauh lebih stabil 
ketimbang TS-120V dan TS 820S  yang masih 
memakai VFO; juga ketimbang TenTec SCOUT 555 
yang memakai PTO/Permeability Tuned Oscillator. 
Praktis tidak diperlukan warm up period samasekali, 
Pengguna bisa langsung “menggelinding” kemana-
mana begitu Rig ON, tanpa harus mengkhawatirkan 
terjadinya drift yang berarti. 
Dengan Power Output yang berada di seputaran 50 
watt, Dimensi rig yang sepertinya mengacu ke dimen-
si rig lawas angkatan Kenwood TS-130S memang 
terasa agak kegedean dibanding rig dengan keluaran 
yang sama ataupun yang lebih besar, seperti TenTec 
SCOUT 555, Kenwood TS-50, Icom 706 dan 
sebagainya, tetapi ini bisa dimaklumi karena TTE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T17A ini juga keluar dengan versi 100 -150 watt 
(tergantung pesanan) yang menggunakan casing 
yang sama. 

 
Penulis relatip tidak pernah mengalami kesulitan 
yang berarti dalam mengoperasikan rig ini. Kalaupun 
ada sedikit ke-kurang nyaman-an (inconveniences) 
dalam pengoperasian, di samping dimensi yang agak 
kegedean seperti disebut di atas (yang kurang 
mendukung untuk dibawa-bawa bekerja portable) 
yang selama ini Penulis catat adalah: 

  

• Rangkaian Clarifier kurang efektip kerjanya untuk 
memudahkan zerobeating ke frekuensi lawan, 
apalagi kalau operator lawan menggunakan rig 
dengan PLL ber-incremental berbilang puluhan Hz 
(apalagi di bawah itu). Ini karena frekuensi TX akan 
bergeser mengikuti pergeseran frekuensi RX, jadi 
justru stasiun lawan yang menggunakan rig yang 
selektip tersebut yang harus memainkan Clarifier/ 
RIT-nya untuk dapat mendengarkan audio yang 
paling enak didengar di fihaknya.  

• Noise floor relatip tinggi, suatu hal yang bisa 
dimaklumi karena OM Didi menggunakan kom-
ponen yang di-source dari pasar Genteng, dan tidak 
terlalu ‘ngoyo untuk mendatangkan atau  meng-
import langsung dari suppliers khusus untuk hi-
grade industrial component, suatu kebijakan  yang 
bisa diterima demi mempertahankan agar harga 
jual tetap terjangkau.  Pengguna akan terbiasa 
dengan kondisi ini setelah 15 - 30 menit pema-
kaian (apalagi bagi mereka yang lebih terbiasa 
dengan rig homebrew ketimbang rig buatan 
pabrik). 

 
Satu hal yang merupakan surprise bagi Penulis 
adalah rig TTE T17A ini receive-nya lebih PEKA 
ketimbang rig bikinan pabrik TenTec Scout 555 (!!!). 
Pengamatan selama beberapa minggu sewaktu 
menyiapkan review ini dengan bareng-bareng meng- 
gunakan kedua rig  yang ditaruh berjajar di atas meja 
dan dicatu dari Power Supply yang sama serta 
Antena yang sama juga -- yang disambungkan ke 
masing-masing rig lewat sebuah antenna Switch – di 
kedua band (80 dan 40m) membuktikan bahwa 
sinyal yang ditrima kriwis-kriwis tanpa menggerakkan 
jarum S-meter dan audio nyaris tak terbaca di Scout 
555 ternyata masih bisa di copy dengan R 4/5 di 
T17A. Perbandingan ini dilakukan dalam beberapa 
kondisi propagasi yang berbeda, baik siang maupun 
malam, tapi umumnya dapat disebutkan bahwa 
kondisi propagasi yang marginal (pas-pasan) sekali, 
dengan static noises yang sangat mengganggu.  
Juga waktu dicoba untuk monitor rekan-rekan yang 
sedang DX-ing pada malam hari di 40m – sinyal dari 
Afrika Selatan, Namibia dan Australia yang sama 
sekali tidak terdeteksi di Scout 555 (karena 
“tenggelam” di balik noise/QRN) teryata masih bisa 
di”tangkap” dengan R 4/5 S 7/8 di T17A. 
 
R e k o m e n d a s i  
Dengan sedikit inconveniences atau minor draw-
backs yang disebutkan di atas (yang sebenarnya bisa 
dirujuk kembali kepada kebiasaan dan selera 
Pengguna), kalau hanya sekedar digunakan untuk 

operasi sehari-hari dengan jangkauan “domestik” 
saja (cakupan nasional, se Indonesia dari call area Ø 
sampai 9) transceiver “produk lokal” ini cukup bisa 
diandalkan, sesuai dengan ungkapan  “You work 
what you hear” -- tentunya dengan mempertimbang-
kan baik-baik jenis antena yang dipakai. 
Memang selama ini belum pernah dengan serious 
Penulis jajal untuk DX-ing – karena kondisi propagasi 
di bawah Sunspot Cycle # 24 yang baru “uprising” 
sangat tidak mendukung untuk bekerja di low band, 
walalupun sesekali di segmen CW 40m cukup ba-
nyak terdeteksi DX SIGS dari berbagai arah belahan 
bumi. Kalau kondisi sudah membaik -- sekali lagi 
dengan menggunakan antena yang memadai – 
Penulis yakin rig ini akan bisa dibawa masuk ke DX 
window untuk bekerja dengan kedua mode (LSB dan 
CW) ataupun mode dijital di 2 band yang ada. 
 

Catatan: Penulis belum sempat mencoba Digimode 
dengan rig T17A ini, walaupun TTE menyediakan 
pula Sound card interface yang diperlukan untuk itu.  

 
Singkat kata, Penulis merekomendasikan TTE T17A 
ini untuk  rekan-rekan yang ingin segera bekerja di 
80 dan 40m begitu IAR yang memungkinkan untuk 
itu keluar. Dengan rig ini anda tidak harus menunggu 
berlama-lama untuk homebrewing sendiri rig sejenis 
bagi yang memang sanggup, atau sampai isi kocek 
memungkinkan untuk membeli rig bikinan pabrik. 
Juga untuk Sekretariat ORARI Lokal atau Daerah 
(Zulu Stations) yang belum mempunyai rig HF 
(dengan pertimbangan untuk memberikan rang-
sangan dan mendorong anggota supaya lebih rajin 
muncul di band HF), atau para operator Emergency 
Communication yang memerlukan rig HF untuk be-
kerja dengan NVIS (Near Vertical Insidence Skywave) 
untuk cakupan jarak dekat dan sedang.   
 
BTW, disamping versi QRO (100 – 150 watt) yang 
disebut di depan, bagi para homebrewer TTE juga 
menyediakan Kit untuk monoband (15m) QRP rig. 
Anda juga dapat memesan berbagai aksesoris dan 
perangkat penunjang operasi di hamshack seperti 
Sound card Interface, Antenna Analyzer (HF dan VHF), 
Iambic Electronic Keyer, External PLL untuk Yaesu FT-
180A, External PLL untuk rig lawas yang masih meng-
gunakan VFO (seperti TS 120/130 S), Antenna Tuner, 
atau Multitester Dijital (untuk mengukur induktansi 
(L), kapasitans (C), frekuensi kristal, sekaligus seba-
gai Frequency Counter sampai 30 MHz. 
 
Bagi mereka yang memerlukan informasi lebih lanjut, 
silah langsung menghubungi: 
 
PT PUTERA SAMODERA KARANA 
Jl Teluk Weda 6,  
Surabaya 60165 
 
Tel. (031) 3297749; Fax (031) 3283762 
e-mail: ttpsk@sby.centrin.net.id; 
  yb3dd@sby.centrin.net.id 
   
   atau http://yb3didi.blogspot.com/  
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