
 

 

Memahami Kategori CHECKLOG pada Contest 

By: Karsono Suyanto – YB0NDT 

 

Pada artikel kali ini, saya akan membahas  kategori CHECKLOG  yang terdapat 
pada rules setiap contest .  

Pada setiap contest yang anda ikuti, anda wajib mengirimkan logsheet meskipun 
anda hanya mencatatkan 1 Contact / QSO 

Misalkan anda mengikuti contest  hanya untuk hunting entity langka atau zone 
yang langka yang  muncul hanya pada CQWW Contest ( misalnya Zone 2 ), anda 
tetap harus mengirimkan logsheet.  

 Oh saya tidak perlu certificate, saya sudah penegak, saya tidak perlu score di 
hitung karena cuma mencatat 1 contact. Sebagai Contester yang baik, anda 
wajib mengirimkan logsheet ke panitia, agar tidak merugikan peserta lain yang 
melakukan contact dengan anda. Anda bisa mengirimkan logsheet anda dalam 
kategori : CHECKLOG. 

Mengapa bisa merugikan peserta lain ? 

Karena ROBOT Checker akan melakukan CROSS CHECK dengan callsign peserta 
lain  yang anda hubungi. Jika pada logsheet lawan QSO anda terdapat callsign 
anda dan ternyata anda tidak mengirimkan logsheet, maka bisa saja ROBOT akan 
menghilangkan poin yang di dapatkan oleh lawan QSO anda sehingga akan 
merugikannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bagaimana caranya: 

Sebelum memulai contest, pada N1MM anda bisa mengganti terlebih dahulu  
pada kotak Operator menjadi CHECKLOG . 

 Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Setelah logsheet di convert ke dalam format Cabrillo, maka Category Operator 
akan menjadi CHECKLOG seperti gambar di bawah ini 

 

Robot Checker akan mengenali bahwa logsheet anda akan di perlakukan sebagai 
checklog, dan untuk kategori  CHECKLOG, biasanya tidak di berikan Certificate 
dan score tidak di hitung. Pada saat final result biasanya akan di umumkan 
sebagai CHECKLOG 

 

 

 



 

 

 

Mengirim logsheet dalam kategori CHECKLOG adalah sikap sportif dari seorang 
contester yang meminta kepada panitia agar nilainya tidak di ikut sertakan pada 
perlombaan serta  tidak menginginkan sertifikat dan tidak mau merugikan 
contester lain yang telah di hubunginya. 

Biasakan untuk mengirimkan logsheet di setiap  contest yang anda ikuti, baik 
pada International DX Contest maupun Domestic contest, meskipun anda hanya 
mencatatkan  1 QSO saja.   

Dan jangan pernah terlambat untuk mengirimkan logsheet. Jika sudah melewati 
tanggal yang di tentukan, logsheet yang anda kirimkan biasanya akan terhitung 
sebagai CHECKLOG dan itu sangat merugikan anda.  

 

 GOOD LUCK in The Contest 

 

 

 


