
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kolom per-antena-an 

Antena Cobra 

(contoh lain dari sebuah linear loaded antena) 

bam, ybØko/1 
bersama  

P e n g a n t a r :  
 
Antena yang bisa bekerja Multiband, misalnya 

yang mencakup band 80 ~ 10m, sepertinya 
merupakan pilihan pertama bagi amatir berkantong 
cekak yang ingin merambah semua band yang bisa 
dimasuki sesuai dengan tingkatan IAR-nya.  
Bagi mereka yang berlahan pas-pasan, tentunya 
kriteria pemilihan  kedua adalah bentangan antena 
”idaman” tersebut hendaknya bisa lebih pendek dari 
ukuran 1/2λ di 80m (+/- 2 x 20 mtr) atau antena 
G5RV (+./- 2 x 15.5 mtr) itu, yang bagi kebanyakan 
rekan (terutama yang tinggal di perkotaan) cukup 
susah untuk “digapai”. 
 
Di samping rancangan G5RV, W6JJZ “Suburban 
Multibander” dan W5GI ”the Mistery Antenna” yang 
sudah cukup banyak diulas di berbagai publikasi  di 
tanah air (a.l. di BeON, Buletin ORARI Lokal 
Kebonjeruk dan pada beberapa orèk-orèkan ”lepas” 
dari Penulis), di lingkungan amatir dikenal juga 
Antena COBRA, yang menurut Penulis cara 
pembuatan dan penalaannya lebih sederhana 
ketimbang ketiga antena yang disebut duluan. Buat 
rekans yang belum pernah mengenali sebelumnya, 
di edisi ini kita coba untuk membedah prinsip dasar, 
cara kerja serta kiat-kiat sederhana yang bisa 
dipraktekkan dalam membuat sendiri antena Cobra 
tersebut. [Red.] 

Di rubrik teknikal majalah 73 edisi June, 1997
Raymond (Ray) Cook, W4JOH mengulas tentang 
antena Cobra yang dirancang, dibuat dan selama 
beberapa waktu diujicobanya.  
Sebutan Cobra tidak ada hubungan sama sekali 
dengan rig CB merk Cobra yang terkenal di 
lingkungan rekans CB/RAPI-ers itu, tetapi lebih 
merujuk ke bentuk skematik dan cara ‘ngebentang 
elemen antena yang sepintas mirip huruf S -- yang 
jadi kelihatan kaya’ tongkrongan ular Cobra yang 
siap mathok atau ‘nyemburin bisanya … (lihat 
Gambar 1) 

 Gambar 1 - Satu kaki/sisi dari bentangan Antena 
Cobra. Perhatikan kemiripan dengan 
huruf S yang mengilhami sebutan 
COBRA tersebut. 

Kalau diperhatikan cara Ray membentangkan 
antenanya, bisa diamati bahwa dia mengembang-
kan rancangannya dari kiat pemendekan panjang 
fisik sebuah antena dengan memakai linear 
loading, yang memang dikenal sebagai kiat yang 
paling efisien dan mudah pengerjaannya ketimbang 
kiat-kiat lain seperti dengan memakai helical 
winding, loading coil, atau trap. 

Prototype rancangan ini dibuat dari kabel (kenur) 
listrik “rumahan” yang terdiri dari 3 konduktor tunggal 
(solid wire) berisolasi plastik, yang relatip lebih berat 
dan lebih susah ditangani ketimbang kabel lain yang 
biasa dipakai rekan-rekan di sini sebagi bahan 
antena, misalnya yang dibuat dari kawat tembaga 
tunggal bersalut enamel (= email draad, yang dipakai 
untuk menggulung dinamo atau motor listrik), dari 
kawat tembaga serabut/stranded wire berisolasi jenis 
NYF (kabel aki atau sistim kelistrikan mobil) atau 
NYAF (hook up wire, biasa dipaké untuk jumpering 
berbagai komponen pada sebuah rangkaian listrik).  
Kabel lain yang kemudian dijajalnya adalah kabel 
data  dan kabel kontrol untuk antenna rotator, yang 
dengan konduktor berupa kawat #20 (dia. 0.8 mm) 
atau #18 (1 mm) itu sebenarnya terlalu kecil untuk 
digunakan sebagai elemen antena. 
Yang kemudian banyak dipakai para homebrewers 
adalah kawat berisolasi #14 (1.6 mm) yang ditekuk 
menjadi 3 utas kawat paralel membentuk huruf S 
seperti pada gambar diatas, sedangkan versi 
komersiil-nya menggunakan kabel listrik tri-konduktor 
berbentuk pipih/pita (Gambar 2) yang di-jumper 
ujung-ujungnya. 
 

 

Gambar 2:  
3 conductors ribbon wire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4 – The UltraLite, versi komersiil dari antena Cobra. 

Sebagai sebuah linear loaded Doublet, seperti 
umumnya antena Doublet (= sebuah dipole yang 
tidak dibuat untuk resonan pada frekuensi atau band 
tertentu) maka  Antena Cobra diumpan dari TX (lewat 
TUNER) dengan open wire atau balanced feeder 
lainnya (lihat Gambar 3) 
 

 

Open wire 

TUNER TRCVR 
coax 

 
 

Gambar 3 – Blok Diagram instalasi antena Cobra 
 
Satu hal menarik yang ditemukan W4JOH dari 
penggunaan multi-konduktor dengan jarak/space 
antar konduktor yang relatip rapat tersebut (close-
spaced multi-wire) adalah resonansi tidak hanya 
didapat pada design frequency di sebuah band 
(primary band/band utama) dan band-band 
harmoniknya, tetapi juga pada setidaknya 2 band 
lain di bawah band utama, yang oleh W4JOH disebut 
sebagai sub-bands. 
 
K i n e r j a  y a n g  d i h a r a p k a n  
Pada band-band primer dan harmonik, kinerja 
(terutama efisiensi) Antena Cobra nyaris susah 
dibedakan dengan kinerja tuned Doublet atau full 
size Dipole biasa, sedangkan di sub-bands memang 
ada sedikit penurunan – fenomena yang umum 
terjadi pada sebuah desain yang compromising 
seperti ini --   atau seperti ditulis Ray Cook W4JOH 
sendiri di artikelnya: … . 
 

This antenna design extends the coverage 
compared to a G5RV both in bands and 
performance.  
On its primary and harmonic operating 
frequencies, tests show no discernable 
difference in signal strength between a Cobra 
and a regular full-sized doublet or dipole. On 
its sub-bands bands where the Cobra is 
physically "short", efficiency is somewhat lower 
than for a full-sized dipole. 

 
F e e d e r  L i n e  d a n  M a t c h i n g  U n i t  
Kembali kepada karakter sebuah Doublet, pada 
Antena Cobra feeder line adalah juga merupakan 
radiating component (ikut memancar), karenanya 

 

perlu perhatian khusus pada pembuatan serta in- 
stalasinya [lihat ulasan lebih lanjut di belakang] 
Balanced feeder line juga memerlukan Tuner (atau 
Matching Unit) untuk menyesuaikan impedansi di 
ujung bawah feeder (TX end) dengan keluaran 50 
ohm unbalanced pada kebanyakan Transceiver. 
Transceiver yang dilengkapi dengan automatic 
antenna-tuner biasanya tidak akan mengalami 
kesulitan untuk dioperasikan dengan antena Cobra, 
karena pada umumnya cakupan band (dan 
impedansi serta reaktans pada masing-masing band) 
masih di dalam  tuning range tuner tersebut. 
BTW, Ray menyarankan untuk menyelakan sebuah 
current Balun 4:1 di ujung bawah feeder line kalau 
balun jenis itu belum ada (built-in) pada Tuner yang 
dipaké. 
 
U k u r a n  –  u k u r a n  
Sesuai dengan band cakupannya, Ray bereks-
perimen dengan 2 macam ukuran, masing-masing 
+/- 43 mtr dan 23 mtr untuk cakupan 160~10m dan 
80~ 10m. 
Untuk feeder line-nya Ray bereksperimen dengan 
berbagai ukuran open wire sepanjang 23 ~ 36 mtr. 
 
V e r s i  k o m e r s i i l   
Granite State Antenna yang diawaki Joe K1JEK dan 
Rick Littlefield  K1BQT dari Northwood, NH memasar-
kan the UltraLite series yang di Amrik cukup berhasil 
mendapat tempat di lingkungan pengguna antena 
multibander di samping Doublet klasik 135’, berbagai 
variant G5RV dan “kembaran-nya”: W5GI the Mistery 
Antenna. 
  
UltraLite menggunakan kawat # 12 (2 mm) pada 3-
conductors ribbon wire elemennya, sehingga sanggup 
dibebani untuk QRO dengan power 1 KW. 
Ultralite Sr (160~10m) menggunakan flattop 
sepanjang 140’/42.67 mtr, sedangkan UltraLite Jr 
(80~10m) dengan flat top 73’/22.25 mtr. 
Kedua versi menggunakan ladder line sepanjang 
81’/24.70 mtr. (lihat Gambar 4). 
 
Karena menggunakan close-spaced multi-wire 
sebagai elemen, seperti disebutkan di depan di 
samping pada band-band primer dan harmonik pada 
versi 140’ resonansi dan kinerja yang lumayan baik 
juga didapatkan di sekitar 2.8 MHz (di sini frekuensi 
segini mah masuk kawasan jelajah kaum cepèkan (!), 
sedangkan pada versi 73” cakupan melebar juga ke 
band 75m (di AS merupakan  frequency assignment 
untuk MARS/Military Amateur Radio Service) serta 
60m (atau band 5 MHz, yang di AS baru saja di- 
legalisir untuk digunakan secara terbatas di 
lingkungan amatir). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A n t e n a  C o b r a  b u a t a n  s e n d i r i   
Di kota besar seperti di Jakarta pun terbilang susah 
untuk mencari ribbon type 3-conductor wire yang 
disononya dipaké ‘ngebahan antena Cobra ini. Kalau 
pun ada, harganya terbilang mahal (karena masih 
impor) dan nyaris di luar jangkauan rata-rata amatir 
homebrewer anak negeri, yang memutuskan untuk 
ber-rakit-rakit-ke-hulu  jadi homebrewer di samping 
karena panggilan jiwa sebagai hobiist, juga karena 
(kebanyakan) memang ‘nggak sanggup beli barang 
bikinan pabrik ;-) 
Menimbang mayoritas rekan di sini masih lebih 
senang “main” di band 80m ke bawah, maka yang 
Penulis mau coba contèk adalah antena Cobra 
dengan cakupan 80~10m saja. 
Di samping kelangkaan material untuk bisa  ‘nyontèk 
abisss antena ini seperti disebut di atas, kendala lain 
sebelum mengawali proses pencontèkan adalah 
tidak ditemukannya dalam literatur rumus atau cara 
perhitungan yang menerangkan bagaimana W4JOH 
mendapatkan ukuran-ukuran elemen dan feeder line 
(masing-masing 43, 23 serta 23~36 mtr) seperti 
diulas pada artikel di majalah 73 tersebut.  
Pendekatan dengan cara menghitung panjang total 
kawat elemen sebelum ditekak-tekuk (masing-
masing ketemu sekitar 128 dan 66 mtr) juga tidak 
mengindikasikan (revealing) korelasi dengan rumus 
apapun (!), sehingga Penulis akhirnya merujuk saja 
kepada beberapa kaidah dasar dalam merangkai 
multiband Doublet yang diumpan lewat balanced 
line, yang menyebutkan bahwa: 
 
1. elemen TIDAK harus dipotong untuk resonan 

pada salah satu band amatir tertentu. 
2. feederline yang pada beberapa band juga ikut 

memancar (radiate) panjangnya JANGAN sampai 
merupakan perkalian utuh (1/4, 1/2, 2x dst.) dari 
1/4λ pada salah satu band (primer maupun 
harmonik). 

 
Penulis kemudian merujuk pula ke ukuran  2x33’ 
(+/- 2x10 mtr) yang merupakan ukuran terpendek 
tapi yang masih cukup efisien untuk multiband 80 ~
10m yang di feed lewat balanced line, seperti yang
disebutkan di literatur (a.l. di buku Antenna 
Anthology (ARRL, !978), berbagai ARRL Antenna 
Handbook edisi lama dll.) yang sudah sempat 
Penulis eksperimen dan pakai selama beberapa 
waktu di akhir 90-an. 
Dengan berbagai “kelonggaran”  (dalam dimensi) 
tersebut, Penulis akhirnya berpikir untuk bereks-
perimen lebih lanjut dengan rancangan Linear 
Loaded 80/40m dari kabel audio/speaker Monster 
2x50 (yang dibelah dua) dengan spacer dari sedotan 
plastik -- yang (semula) penulis kembangkan untuk 
aplikasi NVIS (lihat rubrik Sebaiknya Anda Tahu di m-
ORARI edisi ke-enam, Oktober 2008). 
Sesudah diulas di m-ORARI edisi 6 tersebut ran-
cangan ini sempat beberapa kali Penulis othak-athik 
sehingga tongkrongan terakhirnya jadi seperti yang 

bisa diamati pada Gambar 5 (lihat juga orèk-orèkan 
Penulis bertajuk “Go 80, go Linear Loaded” yang 
sempat beredar pada (dan sesudah) acara “Nyolder 
Bareng bersama YB3DD” di Surabaya pada medio 
April 2009) 
 

 
 
Gambar 5 – Satu kaki/sisi dari LLM40, yang merupakan 

bagian dari LLD-80/40 duo-band antenna 
(lihat text) 

 
Keterangan Gambar 5:  
LLM40 adalah Linear Loaded Module untuk band 
40m, yang terdiri dari dua buah LLS = Linear Loaded 
Segment LLS-1 dan LLS-2 dengan panjang masing-
masing 3 mtr (LLS-1) dan 1.85 mtr (LLS-2). 
LLS-1 sendiri resonan di sekitar 10 MHz, dan LLS-2 
ditambahkan (dengan dijumper) untuk membuatnya 
resonan di 40m. 
Untuk membuatnya bekerja di 80m, pada titik 
bertanda “Short Pig Tail” pada gambar di atas di 
tambahkan (di serie) dengan sebuah LLM40 lagi, 
sehingga tongkrongannya seperti terlihat di Gambar 
berikut: 
 

 
Gambar 6 –Linear Loaded Dipole 80/40m 

 
*) Pada versi aslinya (sebagai duo-bander 80/40), 

untuk bekerja di 80m LLM40.1 di-jumper dengan 
LLM40.2, atau jumper ini di-non atipkan/dicopot 
kalau hanya mau bekerja di 40m. 

 
Untuk meng-Cobra-kannya, LLD-80/40 ini Penulis 
modifikasi lagi dengan membuat kedua LLM40 
sepanjang 4.85 mtr penuh + Pigtail (jadi tiap 
“module” tidak lagi terdiri dari LLS1 + LLS2).  
Untuk membuatnya TIDAK resonan di 80m (kaidah 1 
di atas) LLM40.2  dipanjangin ‘dikit  (cukup +/- 30 cm 
saja), sehingga panjang total per sisi/kaki doublet ini 
menjadi +/- 10 meteran. 
 

 
Gambar 7 – Satu sisi dari Antena Cobra versi sini 

 
Jumper tetap digunakan di antara kedua module, 
sedangkan Feederline yang semula memakai kabel 
coax diganti dengan open wire yang dibuat dari materi 
yang sama dengan antenanya (kabel Monster 2x50).  
Dengan mempertimbangkan ketinggian maksimal 

Sesuai namanya, UltraLite bobotnya cuma +/- 2 kg 
(sudah termasuk feeder sepanjang itu), sehingga 
sangat mempermudah instalasi, terutama bagi 
mereka yang harus mengerjakan sendiri (single 
handed) naik-turunin antenanya. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 8 – rangkaian Matching Unit balance-to-unbalance 
 
Keterangan Gambar: 

VC1 : Variable Capacitor 150 ~ 250 pF 
L1    : 20 uH, 14-20 lilitan jarang kawat 1.6 mm 

pada  koker dia. 2”  
L2 : 2~3 lilitan kawat 1.6 mm, dililti longgar di 

tengah-tengah L1. 
 

Di samping pembuatannya yang untuk ukuran zaman 
sekarang membutuhkan kesabaran dan ketlatenan 
ekstra dalam mencari titik-titik tapping  pada L1 -- 
yang posisinya mesti imbang ke kiri dan ke kanan -- 
dengan cara mengerok lapisan enamel pada 
permukaan kawat supaya ujung-ujung feederline bisa 
disolder kan ke situ, Matching unit macam ini hanya 
bisa untuk bekerja Monoband, atau paling juga bisa 
diakali (dan dipaksakan) untuk meliput 2 band. 
Kalau tidak mau nrimo dengan rangkaian Tuner yang 
ditambah Balun seperti disebutkan di kolom sebelah 
(karena Balun akan menambahkan insertion 
loss/rugi-rugi sisipan pada rangkaian Tuner secara 
keseluruhan), maka pada Gambar 9 adalah rang-
kaian Z-Matcher, penyelaras dengan terminal keluar-
an yang switchable (bisa di-switch) antara keluaran 
balanced dan unbalanced TANPA harus menyertakan 
rangkaian Balun.  
Sejak tahun 90-an Z-matcher ini sangat populer di 
antara para homebrewers di Amrik, Australia, Eropah 
dan bahkan Russia, karena pembuatannya cukup 
mudah, dengan komponen-komponen yang di sinipun 
masih relatip mudah dicari di pasar loak seperti 
Poncol di Jakarta atau Cikapundung di Bandung. 
( waktu membuat prototype Z-matcher ini di tahun 
1999, Penulis paké komponen yang diprèthèlin dari 
Ultimate Transmatch yang Penulis rangkai dari 
komponen-komponen ex rangkaian Pi Section pada 
TX zaman tabung doeloe) 

 
Gambar 9 – Rangkaian Z-Match Tuner 

 

feed-point yang bisa di”upaya”kan di QTH, Penulis 
bikin feeder line sepanjang +/- 10 mtr saja.  
[karena tidak bisa “membayangkan” berapa 
impedansi di feedpoint yang tentunya saling berbeda 
pada masing-masing band, Penulis tidak ter”pathok” 
pada besaran impedansi tertentu (600, 450, 300, 
atau berapa Ohm lainnya) dalam membuat open wire 
ini]  
 
Setelah melewati proses trial-and-error (coba-dan-
coba lagi) karena Penulis lakukan dengan men-daur 
ulang rancangan Linear Loaded 80/40m seperti 
disebutkan di depan, Penulis menyimpulkan bahwa 
dengan pengeluaran sekitar 250 ribuan perak untuk 
pembelian bahan-bahan pembuatannya: kabel 
Monster (sekitar Rp. 3~4 ribuan/mtr, tergantung 
merk dan dimana anda membelinya), sedotan plastik 
(Rp. 8rb sekantung isi 100 batang), cable ties # 150 
@ 12rb-an, beberapa keping acrylic sheet (mahal 
kalau harus beli baru dalam bentuk lembaran 1x2 
mtr, jadi cari yang gratisan dengan me-mulung-nya 
dari bak sampah pembuat barang-barang souvenir 
atau materi periklanan), diharapkan bisa didapatkan 
sebuah antena yang kinerjanya tidak jauh-jauh amat 
bedanya dengan UltraLite Jr yang disebut di atas, 
yang di sononya dipathok harga USDllrs 115.00 itu! 
 

BTW, karena TIDAK menggunakan closed spaced 
multi wire cable sebagai elemen (seperti pada 
rancangan W4JOH asli maupun versi komersial) 
maka pada antena buatan sendiri ini tidak 
didapatkan “bonus” kinerja di sub-bands seperti 
disebutkan di depan.  

 
T u n e r  
Seperti di sebut di depan, pemakaian Tuner (atau 
MU/Matching Unit) sifatnya mutlak perlu (mandatory) 
pada operasi antena (apapun) yang menggunakan 
balanced feeder, kecuali kalau Rig/Transceivernya 
sudah dilengkapi dengan ATU (Automatic Tuning 
Unit)  dengan balanced output seperti juga sudah 
disebutkan di atas. 
Tuner/MU ini berfungsi sebagai penyelaras untuk 
menjodohkan keluaran TRCVR yang bersifat 
unbalanced & low impedance (lewat konektor coaxial 
50 ohm) dengan balanced feeder line berimpedansi 
tinggi (yang berbeda dari satu band ke band lainnya). 
Di pasaran sudah JARANG ada Tuner dengan 
karakteristik beginian (jadoel ada merk Johnson 
Viking yang cukup melegenda di Amrik sono), karena 
Tuner yang ada sekarang kebanyakan “main 
gampang” saja dengan menyelakan/menambahkan 
Balun 1:4 atau 1: 9 di belakang rangkaian Tunernya 
(yang kebanyakan menggunakan rangkaian dasar L, 
T atau Pi Section, SPC atau Ultimate Transmatch), 
untuk merubah keluaran Tuner yang aslinya 
unbalanced & low impedance itu menjadi keluaran 
yang balanced. 
Bagi para pehastakarya, pada Gambar 8 bisa 
diamati skema rangkaian Matching Unit berkeluaran 
balance yang konvensionil dan “tradisionil”, warisan 
dari zaman para pendahoeloe masih memakai 
balanced open wire sebagai feeder di tahun-tahun 
tigapuluhan doeloe …. 



 Keterangan Gambar: 
C1 Variable Condensator (besi) 200-350 pF 
C2 Variable Condensator (besi 2 x 225 – 300 pF 
L1 14 lilit berspasi kawat # 14-12 (1.6 – 2 mm) 

pada koker dia. 1.75” (panjang L = 9 cm), di tap 
pada lilitan ke 7 (center tap) dan 10. 

L2 4 lilitan rapat kawat # 12 (2 mm), dililitkan di 
atas lilitan terbawah (sisi Grounded atau cold 
end) dari L1. 

S1 Switch DPDT (Double Pole Double Throw) 
ANT-1 antena balanced  
ANT-2 antena UNbalanced  

 
[Pembaca yang ingin mendapatkan orèk- orèkan de-
ngan ditil tentang dan cara merakit Z-Matcher ini 
silah  tulis imil pendek ke unclebam@gmail.com] 
. 
R e k o m e n d a s i  
Berikut adalah beberapa tips untuk mendapatkan 
kinerja optimal dari Antena Cobra ini:  
 
1. Selakan sebuah current balun 1:1 diujung bawah 

feederline, sebelum masuk ke Tuner. Balun jenis 
ini tidak akan merubah (transform) impedansi, 
tetapi lebih banyak berfungsi sebagai pencegah 
merambatnya imbalance current sepanjang 
feederline untuk masuk kembali ke TRCVR lewat 
MU/Matching Unit. 

2. Pada instalasinya usahakan feedpoint berada 
setidaknya 9~10 mtr dari permukaan tanah. 

3. Kalau feederline harus turun sejajar dengan tiang 
dari pipa besi, usahakan memberi jarak +/- 0.5 
mtr dari tiang. Plintir feederline tersebut setiap 30 
cm untuk mencegah agar karakter balanced-nya 
tidak berubah jadi unbalanced karena 
kedekatannya (proximity) dengan material 
konduktip seperti tiang besi tersebut. 

 
C a t a t a n  a k h i r  
Keterbatasan halaman tidak memungkinkan Penulis 
lebih berpanjang lebar dengan cerita tentang Antena 
COBRA buatan sendiri ini.  
Seperti juga untuk Z-Matcher yang di sebut di atas, 
bagi Pembaca yang memang berminat untuk 
mendapatkannya, silah kirim imil pendek ke Penulis di 
unclebam@gmail.com, atau posting saja permintaan 
tersebut di milis orari-news@yahoogroups.com dengan 
menyebutkan “Antena Cobra, QTC-majalah ORARI” di 
Subject imil. Penulis akan mengirimkan (lewat imil 
juga) orèk-orèkan lengkap tentang cara-cara 
perakitan, pembuatan komponen seperti center dan 
end isolators dan jumpering board, tips agar sedotan 
plastik tahan cuaca untuk pemakaian jangka lama, 
proses penalaan sampai kinerja antena Cobra buatan 
sendiri ini – lengkap dengan foto-fotonya. [bam]  
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