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1

Tentang Panduan Instalasi

Panduan instalasi ini ditujukan kepada pelanggan Kacific untuk memberikan instruksi dan pedoman
pemasangan terminal 1,2m Ka-band pada konfigurasi standar dengan menggunakan transceiver 3W dan
modem MDM2510.
Riwayat Perubahan:
Tabel berikut memberikan ringkasan dari riwayat perubahan dokumen ini:
Versi

Keterangan Revisi

Tanggal

Versi 1.1

25 Juni 2019

Pembuatan Panduan Instalasi

Versi 1.2

30 September 2019

Pembaharuan informasi

Versi 1.3

28 November,2019

Pembaharuan informasi

Versi 2

18 Februari 2020

Melengkapi aplikasi Point&Play

Versi 2.1

23 Februari 2020

Lampiran: Cakupan dan pembagian wilayah

Versi 2.2

9 Maret 2020

Perubahan format

Versi 2.3

Mei 2020

Hal. 7 – Pengarahan piringan antena ke satelit
Hal. 9 – Panjang pipa yang diperlukan
Hal. 15 – Konektor anti air

Versi 2.4

Juni 2020

Hal. 26 – Tambahan proses sertifikasi

Versi 2.5

Agustus 2020

Hal. 26 – Proses sertifikasi dihapuskan
Lampiran: pembaharuan daftar cakupan dan
pembagian wilayah.

Versi 2.6

Oktober 2020

Hal. 26 – Proses sertifikasi ditambahkan
Penambahan Lampiran 2: Proses sertifikasi
melalui Laptop/PC

Versi 2.7

Juli 2021

Penambahan Lampiran 3 dan 4 – Penambahan
perakitan tipe antena Skyware dan Jonsa
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2 Umum
2.1

Tinjauan Terminal

Terminal Ka band terdiri dari 6 komponen utama:
2.1.1 Ka band 1.2m metal antena
Perangkat diproduksi oleh AzureShine (dikirim dalam 4 bagian – sesuai dengan gambar di bawah):

1

2
3

4

1. Dudukan Piringan Azimuth Elevasi
2. Braket tiang
3. Lengan penyangga reflektor
4. Piringan reflektor

2.1.2 Modem Satelit MDM 2510
Perangkat diproduksi oleh ST Engineering iDirect (sebelumnya Newtec). Disertai dengan adaptor daya AC.

Catatan: Adaptor daya modem dikirimkan dengan steker listrik standar
Australia. Kacific tidak merekomendasikan penggunaan steker bawaan.
Pengguna disarankan untuk menyesuaikan dengan steker listrik yang
digunakan di Indonesia.
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2.1.3 Transceiver TRX 0121 3W
Perangkat diproduksi oleh ST Engineering iDirect (sebelumnya Newtec).

2.1.4 Kabel dan konektor koaksial

3
1

2

4

1. Gulungan kabel koaksial sepanjang 150 m (untuk minimal 5 lokasi)
2. F konektor koaksial
3. Alat kompresi
4. Alat pengupasan

2.1.5 Instalasi tambahan
Untuk menghidupkan modem, diperlukan catu daya listrik. Catu daya listrik dan arde (grounding) disediakan di
lokasi dengan panjang kabel listrik berikut salurannya dipasang menyesuaikan dengan kebutuhan.
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2.1.6 Pemasangan antena
Terminal Ka band memerlukan pemasangan antena yang kokoh dan kuat agar arah antena ke satelit tetap terjaga
meskipun dalam kondisi berangin. Tiang pipa disarankan tidak boleh terlalu panjang untuk mencegah getaran atau
guncangan.
Kacific merekomendasikan pemasangan pada permukaan tanah, karena akan membuat pemasangan menjadi
mudah dan lebih efisien karena hanya membutuhkan pipa galvanis dan semen. Sebagai pilihan dalam pemesanan,
Kacific menyediakan pipa standar untuk pemasangan pada permukaan tanah.

30 cm

30 cm

Spesifikasi tiang:
1.
2.

3.
4.

Tiang baja galvanis atau Aluminium
Panjang maksimum 178cm dengan jarak
pemasangan 89cm di atas permukaan
tanah
Diameter 76mm atau 2.5 inci
Ketebalan galvanis minimal 2mm.

Catatan: Di daerah perkotaan, di mana tidak memungkinkan dilakukan pemasangan pada permukaan tanah,
maka pemasangan pada atap atau permukaan lain dapat digunakan sebagai alternatif dengan syarat permukaan
tersebut stabil dan mampu menopang berat antena. Sebagai ilustrasi seperti pada gambar berikut:
1. 2 gambar pertama di bawah ini menunjukkan struktur yang akan digunakan pada atap dengan permukaan
yang miring.
2. 2 gambar lainnya menunjukkan struktur yang akan digunakan pada atap teras, baik dengan menggunakan
sekrup beton atau dengan pemberat.
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2.2

Alat, perlengkapan, aplikasi seluler & situs web tambahan yang diperlukan

2.2.1 Alat & perlengkapan
- Tiang seperti yang dijelaskan di 2.1.6 (dapat disediakan oleh Kacific, sesuai permintaan dari
pengguna)
- Linggis, beliung, sekop atau sekop, penggali lubang
- Ember besar, air, 3 sampai 5 x 20 kg kantong semen (sebaiknya semen tipe cepat kering)
- Alat pengukur sudut atau level-angle yang panjang (untuk memeriksa vertikalitas tiang)
- Pemotong kawat
- Tang
- Kunci Allen (dengan setidaknya M6 - 5 mm, SAE 3/16 dan M8 - 6 mm, SAE 7/32)
- Set kunci pas (dengan setidaknya M8 - 12 mm, SAE 1/2 dan M10 - 17 mm, SAE 11/16)
- Set soket
- Obeng
- Dudukan jalur kabel
- Selotip tipe rubber butyl tape (sebagai pengaman ujung kabel TX / RX agar tetap kering, terlindungi
dari hujan dan selotip warna sebagai penanda kabel TX/RX)
- Pengikat kabel / kabel tis
- Multimeter listrik (jika diperlukan untuk memeriksa tegangan DC pada titik akhir kabel TX / RX)
- Kabel tray logam atau selang plastik (cukup panjang untuk melindungi kabel dari piringan reflektor
sampai ke modem)
- Kabel arde (grounding) tembaga (memiliki panjang yang cukup untuk menyambungkan antena ke
lokasi arde)
- Kabel ethernet 10 m (diperlukan jika lokasi pemasangan modem berada jauh dari piringan reflektor
selama instalasi - lihat bagian 3.7.2 di bawah)
- Titik Akses Wifi atau Wifi router (Mode AP-Access Point)
- Ponsel (smartphone) yang memiliki dan dapat mendukung aplikasi yang tercantum di bagian 2.1
- Catu daya portabel (jika dilokasi tidak tersedia catudaya AC 110 / 220V - lihat bagian 3.7.2 di bawah)
- Laptop dengan port LAN (untuk dukungan dan pemecahan masalah melalui Team-viewer, Access
Terminal GUI, Tracer Commands, error logs, pengujian terminal di akhir instalasi, dll.)
- Penanda permanen (untuk menandai elevasi & azimuth) setelah penyetelan halus
2.2.2 Aplikasi yang digunakan
-

The Newtec Point&Play®
Data GPS (untuk mendapatkan kordinat lokasi pemasangan yang sebenernya setelah
pemasangan selesai)
www.dishpointer.com (jika diperlukan – lihat bagian 2.1 dibawah)
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3 Prosedur Instalasi
3.1

Pengarahan piringan antena reflektor ke Satelit Kacific-1 pada 150° Bujur Timur.
-

Berbagai peralatan, Aplikasi, dan metode dapat digunakan untuk mengarahkan piringan reflektor ke Satelit.
Cara yang standar dan praktis yang disarankan dari Kacific adalah menggunakan Aplikasi Newtec Point dan
Play yang dapat diunduh secara gratis dan tidak memerlukan perangkat lain kecuali router Wi-Fi dan ponsel
(smartphone).

-

Beberapa teknisi pemasangan lebih memilih alat bantu Spectrum Analyzer, yang dianggap lebih mudah
digunakan dan menghemat waktu untuk instalasi secara keseluruhan. Keputusan mengenai metode apa
yang akan digunakan dalam pemasangan, apakah dibantu Spectrum Analyzer atau tidak diserahkan kepada
teknisi pemasangan.

Aplikasi Newtec Point & Play® digunakan untuk:
-

Menggambarkan posisi satelit di luar angkasa,
Memilih dan menentukan posisi antena,
Memeriksa sudut azimuth dan sudut kemiringan posisi satelit di lokasi pemasangan.
Point&Play®

Versi yang didukung

Tersedia di

Android

Android 4.0.3 atau versi yang lebih Google Play Store
mutakhir

iOS

iOS 8.0 atau versi yang lebih mutakhir

Apple App Store

Catatan: Ponsel (smartphone) yang digunakan harus mendukung dan dilengkapi dengan aplikasi seperti
berikut:
- Sensor GPS
- Kompas
- Giroskop
- Akselerometer
- Ukuran layar minimum: 4,3 inci
- Resolusi minimum: 480x800 piksel

!

Perhatian: Jika tidak ada jangkauan jaringan telekomunikasi seluler di lokasi antena yang akan
dipasang, Anda dapat menyiapkan azimuth & elevasi satelit terlebih dahulu pada saat Anda
masih terhubung dengan jaringan menggunakan aplikasi smartphone Satellite Pointer atau pada
portal www.dishpointer.com.

!

Perhatian: Kami merekomendasikan mengunduh semua aplikasi seluler yang diperlukan
sebelum pergi ke lapangan untuk melakukan proses instalasi.
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3.2

Menggunakan Aplikasi Point & Play untuk menemukan arah Satelit

Langkah 1: Unduh Point & Play (sebelum pergi ke lokasi
instalasi).
Open the app.

Langkah 3: kalibrasi telepon
seluler Anda
sesuai instruksi
pada aplikasi.

Langkah 2: Ketik ‘150’, pilih ‘East’,
kemudian klik "Confirm
Orbital Position”.

Langkah 4: Pindai langit sampai Anda menemukan arah satelit dimaksud dan
posisikan terminal Anda untuk memastikan tidak ada penghalang
ke arah satelit. Setelah arah satelit ditemukan, maka Anda dapat
meninggalkan aplikasi untuk sementara (Anda akan kembali lagi
dalam proses selanjutya).
Langkah 5: Gunakan aplikasi GPS untuk mencatat kordinat bujur & lintang
lokasi terminal.
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3.3

Pemasangan tiang antena

Bagian ini hanya berlaku untuk instalasi tiang antenna yang tanam di permukaan tanah.

Langkah 6: Gali lubang sesuai ukuran
yang diperlukan:
- kedalaman minimal 80 cm,
- diameter minimal 40 cm.
Catatan: Lihat diagram ukuran tiang di
sebelah kanan sebagai acuan. Diameter
lubang dapat diperkecil jika tanah memiliki
kepadatan yang baik.

Langkah 7: Posisikan pipa secara vertical kemudian masukan ke dalam
lubang dan mulailah menuangkan beton.
Periksa vertikalitas pipa secara teratur saat menuangkan beton.
~1m

Catatan: Anda membutuhkan beton antara 0,15 sampai 0,3 m3.
Untuk itu diperlukan 3 sampai 5 kantong semen (ukuran 20 kg).

Langkah 8: Biarkan beton mengering setidaknya satu hari
(tergantung cuaca dan kelembapan).

!

Perhatian: Pastikan panjang pipa (diukur dari permukaan
beton ke ujung tiang bagian atas) tidak lebih dari 1m. Hal
ini untuk memastikan bahwa piringan tidak dipasang
terlalu tinggi, dimana dorongan angin dapat menyebabkan
pergerakan piringan dan mempengaruhi kualitas sinyal.
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3.4

Perakitan Antena

3.4.1 Pemasangan braket tiang

M10
30mm

M10
2

1

Langkah 9: Pasang braket
pada
tiang
seperti gambar
diatas
dan
disamping

3.4.2 Pemasangan dudukan Az/EI
Langkah 10: Pasang dudukan Az/EI diatas braket seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas dan
dibawah ini.

30mm

10mm
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20m
m

3.4.3 Pasang penyangga piringan ke dudukan Az/El.

Langkah 11: Pasang penyangga piringan diatas braket seperti yang
ditunjukkan pada gambar diatas.
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3.4.4 Pasang piringan ke penyangga
Perhatian: Periksa apakah piringan reflektor tidak rusak selama pengiriman dan tidak ada
bagian yang penyok.

!

15mm

Langkah 12: Pasang piringan reflektor seperti
yang ditunjukkan pada diagram
& gambar.

3.4.5 Mekanisme pengarahan antena dan penyesuaian halus
Langkah 13: Pasang mekanisme untuk penyetelan halus seperti pada gambar dibawah

-

Penyetelan halus untuk Azimuth.
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-

Penyetelan halus untuk Elevasi.

M8

m
m

i

m
m
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3.5

Pemasangan Transceiver

3.5.1 Sesuaikan polarisasi transceiver (jika diperlukan)
Langkah 14: Lihat tabel polarisasi pada lampiran 1.
Hanya jika diperlukan, sesuaikan polarisasi transceiver (lihat catatan, diagram & photo dibawah ini
sebagai panduan).
Posisi B

Posisi A

Tx LHCP

Tx RHCP

Catatan:
1. Perangkat transceiver yang disediakan dapat diatur untuk Tx LHCP (posisi polarizer A), atau Tx RHCP (posisi
polarizer B) seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di atas. Jika perlu untuk mengkonversi dari LHCP ke
RHCP (atau sebaliknya) pada saat instalasi, maka prosedur yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti
langkah berikut.
2. Jika sudah terlanjur terpasang, lepaskan unit transceiver lengkap dari antena.
3. Dengan menggunakan kunci hex 3mm, longgarkan keempat sekrup penahan pada pelat adaptor polarizer
seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Jangan lepaskan sekrup, cukup longgarkan sampai unit
polariser dapat berputar, dan tidak perlu melepas rakitan polarizer dari transceiver.
4. Putar polarizer 180 derajat sampai pelat adaptor sejajar dengan indikator polarisasi yang sesuai (B
ditunjukkan dalam ilustrasi di bawah ini sesuai dengan RHCP).
5. Dengan menggunakan kunci hex 3mm, kencangkan kembali keempat sekrup penahan seperti yang
ditunjukkan pada gambar.
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3.5.2

Pemasangan transceiver pada braket lengan penyangga piringan

Langkah 15: Pasang transceiver pada bracket di ujung lengan penyangga, seperti dibawah ini:

3.5.3 Hubungkan dan koneksikan transceiver dengan kabel
Langkah 16: Hubungkan transceiver ke piringan dan ke arde (grounding) tembaga, seperti yang
ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
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Perhatian: Pastikan kedua konektor disegel
dengan selotip self-amalgamating untuk
mencegah air rembes dan masuk ke konektor.

!
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3.6

Pemasangan kabel koaksial antara modem dan transceiver

3.6.1 Mempersiapkan kabel dan konektor
Langkah 17: Ikuti instruksi pemasangan kabel dan konekstor dibawah ini.
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3.6.2 Jalur jaringan kabel
Kacific menyediakan sepasang kabel koaksial untuk koneksi Tx / Rx antara transceiver dan modem.
Sepasang kabel ini harus dilindungi dengan cara:
- Kabel ditempatkan didalam tatakan kabel tertutup (1), atau,
- Kabel ditempatkan didalam pipa plastik atau logam (2)

2
1

Catatan: Untuk menghindari kekeliruan dalam proses instalasi kabel antara modem dan transceiver,
kami menyarankan untuk menandai kedua ujung kabel dengan stiker warna (Tx atau Rx) pada saat
tahap awal sebelum pemasangan.
Perhatian: Panjang kabel tidak boleh melebihi 30 meter.
Kacific tidak akan menyetujui pemasangan dengan menggunakan kabel L-Band standar
melebihi 30 meter

!

Langkah 18: Lewatkan sepasang kabel antara transceiver & modem tersebut dalam tatakan atau
pipa pelindungnya seperti yang ditunjukkan di atas, lalu hubungkan kabel ke transceiver
1
(dalam tahap ini tidak dihubungkan ke modem terlebih dahulu karena Anda akan perlu
melakukan langkah-langkah yg ada dibagian 3.7.3).

3.7

Instalasi modem

3.7.1 Panel depan modem

No

Indikator LED

Deskripsi

1
2

LED Catudaya
LED RX indikator

Putih terus menerus - saat dinyalakan.
Putih terus menerus - Penerimaan sinyal satelit.

3

LED TX indikator

Berkedip putih / terus menerus - lalu lintas trafik yang dipancarkan dari modem ke satelit.

4

LED Peringatan

Kuning terus-menerus - ketika terminal tidak login ke jaringan satelit.
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3.7.2 Panel Belakang Modem

No

Bagian

Deskripsi

1

Konektor catudaya

Konektor Daya DC 24 Volt.

2

Tombol reset

Tombol multifungsi:
• Tekan dan tahan kurang dari 5 detik untuk mem-boot ulang modem.
• Tekan dan tahan selama lebih dari 5 detik untuk melakukan Factory Reset. Ini akan mereset
modem dan mengubah semua pengaturan IP kembali ke pengaturan awal pabrikan.

3

Konektor Tx

Koneksi dalam ruangan untuk kabel coax transmisi. RG-6 maksimum 30m.

4

Arde (Grounding)

Koneksi arde; digunakan saat modem dipasang di dalam rak untuk memastikan bahwa semua kerangka
dan peralatan yang dipasang di dalam rak memiliki daya potensial arde (grounding) yang sama.
Catatan: Jalur arde (grounding) perangkat harus disesuaikan dengan peraturan setempat.

5

Konektor Rx

Koneksi dalam ruangan untuk sinyal penerimaan dengan kabel coax. RG-6 maksimum 30m.

6

Slot Micro SD

Tidak digunakan dalam kondisi layanan saat ini

7

Konektor kabel
Gigabit Ethernet

Koneksi untuk LAN, tipe RJ-45 (kabel Ethernet).
LED Kiri (menyala terus menerus berwarna oranye): Link status layer.
LED Kanan (berkedip oranye): Frame Ethernet diterima atau dikirim.

3.7.3 Instalasi dalam ruangan (Indoor)
Catatan:
- Modem harus dipasang di ruangan yang bersih dan ditempatkan
dalam posisi yang mendatar
- Panjang kabel antara modem & transceiver tidak boleh lebih dari
30 meter
- Untuk tujuan mengatasi suhu panas pada perangkat, disarankan
harus menjaga ruang tetap terbuka di sekitar modem dengan
ukuran minimal 30x30x30 cm

3.7.4 Unit catudaya modem
Langkah 19: Hubungkan catu daya daya modem ke jaringan listrik.
Hubungkan catu daya modem (DC 24V) ke modem (harap diperhatikan
konektorrnya).

Catudaya modem
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Koneksi yang benar
(indikator panah di atas)

Langkah 20: Nyalakan modem. Periksa apakah indikator LED menyala pada unit
catu daya dan juga pada modem.

3.8

Komisioning dan kualifikasi terminal

3.8.1 Memuat aplikasi Point & Play
Lihat kembali bagian 3.2 diatas
3.8.2 Instalasi router wifi
Anda perlu menghubungkan ponsel (smartphone) Anda ke modem melalui koneksi Wifi.
Catatan: Prosedur di bawah ini ditujukan untuk router Wifi TP-LINK. Router Wifi lainnya dapat digunakan
asalkan dapat disesuaikan sebagai Access Point (AP) dan dihubungkan dengan kabel ke port RJ45.
Langkah 21: Hubungkan router ke daya menggunakan kabel USB.
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Catatan: Jika listrik AC 110 / 220V tidak tersedia, gunakan catu daya portabel (untuk router TPLink) seperti yang
ditunjukkan di bawah ini:
- Masukkan 4 baterai AA ke dalam catu daya portabel sesuai dengan polaritas yang benar.
- Dorong sakelar ke posisi USB untuk menyalakan,
- Hubungkan router ke catu daya.

Langkah 22: Setel router ke mode AP (Wifi router sebagai akses
poin)

Langkah 23: Hubungkan router ke port ethernet apa pun dari Newtec Modem dengan kabel ethernet 10 meter.

Catatan: Disarankan koneksi dengan kabel ethernet sepanjang 10m untuk memungkinkan Anda menempatkan
router TP-Link lebih dekat ke antenna dan dapat memberikan sinyal Wi-Fi yang lebih baik jika modem jauh dari
antena.
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3.8.3 Koneksi Transceiver ke Modem
Langkah 24: Sambungkan konektor Tx dan Rx di modem dan transceiver, seperti yang ditunjukkan di
bawah ini.

Langkah 25: Periksa kembali modem, router & catu daya portabel (jika Anda menggunakannya) dan pastikan
dalam keadaan ON dengan indikator LED yang menyala.

3.8.4 Koneksi melalui aplikasi Point&Play
Langkah 26: Hubungkan ponsel (smartphone) Anda ke router wifi (informasi mengenai SSID & kata sandi
dapat diperoleh pada kartu informasi yang tersedia dalam paket TP-Link).

!

Perhatian: Pastikan Anda terhubung ke router wifi yang sedang di pasang dan
bukan ke jaringan Wifi lainnya. Periksa koneksi data seluler dan matikan dahulu jika
dalam keadaan hidup
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3.8.5 Pengarahan antena
Langkah 27: Buka kembali aplikasi Point&Play di ponsel (smartphone) Anda yang terhubung ke modem
melalui router Wifi (dalam mode AP).
Pilih “antena 1,2m”.
Pilih “transceiver (10 | TRX0121ANT2035)”.
Pilih nomor beam (dapat dilihat pada lampiran 1).

-

Penyetelan sudut elevasi (sudut ketinggian antenna – Hanya untuk antenna Azureshine saja)

Langkah 28: Longgarkan baut
elevasi antena &
sesuaikan sudut
ketinggian dan
kemiringan untuk
menunjuk ke arah
satelit.

Langkah 29: Tempelkan bagian sisi panjang ponsel (smartphone)
pada garis yang tercetak di sisi belakang antena.
Sesuaikan sudut ketinggian dengan memutar baut
elevasi, secara perlahan (+/- 0,5 ° setiap putaran).
Lakukan sampai mendapatkan sudut ketinggian yang
tepat ditunjukkan dengan perubahan garis indikator
merah menjadi hijau.
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-

Penyetelan sudut Azimuth

Langkah 30: Ambil posisi di belakang antena, kemudian kendorkan baut azimuth kasar secukupnya
untuk berputar di sekitar tiang.
Putar piringan sampai mengarah diantara penanda 1 dan penanda 2.

Marker 1

Marker 2

Langkah 31: Naikkan volume ponsel (smartphone) Anda untuk dapat mendengar nada yang setara dengan level
sinyal yang diterima.
Sentuh pada bagian ‘EsNo: 5.0 dB’ untuk membuka grafik sinyal.
Putar piringan reflector secara perlahan dengan tangan sedikit demi sedikit. Berhenti dan tunggu
beberapa detik untuk melihat apakah bunyi ponsel berubah ke nada tinggi dan indikasi satelit
(EsNo) naik atau turun. Berhentilah saat Anda mencapai titik maksimum.
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Langkah 32: Kencangkan baut azimuth pada tiang.
Kendurkan 3 baut pengunci azimuth secukupnya untuk memungkinkan penyetelan sudut azimuth.
1 baut harus tetap kencang.

Baut penyetelan halus
sudut azimuth

Baut penyetelan kasar

Baut ini mesti tetap kencang

Langkah 33: Lakukan penyetelan dan penyesuaian halus menggunakan kunci Allen secara perlahan dan sedikit
demi sedikit..
Berhenti dan tunggu beberapa detik menunggu kestabilan antena dalam menerima sinyal
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-

Penyetelan elevasi halus

Langkah 34: Longgarkan 2 baut penyesuai sudut elevasi dengan ¼ putaran. Jika sekrup penyetelan halus sudut
elevasi tidak bekerja dengan benar, kendurkan sedikit lagi baut pengunci elevasi. Sesuaikan
ketinggian dengan sekrup penyetelan halus untuk memaksimalkan nilai EsNo yang ditampilkan
pada aplikasi.

Baut pengunci elevasi
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-

Pengencangan / penguncian setelan
Langkah 35: Saat sinyal mencapai titik maksimum pada suatu sudut Azimuth dan sudut Elevasi,
maka:
- kencangkan baut pengunci sudut elevasi kasar secara bergantian/berlawanan
sehingga posisi antenna tidak berubah dan sinyal tetap maksimal,
- kencangkan 3 baut pengunci sudut Azimuth secara bergantian sehingga posisi
antenna tidak berubah dan sinyal tetap maksimal.

.

Langkah 36: Periksa kekokohan pemasangan antena dengan mendorong & menarik perlahan sisi kanan &
atas antena.
- Jika level sinyal meningkat saat diberikan tekanan, itu berarti penyelarasan belum maksimal,
- Jika sinyal tidak kembali ke level optimal, itu berarti sekrup antena kurang dikencangkan dengan
benar.
In both cases the antenna should be re-aligned.

Antena sekarang sudah mengarah ke satelilt
dengan baik, dan sinyal modem terkunci. Klik
NEXT.
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!

Perhatian: Sejak 19 Oktober 2020. Proses sertifikasi terminal telah diaktifkan untuk memastikan
perangkat dan antenna telah terpasang dengan baik sebelum terminal bisa terhubung secara
online.

Langkah 37: Lanjutkan ke proses sertifikasi terminal dengan klik ‘Start Certification’

Langkah 38: Jika sertifikasi terminal berhasil, anda akan mendapat notifikasi “Certification passed”.
Jika sertifikasi gagal, silahkan kembali ke Langkah 32 dan kembali melakukan penyetelan
halus sampai mendapatkan nilai EsNo yang lebih baik.
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4 Pengetesan terminal
Langkah 39: Hubungkan laptop Anda ke modem dengan menggunakan kabel ethernet.
Periksa pengaturan IP laptop Anda dan pastikan sudah disesuaikan ke DHCP untuk dapat
menerima alamat IP dari modem.

Langkah 40: Ketik alamat IP modem 192.168.1.1 di bagian alamat browser untuk diarahkan ke halaman status
dan pengaturan terminal.

A. Banner: berisi alamat Air MAC dan bahasa tampilan antarmuka ke pengguna (GUI).
B. Bagian status: menampilkan LED untuk status terpenting. Informasi lebih detail tentang
status ini akan di informasikan di halaman Status.
C. Struktur menu: Klik item untuk memilihnya.

D. Body: berisi informasi dan status modem dengan lebih detail. Menampilkan judul
halaman dan satu atau lebih blok isi status.
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Langkah 41: Tunggu beberapa saat sewaktu modem mengonfirmasi bahwa modem telah memiliki versi
prengkat lunak software terbaru (atau secara otomatis akan mengunduh) dan booting ulang
untuk mengaktifkan perangkat lunak baru. Jika tidak, langsung ke Langkah 42.

Situs ini telah terhubung ke jaringan Kacific-1 dan Anda dapat mulai mendapatkan layanan Kacific.

SELAMAT!

Langkah 42: Luncurkan Tes Ping dengan = ping -t 8.8.8.8
Uji kecepatan unduh dan unggah dengan menghubungkan komputer Anda ke server uji
kecepatan Kacific: https://172.18.2.10/speedtest/

Langkah 43: Silakan ambil foto instalasi Anda dan kirimkan ke Kacific Service Center (ksc@kacific.com)
bersama dengan nama dan koordinat situs ini
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Lampiran 1: Daftar Cakupan dan Pembagian Wilayah Berikut Polarisasi
No Wilayah

Nama Wilayah

Polarisasi
downlink

Penyetelan polarisasi
Transceiver

#
1
2

Papua
Moluccas

LHCP
RHCP

B
A

3
4
5

Sulawesi
East Kalimantan
East Nusa Tenggara

LHCP
LHCP
RHCP

B
B
A

6
7

West NusaTenggara
Middle NusaTenggara

RHCP
RHCP

A
A

8
9
10

North Kalimantan
North Sulawesi
Mid Sulawesi

RHCP
RHCP
LHCP

A
A
B

11
12
13

West Papua
Highlands
Highlands2

RHCP
LHCP
LHCP

A
B
B

14
15

Highlands3
Java + Indonesian Teleport

RHCP
RHCP

A
A

16
17
18

South Sumatra
Mid Sumatra
North Sumatra

RHCP
RHCP
RHCP

A
A
A

19
20
21

Rikit / Borneo
Maluku
Timor

LHCP
RHCP
LHCP

B
A
B

22
23

Solomon
Bougainville

RHCP
RHCP

A
A

24
25
26

North Solomon
Mid Vanuatu
Fiji

LHCP
RHCP
RHCP

B
A
A

27
28
29

Marshall1 / CNMI
Majuro / Sabah
Tarawa

LHCP
RHCP
RHCP

B
A
A

30
31

Marquisas
Tubuai

LHCP
LHCP

B
B

32
33
34

Line Islands
Tautua
Tuvalu

RHCP
LHCP
LHCP

A
B
B

35
36
37

Vanuatu North
PNG East
PoM

LHCP
RHCP
LHCP

B
A
B

38
39

New Britain
Auckland

LHCP
LHCP

B
B

40
41
42

Christchurch
NZ South Island
Niue

RHCP
RHCP
LHCP

A
A
B

43
44

Rotuma
Gilbert

LHCP
RHCP

B
A

45
46
47

Papeete
Central Philippines
Davao

LHCP
RHCP
LHCP

B
A
B

48
49
50

Manila
Am Samoa
Kosae

RHCP
RHCP
LHCP

A
A
B

51
52

Chuuk
Palawan

RHCP
LHCP

A
B

53
54
55

Sulu
Manus
Bangladesh

LHCP
RHCP
LHCP

B
A
B

56

Batanes

LHCP

B
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Lampiran 2: Certification menggunakan Laptop/PC
Ikuti langkah berikut untuk melakukan site certification melalui laptop/PC.
1) Pastikan nomor wilayah dan tipe ODU terpilih dengan benar
ODU UNIT – 10| TRX0121ANT2035 (For 1.2m Dish)
ODU UNIT – 9| TRX0120ANT2025 (For 75 cm Dish)

2) Ikuti proses instalasi pada halaman terminal installation di menu di sebelah kiri, setelah mendapatkan nilai
EsNo klik “Finish Pointing”

3) Proses akan berlanjut ke “Validation” kemudian klik tombol “Confirm” saat proses validation selesai.
4) Masukkan Alamat atau Lat/Long lokasi site dengan benar kemudian klik “Next”.

5) Periksa kembali Lat/Long yang telah dimasukkan sebelumnya dan mencocokkan dengan peta yang
muncul. Jika lokasi sudah sesuai dengan peta, klik “Confirm” dan proses akan berlanjut.
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6) Proses “site certification” akan berlangsung otomatis, perhatikan halaman tersebut sampai proses selesai.
Anda akan mendapatkan notifikasi dari site tersebut jika berhasil lulus proses sertifikasi dengan keterangan
“Certification: PASSED”.

7) Buka kembali halalaman “Terminal status” untuk memastikan bahwa terminal telah online dan dapat
beroperasional dengan baik.
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Lampiran 3: Antena SKYWARE TYPE 125 Diameter 1.2m
Antena Ka band 1.2m Skyware adalah antena dengan material serat fiber.
Di produksi oleh Skyware (terbagi dalam 2 bagian – perhatikan gambar berikut):

•
•

Bagian 1: Piringan/reflektor, kaki penyangga feed, braket feed (dengan baut dan mur)
Bagian 2: Az/El Cap Mounting

Sebelum melakukan perakitan antena, perhatikan bahwa bagian wave-guide Transceiver TRX121X perlu dilepas
dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
Langkah 1: Buka 8 baut berikut seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini:

Langkah 2: Buka 4 baut berikut untuk melepaskan komponen polarisasi seperti dibawah ini:
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Langkah 3: Pisahkan bagian waveguide (bagian berbayang putih):

Langkah 4: Pasang kembali komponen tersebut tanpa bagian waveguide, perhatian polarisasi (A/B) sesuai dengan
tabel pada lampiran 1.
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Perakitan Antena Skyware 1.2 m
1. Pasangkan Az/EI cap mounting pada tiang dengan diameter 76mm (3’) seperti pada gambar berikut.

2. Pasang piringan/reflektor pada Az/EI cap mounting.

3. Pasangkan braket feed dan kaki penyangganya, dengan urutan sebagai berikut:
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3a. Siapkan kaki penyangga bawah yang mempunyai kaitan pengunci diujungnya dan braket transceiver.

3b. Masukkan ujung kaki penyangga bawah ke dalam join soket seperti pada gambar berikut:

3c. Setelah ujung kaki penyangga bawah masuk sepenuhnya dalam join soket, putar 90 derajat agar pengait
diujung kaki mengunci dengan aman didalam soket tersebut.

4. Pasang kaki penyangga sisi dengan urutan berikut:
Tahap 1: Pasang ujung kaki penyangga sisi di samping piringan reflector. Jangan dikencangkan dahulu.
Tahap 2: Pasang ujung kaki penyangga sisi satunya ke braket feed mount. Jangan dikencangkan dahulu.
Tahap 3: Pasang kaki penyangga bawah ke dasar piring reflektor. Jangan dikencangkan dahulu.

Kemudian, kencangkan baut untuk mengamankan kaki penyangga ke piringan reflektor, lanjutkan dengan
mengencangkan baut di ujung yang lain ke braket feed mount.
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5. Pasangkan TRX braket feed ke braket feed mount.

6. Pasangkan Transceiver ke braket feed mount seperti pada gambar berikut:

7. Ambil beberapa foto setelah instalasi antena selesai:
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Lampiran 4: Antena JONSA TYPE 125 Diameter 1.2 m
Antena Ka band Jonsa 1.2m adalah antena berbahan pelat metal.
Diproduksi oleh Jonsa (terbagi dalam 2 bagian – perhatikan gambar dibawah ini):
•

Bagian 1: Piringan reflektor

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Struktur penyangga belakang
Kaki penyangga samping
Kaki penyangga utama
Piringan / reflektor
Lengan penyangga belakang
Transceiver holder
Adaptor lengan LNB
Sekrup pengantur elevasi

•

Bagian 2: Az/El Mount
Dalam kotak ini berisi AZ/EL mount, baut dan mur.
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Sebelum melakukan perakitan antena, perhatikan bahwa bagian wave-guide Transceiver TRX121X perlu dilepas
dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
Langkah 1: Buka 8 baut berikut seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini:

Langkah 2: Buka 4 baut berikut untuk melepaskan komponen polarisasi seperti gambar dibawah ini:

Langkah 3: Pisahkan bagian waveguide (bagian berbayang putih):
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Langkah 4: Pasang kembali komponen tersebut tanpa bagian waveguide, perhatian polarisasi (A/B) sesuai dengan
tabel pada lampiran 1.

Perakitan Antena Jonsa 1.2 m
Cheat sheet
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Langkah-langkah perakitan
1. Pasangkan lengan penyangga belakang ke struktur penyangga belakang.

2. Pasangkan sekrup pengatur elevasi ke struktur penyangga belakang.

Catatan: Arah pemansangan EL adjust divot adalah bagian panjang disisi bawah seperti pada gambar diatas.
3. Pasangkan AZ/EL mount struktur penyangga belakang.
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4. Letakkan AZ/EL mount (yang telah tepasang di struktur penyangga belakang) dengan memasukkannya ke
tiang kemudian pasang piringan reflektornya.

5. Pasangkan adaptor lengan LNB ke lengan penyangga belakang. Kemudian pasang kaki penyangga utama
ke adaptor lengan LNB di bagian dasar piringan.

6. Pasangkan kaki penyangga samping dengan urutan sebagai berikut:
Tahap 1: Pasang kaki penyangga samping dibagian samping reflektor. Jangan kencangkan dahulu.
Tahap 2: Pasang kaki penyangga samping to kaki penyangga utama. Jangan kencangkan dahulu.

Tahap 3: Kemudian, kencangkan baut di bagian samping reflektor untuk mengamankan komponen kaki
penyangga samping dan kaki penyangga utama. Kencangakan baut di sisi ujung kaki penyangga utama
secara bergantian
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7. Pasangkan Transceiver holder ke kaki penyangga utama dan pasangakan Transceiver ke Transceiver
holder seperti pada gambar dibawah ini:

Setelah perakitan antena selesai lanjutkan ke proses pengarahan (pointing) antena ke satelit Kacific-1 yang
berlokasi di 150 Bujur Timur.

Pengarahan Antena (Antenna Pointing)
Perhatian: Untuk menentukan sudut Elevasi dan sudut Azimut di suatu lokasi
instalasi: Buka halaman web www.dishpointer.com dan masukkan geolokasi
Latitude,Longitude dan pilih satelit 150.1E JCSAT-18 (KACIFIC 1)

Catatan 1: Pengaturan Elevasi dan Azimut di bagian AZ/EL mount seperti pada gambar dibawah ini:
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Catatan 2: Menentukan sudut elevasi antena dapat dilakukan dengan dua cara.
A. Menggunakan penggaris karton yang disertakan dalam kotak piringan antena.

B. Menggunakan inclinometer dengan bantuan tabel elevasi sebagai berikut:

Catatan 3: Urutan pengencangan sekrup untuk penguncian posisi piringan reflektor setelah pengarahan ke
satelit selesai (dengan mendapatkan nilai EsNo maksimal) adalah sebagai berikut:
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1. Catatan 4: Ambil beberapa foto setelah instalasi antena selesai:
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