
1 | Firman Taqur, S.Sos, M.Si | PERTEKKOM  
 

 

 

 

 

 

4] Kajian  

SATELIT KOMUNIKASI 

 

ampir satu abad sebelum satelit komunikasi dibuat dan difungsikan 

pada orbitnya, sejumlah orang telah membahas ide tentang 

penggunaan satelit bagi kepentingan umat manusia, kendati tentunya 

hanya sebatas fantasi atau angan-angan fiksi belaka.  Sebut saja di antaranya cerita 

pendek yang dikarang Edward Everett Hale (1869) yang diberi judul “The Brick 

Moon”.  Kemudian novel yang berjudul “Begum’s Juta”, yakni sebuah cerita 

dengan tema yang sama yang dibuat Jules Verne (1879).  Disusul beberapa puluh 

tahun kemudian seorang penulis science fiction, Arthur C. Clark (1945) menulis 

sebuah artikel ilmiah yang ia beri judul “Extra-Terrestrial Relay” yang merupakan 

tulisan pertama yang khusus membicarakan tentang teori penggunaan satelit 

buatan sebagai sarana telekomunikasi.   

Semua khayalan fiksi tersebut pada akhirnya berbuah science pada akhir 

tahun 1950-an ketika  John R. Pierce dari Bell Laboratories berhasil 

mendemonstrasikan kelayakan komunikasi ruang angkasa melalui penggunaan 

satelit Echo dan Telstar. Keberhasilan tersebut kemudian diikuti Uni Soviet (USSR) 

di tahun 1957 yang berhasil menciptakan satelit SPUTNIK 1 serta Amerika Serikat 

pada tahun 1963 dengan satelit komunikasi geosynchronous pertama yang diberi 

nama SYNCOM 2. Kemampuan manusia dalam menciptakan sistem satelit ini 

merupakan sebuah lompatan monumental dalam sejarah peradaban manusia dan 

ilmu pengetahuan.  Betapa tidak, kehadirannya telah memberikan kemudahan bagi 

manusia, salahsatunya kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi.  

H 
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Kehadiran satelit yang berada di angkasa tersebut pada akhirnya memungkinkan 

manusia untuk berkomunikasi tanpa kabel (wireless), maupun berkomunikasi 

secara online, sehingga memudahkan manusia untuk menerima dan mengirim 

informasi kemanapaun dan kepada siapapun. 

 

4.1 Tentang Satelit 

Perabadan manusia saat ini telah mencapai puncaknya, saat sebuah benda 

buatan tangan manusia berhasil terbang mengawang-awang di atas angkasa yang 

senantiasa mengelilingi orbit bumi. Benda langit yang berukuran kecil 

dibandingkan dengan benda langit lainnya itu untuk kemudian dinamakan satelit, 

yang kedudukannya tertahan olah adanya daya tarik bumi.  Untuk dapat 

mengoperasikan satelit harus diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket.  

Sejumlah negara kaya seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis dan Cina memiliki 

stasiun sendiri untuk melontarkan satelitnya. Adapun posisi satelit pada orbitnya 

terdapat tiga (3) macam, yaitu, 1) Low Earth Orbit (LEO): 500-2,000 km di atas 

permukaan bumi; 2) Medium Earth Orbit (MEO): 8,000-20,000 km di atas 

permukaan bumi; dan 3) Geosynchronous Orbit (GEO): 35,786 km di atas 

permukaan bumi. Seluruh pergerakannya dipantau dari bumi melalui stasiun 

pengendali, seperti NASA milik Amerika. 

Keberadaan satelit tentu saja bertujuan dan digunakan untuk 

mempermudah kehidupan manusia di bumi.  Prinsip yang ada pada satelit kurang 

lebih sama seperti pada kinerja wireless, yakni memungkinkan adanya pertukaran 

data tanpa harus tersambung atau terkoneksi secara fisik dengan menggunakan 

gelombang elektromagnetik sebagai mediumnya.  Adapun inti sistem kerja dari 

satelit ini terbagai atas uplink, yakni mentransmisikan informasi dari bumi menuju 

satelit yang dituju, dan downlink, yakni mentransmisikan kembali informasi yang 

bersangkutan dari satelit ke stasiun pemancar di bumi.  

 

4.2 Sejarah Satelit 

 Pada dasarnya satelit yang ada di dunia ini terbagi atas dua (2) jenis, yakni 

satelit alam dan satelit buatan.  Satelit alam adalah bulan yang berevolusi 

mengelilingi planet, sedangkan yang dimaksud dengan satelit buatan atau artificial 

satellites adalah satelit yang dibuat oleh tangan manusia. Dalam astronomi atau 
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ilmu falak, yang dinamakan satelit alam ialah benda langit kecil yang secara 

alamiah berputar sekeliling benda langit yang lebih besar (planet-planet atau 

bintang) dan kedudukannya tertahan olah daya tarik benda yang lebih besar itu.  

Satelit alam berwarna kelam dan hanya dapat memantulkan cahaya.  Semua planet 

mempunyai satu atau lebih satelit, kecuali Mercurius, venus dan Pluto. Sebahagian 

satelit-satelit itu bergerak dari timur ke barat.  Bulan merupakan satu-satunya 

satelit terbesar yang ada di jagat raya, sedangkan bumi adalah satelit matahari. Hal 

ini berarti bukan hanya bulan dan satelit buatan saja yang termasuk para kategori 

satelit, namun termasuk juga di dalamnya komet, asteroid, bintang, planet, galaksi, 

dan bahkan matahari.  Semuanya itu merupakan satelit dari galaksi bimasakti. 

Era satelit buatan sudah dimulai sejak tahun 1950-an.  Sama seperti semua 

hal yang berkembang di dunia, satelit buatan memiliki sejarah perkembangannya 

sendiri. Pada perkembangannya pun, satelit kemudian digunakan untuk 

bermacam-macam tujuan, sehingga lahirlah berbagai jenis satelit. Dalam sejarah 

satelit buatan manusia, Sputnik 1 diklaim sebagai satelit pertama di dunia yang 

berhasil diluncurkan Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 ke angkasa. Program 

antariksa pertama Uni Soviet ini dikomandani Sergei Korolev sebagai kepala desain 

dan asistennya, Kerim Kerimov. 

Setelah beroperasi di angkasa, Satelit Sputnik 1 yang memiliki bobot 550 kg 

dan beredar pada orbitnya mengelilingi bumi selama tiga bulan ini kemudian 

menjalankan tugasnya dalam mengidentifikasi kepadatan lapisan atas atmosfer 

dengan cara mengukur perubahan orbitnya untuk selanjutnya mengirimkan data 

dari distribusi signal radio pada lapisan ionosphere.  Mengingat badan Sputnik 1 

ini berisi nitrogen bertekanan tinggi, satelit ini pun dapat melakukan aktivitas 

pendeteksian meteorit, dan suhu datanya dapat dikirim langsung ke bumi. 

Keberhasilan pengoperasian Satelit Sputnik 1 ini pun kemudian dilanjutkan dengan 

program Satelit Sputnik 2 yang berhasil diluncurkan pada tanggal 3 November 

1957 serta berhasil membawa makhluk hidup untuk pertama kalinya ke dalam 

orbit (angkasa), yakni seekor anjing yang diberi nama Laika. Namun, dalam 

penjelajahannya di ruang angkasa, Laika mati karena kehabisan oksigen.  Bahkan, 

pada akhirnya program satelit yang memiliki massa 560 kg itu pun gagal dan habis 

terbakar dalam atmosfer bersama-sama dengan awaknya. 
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Selang tiga tahun, atau tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1960, Uni Soviet 

atau Rusia kembali meluncurkan satelit terbarunya yang diberi nama Sputnik V.  

satelit ini membawa penumpang dua ekor anjing bernama Strella dan Belka serta 

beberapa jenis tumbuhan.  Sputnik V yang memiliki massa 4,5 ton ini merupakan 

satelit yang dapat kembali ke bumi dengan selamat bersama penumpangnya 

setelah beredar di ruang angkasa selama sehari.  Satelit ini dapat beredar di ruang 

angkasa pada ketinggian antara 288 km sampai 322 km di atas permukaan bumi. 

Selain Sputnik, Rusia juga berhasil meluncurkan Vostok 1, yakni satelit pertama 

berawak manusia, yakni seorang kosmonot pertama di dunia bernama Yuri 

Gagarin.  Sejak diluncurkan pada tanggal 12 April 1961.  Vostok 1 berada pada 

ketinggian maksimum 300,4 km dari permukaan bumi selama 108 menit.  Vostok I 

mendarat kembali ke bumi dengan selamat. 

Sukses dengan program antariksanya, menjadikan Uni Soviet tampil sebagai 

negara super power dI dunia.  Kenyataan inilah yang membuat Amerika Serikat 

“kalang kabut” dan merasa “kecolongan”, sehingga pemerintahan Gedung Putih 

menjadikan program antariksa sebagai agenda utama kebijakannya kala itu. 

Alhasil, sejak saat itulah, “perang satelit” antara dua negara adikuasa itu dimulai.  

Jika Uni Soviet sukses dengan program, Sputnik 1 dan 2 nya, maka Amerika Serikat 

berhasil meluncurkan satelit pertamanya ke dalam orbit pada tanggal 31 Januari 

1958, yang diberi nama Explorer 1. Berbeda dengan Sputnik yang bentuknya 

seperti bulan, Satelit Explorer I milik Amerika ini berbentuk silinder dengan bobot 

atau massa hanya 60 kg.  Sejak diluncurkan, Explorer 1 beredar pada orbitnya 

selama beberapa tahun dengan jarak jelajah mencapai ketinggian antara 359 km 

sampai dengan 2157 km di atas permukaan bumi. 

Belum genap satu tahun, melalui proyek yang diberi tajuk SCORE, 

pemerintah Amerika berhasil meluncurkan satelit komunikasi pertama di dunia.  

Namun, satelit komunikasi tersebut hanya mampu mengorbit bumi dalam kurun 

waktu 12 hari.  Mengingat teknologi roket pada masa itu belum mampu 

melontarkan beban peralatan yang harus diangkut oleh sebuah satelit ke orbitnya, 

maka untuk menempatkan satelit pada posisi yang ideal maka diperlukan 

peralatan angkutan lanjutan, yakni sebuah balon raksasa berdiameter 30 meter, 

yang diberi nama Echo-1.  Echo-1 diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 1960 dan 

menempati ketinggian sekitar 1.600 kilo meter dari permukaan terendah bumi.  
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Bagian luar dari balon udara ini dilapisi dengan aluminium tipis yang berfungsi 

untuk memantulkan gelombang radio dari stasiun bumi.  

Berhubung fungsinya hanya memantulkan gelombang radio dengan 

menggunakan kulit aluminium-nya, maka gelombang pantul yang diterima 

kembali oleh stasiun bumi menjadi sangat lemah.   Akibatnya, dengan perantara 

Echo-1 komunikasi radio hanya dapat dilakukan hingga pada jarak 4.000 kilo meter 

atau setara jarak antara pantai timur Amerika Serikat dengan Negara bagian 

California. Tidak puas atas Echo-1, apalagi satelit tersebut masih memiliki 

kelemahan, maka Amerika Serikat kemudian meluncurkan satelit lanjutan yang 

diberi nama Telstar pada tanggal 10 Juli 1962.  Satelit ini merupakan satelit 

komunikasi yang telah dilengkapi dengan teknologi paling canggih pada 

jamannya.  Telstar memiliki bobot sekitar 64 kilogram dan dilengkapi dengan 3.600 

sel matahari yang berfungsi untuk membuat arus listrik dan mengisi battery nikel 

cadmium pada satelit tersebut.  Selain itu, Telstar juga memiliki tidak kurang dari 

seribu transistor dan sebuah tabung penguat yang mampu memperkuat signal 

yang diterima dari bumi hingga 10 ribu kali lipat.  Alhasil, beberapa jam setelah 

Telstar diluncurkan, sebuah siaran live televisi untuk pertama kalinya di dunia 

mengudara dari sebuah stasiun bumi di Andover dan berhasil melintasi samudera 

Atlantik.  

Tidak ingin ketinggalan dengan “rivalnya” Uni Soviet yang berhasil 

mengirimkan warganya ke angkasa, “negeri paman sam” ini pun melalui proyek 

yang diberi nama Mercury Project berhasil meluncurkan astronot pertamanya ke 

ruang angkasa, yaitu Alan B. Shepard.  Astronot Amerika pertama ini berhasil 

mengangkasa selama 15 menit pada ketinggian maksimum 184 km dari 

permukaan bumi, dan kembali ke bumi dengan selamat dengan mendarat di Laut 

Atlantik.   Setelah proyek Mercury yang berhasil membawa dua orang awak ke 

angkasa, Amerika pun kembali melakukan terobosan penting dalam sejarah 

antariksa.  Melalui proyek Apollo yang berawak tiga orang astronot, Amerika pun 

berhasil  mendaratkan manusia ke bulan. 

Tidak ingin kalah dengan Amerika, Rusia pun pada tanggal 2 Januari 1959 

berhasil meluncurkan pesawat pertamanya menuju bulan, yang diberi nama Lunik 

I.  Peralatan mekanik yang dibawa pesawat luar angkasa ini dapat mengirimkan 

berbagai laporan mengenai benda-benda langit kecil yang berpapasan 
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dengannya, dan laporan itu pun dipantau di bumi.  Karena jaraknya kurang dekat 

ke bulan, sehingga gravitasi bulan kurang berpengaruh terhadap satelit ini, yang 

pada akhirnya menjadikan pesawat Lunik I berubah menjadi satelit buatan yang 

mengorbit matahari. 

Proyek selanjutnya adalah Lunik II yang diluncurkan pada tanggal 14 

Oktober 1959.  Lunik II dapat beredar mengelilingi bulan sekali putaran.  Bahkan, 

pada saat satelit ini berada di bagian belakang bulan, ia dapat melakukan 

pemotretan dan segera mengirimkan gambar-gambar bagian belakang bulan ke 

bumi.  Akan tetapi, dalam perjalanannya kembali ke bumi, satelit ini hancur 

terbakar pada saat memasuki atmosfer bumi.  Baru pada bulan Februari 1966, 

Lunix IX, sebuah pesawat Rusia tak berawak untuk pertama kalinya berhasil 

mendarat di bulan, diikuti kemudian dengan pesawat lainnya yang berhasil 

mendarat di bulan dengan membawa sebuah robot yang diberi nama Lunokhod. 

Lunokhod I didaratkan pada tanggal 17 November 1970, kendaraan beroda 

delapan tanpa manusia ini dapat berjalan di permukaan bulan dengan 

menggunakan tenaga listrik dari energi surya. Robot ini dapat dikendalikan dari 

bumi. Melalui monitor, tampak daerah yang akan dilalui Lunokhod dengan kamera 

yang dipasang di depan kendaraan tersebut.  Hingga saat ini, program pendaratan 

satelit Rusia di bulan tidak ada kelanjutannya. 

Sementara di pihak Amerika, proyek pendaratan satelit maupun manusia di 

bulan terus dikembangkan.  Puncaknya, pada tanggal 16 Juli 1969, pesawat 

Amerika Serikat dengan penerbangan Apollo XI berhasil meluncur menuju bulan.  

Pesawat dengan tiga orang astronot ini, yakni Michael Collins sebagai komandan, 

Neil Armstrong, dan Edwin Aldrin diluncurkan dari Cape Canaveral atau Cape 

Kennedy dengan menggunakan roket Saturnus bertingkat tiga.  Pada tanggal 21 

Juli 1969, sekitar pukul 09.56 WIB merupakan detik-detik bersejarah bagi 

perkembangan teknologi dan peradaban hidup manusia, dimana untuk pertama 

kalinya manusia bumi menginjakkan kakinya di bulan.  Adalah Neil Armstrong, 

manusia pertama yang berhasal menginjakkan kakinya di bulan, kemudian disusul 

Edwin Aldrin.  Sementara Michael Collins tetap berada di dalam pesawat 

Command Module untuk mengorbit bulan.  Berdasarkan tahapan yang dilaluinya, 

maka satelit buatan mengalami enam (6) tahap pengembangan terkait dengan 

cara atau teknik peluncurannnya, di antaranya : 
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 Roket -- Pada tahap pertama, satelit dilontarkan memakai roket sejauh 

mungkin di ruang angkasa sehingga satelit bisa mengelilingi bumi tepat 

dalam satu hari untuk satu putaran.  Seperti diketahui, bumi berputar 

selama 24 jam pada porosnya untuk satu kali putaran (rotasi).  

Karenanya, pada ketinggian sekitar 36.000 kilo meter dari bumi, satelit 

komunikasi praktis dalam posisi diam meskipun sebenarnya sedang 

mengorbit mengelilingi bumi. Pada setiap jam, satelit menempuh jarak 

15 derajat dari pada jalur orbit. 

 Roket Koreksi -- Alat ini diciptakan berupa sistem roket koreksi yang 

diatur oleh komputer guna mencegah satelit bergeser dari jalur orbitnya. 

Pada tahun-tahun berikutnya kemampuan roket koreksi ini berikut 

pemanfaatan bahan bakarnya sudah semakin disempurnakan, sehingga 

sebuah satelit mampu mengorbit hingga bertahun-tahun. 

 Stabilisasi Poros -- Tahap ini ditandai dengan pengembangan sistem 

stabilisasi tiga poros yang membuat satelit tidak berubah posisinya 

sehingga antenanya selalu mengarah ke bumi. Beberapa mesin roket 

kecil bekerja secara serentak untuk menjaga posisi satelit. Sebelumnya, 

cara yang digunakan adalah membuat satelit terus-menerus berputar 

pada porosnya. Gerakan berputar ini menjadikan antena mengarah ke 

bumi kadang-kadang. Oleh karena itu, maka dibuatlah antena yang 

dilengkapi dengan untaian gotri agar antenna tersebut tidak ikut 

berputar dengan badan satelit.  

 Roket -- Roket yang diguankan pada tahap ini sudah mampu 

mengangkut beban yang jauh lebih berat. Jika roket yang digunakan 

pada tahun 1962 hanya mampu mengangkut Telstar yang berbobot 64 

kilogram, maka roket pada tahap ini sanggup melontarkan satelit yang 

bobotnya sudah dalam satuan ton hingga pada orbit geostasioner.  

 Elektronis -- Tahap ini merupakan era pengembangan elemen-elemen 

elektronis yang jauh lebih kecil dibanding elemen yang sama pada 

satelit generasi awal.  Karenanya, peralatan yang bisa disertakan dalam 

sebuah satelit bisa menjadi banyak. Alat yang berfungsi untuk menerima 

dan mengirim signal ini dinamakan transponder. Jika satelit Intelsat V 

yang diluncurkan tahun 1980 hanya memiliki 12 transponder misalnya, 
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maka satelit pada tahapan ini memiliki puluhan bahkan ratusan 

transponder. 

 Signal -- Teknik signal merupakan tahap akhir untuk peluncuran satelit, 

dimana digunakan signal dengan frekwensi tinggi yang memiliki 

gelombang pendek.  Perkembangan ini mengakibatkan antena di bumi 

bisa dibuat dengan penampang (cawan) yang diameternya jauh lebih 

kecil dibanding antena pada generasi sebelumnya. 

 

4.3 Jenis-Jenis Satelit 

Satelit buatan manusia yang ada sekarang tentunya memiliki bentuk dan 

jenisnyatersendiri yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya.  Namun 

secara garis besar, jenis-jenis satelit yang ada dan mengorbit saat ini ditinjau dari 

dua sudut pandang, yakni berdasarkan jenis orbitnya dan berdasarkan fungsinya.   

Adapun jenis atau bentuk dari satelit buatan manusia tersebut yang 

berdasarkan orbitnya, terdiri atas tiga (3) bentuk, di antaranya : 

 Low Orbit Satelite -- Satelite ini berada pada ketinggian kurang lebih 

2000 km di atas permukaan bumi.  Adapun  waktu yang diperlukan oleh 

satelit ini untuk bisa mengelilingi bumi adalah 1 x 1,5 jam.  Karenanya, 

satelit ini dapat terlihat dari bumi dalam waktu 1/4 jam perhari. Satelit 

orbit rendah ini ternyata jarang digunakan karena kurang memberikan 

manfaat dan tidak menguntungkan. 

 Medium Latitude Satelite -- Orbit dari satelit ini berada pada ketinggian 

6000-12.000 mil.  Adapun waktu untuk mengelilingi bumi yang dapat 

dilakukan satelit ini antara 5-12 jam dan hanya dapat dilihat antara 2-4 

jam/hari. Satelite Medium Latitude ini juga dipandang kurang 

memberikan keuntungan bagi umat manusia, sehingga jarang 

digunakan.  Salahsatu jenis dari satelit ini adalah Telstar. 

 Geosynchronous Satelite -- Satelit Geosynchronous mengorbit bumi di 

atas garis Khatulistiwa dengan ketinggian 36.000 km dari permukaan 

terendah bumi. Satelit dengan ketinggian orbitnya itu tentunya 

lintasannya akan mengelilingi bumi dalam waktu 24 jam.  Karenanya, 

satelit ini akan selalu tampak diam terhadap suatu permukaan bumi. 

Satelit ini dinilai yang paling menguntungkan sehingga paling banyak 
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dipakai.  Lagipula, biaya untuk mengontrol satelit ini relatif murah karena 

bisa terlihat 24 jam dari bumi. 

 

Sedangkan orbit itu sendiri terdiri atas tiga (3) jenis orbit, yakni 1) Circular 

Orbit Polar; 2) Elliptical Inclined Orbit; dan 3) Circullar Equatorial Orbit.  Adapun 

bentuk dari orbit-orbit tersebut berbeda satu sama lain, seperti ada yang 

berbentuk sircular atau lingkaran dan ada yang berbentuk ellips. Berikut 

penjelasannya : 

 Circular Polar Orbit -- Orbit Polar ini memiliki kemampuan menjangkau 

seluruh permukaan bumi secara merata.  Oleh karena itu, orbit ini 

banyak dimanfaatkan oleh pihak militer untuk melakukan kegiatan 

navigasi serta kepentingan lainnya. 

 Elliptical Inclined Orbit -- Orbit jenis ini ternyata jarang digunakan 

karena untuk membentuk komunikasi yang berkelanjutan harus 

menyusun sejumlah satelit, minimal tiga buah satelit yang saling 

bergantian. Selain itu, untuk keperluan komunikasi yang bersifat konstan 

tentunya revolusi dari orbit ini cukup mengganggu dimana setiap 

hubungan hanya berlangsung sekali dalam 12 jam. Keuntungan orbit ini 

adalah dapat melampaui kutub utara dan selatan. 

 Circullar Equatorial Orbit -- Satelit ini bergerak menurut arah yang sama 

seperti rotasi bumi, dan akan menyelesaikan satu revolusi pada sumbu 

bumi dalam waktu yang sama.  Adapun jarak orbit ini dari permukaan 

bumi kira-kira2 36.000 km, dan bidang orbit ini memotong bidang 

equator. Orbit ini merupakan orbit yang paling sinkron sehingga paling 

banyak digunakan oleh satelit komunikasi baik untuk keperluan 

domestik maupun internasional. 

 

Sementara itu, berdasarkan fungsinya, satelit buatan manusia yang ada saat 

ini terbagi atas beberapa jenis, di antaranya : 

 

 Satelit Navigasi 

Adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke 

penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik 
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dipermukaan bumi.  Salah satu satelit navigasi yang sangat populer 

adalah GPS milik Amerika Serikat, dan Glonass milik Rusia. Apabila 

pandangan antara satelit dan penerima di tanah (bumi) atau alat GPS 

tidak mengalami gangguan, seperti gangguan cuaca (hujan, kabut), 

maka dapat diperoleh data posisi di suatu tempat dengan ketelitian 

beberapa meter dalam waktu nyata. 

 

 Satelit Astronomi 

Adalah satelit yang digunakan untuk mengamati sejumlah planet, 

galaksi, serta objek angkasa lainnya yang jauh. 

 

 Satelit Pengamat Bumi 

Adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati pergerakan dan 

kondisi bumi dari orbit, seperti untuk mengamati lingkungan, 

meteorologi, dan pembuatan peta. Contoh dari satelit ini adalah satelit 

Reconnaissance. 

 

 Satelit Sumber Daya Alam 

Satelit ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sumber daya 

alam yang terkandung pada permukaan maupun di dalam perut bumi. 

Pengamatannya melalui penginderaan jauh (remote sensing). Generasi 

pertama satelit jenis ini bernama EarthResources Technology Satelit atau 

ERTS milik Amerika Serikat. Sementara generasi keempat dari satelit ini 

bernama Landsat. Satelit ini mengorbit bumi melalui dua kutubnya pada 

ketinggian antara 880 km sampai 940 km. Landsat dapat menghasilkan 

peta-peta yang memberikan informasi tentang lokasi kekayaan mineral, 

sifat lahan, letusan gunung berapi, dan dapat juga mengamati hama 

tanaman yang melanda suatu areal pertanian. Sejak saat itulah, maka 

secara sistematis manusia memanfaatkan kekuatan data dan informasi 

hasil penginderaan jarak jauh itu melalui satelit untuk mengeksplorasi 

bumi. Berbagai aktivitas penambangan dilakukan berdasarkan analisis 

data pencitraan satelit, tidak lagi dengan metode. 
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 Satelit Mata-Mata 

Adalah satelit pengamat bumi atau satelit komunikasi yang digunakan 

untuk mematai-matai suatu kepentingan militer.  Pentagon dan Israel 

merupakan pihak yang memiliki banyak satelit mata-mata. 

 

 Satelit Tenaga Surya 

Merupakan satelit yang dibuat khusus di orbit bumi dengan 

menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan 

tenaga surya ke antena yang sangat besar di bumi yang dapat 

digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional. 

 

 Satelit Cuaca 

Adalah satelit yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim di 

bumi.  Pada tahun 1960 diluncurkan satelit cuaca pertama yang diberi 

nama Tiros. Satelit ini mengorbit melalui kedua kutub bumi dengan 

periode 30 menit. Karena orbitnya selalu bergeser ke arah timur, maka 

seluruh permukaan bumi seakan-akan dijelajahi oleh satelit ini.  Semua 

fenomena tentang cuaca difoto lalu dikirim ke stasiun penerima di bumi. 

Foto-foto hasil pantauan tersebut kemudian dianalisis dan 

diinterprestasikan di stasiun metereologi. Untuk selanjutnya, para analis 

dapat meramalkan cuaca yang akan terjadi di suatu daerah. 

 

 Satelit Miniatur 

Adalah satelit yang berukuran ringan dan kecil.  Satelit ini terdiri atas 

satelit mini berukuruan 500–200 kg, satelit mikro berukuran di bawah 

200 kg, dan satelit nano dengan bobot di bawah 10 kg. 

 

 Satelit Komunikasi 

Adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan 

telekomunikasi yang menggunakan radio pada frekuensi gelombang 

mikro. Satelit komunikasi ini menggunakan orbit geosinkron atau orbit 

geostasioner, dan sebagian menggunakan satelit pengorbit bumi 

rendah. 
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 Stasiun Angkasa 

Adalah struktur buatan manusia yang dirancang sebagai tempat tinggal 

manusia di luar angkasa. Stasiun luar angkasa dibedakan dengan 

pesawat angkasa lainnya oleh ketiadaan propulsi pesawat angkasa 

utama atau fasilitas pendaratan serta kendaraan lain digunakan sebagai 

transportasi dari dan ke stasiun.  Stasiun angkasa dirancang untuk hidup 

jangka menengah di orbit, untuk periode mingguan, bulanan, atau 

bahkan tahunan. 

 

4.4 Tentang Satelit Komunikasi 

Kemajuan (revolusi) teknologi yang begitu cepat dan dahsyat telah 

membawa dampak besar terhadap pola komunikasi dan interaksi manusia.  

Manusia atau masyarakat dunia kini dapat berkomunikasi bahkan berinteraksi 

tanpa harus “terganggu” batas, ruang dan waktu.  Seorang yang tinggal di Lagos, 

sebuah kota di Nigeria yang terletak nun jauh di benua Afrika misalnya, dapat 

berkomunikasi secara langsung bahkan bertatap muka dengan kerabatnya yang 

tinggal di Indonesia. Beragam cara komunikasi, baik melalui kabel maupun 

nirkabel yang dilakukan oleh masyarakat dunia tersebut pada dasarnya tidak 

terlepas dari peran keberadaan satelit, khususnya satelit komunikasi.  Satelit yang 

mengorbit di angkasa inilah yang memungkinkan masyarakat dunia dapat saling 

berkomunikasi. Karenanya, satelit komunikasi tak ubahnya “konektor” bagi 

kegiatan telekomunikasi. 

Teknologi satelit komunikasi memiliki kemampuan untuk menyajikan dan 

menyampaikan bermacam-macam informasi sistem telekomunikasi.  Apa yang 

terjadi di suatu tempat yang berjarak ribuan kilometer dapat disiarkan langsung ke 

hampir seluruh tempat di permukaan bumi. Salahsatu contohnya adalah siaran 

televisi yang dapat dipancarkan secara cepat ke tempat-tempat terpencil di 

permukaan bumi hanya dengan menyediakan stasiun bumi ke sekeliling daerah 

yang berada di dalam cakupan satelit tersebut. Pasalnya, proses pengiriman 

informasi berupa siaran televisi dari satu tempat, baik secara domestik maupun 

interkontinental tidak akan dapat terlaksana jika hanya mengandalkan sistem kabel 

atau gelombang mikro apalagi jika jarak lokasi antara pelaku komunikasi saling 

berjauhan satu dengan yang lainnya. Sistem pengiriman informasi dalam bentuk 
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sinyal gelombang elektomagnetik melalui saitelit komunikasi tersebut tidak akan 

dipengaruhi oleh jarak maupun hambatan-hambatan fisik yang terletak di antara 

satu titik dengan titik lain yang dituju, seperti wilayah pegunungan maupun 

perairan.  Berkat bantuan satelit komunikasi inilah yang memungkinkan manusia 

dapat berkomunikasi tanpa kabel ataupun secara online, tentunya semakin 

memudahkan manusia untuk menerima dan mengirim informasi dimanapun, 

kapanpun dan terhadap siapapun.  Yang pada akhirnya, setiap orang di dunia ini 

bisa saling bertukar informasi secara leluasa, tanpa batas, tanpa ruas. 

 

4.4.1 Perkembangan Satelit Komunikasi 

Perkembangan satelit komunikasi seiring dengan perkembangan teknologi 

di bidang informasi.  Keberadaan satelit komunikasi saat ini merupakan temuan 

revolusionir yang pernah diciptakan ilmu pengetahuan sebagai hasil olah pikir dan 

kreasi tangan manusia. Dewasa ini, satelit sudah menjadi bagian terintegral dalam 

kehidupan manusia sehari-hari.  Berkat bantuannya, manusia dapat melakukan 

aktivitas dengan bebas dan leluasa.  Kehadiran satelit komunikasi juga telah 

merubah bentuk dan pola komunikasi media massa.  Bahkan, industri-industri 

media massa di dunia “memiliki” satelitnya sendiri-sendiri sebagai upaya untuk 

menjadi yang terdepan dan tercepat dalam hal menyampaikan informasi kepada 

masyarakat dunia, sebut saja CNN, HBO ataupun SkyTV. Pada dasarnya, satelit 

komunikasi merupakan sebuah mesin penguat sinyal di atas langit.  Modusnya, 

setelah sinyal diterima, satelit akan kembali menyiarkan sinyal tersebut ke bumi.  

Beberapa jenis dari satelit komunikasi yang terkenal di dunia adalah Telstar dan 

Echo, serta sejumlah satelit komunikasi terbaru lainnya yang telah ditempatkan 

pada lingkaran orbit terendah.  Pada komposisi ini, sebuah satelit akan berjalan 

melintasi suatu jarak dengan kecepatan yang tinggi dimana satelit muncul dari 

garis bawah batas horizon, menyeberangi langit, dan hilang di sisi horizon yang 

lainnya.   

Satelit komunikasi saat ini secara umum telah mengikuti bentuk dan tempat 

putaran orbit geostationary atau orbit geosinkron. Orbit Geosinkron sendiri 

merupakan orbit suatu benda (umumnya satelit buatan) dengan bumi sebagai 

pusatnya, yang mempunyai perioda sama dengan rotasi bumi, yaitu satu hari 

sideris atau 23,9344 jam.  Secara geometri orbit memiliki setengah sumbu utama 
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(semimajor axis) yang panjangnya 42164.17 km. Satelit dengan orbit geosinkron 

akan berada di atas suatu titik di muka bumi pada jam tertentu.  Selain dari waktu 

tersebut, satelit akan tampak bergeser relatif terhadap titik itu.  Jika satelit 

geosinkron mempunyai bentuk orbit lingkaran sempurna dan mengorbit sebidang 

dengan garis khatulistiwa, maka dilihat dari bumi satelit itu akan tampak diam. 

Sifatnya yang terrestrial memungkinkan suatu informasi atau data dari pihak 

sender atau komunikator, sebut saja perusahaan media komunikasi, bisa 

ditransmisikan dengan kecepatan yang tinggi pada jalur ke atas atau jalur ke 

bawah.  

Adapun faktor penting yang memengaruhi jaringan satelit komunikasi 

adalah rancangan dari antena satelit, dimana transmisi dari satelit akan terfokuskan 

dan diberikan pada suatu tempat yang spesifik di permukaan bumi.  Daerah 

penerima tersebut bisa berbeda tergantung dari satelit dan aplikasi proyeksinya. 

Sementara tenaga listrik dari satelit disediakan melalui perubahan sinar cahaya ke 

energi listrik melalui sel-sel panas dan perlengkapan tambahan. Selain sel-sel 

panas, satelit menggunakan sumber tenaga lain, mengingat sateli komunikasi 

sudah dilengkapi dengan pendorong eksternal dan penyedia bahan bakar.  

Adapun kapasitas dari suatu satelit komunikasi sangat terbatas, hal ini dikarenakan 

beberapa faktor, sebagaimana dimiliki oleh sistem komunikasi lainnya, yakni, 

angka transponder dan ketersediaan tenaga untuk sistem transmisinya.  Untuk 

transponder tipe 36 MHz misalnya, bisa diangkut oleh satelit pita-C.   

Sekaitan dengan bisnis telekomunikasi, pasar internasional telah di 

dominasi oleh organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional (Intelsat) dan 

organisasi lainnya.  Intelsat pertama kali dikembangkan pada tahun 1964, sebagai 

sebuah satelit internasional milik pemerintah.  Sementara Communication Satelite 

(Comsat) hadir sebagai suatu bentuk representatif Amerika Serikat terhadap 

Intelsat, sehingga memposisikan Comsat menjadi suatu organisasi yang begitu 

kuat dengan penelitian yang sangat mendalam yang mendukung kesatuan tempur 

Amerika Serikat.  Selain itu, Amerika juga mengembangkan organisasi International 

Maritim Satelite (Inmarsat) yang berfungsi untuk melintasi lautan, daerah tambang 

minyak, atau daerah terpencil lainnya. Dengan demikian, komunikasi satelit telah 

berevolusi dan memberikan dampak besar bagi industri media informasi, sebut 

saja stasiun televisi. Di samping menggunakan satelit untuk penyaluran informasi, 
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stasiun televisi juga kini dapat berpartisipasi dalam sebuah bentuk produksi yang 

baru, yakni Satelit Newsgathering (SNG).  Konsep SNG ini pertama kali 

dikembangkan oleh Mark Brender dari Stasiun ABC, dimana media berita telah 

menggunakan sistem berbasis satelit untuk mendukung pemberitaannya.  

Perkembangan signifikan dari komunikasi satelit dimulai pada tahun 1962, 

ketika badan antariksa nasional Amerika Serikat (NASA) meluncurkan satelit 

komunikasi pertama untuk perusahaan Telekomunikasi AS, yaitu AT&T. Satelit ini 

berfungsi untuk rnemancarkan siaran televisi menyeberangi lautan Atlantik dan 

menjadi tonggak dimulainya revolusi komunikasi angkasa.  Sementara itu, tugas 

intelijen terus memanfaatkan teknologi satelit untuk saling memantau kekuatan 

lawan. Satelit-satelit yang digunakan dalam sistem pertahanan dan keamanan ini 

selalu lebih unggul dibandingkan dengan teknologi untuk keperluan sipil. 

Terrdapat dua (2) bagian penting dari sistem komunikasi satelit, yakni space 

segment (bagian yang berada di angkasa) dan ground segment (stasiun bumi).  

Satelit bekerja dengan mengirim sinyal dari stasiun di bumi ke satelit (uplink) di 

angkasa dan mengembalikan sinyal tersebut kembali ke stasiun bumi atau biasa 

disebut dengan istilah downlink.  Sekaitan dengan teknologi komunikasi lainnya, 

komunikasi menggunakan satelit ini atau komunikasi satelit memiliki sejumlah 

keunggulan dan kekurangan, antara lain : 

 

A. Keunggulan : 

 Memiliki cakupan yang luas. (satu negara, wilayah ataupun satu benua) 

 Bandwith yang tersedia cukup lebar 

 Independen dari infrastruktur terrestrial 

 Instalasi jaringan segmen bumi yang cepat 

 Biaya relatf rendah per site 

 Karakteristik layanan yang seragam 

 Layanan total hanya dari satu provider 

 Layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi 

 

B. Kekurangan : 

 Delay propagasi besar 

 Rentan terhadap pengaruh atmosfir, dan gejala alam lainnya 
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 Memerlukan biaya yang mahal atau Up Front Cost yang tinggi. Untuk 

biaya satelit GEO dengan komposisi spacecraft, ground segment dan 

launch misalnya, membutuhkan dana sebesar US $ 200 juta ditambah 

asuransi sebesar $ 50 juta 

 Biaya komunikasi untuk jarak pendek maupun jauh relatif sama 

(distance insensitive) 

 Hanya ekonomis jika jumlah user besar dan kapasitas digunakan secara 

intensif. 

 

4.4.2 Pengertian Satelit Komunikasi 

Secara harfiah, satelit komunikasi adalah sebuah satelit buatan manusia 

yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit komunikasi 

modern dewasa ini menggunakan orbit geosynchronous, orbit Molniya atau orbit 

Bumi rendah. Dengan satelit ini memungkinkan manusia untuk melakukan 

komunikasi via satelit yang menggunakan satelit sebagai komponen utamanya. 

Dalam sistem komunikasi ini, satelit difungsikan sebagai repeater dan pembagi 

jalur komunikasi agar satelit tersebut dapat digunakan bersama-sama, namun 

tidak ada data atau informasi yang bercampur. Komunikasi yang menggunakan 

satelit mampu menjangkau daerah yang jauh dan terpencil, hal ini dikarenakan 

letak satelit yang berada di luar angkasa dan berjarak ± 36.000 km di atas 

permukaan bumi, sehingga satelit dapat menyampaikan kembali data atau 

informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang sangat jauh 

sekali pun, namun masih di dalam jangkauan satelit tersebut.  

Negara kepulauan ataupun negara dengan daerah geografis yang berbukit-

bukit seperti halnya Indonesia, sangat cocok menggunakan satelit sebagai sarana 

atau media komunikasi. Untuk pelayanan yang tetap atau stabil, satelit komunikasi 

menyediakan sebuah teknologi tambahan bagi kabel komunikasi kapal selam optik 

fiber.  Sedangkan untuk aplikasi yang bergerak, seperti komunikasi ke kapal laut 

dan pesawat terbang, di mana aplikasi teknologi lain, seperti kabel, tidak praktis 

atau tidak mungkin. Di angkasa, satelit komunikasi akan bergerak mengelilingi 

bumi pada orbitnya.  Hal ini menyebabkan satelit dapat tetap tinggal dan tidak 

jatuh karena adanya gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh pergerakan satelit saat 

mengelilingi bumi yang seimbang dengan gaya tarik yang disebabkan gravitasi 
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bumi. Dalam operasionalnya, satelit ini mempunyai sejumlah fungsi utama, di 

antaranya, 1) sebagai stasiun pengulang (repeater); 2) memperkuat sinyal RF (radio 

frekuensi); 3) mengubah sinyal RF up link stasiun bumi menjadi sinyal RF down link 

stasiun bumi. 

 

4.4.3 Jenis-Jenis Satelit Komunikasi 

Jika pada tahun 1962 AT&T Telstar telah mengorbitkan satelit komunikasi 

pertamanya.  Kini, setelah beberapa puluh tahun kemudian jenis satelit komunikasi 

telah berkembang sedikitnya menjadi empat (4) jenis satelit komunikasi utama 

yang memiliki karakteritik satu dengan yang lainnya. Adapun ke-empat jenis satelit 

komunikasi tersebut di antaranya : 

 

 Broadcast Satelite 

Merupakan jenis dari satelit komunikasi yang pertama kali 

dikembangkan.  Berfungsi dan biasa dipergunakan untuk keperluan 

siaran broadcast televisi. 

 

 GPS Satelite 

Adalah jenis satelit komunikasi yang dipergunakan untuk keperluan GPS 

atau Global Positioning System. Hingga sekarang, tercatat sekitar 24 

satelit komunikasi GPS mengudara di angkasa dengan prinsip kerja 

menggunakan konsep triangulasi. GPS sendiri sebenarnya merupakan 

sebuah pengembangan teknologi yang telah sukses diaplikasikan oleh 

militer Amerika Serikat selama lebih dari tiga dekade terakhir. 

 

 Telecom Satelite 

Merupakan jenis satelit komunikasi yang dirancang untuk melakukan 

pelayanan keperluan telepon seluler dan beragam jenis layanannya 

dengan cara menggunakan transmisi satelit sebagai pengganti transmisi 

microwave antar negara. Ide dasar dari satelit komunikasi ini adalah 

untuk mengatasi keterbatasan station microwave di bumi. Satelit 

komunikasi ini berfungsi sebagai station relay microwave yang 

mengorbit di sekitar bumi. 
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 Data Satelite 

Satelit komunikasi jenis ini berfungsi untuk proses pertukaran data agar 

berlangsung cepat.  Karenanya, satelit ini merupakan jaringan satelit 

kecepatan tinggi yang berorbit rendah sehingga memungkinkan para 

pengguna di bumi dapat mengakses data secara cepat, seperti untuk 

aksesibilitas internet, TV kabel dan berbagai pengembangan teknologi 

internet satelit lainnya.  Melalui pengembangan teknologi satelit ini pula, 

akan memungkinkan manusia untuk mengirimkan dan menerima paket 

data maupun suara melalui telepon dengan kecepatan setara dengan 

Internet Broadband. 

 

4.4.4 Satelit Komunikasi Indonesia 

JIka melihat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan 

pulau-pulau yang terpencar dan memiliki daerah pedalaman yang terisolasi.   

Maka kehadiran satelit komunikasi bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah 

urgensitas. Karenanya, sejak tahun 1976 perusahaan BUMN yang bergerak di 

bidang telekomunikasi, Telkom telah meluncurkan sejumlah satelit yang diberi 

nama Satelit Palapa. Satelit ini bertujuan untuk mengembangkan jaringan 

telekomunikasi bagi daerah-daerah terpencil, sehingga sejak saat itu, warga 

Indonesia dapat melakukan percakapan jarak jauh (SLJJ) serta menikmati siaran 

televisi di seluruh wilayah tanah air. 

Dalam perkembangannya, proyek Satelit Palapa dibagi ke dalam tiga (3) 

generasi satelit, yakni, 1) Generasi A; 2) Generasi B; dan 3) Generasi C. 

 Generasi A, terdiri atas dua seri, yakni Satelit Palapa A-1 dan Satelit 

Palapa A-2. 

 Generasi B, terdiri atas lima seri, yakni Satelit Palapa B-1, Satelit Palapa 

B-2, Satelit Palapa B-2P, Satelit Palapa B-2R, dan Satelit Palapa B-4. 

 Generasi C, yang berhasil diluncurkan pada Februari 1996 terdiri atas 

Satelit Palapa C-1, yang akan disusul oleh Satelit Palapa seri C lainnya. 

Satelit Palapa sebagai satelit komunikasi milik pemerintah Indonesia 

pertama berhasil mengorbit bumi secara sinkron sehingga posisinya tetap 

terhadap suatu daerah di bumi.  Satelit ini ditempatkan pada ketinggian 36 000 km 

di atas khatulistiwa pada lokasi 133o BT, yang dikendalikan oleh antena di stasiun 
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bumi yang berlokasi di Cibinong, Bogor. Melalui keberadaan satelit ini, siaran 

televisi dari stasiun televisi di Jakarta dipancarkan melalui stasiun bumi ke Satelit 

Palapa, untuk kemudian dari satelit tersebut siaran televisi lalu dipancarkan 

kembali ke stasiun bumi yang tersebar di seluruh wilayah di tanah air. Selain untuk 

siaran televisi, satelit Palapa juga dimanfaatkan untuk saluran telepon 
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