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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Kami kembali menjumpai Anda di bulan yang penuh berkah dan Rahmat ini. Tidak terasa kita sudah tiba di pertengahan bulan
Ramadhan dan tinggal berapa hari lagi kita menuju di hari kemenangan. Bulan ini merupakan bulan dimana kita bisa introspeksi
diri apakah kita sudah melakukan segala hal dengan benar atau tidak. Di bulan ini pula waktunya kita memberikan sebagian harta
kita kepada orang yang kurang mampu dan anak yatim piatu.
Ada sebagian komunitas ataupun badan usaha yang juga melakukan acara amal sambil buka bersama. Pada edisi kali ini, kami
akan membahas mengenai pra-event di Halmahera Timur, trip di T. Benoa dan P. Panjang, pemancingan IFT dan Happy Thox,
indahnya persahabatan di Pulau Handeulum Ujung Kulon, mengenal komunitas Abal-abal Fishing Team dan Team Hula-hula, pojok
kampus yang menambah pengetahuan para mania tentang senar Hollow atau PE X12 dan X16. Selamat membaca....
Redaksi

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Indigo, Bima. Desain Grafis: Indigo.
Koresponden: Subagyo Slamet (Bekasi), Irwan Riduan (Tangerang), Argo X Mac (Balikpapan), Robby Ibrahim (Makassar), Irwan Chika (Karawang), Ardiansyah (Kendari), Teddy Nugroho (Papua), Suryanto (Serang), dan Agus Suyanto (Jakarta). Divisi Commercial: Ulfa. Bagian Umum: Egi.
Kontak Iklan: Ulfa. Email: mancingmaniaonline@gmail.com. Website: www.mancingmania.com. Facebook: mancingmaniaonline. Alamat Redaksi, Sirkulasi & Iklan: Komplek Sentra Pangeran Jayakarta Jl. Pangeran Jayakarta Ruko 129 Blok C No.32 Jakarta Pusat. Telepon/Faksimili: (021) 6245926
Rekening: Bank BCA, a.n PT. Sarana Informasi Mancing No. 084 3080 551. Majalah Mancing Mania dipublikasikan oleh PT. Sarana Informasi Mancing.
Redaksi menerima kiriman naskah yang sesuai dengan rubrik yang ada. Naskah diketik pada kertas kuarto, 2 spasi, dan sertakan foto pendukung, dalam bentuk cetak
atau disket/CD dengan kualitas yang bagus. Bagi naskah yang memenuhi syarat, akan kami muat dan mendapat imbalan sepantasnya.
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FOKUS

H

ampir 80% wilayah Halmahera
timur terdiri dari perairan dan
setiap tahunnya dihasilkan ribuan
ton ikan Tuna, Cakalang, Tongkol, Kakap
serta Tenggiri. Hal inilah membuat lokasi ini menjadi daya tarik dari belahan
dunia internasional, tak hanya sektor
perikanan namun juga pariwisata. Nah
untuk mendukung itu, pemerintah serta
beberapa kementrian dibantu komunitas mancing akan mengadakan Widi
International Fishing Tournament (WIFT)
2017 yang akan diadakan di Kabupaten
Halmahera, Maluku utara.
Untuk mensukseskan WIFT 2017,
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
baru saja selesai menggelar pra-event
Fishing di Halmahera Timur. Acara yang
dihadiri 13 komunitas serta pemerintah
daerah setempat berjalan sukses dan
meriah. Hal ini terbukti dengan antusias para peserta yang datang, terlebih
sambutan dari panitia.
Event ini diawali dengan registrasi para
peserta di hotel Kartika Kota Buli, tempat
para peserta menginap. Tak hanya itu,
panitia juga memberikan jersey termasuk
crew kapal yang nantinya ikut membantu.
Keesokan harinya, dilanjutkan dengan

MANCING PRA EVENT DI

PERAIRAN HALMAHERA
Halmahera Timur - Maluku Utara
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Anggota tim Relix Nusantara melakukan catch
and release.
ERDY ROZI (JUARA KE-3 FOTOGRAFI)

acara pemberian bunga sebagai ucapan
“selamat datang” oleh Bupati Halmerah
kepada para peserta di kawasan Dermaga
Maba. Tak lupa, bapak Rudy Erawan sebagai Bupati dan juga perwakilan panitia
Pak Wicak memberikan kata-kata sambutan sebagai semangat kebersamaan untuk
mensukseskan acara kali ini.

Tak sekedar sambutan saja, namun
juga diisi dengan berbagai atraksi seni
tari asli daerah yaitu tarian Cakalele.
Selain itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekitar
pukul 16.00 WIB, para pemancing sudah
bersiap dan mulai memasuki kapal yang
telah disiapakan. Segala perlengkapan
logistic dan peralatan mancing pun telah
siap, ekspresi penuh semangat dan sesekali tertawa bahagia terlihat saat mesin
kapal dinyalakan.
Sepanjang perjalanan, sesekali para
peserta mengabadikan keindahan laut
lewat foto. Bukan tanpa sebab, selain
kompetisi mancing, ternyata juga ada
tambahan dari bidang fotografi yang
rasanya bisa sedikit menghilangkan
rasa lelah atau kesal jika boncos. Jadi
rasanya sayang jika kesini tidak menikmatinya atau meninggalkan kenangan
lewat sebuah kamera.
Hal ini senada dengan salah satu
anggota tim Relix Nusantara yang juga
berhasil meraih juara ke tiga pada
event kali ini, “Rasanya senang sekali,
walaupun Saya sendiri juga tidak
menyangka, karena foto yang lain juga
lebih indah” ungkap Erdy Rozi saat
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FOKUS
dihubungi oleh redaksi mancingmania.
com.
Perjalanan 2 hari mancing, jelas
membuat pengalaman yang tak terlupakan sekaligus melelahkan, terlebih
ini merupakan event internasional yang
nantinya akan memprebutkan piala
presiden pada bulan Oktober. Namun
pastinya akan terbayar dengan eksotisnya laut di pulau Halmera serta potensi
ikan yang ada. Belum lagi bagi para
pemenang. Salah satunya anggota dari
tim Ocea FC mengatakan “Di sepanjang
laut Halmahera merupakan spot yang
potensial, jadi harus banyak dieksplor
lagi dan saya pun senang bisa mendapat
kesempatan juara” kata om Martin saat
berhasil dihubungi oleh redaksi.
Di ahkir acara, selain memberikan
hadiah serta doorprize kepada para
pemenang juga diberi waktu untuk
bersantai dan bercakap-cakap dengan
komunitas lainnya sembari menyantap
makan malam. Tak lupa ucapan terima
kasih dari Rumah pancing dan wakil
Bupati kepada semua pihak yang turut
serta membantu terselenggaranya praevent kali Fishing di Halmahera Timur.
lbima

Tim Ocea FC

Daftar Juara
Berikut Para Pemenang Fotografi
Juara I : M. CHAERUDIN (Jakarta) Foto dengan Tema ‘‘Sunset in Haltim’’
Juara II : KHADIM ASHARI (Ternate) Foto dengan Tema ‘‘Go Fishing’’
Juara III : ERDI ROZY (Jakarta) Foto dengan Tema ‘‘Realese Together’’
Para Pemenang Mancing :
Juara I HARVEST FC
Juara II OCEA FC
Juara III BLUEFIN
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P

PERAIRAN POTENSIAL DI

PANTAI UTARA BANTEN
Pulau Panjang - Banten

ulau Panjang ternyata tidak hanya
di bisa kita temui di Kabupaten
Jepara, Jawa Tengah. Di Provinsi
Banten, juga terdapat Pulau panjang
yang berbentuk datar dengan pantai yang
landai dan dikelilingi tumbuhan mangrove. Kawasan ini masih terlihat sangat
asri dan memiliki potensi ikan yang cukup
menghuni. Maka tak jarang berbagai
pemancing mencoba peruntunganya
di spot ini. Nah, pada beberapa waktu
lalu Hinomiya dan ARP serta Komunitas
Banten Fishing Community (BFC), Banten
Wild Fishing (BWF) juga Uncal baru saja
menyelenggarakan “Turnamen Mini Pulo
Panjang”.
Pulau panjang dipilih sebagai event kali
karena dinilai memiliki potensi mancing
yang masih baik serta mudah untuk bisa
diakses. Letaknya tak begitu jauh dari
daratan Banten, hanya 45 menit dari
Karangantu dan 30 menit dari Bojonegara.
Untuk menuju pelabuhan karangantu bisa
menggunakan kapal atau perahu nelayan
yang terlihat ber-jejeran.
Mengawali kebrangkatan dari Pos Polair
Grenyang, Bojonegoro pukul 05.00 pagi
hari, terlihat beberapa peserta dan panitia sudah berkumpul dengan membawa
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TRIP
piranti pancing masing-masing. Butuh
waktu sekitar 20 menit perjalanan untuk
bisa sampai ke Dermaga Pulau Panjang.
Sebelum pergi berlayar untuk memancing,
terlebih dahulu registrasi dan pemberian
souvenir berupa kaos, topi dan 2 buah
lure dari Hinomiya.
Sebanyak 19 sampan berkapasitas 2
pemancing pun telah disiapkan panitia.
Sekitar 35 peserta dan panitia telah siap
berangkat untuk Pulau Panjang. Satu persatu beberapa peralatan pancing, logistik
maupun atribut komunitas mulai dimasukan ke dalam kapal. Menurut pantauan
ketua BWF (Banten Wild Fishing), mengatakan “Event ini terbuka untuk umum,
jadi tidak hanya dari anggota komunitas
saja yang boleh ikut bergabung” kata
Arul.
Beliau menambahkan, alasan memilih
lokasi ini karena spotnya yang masih
sangat terjaga dengan baik, disini bisa
terlihat beberapa pohon bakau yang
mengelilingi pulau serta beraneka
terumbu karang yang masih bagus dan
sangat cocok untuk casting. Berdasarkan info pemancing lokal dan para
nelayan, sepanjang pulau juga diisi
ikan-ikan predator beraneka ragam

dari Mangrove Jack, Barrakuda, Giant
Trevally dan Queenfish.
Cuaca yang cerah dan sambutan air di
pinggir pulau begitu tenang, membuat
kebrangkatan team kali ini berjalan cukup
mulus. Sembari menusuri titik yang dirasa
memiliki peluang strike, para mania pun
asik memainkan pirantinya. Belum sampai
30 menit, terlihat beberapa peserta sudah

Salah satu angler yang berfoto bersama ikan
hasil tangkapan.
PESERTA
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Aksi foto bersama anggota BWF yang ikut
dalam event ini.
PESERTA

mendapatkan strike. Hampir sebagian
peserta menggunakan piranti ukuran ringan (ultralight) untuk memancing. Sebab,
mancing kali ini berada di pinggir pulau.
Tepat waktu sudah menunjukan pukul
4 sore, beberapa pemancing pun mulai
menarik umpan mereka dan bersiap untuk
kembali ke Pulau Panjang untuk melakukan penimbangan. Sembari menunggu
ikan yang ditimbang, para mania yang
lelah menghabiskan waktu di atas perahu

mengisinya dengan saling bercerita
mengenai penglaman dan berfoto. Setelah
selesai penimbangan, para peserta pun
kembali Pos Polair Grenyang, Bojonegoro.
Pada tahap akhir inilah, saat-saat yang
dinanti pun tiba yaitu pembagian hadiah
dan doorprize. Dihantui rasa penasaran
dan juga senang, nama-nama pemenang
dari kategori ikan terbanyak pun mulai
diumumkan. Selain pembagian hadiah,
doorprize berisi tas, topi, box lure dan
aksesories dari hinomiya pun diberikan
kepada peserta dengan diundi sesuai
nomer yang dimiliki.
Di akhir obrolan dengan ketua BWF
(Banten Wild Fishing), menyampaikan
‘‘Terima kasih kepada pihak yang terlibat dan mendukung event ini, semoga
kegiatan dan kebersamaan bisa terus
terjalin dengan baik” ungkap Om Arul
saat diwawancarai redaksi mancingmania.
Berikut Para Pemenang dengan jumlah
ikan terbanyak :
Juara I : Purcaster dengan ikan Giant
travely, 9 ons
Juara II : Samian dengan ikan Baracuda,
7 ons
Juara III : Anthoni wl dengan ikan Giant
Travely, 6 ons.lbima
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A

TRIP ULANG TAHUN KE -9

SURABAYA FISHING CLUB
Madura - Jawa Timur

pa yang akan dilakukan para mania
dalam merayakan hari ulang tahun?
mungkin sebagian akan mengajak
keluarga, sahabat ataupun komunitas
untuk mengadakan event dan trip mancing. Rasanya senang jika bisa bersama
orang-orang yang sayangi dan kita kenal
dengan baik. Nah kali ini, Komunitas Surabaya Fishing Club baru saja menggelar
hari jadinya yang ke 9 di Sepolo Madura.
Tepatnya di kawasan Laut Madura yang
terkenal dengan ukuran ikan yang cukup
besar, terlebih akses menuju ke wilayah
ini sudah lebih mudah dengan adanya
jembatan Suramadu. Dilihat dari posisi
sumberdaya kelautan, jenis ikan yang
banyak dihasilkan di perairan Madura
adalah adalah jenis-jenis ikan pelagis
(permukaan) seperti ikan Layang, Tongkol,
Tengiri, Kembung, Lemuru dan Tembang.
Tak hanya dikelilingi sumber daya perikanan, namun juga memiliki obyek wisata.
Diawali dari Dermaga Sepulu Bangkalan
pukul 12.00 malam, peserta terlebih
dahulu berkumpul dan mendaftarkan
komunitas atau tim (registrasi) kepada
panitia, serta membagikan life jacket.
Dilanjutkan dengan acara ceremonial,
doa dan tidak lupa pengundian perahu.
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Dinginnya malam dan suasana ombak,
tidak menyurutkan semangat para peserta
untuk menjelajah Lautan Madura.
Setelah sekian beberapa jam untuk
berkumpul dan mengakrabkan rasa pertemanan antar sesama komunitas, tepat
pukul sentengah 2 pagi dini hari, para
mania sejenak istirahat untuk membuat
badan cukup berstamina dalam menghadapi ganasnya perairan Madura. Acara
ini dihadiri dari komunitas sukamancing,
Sakera, Bas, Sabar mancing Surabaya,
Peguyuban pemancing gresik, Mancing
kolam dan pinggiran, Toyota Fishing Club
dan beberapa komunitas lainnya.
Ketika cuaca berubah menjadi panas
dan teriknya matahari mulai menyengat,
para peserta mulai bergegas dan menyiapkan segala peralatan mancing. Para
panitia pun turut bahu-membahu dalam
memasukan keperluan yang akan dibawa.
Sebelum perahu mulai berlayar, para
mania yang berasal dari pulau jawa ini
juga menyempatkan waktu untuk berfoto
bersama.
Setelah perahu sudah memasuki kawasan kepulauan Madura dengan menempuh
perjalanan 3,5 jam, rasa yang berapi-api
dan sedikit penasaran, umpan pun mulai

diluncurkan ke dalam air. Menggunakan teknik jigging dan bottom fishing,
teriakan strike para pengisi perahu
mulai terdengar. Menurut pantuan salah
satu panitia, mengatakan “beberapa
angler berteriak kegirangan bersahutan
saat masing-masing perahu berhasil
strike, walaupun saling mencela, namun

Foto salah satu angler perwakilan tim saat
penyerahan hadiah juara.
SFC
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Beberapa
angler berteriak
kegirangan
bersahutan saat
masing-masing
perahu berhasil
strike

semuanya dikemas dalam guyonan yang
menyenangkan’’ ungkap Om Irzam kepada
redaksi.
Kondisi laut yang cukup bersahabat juga
dimanfaatkan panitia untuk turut dalam
kegembiraan. Salah satunya om Irzam
yang berhasil mendapatkan ikan Tenggiri
8 kg dengan teknik jigging menggunakan
reel 6000 line PE 3, serta leader 50 lbs.
Om Cendro pun juga berhasil mendapatkan belasan kerapu sembari menunggu
peserta kembali. Selain diisi dengan
kegiatan mancing, para pantia mengadakan kegitan Clear Up Area yaitu membersihkan dan memungut sampah pasca

kegiatan di-collect dalam plastik sampah.
Setelah seharian lebih diatas perahu,
minggu sore sekitar 100 peserta dengan 7
perahu sedang dan 11 perahu Tongkol terlihat kembali ke Dermaga Sepulu Bangkalan. Ekspresi bahagia sekaligus rasa lelah
pun terlihat sembari membawa beberapa
ikan hasil pancingan. Setelah dilakukan
penimbangan ikan, acara ditutup dengam
pemberian hadiah kepada para pemenang serta pembagian doorprize berupa
metaljig, leader, rubber squid, PE, lure/
minnow, kaos, dan jig hook.lbima

Daftar Juara
-

Juara
Juara
Juara
Juara

I : Bpk. Suradin dari Team Dholpin PPG, Kerapu 12 kg
II : Bpk. Sarimin perseorangan Madura, Tengiri 10 kg.
III : Bpk.Bayhaki dari Team Angler Mbois, tengiri 7kg.
ikan terkecil : Bpk. Abdul Muiz team Dholpin PPG , baby GT 500 gram.

Tambahan dan Kategori lain:
- Juara Sesi ke 1 induk Terberat (Jam 12.00-04.00) Diraih oleh Rhoma dan Caddy (Buyung dan
Bryan)
- Juara Sesi ke 2 Induk Terberat ( Jam 14.00-16.00) Diraih oleh Opung Bela dengan berat 8,40
kg dan Caddy (Tatang dan Subur).
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APAKAH PARA MANIA KENAL DENGAN
PE HOLLOW BRAID?

P

E hollow braid adalah PE dengan
konstruksi yang mempunyai rongga
di tengah, sehingga memungkinkan
senar PE disambung ataupun dibuat loop
tanpa ikatan. Karena mempunyai rongga
ditengah, PE hollow braid akan berbentuk
pipih saat digulung. Hollow braid biasanya
adalah PE dengan konstruksi X12 atau
X16.
Hollow braid dibuat untuk mengatasi
kelemahan senar PE X3, X4 dan X8 yang
mempunyai kelemahan drop pada kekuatan knot-nya. Tetapi karena harganya
yang mahal, maka hollow braid hanya
dipakai secara terbatas.
Pemakaian pada hollow braid yang
umum adalah :
1. Hollow braid sebagai mainline dan
disambungkan dengan mono leader.
Mono leader dimasukkan ke rongga
hollow braid dengan panjang berkisar di
30cm-50cm. Setelah itu bisa diberikan lem
untuk menguatkan bagian sambungan.
2. Hollow braid sebagai main line dan

dibuatkan loop pada ujung PE dan diikatkan ke Kili.
3. Memakai hollow braid dibagian ujung
rangkaian.
a. Sebagai hook assist, biasanya dengan
membuat loop menggunakan bantuan
jarum. Setelah loop terbentuk, bagian
lain diikatkan ke mata pancing.
b. Dibentuk seperti gelang yang bisa
juga dipakai pada hook assist.
Dengan pemakaian seperti gambaran
yang diatas, hollow braid mempunyai
kelebihan dimana optimalisasi dari
kekuatan PE bisa dimanfaatkan dengan
baik. Sedangkan pada PE biasa akan
terjadi drop kekuatan antara 30% - 50%
pada tempat sambungan dengan leader
sehingga kekuatan akhir yang bisa kita
dapatkan dari PE adalah 50%-70% dari
kekuatan senar PE.
Berbeda dengan pemakaian PE hollow,
kekuatan PE hampir bisa dipakai sampai
mencapai 100% dari kekuatan senar
PE karena biasanya tidak terjadi drop

kekuatan yang signifikan. Kelemahannya
adalah harga PE hollow yang lebih mahal,
tersedia hanya dalam ukuran menengah
dan besar.
Disamping itu para mania juga perlu
belajar dari awal bagaimana menyulam
dan menyambung senar PE hollow. Namun
sebagai pemancing, tentunya tantangan
adalah hal yang biasa dan ayo tetap
semangat mempelajari hal yang baru.
lmm
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BRAIDED / 3 YARN
1

2

BRAIDED / 4 YARN
3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

150 YD

5

6

150 YD

9

10

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

1
2
3
4
5
6

TORNADO

CHOICE

LB: 6-50

100 M

31K

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 20-25

100 M

69K - 86K

METALLIUM

ENERGY

LB: 30-40

50 M

25K

KAIZEN

MUSASHI

LB: 20-70

100 M

48.4K

RELIX NUSANTARA CEKING

LB: 4-12

200 M, 300 M

80K-120K

TORNADO

GT-R

LB: 30-120

100 M

63K - 72K

P-LINE

SPECTREX BRAID

LB: 10

150 YD

164K

YGK

G-SOUL ALL CATEGORY

LB: 10-20

100 M

195K - 207K

LOGIC

BRAIDED

LB: 5-20

100 M

45.5K

PENN

INTERNATIONAL PREMIUM BRAID

LB: 12-30

300 YD

150K

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 5-10

100 M

69K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P-LINE

SPECTREX BRAID

LB: 15-65

150/300 YD

164K - 337K

G-TECH

TOURNAMENT

LB: 40-80

300 M

233K

MAGURO

SAKURA

LB:17-70

100 M

74.5K

RELIX

PERFECT BRAID

LB: 15-30

100 M

105K - 119K

MAGURO

YAKUZA

LB:17-70

100 M

111K

LOGIC

BRAIDED

LB: 25

100 M

57.5K

YGK

GALIS JIGMAN X4

LB:10-50

200 M

322K - 432K
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BRAIDED / 8 YARN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TEAM KAMIKAZE

XT - LINE

LB: 30-80

300/400/500 M

500K - 900K

SHIMANO

SUPER POWER PRO 8 SLICK

LB: 10-50

150 Y

242K - 273K

MAGURO

HAWKZ

LB: 15-40

100 M

102.2K

YGK

ULTRA CAST MAN FULL DRAG WX8

PE: 4-10

100 M

218K - 240K

RELIX

EIGHT BRAID

LB: 15-80

100 M

65K - 108K

RELIX

FANTASTIC EIGHT

LB: 10-65

150 M

85K - 95K

G-TECH

STRONG PRO

LB: 20-80

150 YD

202K

KAMIKAZE

MONSTER BRAID

LB: 10-80

100 M

71.5K - 84.5K

SHINO

TRYON

LB: 14-74

100 M

69K

RELIX

HYBRID SINK

LB: 10-65

150 M

63K - 70K

RELIX NUSANTARA GERONG

LB: 14--100

300 M

200K - 300K

YGK

PE: 3-10

100/300 M

300K - 350K

ULTRA CAST MAN WX8

www.mancingmania.com
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COVER STORY

L

uasnya wilayah perairan Indonesia
didukung dengan keindahan dan
beragam biota hewan yang ada.
Inilah yang menjadikan Negara kita
menjadi salah kepulauan terbesar dan
juga destinasi para wisatawan untuk
memancing. Salah satunya berada di
kawasan Kalimantan. Nah, kali ini kembali salah satu mania asal Kendawangan
berhasil menjadi pemenang cover di
Tabloid Mancing Mania. Ingin tahu
lebih lengkap mengenai pribadinya? Yuk
simak obrolan dengan redaksi manicngmania.com.
Mengawali hobi mancing sejak lulus
SMA, Apriadi Achun atau yang biasa
dipaggil Achun sudah tidak asing dalam
menggunakan teknik casting. Kesenanganya dalam memainkan teknik
ini, bahkan membuat dirinya berhasil
terpilih menjadi pemenang the best
cover story untuk edisi bulan Mei. Rasa
senang sekaligus terkejut menghampirinya saat berhasil di hubungi oleh
redaksi.
Foto ini menceritakan saat om
Achun berhasil mendapatkan strike
ikan Kerandang Kuning di Desa Sungai
Tengar, Kendawangan. Saat suasana pagi

CASTING SEMPURNA IKAN

KERANDANG KUNING
Kendawangan - Kalimantan Barat
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Om Achun beraksi didepan kamera bersama
toman hasil buruan.
ACHUN

yang hangat masih terasa dan ayam
kokok mulai berbunyi, bergegaslah om
Achun cs menuju perburuan. Di spot
ini terkenal dengan berbagai jenis ikan
seperti Toman, Kerandang, Hampala,
dan Tapah. Untuk menuju kesini, para

mania harus melewati jalan yang masih
beralaskan tanah dan juga beberapa
semak belukar di area sungai.
Setelah satu jam perjalanan dari kendawangan, sampailah spot yang dituju.
Matahari pagi pun mulai menyapanya
saat itu. Segera om Achun, Raden
Wahyudi Prasetyo dan Helfi Alrino
memilih titik spot yang dirasa potensial untuk bisa mendapatkan buruan.
Setalah dirasa tepat, tim pun langsung
melontarkan lure minnow, dan Zerek
Flatshad 3,5 ke tempat persembunyian
ikan target.
Desingan umpan dan bunyi ril AnyFish
Zenith 4000 memberikan alunan merdu
di suasana sungai Tengar. Berpuluhpuluh kali lemparan telah dilakukan,
namun belum nampak tanda-tanda
sambaran dari ikan target. Memang
keadaan spot begitu sulit karena
banyak umpan yang menyangkut di
ranting ataupun kayu dan tak jarang
terputus, belum lagi harus menyeburkan diri untuk mengambil umpan yang
tersangkut.
Setelah 30 menit terus memainkan
piranti, “Strikeee,” teriak om Achun
mengawali strike pagi itu, dengan sigap
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meladeni perlawanan ikan dan tak
pantang menyerah. Ikan Kerandang pun
berhasil landed. Tak mau membuang
moment yang indah ini, sejenak om
Achun mengambil kamera yang sudah
dipersiapkan untuk mengabadikannya.
Strike pertama oleh Om Achun
dengan tangkapan ikan kerandang
kuning sesuai target, ternyata kurang
membawa dampak strike selanjutnya. Setelah mencelupkan lure dan
menunggu beberapa waktu, tidak ada
satu pun ikan yang berhasil muncul.
Hal yang senasib juga dirasakan kedua
temannya.
Setelah asik bercerita mengenai
pengalamannya strike ikan kerandang,
Om Achun yang juga memiliki usaha
servis arloji ini juga sempat membagikan pengalamannya saat berhasil
mengalahkan perlawanan Toman di
kawasan Kendawangan. Strike yang luar
biasa, sekaligus merasa heran ketika
pertama kali melihat bentuk dan warna
si Toman. “ini adalah pengalaman yang
pertama saya mancing casting sang
toman predator” begitulah penuturannya di ahkir obrolan dengan redaksi
Tabloid mancingmania.lbima
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REBUTAN HADIAH BESAR DI

FOUR STRIKE GALATAMA
Pantai Indah Kapuk

S

etelah sukses menyelenggarakan
“Big Games” tahap pertama yang
diselenggarakan IFT, berkerjasama
dengan ARP (Aneka Raya Pancing). Kali
ini pada tahap kedua kembali diadakan,
yang bertempat di Kolam Pantai Indah
Kapuk (PIK). Diisi dengan 124 lapak luas
± 2,5 meter per lapak. Tak sekedar kolam
biasa, di sekitaran kolam ini juga disejukkan dengan adanya beberapa pohon yang
membuat hawa panas pun tidak terasa.
Acara ini dimulai pada Minggu, 30 April
2017 pukul 12.00-18.00. Tiket untuk
mengikuti “Four Strike Galatama” yaitu
sebesar Rp 1.500.000,-/lapak, 1 joran.
Menurut pantauan redaksi MM, para
peserta ramai dan sangat antusias, ini
terlihat ketika tiket yang tersedia telah
habis terjual. Ini dikarenakan minat
masyarakat terhadap kegiatan mancing
semakin meningkat, terlebih untuk spot
yang dipilih kali ini cukup sejuk.
Tak hanya sekedar memancing, para
peserta pun turut membawa keluarga
sekaligus sebagai sarana rekreasi ataupun
mengajarkan kegiatan mancing. Sebelum
acara dimulai, para peserta diminta
untuk mendaftar ulang serta mendapatkan kaos dan souvenir yang dibagikan
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panitia. Dalam event ini, panitia penyelenggara menyediakan uang sejumlah Rp
38.000.000,- bagi juara pertama serta
trophy.
Tepat pukul 08.00 para peserta sudah
berdatangan dan mulai melakukan
pendaftaran ulang, sekaligus pengambilan
souvenir kaos IFT. Setelah selesai, para
peserta langsung berada di kolam dan
menunggu informasi mengenai pembagian
lapak yang akan diumumkan. Sebelum
mulai menempati posisi lapak, ada sebagian peserta yang berfoto-foto.
Saat peserta sudah menempati lapak
dan peserta pun mulai mempersiapkan
piranti dan umpan yang dibantu oleh
beberapa caddy. Kali ini umpan yang
digunakan tak hanya sekedar kroto, essen
ataupun sagu tapi campuran mie, belut
dan cacing. Sebab untuk menggoda dan
memancing ikan mas, umpan merupakan
faktor penting, karena tidak selamanya ia
menyukai umpan yang sama.
Hal uniknya selain diisi dengan candaan
dari para peserta, ikan mas yang dilombakan pun cukup besar dengan kisaran
sekitar 4-9 kg. Selain itu, para peserta
pun tidak hanya didominasi oleh kaum
laki-laki saja, namun beberapa lady

angler pun ikut juga dalam event ini.
Bahkan pesertanya pun juga datang dari
berbagai luar daerah, seperti Palembang
dan Samarinda.
Lomba ini memperebutkan total hadiah

uang tunai sebesar 38 juta rupiah dengan
kategori ikan induk terberat dan induk
merah terberat serta undian hiburan bagi
caddy. Berikut daftar pemenang sekaligus
perolehan ikan yang yang didapat :

Daftar Juara
Juara Umum:
Juara 1 : Aong berat 9,15 kg
Juara 2 : Bulu Kadut berat 9,1 kg
Juara 3 : Rhoma berat 8,65 kg
Juara 4 : Setan Kober berat 8,65 kg
Juara 5 : FG berat 8,45 kg
Juara Induk merah : Dayak berat 7,9 kg
Juara Induk merah 2 : Nama Baru berat 6,85 kg

Tambahan dan Kategori lain:
Juara Sesi ke 1 induk Terberat (Jam 12.00-04.00)
Diraih oleh Rhoma dan Caddy (Buyung dan Bryan)
Juara Sesi ke 2 Induk Terberat ( Jam 14.00-16.00)
Diraih oleh Opung Bela dengan berat 8,40 kg dan
Caddy (Tatang dan Subur).
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I

kan Lele merupakan ikan air tawar
yang bisa menjadi sumber protein
hewani yang cukup tinggi, yaitu sekitar
25%. Budidaya nya pun cukup berkembang pesat dan bisa mencapai ukuran
lebih besar, lebih banyak kandungan telur.
Bahkan dalam pemeliharaan dan pemberian pakannya yang lebih mudah. Selain
itu segi finansial dari Lele ini hasilnya
sangat menjanjikan.
Nah inilah yang mempengaruhi salah
satu kolam di daerah Malang yaitu kolam
pemancingan Happy Thox. Kolam yang
sudah berdiri sejak 5 tahun lalu ini, selalu
menjadi perhatian para pemancing dan
antusias warga sekitar. Sebab setiap
harinya saja, di setiap event atau mancing biasa, pengelola selalu memberikan
“gebrakan” spesial yang jelas membuat
para pemancing tertarik.
Dengan luas kolam panjang sekitar 60
meter, dan lebarnya sekitar 15 meter,
kolam Happy Thox mengadakan dalam 3 x
seminggu. Dan baru-baru ini saja kegiatan
dengan merebutkan hadiah utama sebesar
3 juta dengan 206 lapak lapak yang tersedia serta tambahan doorprize.
Salah satu pengelola Happy Thox yang
berhasil dihubungi oleh redaksi mancing-

Jl. Raya Sekapuro, Ampel
Dento, Kecamatan Pakis,
Kabupaten Malang

KOLAM MINI YANG SELALU

MEMBERIKAN DOORPRIZE
Pemancingan Happy Thox - Malang

|edisi #271 28

PEMANCINGAN
mania.com menceritakan “sejarahnya
komunitas ini berdiri. Alasan menggunakan nama ini karena mancing disini kita
bisa melepaskan rasa stres dan jenuh
setelah menjalani berbagai aktivitas, jadi
diharapkan dengan kegiatan mancing kita
bisa merasa senang. Tidak ada syarat yang
khusus atau “ribet” untuk bisa mancing
disini” begitu penjelasan om Kembang.
Hal unik dari kolam mini adalah di
setiap event-nya pengelola selalu memberikan hadiah special bahkan doorprize.
Maka tak jarang berbagai instasi sering
mengadakn event disini. Nah pada
beberapa minggu kedepan saja, akan ada
event yang cukup besar dan beberapa
pemancing dari luar kota seperti Surabaya, Kediri, Blitar, Tulungagung akan
datang untuk mencicipi strike ikan Lele.
Dia akhir obrolan dengan redaksi,
Om Kembang berharap agar kedepanya
kolam Happy Thox semakin dikenal di
kawasan Pulau Jawa serta peminatnya
pun semakin bertambah. Dan bagi
para mania mancing untuk tetap sabar
menunggu kejutan yang akan diberikan
pada event selanjutnya, yang terpenting
selalu Happy.lmm
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WE ARE THE CHAMPIONS MANCINGMANIA.COM
Yeah…. Tidak terasa kontes bulanan “We
Are The Champion” pada edisi bulan Mei telah
selesai. Para mania dari berbagai daerah di

Dharta Borneo
Selfie of The Month

Indonesia ikut berpartisipasi meramaikan kontes
ini. Untuk para mania mancing yang belum terpilih, teruslah berbagi keceriaan bersama kami.

Sedangkan yang belum ikutan, segera berbagi
keceriaan bersama kami dan mania lainnya.
Login dan upload foto-mu segeraaa…

Angler yang satu ini sedang menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu kementerian di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau
mempunyai seorang istri dan seorang anak perempuan. Angler ini bisa dipanggil
oleh teman-temannya Darta. Beliau sudah dari kecil mengenal mancing, tetapi
untuk mengenal tehnik cast mulai belajar ditahun 2012 dari teman sekantornya
dan ikan yang didapatkan ikan tapah di sungai Ambawang.
Pertama kali memancing bersama istri adalah pada sekitaran awal tahun
2016, awal mulanya istri heran dengan gilanya ia dengan hobi memancing
hingga menceritakan rasanya sensasi saat strike ikan-ikan target, belum lagi
indahnya alam terbuka yang jauh dari kebisingan kota di spot memancing.
Akhirnya dia tertarik untuk ikut memancing bersama saya ke sungai kecil di
pedalaman Pontianak Kecamatan Tayan, yaitu Sungai Semusut.
Pengalaman menarik lainnya yang pernah dirasakan yaitu saat mancing di
Sungai Bawas. Sabtu hari yang cerah, kami memulai trip bersama 2 orang teman
sesama angler yaitu Harry Monza dan Muhammad Fahmi yang berburu predatorpredator air tawar. Hari ini tujuan kami jatuh kepada Sungai Bawas di Ambawang, Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat, spot ini menjadi pilihan karena
mengingat lokasi yang tidak terlalu jauh dari Kota Pontianak kediaman kami.
Dengan menggunakan kato (perahu) penduduk asli setempat memulai perburuan menyusuri lekuk demi lekuk sungai bawas menggunakan tehnik cast dan
trolling. Teknik ini dipilih di karenakan kato yang digunakan tidak terlalu besar
dengan membawa 3 orang angler serta satu orang motoris dan kondisi sungai
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yang cenderung sempit sehingga menggunakan cara satu orang casting dan 1
dibelakang dengan trolling.
Sambaran pertama datang dari Harry Monza posisi paling depan (posisi favorit
dalam cast on boat), fish on..!! seekor Toman ukuran kurang lebih 3 kg berhasil
dinaikkan. Tak berselang beberapa lama saya pun mendapat strike seekor toman
berukuran tak jauh berbeda dengan teman saya sebelumnya.
Singkat cerita,setelahnya sepanjang perburuan kami hari ini beberapa predator jenis snakehead seperti Toman dan kerandang berhasil kami naikkan, namun
ikan target yaitu tapah gagal kita taklukkan hari ini, padahal biasanya ikan
tapah di daerah ini lumayan banyak. Dahulunya memang daerah sungai bawas
ini merupakan tempat favorit untuk mencari predator air seperti ikan Tapah dan
beberapa jenis snakehead, namun seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan
perkebunan sawit membuat habitat para predator-predator air ini semakin
berkurang.
Maka dari itu tugas kita wajib menjaga kondisi lingkungan terutama di dunia
air, karna kita pula yang akan menuai manfaat maupun akibatnya, ambil sesuai
kemampuan ‘‘perut’’ bukan nafsu sehingga kedepannya kita masih bisa merasakan sensasi strike seperti ini.
Akhir kata, terimakasih buat kawan-kawan yang sudi membaca curhat saya
(haha...), dan kepada redaksi mancingmania.com yang sudah mengapresiasikan
kami dan hobi memancing kami para angler indonesia hingga jauh lebih menarik.
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Ahmad Nurdin
The Best Cover Story

Lahir dan dibesarkan di wilayah yang memiliki sumber daya yang melimpah,
terutama spot mancing alam liar membuatnya sangat menyukai kegiatan mancing
sejak kecil. Berwal dari ajakan sang ayah, om Ahmad Nurdin atau yang biasa di sapa
dengan sebutan Pakwe mengisi kegiatan sehari-harinya dengan mancing. Di hampir
setiap sore, setelah sholat ashar pasti menghabiskan waktu untuk bisa membawa si
gabus .
Lokasi yang dipenuhi dengan spot-spot mancing, tentunnya tidak terlalu sulit,
terlebih dengan banyaknya spot baik freshwater ataupun saltwater. Pengalaman
mancing Mangrove Jack di spot Karang Selat Bilik membuatnya terpilih menjadi
cover di Tabloid mancingmania.com.
Menempuh perjalanan 2-3 jam perjalanan laut, sampailah di titik spot. Menggunakan teknik casting, mulailah lure di lemparkan dan terus dimainkan. Sekitar 15
menit berjalan, tiba-tiba ikan mulai bermunculan. Kembali lagi memainkan umpan,
ternyata disambar oleh seekor Mangrove Jack. Reel 3000 pun bederit tajam, dengan
tenangnya, bang Pakwe mulai menarik dan terus memberikan perlawanan. Yang di
tunggu-tungu pun ahkirnya tiba, MJ pun berhasil dinaikan ke atas kapal.
Selain disibukan dengan kegiatan mancing, Pakwe yang dulunya menekuni hobi
fotografi tidak lupa menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Semenjak lulus
SMA, beliau melanjutkan di IKIP PGRI Pontianak. Tidak ada keinginan untuk menjadi
seorang, baginya itu semua mengalir apa adanya dan yang penting adalah tetap
bersyukur.
Disisi lain jiwanya sebagai seorang pemancing, ternyata Pakwe juga memiliki usaha
atau kios pulsa dan sembako. “Ini untuk menambah peralatan mancing dan kebutuhan sehari-hari walaupun tidak terlalu besar” begitu ungkapnya sambil tertawa saat
di hubungi oleh tim redaksi. Di samping itu juga, diwaktu liburnya terkadang juga
menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman komnitas KAWTE bermain Playstation.
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SIMPUL

B

aja knot sebenarnya adalah perfection loop namun disertakan mata pancing di dalam loop-nya. Mata pancing atau aksesoris
lainnya bisa dengan mudah diikat dengan baja knot. Mudah, cepat dan terbukti sangat handal.

1.

1. Bentuklah loop dengan lingkaran yang besar

3.

3. Buatlah loop ketiga dengan ukuran loop yang
sedang seperti pada gambar

2.

2. Masukkan mata pancing dan buatlah loop
kedua dengan ukuran yang lebih kecil

4.

4. Lalu masukkan mata kail ke loop pertama
dan kencangkan simpul

BAJA KNOT
MUDAH, CEPAT DAN SANGAT HANDAL
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UMPAN IKAN LELE PADA MALAM HARI
Umpan yang akan kami ulas edisi ini merupakan umpan galatama Lele untuk malam hari khususnya pada air yang agak keruh
atau sudah lama tidak dikuras.
Bahan - bahan :
1/2 kg kepala ayam
2 butir telur ayam
1 sachet susu Dancow
4 tetes essen Tenggiri
2 tetes essen pala
Tepung beras merah secukupnya
Cara membuat :
Kepala ayam direbus sampai matang, kemudian dinginkan
terlebih dahulu, lalu panggang diatas arang sampai mengeluarkan minyak dan jangan sampai gosong, lalu blender
kepala ayam tersebut sampai halus. Masukkan kuning telur
ayam, susu Dancow, tepung beras merah aduk sampai merata,
tambahkan essen Tenggiri dan essen pala lalu kukus hingga
matang.lberbagai sumber
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APA BISA SOFT LURE UNTUK BERBURU

IKAN TUNA SIRIP KUNING?

S

iapa yang tidak kenal dengan si
primadona kuning ini? Tuna sirip
kuning memang menjadi daya sensasi tersendiri bagi para mania mancing.
Kekuatan tarikannya yang sangat hebat
membuat banyak mania penasaran
bahkan ketagihan. Namun tahukah para
mania jika ada cara lain untuk memancing si sirip kuning ini?
Ikan pelagis dengan penglihatan
yang tajam dan kemampuan berenang
yang menyerupai torpedo ini memiliki
kekuatan yang cukup kuat. Bahkan saat
ingin mendaratkan ikan yang satu ini,
para mania harus ganco dengan kuat
dan tepat. Salah-salah, si ikan malah
berontak dan mocel karena senar putus
akibat hentakan si ikan.
Memancing ikan ini bisa menggunakan
berbagai macam teknik. Jigging, popping, koncer, cast jig, trolling, umpan
bulu-buluan, bahkan dengan layanglayang pun sudah sering dilakukan oleh
para nelayan ikan Tuna. Apakah ada cara
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yang lainnya? Bisakah memancing ikan
Tuna dengan soft lure?
Tentu saja bisa! Selain menggunakan
teknik diatas, para mania juga bisa
mencoba menggoda si ikan menggunakan soft lure. Umpan ini sangat efektif
jika dipadukan dengan teknik casting,
terutama untuk target ikan Tuna
dibawah 10 kg, pasti ampuh.
Sama seperti biasanya, disaat terlihat
gerombolannya dipermukaan maka kita
langsung tempatkan soft lure di sekitar
lokasi tersebut. Namun perlu diingat,
pastikan para mania me-retrieve-nya
dengan kecepatan penuh. Hal itu dikarenakan ikan ini akan lebih agresif saat
melihat lure yang bergerak cepat.
Soft lure nya pun beragam, namun
biasanya menyerupai bentuk ikan kecil
atau bait fish. Umpan ini juga ada
yang menggunakan pemberat pada
ujunng kailnya (jig hook). Untuk ukurannya, disarankan para mania menggunakan soft lure dengan panjang
maksimal 10 cm.lmediapancing.com
Beberapa contoh soft lure yang digunakan
untuk mancing tuna sirip kuning.
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REEL HINOMIYA ETERNITY 1001 (RP. 450.000)
Reel baitcasting produk Hinomiya terdiri dari beberapa spesifikasi diantaranya : Unlimited anti reverse, high
speed 6,3 : 1 gear ratio, 7+1 bearing system (1 roller bearing), quick access slide plate cover, adjustable
magnetic cast control system.
Model Number
PE No/M
MM/M
LB/YDS
Eternity 1001

3/115, 4/90, 5/75

0.29/115, 0.33/90, 0.37/75

10/125, 12/100, 15/85

JORAN ABU GARCIA GAMBIT DARK KNIGHT AGS 602 ML A 6’0’’ (RP. 650.000)
Kembali salah satu produk pancing ternama mengeluarkan produk barunya Joran Abu Garcia Dark Knight dengan berbahan carbon,
dengan warna yang begitu elegan serta ringan jika dibawa, dan ada beberapa spesifikasi diantaranya : length 180 cm, line 4 - 10 lb,
lure 1/6 - 3/8 OZ, Ring 6 + 1.
Model
AGS 602 ML A 6’0’’

Section
2

Type
Spinning

REEL EXORI MAGICAL (RP. 220.000 - RP. 250.000)
Exori kembali memperkenalkan produk terbarunya berupa reel Magical yang terdiri
dari beberapa spesifikasi diantaranya : 5+1 super smooth ball bearing, heavy duty
and powerful aluminum shaft, one way anti reverse system, smooth micro adjustable click drag, long cast aluminum spool, right/left interchangeable aluminum
power handle, strong thick bail arm.
Model Number
Magical

Size
1000, 3000, 5000

LIVE VEST MAGURO (RP. 1.478.100)
Tersedia 2 warna (hitam & merah), ukuran all size, berbahan Nilon TPU komposit, dapat menahan berat
sampai 130 kg (berat badan), dirancang dan diproduksi sesuai dengan standar eropa
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JORAN MAGURO EXTREME FG ( UKURAN 165 DAN 180 )
(RP. 535.000 & RP. 565.000)
Carbon material, Featuring Fuji Guides, dan 2 section.
Model

Action

Line

Lure

Guide

MEFG2-165 1.65m

Length

Medium

8-16Lbs

4-18gr

FUJI

MEFG2-180 1.80m

Medium

8-16Lbs

4-18gr

FUJI

EVA HANDLE (Rp. 50.000 - Rp. 90.000)
Alat ini merupakan gagang pengganti busa joran yang terbuat dari bahan busa. Ukuran untuk produk ini 2 x 30 x 500 ml.
Model Number
Eva Handle		

Colour
Camo and Black

ABU GARCIA SALTY MAX PLUS L (RP. 1. 200.000)
Spesifikasi produk ini antara lain : 2 stainless stell ball bearing + 1 roller bearing provides
smooth operation, aluminum spool provides strength without adding excess weight, compact
bent handle and star provide a more ergonomic design, retrieve rate 28/72 cm, weight 225 gr.
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NGINTIP FUN FISHING ALA

OM LILIK GUS ANANTA
Ujung Kulon - Banten

M

alam telah larut ketika kami
berempat meluncur ke daerah
Taman Jaya, diikuti mobil teman
selang beberapa menit dibelakang. Ya,
mereka adalah Sigit dan Hardie yang
sedikit terlambat. Kegelapan malam tidak
menyurutkan semangat dan tekad temanteman untuk mencoba mancing dengan
tehnik casting di seputaran pulau Handeuleum, Ujungkulon.
Kesunyian malam pecah ketika kami
membahas persoalan memancing serta
segenap kekonyolan dalam mobil yang
dikendarai si Kolor Oren aka Adam Boediman. Maklum, Boss Idha Rahman, Jon
Robi dan Adam adalah tiga orang pemancing sejati. ‘‘Klop’’ lah jika Saya bertemu
dan membahas hobi memancing. Apalagi
sudah lama tidak berjumpa dengan Lady
Angler Idha Rahman. Sahabat lama yang
jarang bertemu karena kesibukan diantara
kami. Namun kesempatan kali ini, ahkirnya dipertemukan kembali. Suasana pun
semakin ramai dan penuh kekeluargaan.
Pagi itu, setiba di dermaga Taman Jaya,
Idha, Adam Boediman, Jon Robi, Sigit &
Hardie telah bersiap untuk memulai trip.
Tak berapa lama jukung-jukung kami
menyambut dan siap untuk menuju spot.
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Di sela-sela perjalanan menuju spot
utama, Saya sempat berbincang bercanda
tawa bersama beliau (Idha Rahman),
mungkin kerena setelah sekian lama
tak berjumpa di spot mancing. Menurut
mba Idha, tak ada masalah mancing di
alam terbuka seperti ini, tetap berhijab.
Justru ini menguntungkan karena bisa
melindungi diri dari teriknya sinar matahari, gigitan nyamuk ataupun hewan liar
lainnya.
Baginya, ini pertama beliau datang
di Ujung Kulon. Sehingga banyak waktu
yang bisa dihabiskan untuk mancing.
Namun kali ini, tanpa menghilangkan
rasa hormat, Saya sedikit menjelaskan
kepada mba Idha mengenai karakter air,
ikan, umpan, dan letak hotspot agar saat
mancing tidak boncos. Intinya ketika
mancing, yaitu bersabar dalam segala hal
dan menikmati panorama alam.
Inilah yang coba diterapkan mba Idha
ketika merelakan sebagian waktunya diisi
dengan menunggu sambaran ikan. Dan
terus melempar lure ke titik-titik potensialnya. Ia memilih rod ultra light sebagai
dikelilingi tanaman Mangrove, berhasil
strike denga rasa senang, ikan ini pun
berhasil ditumbangkan.

Teriknya matahari membuat kami
memutuskan masuk ke sebuah muara.
Idha sangat menikmati kenikmatan ketika
berhasil strike saat itu. Menurut sahabatku ini, ikan yang didapat mengajarkan kita
rasa bersyukur. Hendaknya kita bersyukur
ketika dapat ikan yang besar ataupun
kecil. Lalu bagaimana jika tidak dapat ikan
sama sekali/boncos?
Saya teringat kata-kata sahabat Saya,
Michael Risdianto. Beliau adalah pelopor Wild Water Indonesia (Stop Setrum,
Racun & Bom Ikan), yang dimana WWI ini
bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan
masyarakat untuk lebih peduli terhadap
kondisi perairan Indonesia. Michael
mengatakan ‘‘Kenikmatan memancing
bukan hanya karena strike-nya.’’ Bagi
Saya sendiri kenikmatan memancing itu
macam-macam, berkumpul bersama
kawan, melihat fenomena alam, dan
lepasnya pikiran dari rutinitas pekerjaan.
Jadi jika boncos, Ya besok mancing lagi!
Repot amat. Karena disinilah nikmatnya
dan asiknya kegiatan mancing.
Tak terasa sore menjelang, kami putuskan merapat ke Dermaga Taman Jaya lagi
bersama sahabatku semua dengan hasil
yang menggembirakan. Trip yang bertajuk

fun fishing bersama sahabat ini semoga
menjadi penguat silaturahmi dilain
kesempatan.llilik

Mba Ida asyik selfie bersama ikan hasil fun
fishing kali ini.
LILIK
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BOCAH PENJELAJAH

SEMUA SPOT MANCING
Bayu Kusuma Jati

R

asanya kegiatan mancing tidak
hanya menjalar ke kaum hawa
saja, bahkan sudah mulai disukai
generasi milenia. Tak jarang di setiap
berbagai lokasi terlihat anak-anak
mulai belajar mancing dan bahkan
sudah berani mengikuti event. Salah
satunya pemancing asal Karanganyar,
Jawa Tengah yaitu Bayu Kususma Jati.
Sosoknya yang periang dan cukup
bersahaja semakin terlihat ketika
pertama kali dikenalkan dengan dunia
mancing. Di usianya yang masih 16
tahun, tidak nampak raut wajah yang
malu ketika bertemu dengan para
angler yang lebih senior. Hampir
di setiap spot freshwater ataupun
saltwater sudah pernah dijelajahinnya. Semua kegiatan mancingnya pun
juga mendapat dukungan dari kedua
orang tuanya yang berprofesi sebagai
dokter.

Sejak kecil, Bayu sapaan akrabnya
sering diajak oleh Ayahnya ke pemancingan Kadisoka untuk memancing ikan
bawal. Berawal dari ajakan inilah,
olahraga menangkap ikan menjadi
kegiatan atau hobi barunnya. Pada
mulanya, senang dan heran ketika
melihat berbagai jenis ikan serta saat
menggunakan piranti pancing untuk
bisa mendapatkan strike. Sensasi
strike inilah yang memotivasinya untuk
mempelajari berbagai teknik mancing.
Pertemuanya di kolam Balekambang
dengan Kareem Ikhsan, menambah lebih dalam pengetahuan soal mancing,
terutama saat menggunakan teknik
casting. “Selain diajarkan bagaimana
memainkan piranti mancing, Saya
juga diajarkan cara mengikat leader,
ternyata ada proses yang harus kita
pelajari dulu dan ini semakin menambah kecintaan Saya terhadap mancing”
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ungkap Bayu. Untuk menambah pengetahuanya, saat ini ia juga tergabung
dalam komunitas Ikatan Mancing
Casting Sukoharjo sebagai salah satu
anggota aktif termuda.
Tak hanya pertemuan dan pengetahuan saja yang didapat, namun spot
di Balekambang juga menjadi tempat
yang membawa keberuntungan. Bukan
tanpa sebab, di usianya yang masih
sekolah sudah berhasil meraih Juara
1 dan 3 untuk kategori ikan bawal
terberat. Hal inilah yang mengubah
persepsi sebagian pemancing dan juga
decak kagum peserta lain. Dukungan
yang selama ini diberikan kedua orang
tuanya ternyata berdampak positif.
Selain pernah mendapat juara, Bayu
juga pernah merasakan pengalaman
menarik saat di Kolam Balekambang.
Saat menunggu jam bimbingan belajar, ia sempatkan untuk memancing.
Setelah sekian lama memainkan
piranti mancing dan berkali-kali putus
senar yang digunakan, ahkirnya seekor
Red Tail Catfish terpancing. Tarikan
yang begitu kuat, membuat strike kali
ini tidak mudah. Dengan sikap sedikit
terburu-buru, karena waktu sudah

menunjukan keberangkatan les belajar, ahkirnya Bayu pun rela berjalan
menusuri kolam. Setelah 15 menit
berjalan, Red Tail Catfish 15 kg pun
berhasil landed.

Foto dari mm Sea saat bertugas sebagai Polair
dan saat memancing.
BIMA
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Tak hanya di spot freshwater, bahkan di spot ekstrim seperti Wediombo
pun pernah dijelajahinya, namun
sayang box lure ketinggalan di dalam
mobil dan mancing hanya tinggal
kenangan. Namun berbanding terbalik
sewaktu mancing di laut. Menggunakan
teknik trolling untuk pertama kalinya,
berhasil mendapatkan ikan Alu-alu.
“Tarikannya begitu cepat hanya 3
menit, dan sensasinya luar biasa pake
teknik trolling” ungkap Bayu.
Banyak menghabiskan waktu mancing, lantas tidak meninggalkan
tanggung jawabnya sebagai seorang
pelajar. Ini terbukti dengan kelulusan
dari Siswa Menengah Pertama (SMP).
Saat di tanya oleh redaksi, apa kegiataanya saat ini? Bayu pun sedang asik
mancing di Yogyakarta sembari mengisi
liburan dan menunggu sekolah barunya
ke jenjang SMA. Di ahkir obrolan, Bayu
berharap bisa terus belajar mengenai
berbagai teknik mancing serta bisa
menjelajah ke daerah lainnya.lbima
kepada red.mm
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O

lahraga mancing rasanya tidak
hanya disukai kalangan pria,
namun juga mulai menjamur bagi
kaum hawa. Ini terbukti dengan adanya
komunitas Ladies Angler Community dan
Jogja Angler ladies(JAL). Nah baru-baru
ini saja JAL merayakan hari jadinya
yang pertama dengan kegitan mancing
bersama dan menebar benih. Ingin tahu
keseruan apa saja yang terjadi? Yuk
ikuti obrolan dengan redaksi mancingmania.com
Jogja Angler Ladies atau di singkat
menjadi JAL artinya adalah pemancingpemancing perempuan di Jogja.Komunitas ini terbentuk sebagai keprihatinan
dan kepedulian Listiana Adel atau yang
biasa di sapa mba Adel melihat pemancing perempuan di Jogja. Alasan itu lah
ahkirnya yang mendorong untuk mendirikan komunitas dengan dukungan dari
keluarga serta pemancing lainnya.
Tepat sebelum acara diadakan, JAL
juga mengundang beberapa komunitas
lain untuk datang, diatarannya Ladies
Angler Community, Mancing Mania
Jogjakarta, JogjAngler (JA ), Pasiraner
Jogja, Mancing Mania Sleman, Komunitas Waderan Mania (KWM), Komunitas

TEBAR BENIH BARENG

PARA LADIES ANGLERS
Jogjakarta
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Pemancing Nila (KOMPENI ), dan Bolo
Mancing Pajangan Ngayogjokarto Hadiningrati.
Acara ini dimulai pada pagi hari dan
sebelum diadakan tebar benih, para
panitia berkumpul serta bersosialisasi
sembari saling mengenal dari berbagai komunitas yang hadir. Lokasi yang
menjadi titik kunjungan kali yaitu
Sungai Embung Jetis, Kali Denggung,
dan Kali Sempor. Mba Adel beralasan
memilih lokasi itu karena ekosistem di
sungai tersebut masih terjaga dengan
terdapat ikan-ikan endemik, dan spot
yang potensial untuk bisa dipancing
siapa saja.
Didukung tim Relix Nusantara dan
8 komunitas mancing, kami menebar
benih ikan Nila, Lele, Melem, Tawes dan
ikan Mas. Diharapkan dengan mengawali
kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama melestarian ekosistem di perairan di sekitaran
Yogyakarta. Kegiatan ini juga mendapat
tanggapan positif dari warga sekitar.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh
ketua MMJ, “Kami sebagai salah satu
komunitas mancing yang hadir sangat
senang sekali dan mengucapkan terima
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kasih banyak diberi kesempatan untuk
ikut memeriahkan acara Ultah JAL,
Kita tunggu acara selanjutnya dari JAL”
ungkap Tomzids Fisherman.
Tak hanya dengan menebar benih,
kegiatan ini juga diisi dengan mancing
bareng di kolam pemancingan Karangasri, Karanggeneng Purwobinangun
Pakem, Sleman, Yogyakarta. Diawali
kata sambutan dari beberapa anggota
komunitas yang terlibat, serta tim Relix
Nusantara, para mania pun langsung
memulai memainkan piranti pancing.
Uniknya, mania yang hadir bisa mancing
seru dengan pelampung handmade yang
diberikan sebagai souvenir.
Selain itu, lure handmade buatan Om
Dino Jogja Angler menjadi hadiah bagi
yang berhasil mendaratkan si ikan dan
kegiatan ini pun larut dalam kegembiraan. Di ahkir obrolan dengan redaksi,
ketua JAL mengucapkan “terima kasih
kepada pihak-pihak yang terlibat dan
berharap kegiatan menebar benih bisa
terus dilakuka serta kedepannya komunitas JAL semakin eksis” ucap mba Adel.
lbima
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A

pa yang dibenak para mania jika
mendegar pulau Bali? Pastinya sebagian berfikir wisata pantai ataupun
budaya seni tari. Ya, memang sudah tak
perlu diragukan lagi pariwisata yang ada
di daerah pulau dewata ini. Namun selain
sebagai obyek wisata, salah satu daerah
yang juga menyimpan potensi perikanan
dan juga menampilkan keindahan laut
yaitu Tanjung Benoa. Nah pada beberapa
waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Badung
baru saja mengadakan Fishing Tournament
2017 di Tanjung Benoa.
Acara ini merupakan rangkaian dari
Badung Bahari Festival (BBF) yang
sebelumnya diadakan dengan atraksi
watersport, festival kuliner berbahan
ikan laut, seni tari, surfing competition,
parade jukung tradisional, festival dragon
boat, body painting bertema laut, dan
kompetisi Balawista. Selain mendapat
dukungan dari komunitas mancing, media,
dan kementrian pariwisata, event ini juga
didukung oleh dinas perikanan.
BBF sendiri lahir bertujuan untuk mengembangkan potensi bahari dan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir serta
membuat inovasi terhadap wisata baru.
Hal ini senada dengan Bupati Badung

POTENSI BADUNG BAHARI

FESTIVAL (BBF) 2017
Tanjung Benoa - Bali
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Acara dimeriahkan dengan pagelaran seni
budaya Bali.
BALIMAN

yang mengatakan “Semua potensi bahari
akan kita hidupkan dan dikembangkan
lagi, sehingga dampaknya bisa dirasakan
masyarakat dari sektor ekonomi dalam
meningkatkan taraf kehidupannya,” kata
Bupati Giri Prasta.

Pada Badung Bahari Festival (BBF) kali
ini hampir diikuti Negara-negara internasional, diantaranya Amerika Serikat,
New Zealand, Belanda, Inggris, Jepang
dan Malaysia. Salah satu kegiatan yang
menjadi daya tarik masyarakat internasional ataupun lokal yaitu adanya turnamen mancing yang diikuti sebanyak 300
pemancing. Lokasi yang dipilih terkenal
dengan ukuran ikan-ikan yang cukup
besar, sehingga sangat menarik dan penuh
tantangan saat berhasil strike.
Antusias para peserta pun cukup
perlu diapresiasi saat dimulai pendaftaran pukul 4 pagi dini hari. Tak hanya
warga local bali saja, namun dari berbagai daerah seperti Surabaya, Jakarta,
Lombok, Bandung, Kalimantan, Sulawesi
dan Jepang pun turut berpatisipasi. Saat
registrasi, panitia juga memberikan kaos,
name tag, coffee morning, bekal mancing, dan lunch box.
Tepat pukul 05.30 pagi, 100 jukung
telah siap menjajal dan menemani para
peserta merasakan ganasnya predator di
Tanjung Benoa. Cuaca dan kondisi yang
bersahabat mengawali turnamen mancing 2017. Ditemani satu perahu pantia
yang berpatroli, membuat para peserta
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semakin bersemangat dalam memainkan
pirantinnya. Hal ini terbukti dengan seekor ikan Dogtooth tuna 20,8 kg berhasil
didapatkan oleh angler asal Bali yaitu Ida
Bagus Eka Saputra.
Salah satu pantia sekaligus anggota
komunitas Baliman Angler Community
yang sempat dihubungi oleh tim redaksi
mengungkapkan “Banyak sekali spot-spot
mancing di perairan bali yang belum
tereksplor, semoga dengan adanya
turnamen ini, Bali bisa lebih dikenal
lagi sebagai surga para angler di seluruh
indonesia dan seluruh dunia” ungkap Gus
Krupuk.
Di ahkir penutupan, tak lupa sambutan dari kepala dinas perikanan
kabupaten Badung serta panitia yang
juga mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang terlibat. Om Gus
menambahkan “rencana kedepan
Baliman Angler Community yaitu akan
mengkampanyekan akan pentingya
kebersihan laut serta membatasi berat
ikan tangkapan yang bisa dibawa
pulang, sehingga tidak terjadi Over
fishing” begitu penjelasan kepada tim
redaksi.lbima

Daftar Juara
Juara 1 ikan terberat, Ida Bagus Eka Saputra (dogtooth tuna 20,8 kg)
Juara 2 ikan terberat, Wayan Rawan Atmaja (ruby snaper 11,75 kg)
Juara 3 ikan terberat, Wayan Suarka (amberjack 11,4 kg)
Juara spesies trevaly, Putu Putra Permana (GT 10,6 kg)
Juara spesies amberjack, Julio Audris (AJ 7,35 kg)
Juara spesies snaper, Anwarudin (ruby snaper 11,2 kg)
Juara spesies tuna, Wayan Suantara (YFT 8,6 kg)
Juara spesies kerapu, Putu Rustiawan (kerapu 9,3 kg)
Juara spesies tenggiri, Ketut Sutarja (tenggiri 7,95 kg)
Juara spesies barracuda, Kadek Leo Saputra (baracuda 6,8 kg),
kapten terbaik, Mangku Bisma (jukung no. 70)
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1000 ANGLERS IKUT KONCO

MANCING DADI SEDULUR
Kulonprogo - Jogjakarta

1

000 Pemancing meramaikan
‘‘Konco Mancing Dadi Sedulur”.
Tak hanya terkenal dengan
keindahan obyek wisata dan kuliner,
namun kota yang dikenal sebagai
kawasan pelajar ini juga kerap dijadikan target para pemancing. Hal ini
dikarenakan banyak nya pantai yang
berada di kawasan DIY dan sekitarnya.
Salah satunya di Pantai Imorenggo,
Kulonprogo.
Pada beberapa waktu, komunitas
Jogja Surf Angler mengadakan mancing
bareng dengan memperebutkan piala
bergilir Bupati Kulon Progo. Acara
ini sendiri juga diadakan di Pantai
Imorenggo yang jaraknya 30 Km dari
pusat kota Kabupaten Kulon Progo dan
sekitar 45 dari pusat kota Yogyakarta.
Untuk menuju kesini, bisa melalui
transportasi darat atau kendaraan
pribadi.
Event ini diikuti oleh sekitar 1000
pemancing baik oleh individu maupun
komunitas. Ini merupakan kegiatan
tahunan Jogja Surf Angler. Pada
kesempatan ini juga bekerjasama
dengan komunitas Pasiraner Bantul
serta mendapata dukungan dari Bupati
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Kulon Progo. Acara ini dimulai pukul
07.00 dan sebelum memulai mancing,
para peserta terlebih dahului berkumpul untuk registrasi dan bersoaislisasi
mengenai batasan spot serta tempat
penimbangan ikan.
Jika memancing dengan surf fishing
atau mancing pasiran, tentu saja cara
dan alat yang digunakan pun berbeda.
Untuk mancing jenis seperti ini cukup
dibutuhkan tenaga yang cukup kuat,
karena joran serta reel yang dipakai
biasanya berukuran sedikit lebih panjang, demi mengurangi gesekan saat
line keluar dari spool reel. Belum lagi
jika cuaca atau angin pantai sedang
kencang, pastinya akan terasa berat
saat harus mengangkat joran ketika
strike.
“Saat itu cuaca cukup teduh dan
tenang sehigga saat mancing pun
tidak terkendala” ungkap om Penyok
sapaan akrabnya saat di wawancarai
oleh redaksi mancingmania.com. Hal
ini juga yang menambah antusias
cukup tinggi, bukan sekedar jumlahnya
tetapi tema yang diusung yaitu ‘Konco
Mancing Dadi Sedulur”. Om Penyok
menambahkan bahwa tujuan dari acara
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Daftar Juara
Juara I Ikan sisik Terberat : Febri
Joran Shimano dan piala bergilir Bupati Kulon Progo
Juara II Ikan sisik Terberat : Kelik
Joran Daiwa Windcast 390 dan Piala
Juara III Ikan sisik Terberat : Bambang Bence
Joran Maguro Highlander 420 dan Piala
Juara Ikan Non Sisik : Kuncoro Adi
Joran Ajiking Scorpion King 420

ini untuk mempererat persaudaraan
antar pemancing, tidak hanya kenal di
social media namun juga bisa bertemu
langsung.
Selain mancing bareng, ada juga
kegiatan yang sering dilakukan yaitu
bersih-bersih sampah yang ada di
pinggir pantai. Dengan kegiatan
seperti diharapkan membuat kesadaran
masyarakat untuk lebih peduli serta
mengembangkan potensi yang ada di
kulon Progo. Ini terbukti ketika para
pemancing sedang asik memancing dan
selesai acara, terlihat ada beberapa
yang sedang memungut sampah plastik.
Di ahkir acara, ditutup dengan
pembagian hadiah dan doorprize. Nah
pada saat inilah kejadian unik terjadi.
Menurut pantauan om Eko Penyok, saat
membacakan doorprize “kita dari pihak
panitia ingin mengetes para peserta,
jadi kita sebut bahwa hadianya berupa
kepeluan wanita dan itu membuat
semuanya heran mungkin sempat kesal
juga, namun itu hanya guyonan untuk
melepas jenuh sambil menunuggu
hadiah” ungkap om penyok.lbima
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PERBEDAAN LEADER NYLON

DAN FLUOROCARBON

L

eader merupakan bagian dari rangkaian senar pancing yang sering kita
gunakan untuk menyambung main
line (senar utama), selain itu leader juga
digunakan sebagai rangkaian pada mata
pancing. Ada dua jenis bahan leader yaitu
leader nylon dan leader fluro carbon.
Lalu apa perbedaan leader Nylon dan
fluro carbon dilihat dari proses pembuatan dan perbedaan harganya?
Leader nylon adalah jenis senar yang
cocok digunakan untuk segala macam
teknik mancing (all around fishing). Senar
jenis nylon merupakan salah satu penemuan terbaik di Industri mancing untuk
jenis senar. Selama puluhan tahun pemancing masih menggunakan senar jenis nylon
untuk senar utama atau leader.
Senar fluro carbon (FC) umumnya di
rekomendasikan sebagai senar leader,
karena memiliki karakter lebih samar dan
lebih tahan gesekan. Selain itu memiliki
sifat yang tidak berubah ketika berada
dalam air. Senar fluro carbon kurang
sesuai digunakan sebagai senar utama
(main line) karena memiliki karakter yang
kaku.
Karakter leader nylon :
1. Lentur tidak tahan gesekan.
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2. Lebih ringan lebih lama tenggelam
dialam air dibanding fluro carbon
3. Menyerap air.
4. Berubah karakternya ketika berada
dalam air (lebih lentur dan kekuatanya
berkurang).
5. Memiliki tingkat elongasi lebih besar
dibanding leader fluro carbon sehingga
lebih tahan hentakan tapi sensitifitasnya
kurang.
6. Lebih mudah diikat dan memiliki
penurunan kekuatan lebih baik pada
simpul dibanding leader fluro carbon.
Karakter Leader Fluoro Carbon :
1. Kaku lebih tahan gesekan.
2. Lebih cepat tenggelam dalam air di
banding nylon.
3. Tidak berubah ketika di dalam air.
4. Tidak menyerap air dan lebih samar
dibanding nylon.
5. Memiliki tingkat elongasi lebih
kecil dibanding nylon sehingga memiliki
sensitifitas lebih baik namun kurang tahan
terhadap hentakan.
6. Susah diikat terutama yang berdiameter cukup besar.
Itulah beberapa karakter dan sifat yang
dimiliki masing masing leader yang tentunya pemakaiannya bisa disesuaikan den-

gan kebutuhan dan kemampuan budget
kita masing masing ketika memancing.
Jika dilihat dari perbandingan keduanya leader fluro carbon jauh memiliki
kelebihan dibanding leader nylon. Tapi
pada kondisi tertentu leader Nylon akan
lebih tepat digunakan terutama ketika
mengikat simpul.
Dimana leader nylon memiliki kelebihan
lebih mudah diikat karena sifatnya yang
lebih lembut, terutama untuk ikatan.
Seperti ikatan leader ke PE seperti FG
knot, sehingga pada turnamen-turnamen
mancing untuk penggunaan leader besar,
leader jenis nylon yang paling banyak
digunakan.lmediapancing.com

Contoh merek senar dengan bahan nylon dan
fluoro carbon.
MM
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A

SENSASI ULTRALIGHT FISHING

DI PERAIRAN PULAU TIKUS

pa yang ada di benak para mania
jika mendengar kata Tikus? Nah
bagaimana jadinya, jika nama ini
dijadikan lokasi wisata? Wah pasti penasaran bukan? Kali ini, redaksi MM akan
menceritakan trip mancing om Elan CS di
Pulau Tikus.
Pulau Tikus mempunyai lahan seluas
1,5 ha dan berlokasi di sekitar 10 km dari
pusat Kota Bengkulu. Di perairan sekitar
Pulau Tikus terdapat panorama alam
laut yang indah serta beragam ekosistem
karang dan biota laut. Selain bisa melihat dari keindahan bawah laut dengan
snorkeling, disini para mania juga bisa
melakukan kegiatan mancing, sekaligus
menemukan jenis ikan yang beragam.
Untuk bisa menuju kesini, para mania
harus melewati transportasi laut, dengan
jangka waktu sekitar 45 menit. Cara
inilah yang juga dilakukan oleh pemancing
asal Bengkulu. Om Elan bersama ke 13
temannya berangkat dengan menggunakan perahu. Namun belum sampai di
lokasi yang dituju, tiba-tiba perahunnya
mengalami gangguan, alhasil harus menggunakan speedboat.
Walaupun sempat terkendala, namun
tidak menurunkan niat tim untuk mera|edisi #271 61
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sakan sensasi di Pulau Tikus. Bahkan saat
di perjalanan pun, tidak bisa menikmati
panorama laut karena harus saling berpegangan dan menggunakan jaket pelampung. Beruntung, menurut pantauan Om
Elan, situasi laut saat itu sedang teduh.
Sesampainnya di titik spot tubiran
karang, segera mulai menyiapkan umpan
dan langsung menggunakan teknik ngoyor
atau biasa juga disebut nyobok. Suatu teknik dengan merendam atau menceburkan
setengah badan ke laut. Untuk menggunakan teknik ini, diperlukan kehati-hatian dan
wajib menggunakan jaket pelampung.
Strike pertama pun diraih oleh om Rio
Sucipto dengan ikan Kerapu, tak berselang
lama, strike pun juga diraih oleh tim. Pesta
strike pun terjadi. Saat yang lain merasakan
sensasi strike, tiba-tiba reel Om Eric Core
berderit kencang, dengan respon yang
singgap, fight pun terjadi. Namun sayang,
kali ini dewi fortuna belum berpihak, tibatiba predator yang lebih besar memakan
separuh badannya. Alhasil ikan GT 5 kg pun
hanya setengah badan yang bisa di bawa.
Berbeda dengan yang dialami oleh om
Eric, menggunakan teknik ultralight dengan
line 4 lb serta leader 12 lb, om Elan berhasil menaikan GT, Kerapu, Bayeman dan

Lencam Babi. Namun tidak semua dibawa
pulang, beliau beralasan untuk menjaga
ekosistem biota laut. Menurutnya di spot
ini sangat cocok untuk mancing ultralight
Fishing (UL), karena air yang dangkal dan
banyaknya ikan-ikan yang berukuran kecil.
“Menggunakan teknik mancing UL, jelas
berbeda dengan teknik lainnya. Menggunakan teknik ini, piranti yang digunakan pun
lebih ringan dan tentunya saat fighting
akan lebih terasa sensasinya. Beberapa
teman sangat menyukai teknik ini karena
sensasinya saat memainkan pirantinya,
walaupun beberapa kali senar putus dan
mocel”.lom elan kepada redaksi mm

Para anggota tim asyik bergaya di deapan
kamera.
OM ELAN
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BLENI, IKAN BERBISA DI
INDONESIA
Meiacanthus atrodorsalis alias ikan bleni lama hidup di perairan nusantara. Ikan ini berada di kawasan Bali hingga papua.
Uniknya ikan bleni memiliki bisa yang mengandung peptida
opioid yang bereaksi seperti morfin atau heroin.
Bleni tidak menggunakan bisanya untuk membunuh mangsa,
tetapi untuk melarikan diri dari sergapan pemangsa. Ikan ini
berukuran rata-rata 8 cm dan hidup di kedalaman 1 - 30 meter.
Saat berada di mulut pemangsa, Meiacanthus atrodorsalis bisa

menggigit pemangsa untuk menyuntikkan bisa dan membuat
pemangsa kesakitan. Pemangsa akhirnya mabuk dan Meiacanthus
atrodorsalis pun punya kesempatan berenang ke luar dengan
selamat.
Sayangnya manusia telah lama memanfaatkan spesies berwarna-warni itu sebagai ikan hias tanpa mengenal betul manfaatnya
yang lebih besar. Penelitian bisa ikan ini penting untuk mencari
alternatif senyawa obat, mungkin pembunuh rasa sakit atau
penurun tekanan darah.lberbagai sumber
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RAGAM
Pemandu Mancing

BINUANGEUN

TANJUNG PASIR

l

Awang: 0815 1461 9512 / 0815 1004 5557
GPS, FF, Dapur, WC.
l T. Fajar: 0818828526 (www.fishing-mancing.com)
P13,5 M & L2M Mesin 40Pk x 2, GPS, FF, WC.
l Bule: 0857 1153 9299/ 0856 9344 0788
l

PLTU ANCOL
l
l
l

Km.TDJ 1 : Kapten Adul 0858 1024 8735
Km.TDJ 2 : Kapten Tono 0815 1416 7050
KM. Tanjidor 1 dan 2 : Bang Iway 0888 1184 233

MUARA BARU
l

Ocim : 0878 8131 4960

Info Klub Mancing
1. Kamifc, Jl. Lodan Raya Ancol Komp. Lodan Center Blok
K No. 5-7 Jakarta Utara Telp. (021) 691 0050.

Km. Jagat dan Surya 2 : Uus 0852 1939 2944

PANARUKAN SITU BONDO
l

Pak To: 0852 5765 9860

BANDAR LAMPUNG
l

Km Berdikari: Johan 0812 726 5522

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK
l

Belanting Fishing : 0821 4449 3081

PAPUA - BIAK
l

Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

Info Lomba Mancing
1. Lomba Mancing Grebeg Syawal di Pantai Ambal
Kab. Kebumen Jawa Tengah, 16 Juli 2017, Tiket Rp
50.000,-. Untuk info lebih lanjut Sekretariat MMG
Pusat 0822 2600 2611/ 0877 1546 5117, Rappi
0818 0413 0888, TP Jatayu 0821 3627 5880

2. Maguro Fishing Team (MFT), Komp. Sentra Latumeten
Jl. Prof Dr. Latumeten No.50 Blok C 23/24 Telp +6221
56975501.
3. IFT Member komp.sentra latumeten jl. prof. dr.
latumeten no. 50 blok aa 24 telp (021) 5694 2504.
4. Mancing Bagan Mania, Jl. Raya Pasar Kemis RT 007/07
(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang.
5. Mancing Lestari Fishing Club (MLFC) komp.taman
hidup baru blok III no.82 Pademangan Barat, Jakarta
Utara telp 0821 1133 3332.
6. Jakarta Fishing Club Jl. T no.7 rt 04/10 kebon baru /
tebet/jakarta selatan telp (021) 828 25 71/ 0813 8979
7819.

2. Fun Fishing Arp with Starlit Kolam CS 101,
minggu 16 Juli 2017, tiket Rp 1.000.000,-/2 joran.
Hubungi lebih lanjut (021) 667 0636
3. IFT Big Fish Saung Desa, 16 Juli 2017 dan Harian
Tahap II Kolam Kita, Ciledug Tiket Rp 750.000,sampai Rp 1.000.000,- Info lebih lanjut hubungi
(021) 5694 2504
4. Fish with Shimano Prostaff, 21 - 23 Juli 2017, Sea
Mount Reef. Info lebih lanjut hubungi (021) 667
0636

Info Kolam Pemancingan
INFO FAMILY FISHING
1. Saung Desa, Jl. Raya Pebayuran, Kampung Pacing
Bedeng RT 01/RW 05, Sumbersari, Pebayuran,
Bekasi. Telp : 0857 77832678/0878 8203 6996
2. Kabeda, Jl. K H Usman Depok, Jawa Barat 16425
Telp : 0851 0053 9502
3. Godong Ijo, Jl. Raya Cinangka KM 10 No. 60,
Bojongsari, Serua, Sawangan, Depok. Telp : (021)
7417 10678/ 0821 1212 9431
4. Fishing Valley, Jl. Pemda Raya No.107, Bogor Telp
(0251) 9577 556/ 8662 808
5. Adiharja Deluna, Jl. Karya Bakti Gg. Anggrek RT
002/005, Tanah Baru Depok Telp (0251) 8030 4782/
0852 8000 0898
6. Ling Sanim, Jl. Pagelaran 1 RT 08/03 No.77,
Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Telp (021)
848 3050/0812 1332 299
7. Puspita, Jl. Pondok Gede 8 Jakarta Timur Telp
(021) 8009 749/0818 0422 2888
8. Ita, Jl. Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Telp
(021) 8499 8584/ 0813 1044 5474
9. Cinangka Indah, Jl. Abdul Wahab No.18, Cinangka
Sawangan Depok Telp (021) 740 1083/ 7491 931 /
0857 1530 7147

www.sm-group.co.id
www.pusatpancing.co.id
www.anekarayapancing.com
www.kaizen-fishingproducts.com
www.maguro-fishingproducts.com
www.indonesiamemancing.com
www.duniapancingindonesia.com
www.okepancing.co.id
www.pancingbersama.com

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

|edisi #271 65

ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 /
Pin Bbm 54ACD3C9
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T

KOMUNITAS MANCING

YANG BEBAS BEREKSPRESI

Abal-abal Fishing Team

ak hanya tingkah lakunya saja yang
unik atau membuat gelak tawa,
tapi nama atau logo pun terkadang
tersimpan keanehan. Jika pada beberapa
waktu lalu, redaksi pernah mewawancarai
salah satu komunitas mancing dengan
nama unik yaitu Gendeng Mancing. Nah
kali tim juga berhasil menemukan komunitas yang juga memiliki nama yang aneh,
yaitu Abal-abal Fishing Team. Ingin tahu
lebih dalam dan mendengar keseruannya?
Yuk ikuti obrolannya dengan redaksi.
Berawal hanya ingin mempublikasikan
atau membagikan informasi soal kegiatan
mancing, seperti foto, spot baru dan juga
piranti pancing. Om Aba Enim kemudian mengajak teman-teman lain untuk
membentuk komunitas. Ternyata, hal ini
direspon positif oleh sesama pemancing
dan ahkirnya Om Budiraharjo, Dhedhex
Mulq Mulia serta Ari mulai memberanikan
diri untuk trip casting bareng. Walaupun
pada awalnya belum begitu mengenal,
namun lambat laun rasa persahabatan
pun mulai muncul. Inilah kenapa yang
membuat hampir 5 tahun komunitas AFT
terus eksis.
Menurut om Ari, salah satu anggota AFT,
mengungkapkan penamaan AFT (Abal-abal
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Fishing Team) pada dasarnya disini temanteman bebas untuk berekspresi, dan juga
belajar mengenai informasi mancing.
Sama seperti di akun grup Facebok yang
juga memperbolehkan anggotanya posting
foto ataupun cerita hasil trip. Namun
disini tidak diperbolehkan mengisi konten
yang berbau sara, provakasi ataupun
menyinggung perasaan orang lain. Selama
ini juga tidak ada persyaratan khusus
untuk menjadi anggota, karena disini
semua sama rasa dan satu hobby.
Latar belakang para anggota pun dari
berbagai kalangan. Ada yang berprofesi
sebagai karyawan bank, pengawai negeri,
wiraswasta, dan juga mahasiswa. Tak
hanya sekedar profesi, tapi juga dari
segala usia. Bahkan salah satu anggotanya
yang paling dituakan, sudah memiliki seorang cucu. Dengan segala perbedaan yang
ada, lantas tidak membuat komunitas AFT
terpecah belah, justru ini yang semakin
memperat erat rasa persaudaraan.
Masih teringat jelas diingatan om Ari,
pertama kali memulai casting di Sungai
Peniti, tempat yang pernah dijadikan
sebagai tambak udang. Nah di momen ini
justru cukup banyak pemancing dari luar
juga ikut bergabung, sedangkan dari tim

sendiri hanya 3 perwakilan. Rasa canggung pun terlihat ketika bertemu dengan
angler yang lebih ahli di teknik casting.
Namun inilah keasikan dari memancing,
tidak ada senioritas atau mayoritas,
semua larut dalam kebersamaan.
Berbicara soal casting, pastinya juga
membahas spot atau lokasi mancing.
Nah salah satu spot yang sering dijadikan
casbar bersama atau sekedar kumpul ber-

Salah satu anggota team yang berhasil naikkan
Toman.
AFT
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Salah satu anggota tim yang berhasil naikkan
ikan besar.
AFT

sama, yaitu Parit Toman. Karena namanya
sama dengan salah satu ikan predator,
jelas untuk mancing disini pastinya para
mania bisa merasakan sensasi strike yang
luar biasa. Selain ikan Toman, terkadang
juga diisi dengan ikan Gabus dan Runtuk.
Di setiap mancing pasti memiliki pengalaman dan kisah menarik, itulah yang
juga pernah dirasakan oleh om Enim saat

bersama komunitas AFT. Beliau menceritkan saat trip mancing di kawasan Sungai
lemak, tim harus berhadapan dengan
seekor buaya muara yang cukup besar,
belum lagi kapal yang digunakan kehabisan bahan bakar. Hingga beberapa peserta
harus berjalan kaki menerobos hutan
menuju lokasi.
Beberapa panitia pun akhirnya
menghayutkan diri untuk mencari
bahan bakar ke arah kampung yang
terdekat. ‘‘Syukur alhamdulillah’’,
begitu ucapan panitia seketika mendapatkan bantuan gratis dari salah satu
karyawan pabrik sagu. ‘‘Ada banyak
hal lagi yang menyenangkan, tapi
mungkin ini momen yang paling tidak
saya lupakan bersama komunitas AFT’’
ungkap om Enim.
Di ahkir obrolan dengan redaksi, om
Enim dan Ari berharap rasa kekeluargaan
yang sudah terjalin selama ini tidak memudar. Terlebih saat ini di bulan ramadhan,
jadi kita masih mengumpul dan mancing
bareng terkadang pada malam hari atau
weekend. Rencana kedepaan mungkin kita
juga akan rencana akan mengadakan acara
mancing amal atau bakti sosial.lbima
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P

KELOMPOK KECIL YANG

GILA & SAKAU MANCING
Team Hula-hula

ernah mendegar kata atau istilah
hula-hula? mungkin sebagian para
mania teringat pada permainan bola
hula-hula hop. Nah bagaimana jadinya
jika nama tersebut digunakana sebagai
nama tim mancing. Pastinya terasa aneh
dan cukup mengelikan bukan? Yuk simak
obrolan redaksi bersama Team Hula-hula.
Dibentuk pada tahun 2013, om P’toy
yang saat itu sering mancing bareng
dengan Ary, Agung, Budi, Fery, Indra,
serta beberapa rekan lainnya ahkirnya
memutuskan untuk membuat grup di sosial
media Whatsapp. Pada awalnya dibuat,
hanya untuk merangkul sesama penghobi
mancing dan juga memudahkan komunikasi
dengan yang lain. Sambutan dan apresiasi
yang positif membuat tim ini akhirnya bisa
terus eksis di setiap pergelaran event.
Salah satu anggota yang pada beberapa
waktu lalu berhasil dihubungi, menuturkan “Ini bukan sebuah komunitas atau
club mancing, ini hanya sekelompok kecil
orang-orang yang sakau dan gila terhadap
mancing, jadi untuk disini bebas-bebas
saja dan tidak terikat pada struktur seperti
organisasi, anggotanya pun dari berbagai
wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor dan
Bandung” tutur om P’toy.
|edisi #271 70

WARTA CLUB
Latar belakang menggunakan nama
Team Hula-hula, beliau menceritakan
bahwa tidak ada arti atau makna yang
terkandung, kebetulan spontanitas nama
yang ada. Uniknya, teman-teman yang
ada disini sebagian juga tergabung dalam
komunitas AFC, Jak Angler, dan KMC. Oleh
karena itu, Team Hula-hula bisa menjadi
media untuk menghubungkan dari berbagai
komunitas, terlebih jika ingin mancing bareng akan jauh lebih mudah. Sampai saat
ini, walaupun disibukkan dengan kegiatan
masing-masing, Team Hula selalu kompak
dan saling berbagi informasi mengenai hal
baru di dunia mancing.
Bahkan kemarin tim baru saja mengikuti event dari komunitas Jack Angler di
Pulau Tunda. Berawal dari info seorang
team, ahkirnya saya, Gerry, Michael,
Agung memutuskan berangkat ke Dermaga
Kali Adem, Jakarta utara pukul 15.00
WIB. Sesampainya di Pulau Harapan pukul
18.00, kami pun disambut baik oleh
panitia. Segara kami diberikan tempat
(homestay) untuk bisa beristirahat.
Setelah mendapatkan kapal, esok
paginya pukul 05.00 kami pun berangkat.
Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, ternyata berbuah manis. Menggu-

nakan teknik casting, jigging dan popping
berhasil mendapatkan 1 ikan tenggiri dan
beberapa kerapu. Setelah diadakan penimbangan, uang tunai 12 juta dan piagam
plus trophy kami raih dengan juara 1 ikan
terberat yaitu ikan Tenggiri. Rasa senang
dan penuh kekeluargaan pun menyelimuti
kami saat itu.
Tak hanya di Pulau Harapan, saat di
Binuangen juga memiliki pengalaman yang
tak terlupakan. Ketika sampai di titik spot
menggunakan Kapal KM. Yayu, dan berada
di laut dengan ombak lumayan besar,
sempat membuat panik dan cemas. Hal ini
senasib saat malam harinya tidak mendapat ikan besar, hanya Barrakuda sekitar 3
kiloan. Tapi kami pantang menyerah, keesokan harinya berhasil 15 ekor ikan Kuwe
ukuran 6 kiloan dengan teknik koncer dan
casting.
Setelah lumayan mengisi drum dan
kotak, ahkirnya kami memutuskan untuk
pulang. Dia ahkir obrolan dengan redaksi,
Om P’toy berharap Team Hula- hula bisa
terus eksis dan tetap menjalin komunikasi
yang baik dengan berbagai komunitas
mancing yang ada, rencana kedepan akan
mengadakan trip di bulan puasa.lbima

Foto anggota tim yang berhasil naikkan ikan GT.
HULA-HULA
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