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Satellite Consultant, China 

Aluo-sat
Kenal Siapa Saja!
Seseorang yang aktif di bidang satelit di China akan 
menemui Luo Shi Gang cepat atau lambat. Tidak 
hanya karena dia menyalurkan majalah TELE-satelit 
di China untuk eberapa tahun, tetapi juga karena 
dia adalah figur yang high-profile di bidang satelit
lainnya. Ssejak negeri China menasuki masa DTH 
pada tahun 2009 sekarang menjadi saat yang tepat 
untuk mengunjungi Luo Shi Gang di kantornya di 
Shenzhen.

Luo memberi nama perusahaannya 
Aluo-sat untuk alasan yang sederhana: 
dalam dialek Kanton di China bagian 
Selatan awalan ‘a’ sering ditambahkan di 
depan nama depan seseorang. Sehingga 
Luo menjadi Aluo. 

Sebenarnya, Luo berasal dari Sichuan 
di China bagian baratdaya. Dia kuliah 
di bidang elektrik dan mendapatkan 
pekerjaan pertamanya di perusahaan 
komponen elektronik untuk militer negeri 
China di kota Lanzhou di bagian baratlaut. 
Perusahaan tempatnya bekerja juga 
memroduksi peralatan satelit di samping 
barang-barang lainnya. 

Pengalaman penerimaan satelit bagi 
Luo untuk pertama kalinya adalah ketika 
dia berhasil menerima sinyal dari EKRAN 

Anggota Aluo-Sat Lou Jun (kiri) dan 
Luo Shi Gang (kanan) di atas atap. 

Kenapa Luo Shi Gang memilih  lantai 
paling atas untuk kantornya? Anda 

mungkin bisa menduganya: dia ingin 
memastikan kabel antara antena 

piringan dan receivernya sedekat 
mungkin. Kenapa terdapat tembok 

pelindung?
Penerimaan satelit masih dilarang 

di China dan dengan cara ini antena 
Luo tidak akan terlihat dari luar. Pada 

gambar ini terlihat dua antena piringan 
C-band – yang di belakang terpasang 

motor, yang di depan tetap.
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publikasi yang ada untuk topik teknologi 
satelit. Jumlah kontribusinya semakin 
bertambah dan pekerjaannya juga 
melibatkan pertemuan dengan pehobi 
satelit. Akhirnya, pada tahun 1995 dia 
memulai bisnya sendiri: “Bersama istri, 
saya mendirikan Aluo-sat di Shenzhen 
pada tahun 1995.” Selain pekerjaannya 
sebagai jurnalis teknis dia juga mulai 
bekerja sebagai konsultan.

Saat ini dia memiliki tujuh karyawan: 
“Istri saya bertugas di akunting, tiga 
insinyur untuk menangani permintaan 
teknis, satu karyawan menjalan toko 
satelit di Hong Kong dan satu orang 
menangani penjualan dan penyaluran.” 

Aluo-sat juga mulai menyalurkan 
produk dari pabrikan berkualitas seperti 
Changhong untuk TV digital terestrial 
TV (DMB-TH), saluran yang dipancarkan 
dari Hong Kong namun juga bisa diterima 
dengan baik di Shenzhen. 

“Kami melayani pengguna akhir sama 

di 99° BT, yang dipancarkan dalam rentang UHF di 714 MHz dari 
Rusia pada waktu itu.

Sejak saat itu dia tertambat pada penerimaan satelit. Dia 
segera memulai menulis artikel untuk mingguan ‘Electronics 
Newspaper’ yang pada saat itu merupakan satu-satunya 
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baiknya dengan agen besar,” Luo menjelaskan strategi bisnisnya. 
“Tetapi apa yang paling saya sukai adalah bekerja sebagai 
konsultan.” Luo sering bepergian dan mengunjungi banyak 
pameran yang berhubungan dengan satelit. “Dengan cara ini 
saya bisa bertemu dengan ornag-orang penting dan memperluas 

Tembok pelindung yang tinggi memastikan bahwa antena 
tersembunyi. Pencakar langit Shenzhen tapak di latar belakang.

Luo Shi Gang di kantornya di lantai atas bangunan apartemen di 
jantung kota Shenzhen. Dia juga merupakan penyalur resmi majalah 

TELE-satelit untuk wilayah ini.

jaringan pribadi saya,” kata Luo. Luo 
merupakan figur yang prominent di
banyak wilayah dan segmen. “Saya sangat 
menyukai membantu jika menyangkut 
pembangunan bisnis satelit di China.”


