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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Hari semakin cepat berlalu, tidak terasa pula kita memasuki bulan Agustus 2017, dimana bulan ini negara Republik Indonesia
akan melaksanakan hari kemerdekaannya. Untuk merayakan hari kemerdekaan rakyat Indonesia bersama-sama mengadakan
berbagai kegiatan perlombaan baik diperkotaan maupun pedesaan, diperkantoran serta sekolah, tidak ketinggalan pula bagi para
komunitas mancing yang mengadakan lomba baik disungai, rawa, kolam maupun laut. Serta beberapa toko pancing memberikan
diskon pembelanjaan bagi para customernya dalam menyambut hari kemerdekaan. Untuk edisi kali ini kami akan membahas
beberapa artikel diantaranya: Fokus Kebersamaan “Mancing dë Belitong 2017”, Trip 1001 Ragam Budaya dan Pesona Lenggoksono,
Pojok etalase membahas Ultra Light Tackle, Tips dan trik membahas Penyebab keboncosan mancing di freshwater, Pemancingan
mengenai kolam Barramundi dan Fun Fishing Starlit with Arp, Liputan khusus mengenai EFFTEX 2017, Lubuk mengenai kopdar dan
gathering komunitas MTB, serta masih banyak lagi.... 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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Casting Sempurna Ikan Kerandang Kuning
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FOKUS

S

iapa yang tak mengenal film
‘Laskar Pelangi’. Film yang sukses
mengenalkan keindahan Belitung, kini mulai ramai dikunjungi para
wisatawan. Hal ini juga membuat lokasi
lain mulai dilirik para pengunjung dan
pemerintah setempat. Salah satunya
dalam turnamen Sport Fishing Mancing
dë Belitong 2017. Event ini merupakan
kedua kalinya setelah setahun sebelumnya sukses digelar di Padang Kandis.
Mengacu pada keberhasilan sebelumnya dan juga sempat mengundang
banyak perhatian para angler, di lokasi
yang tak jauh berbeda yaitu di Teluk
Gembira inilah menjadi titik pertemuan
40 tim peserta dari beragam penjuru
di Indonesia. Selain menumbuhkan
Sense of belonging terhadap kemajuan
industri wisata bahari, di spot ini juga
tersimpan biota laut berkuran besar.
Menurut penuturan salah satu panitia
yang dihubungi oleh redaksi, mengungkapkan “Perairan Belitung bagian selatan
ini belum begitu dikenal masyarakat luas
padahal potensi ikan GT dan Tenggiri
sangat besar” ungkap Om Ade Winarko.
Pada kesempatan kali ini juga jurnalis
mancingmania.com berkesempatan

SPORT FISHING MANCING

DE BELITONG 2017
Teluk Gembira - Belitung
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FOKUS

Salah satu peserta dari tim Bangka FC berhasil
taklukkan GT.
RIZAL (BANGKA FC)

untuk meliput secara langsung kegiatan
Turnamen. Diawali dengan pembukaan
oleh Bupati Belitung Sahani Saleh,
S.Sos, dan atraksi tarian Sekapur Sirih
serta hiburan musik, membuat suasana
semakin terasa sekalipun diselimuti
kondisi sore hari yang mulai dingin.
Keesokan harinya, sekitar pukul

06.00 pagi, turnamen pun telah dimulai
walaupun sedikit diguyur hujan. 18
komunitas asal Bangka Belitung serta 22
komunitas di luar Babel seperti Jakarta,
Bekasi, Bandung, Surabaya, Palembang,
Semarang dan Bali bersiap-siap memasukan segala perlengkapan logistik dan
peralatan mancing.
Sepanjang perjalanan, para peserta
sempat dibuat sedikit khawatir karena
kondisi cuaca yang tidak membaik.
Namun tetap saja, jiwa pemancing
yang tidak putus asa membuat kapal
terus melaju. Salah satu angler yang
sempat redaksi wawancarai, menceritakan pengalamannya selama disana.
“Ombak disana memang tidak terlalu
besar, namun jarak pandang akibat
hujan membuat kami kesulitan saat
menyusuri pulau. Akhirnya kami mencari lokasi di pinggiran, dan menemukan karang yang dangkal.
Membutuhkan waktu yang sedikit
lama, kami berhasil beberapa kali
strike. Memainkan teknik popping,
ternyata 3 ekor ikan GT sekitar 24 kg
berhasil kami sandarkan diatas kapal.
Rasanya sangat senang sekali, karena
ini pertama kalinya mengikuti Tourna|edisi #272 7

FOKUS
ment” ungkap om Rizal. Perasaan ini
semakin terasa ketika pengumuman
pemenang dibacakan pada hari kedua.
Walaupun pada hari kedua penyelengaraan turnamen kali ini tidak dapat dilaksanakan karena cuaca buruk, namun
pada moment inilah kebersamaan
dan rasa persaudaraan muncul antar
komunitas. Terlebih ketika pembagian
hadiah kepada para pemenang. Sistem
penilaian yang telah ditetapkan oleh
juri yaitu ikan terbesar dengan jumlah
terberat.
Raut wajah gembira dan penuh senyum
tampak saat beberapa peserta juga
menerima doorprize berupa alat serta
atribut mancing. Sebelum mengahkiri
dengan foto bersama, salah satu komunitas asal Palembang ASFC (Angler Sumsel
Fishing Club) mengungkapkan tanggapanya kepada redaksi, senang bisa banyak
bertemu komunitas dari berbagai daerah,
walaupun tidak bisa strike, semoga bisa
bertemu kembali “ ungkap Om Irawan.
lbima

Daftar Juara
- Juara 1 diraih oleh Team BANGKA ikan seberat 24,90 kg
- Juara 2 diraih oleh Team EGYPT PANCING JAKARTA dengan berat timbangan ikan seberat
22,55 kg
- Juara 3 diraih oleh Team DURAKING BANDUNG dengan berat timbangan ikan seberat 8,65 kg
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TRIP

M

MANCING BARENG BERTAJUK

1001 RAGAM BUDAYA
Pantai Lenggoksono - Malang

enyukai olahraga Surfing, diving atau hanya ingin sekedar
menikmati keindahan pantai??
rasanya para mania bisa mengunjungi
ke salah satu pantai yang cukup terkenal di kota Malang. Pantai Lenggoksono namanya, disini kita akan
diperlihatkan panorama indah dan
natural. Angin kencang dan memiliki
gulungan ombak yang memiliki tinggi
sampai 2 meter serta memiliki dasar
perairan yang berpasir.
Tak hanya itu, di spot ini juga tersimpan kekayaan laut seperti lobster,
cumi-cumi, Tenggiri, Giant Travelly,
dan Kakap merah. Di sepanjang bibir
pesisir juga banyak terdapat perahuperahu nelayan. Perahu-perahu itulah
yang digunakan nelayan untuk mencari ikan dan mengantar pengunjung
untuk memancing.
Nah baru-baru ini saja, telah diadakan Lomba mancing skala Nasional
bertajuk “1001 Ragam Budaya dan
Pesona Lenggoksono”. Saat dihubungi
oleh redaksi, salah satu anggota divisi
event menuturkan “ selain memperkenalkan potensi pantai, salah satunya
dengan spot ikan-ikan predator, kita
|edisi #272 9

TRIP
juga ingin memberdayakan ekonomi
masyarakat yang ada di sini” ujar
Aditya.
Sebelum perlombaan dimulai,
peserta terlebih dahulu melakukan registrasi yang dibuka sejak sabtu pukul
13.00 hingga minggu 04.00 dini hari,
hal ini dilakukan karena animo para
peserta yang antusias. Tercatat dari
berbagai daerah seperti Jakarta, Ciamis, Yogyakarta, Surabaya, Jember,
lumajang pasuruan, Gresik, Kediri,
dan Malang turut serta memeriahkan
event kali ini.
Setelah sekian beberapa jam
berkumpul dan mengakrabkan rasa
pertemanan antar sesama komunitas,
sekitar pukul 06.00 pagi, beberapa
Jukung mulai berlayar. Namun saat
satu persatu mulai terjun, ombak
menghantam beberpa perahu yang
ditumpangi pera pemancing. Beruntung, para peserta masih bisa melaju
walaupun sedikit gangguan dari
penguasa laut. Justru inilah yang
menarik dari event kali ini, tidak satu
pu peserta yang pantang menyerah
dan merasa khawatir.
Menurut pantuan panitia di lapangan,

ada sekitar 448 peserta dan 114 kapal
yang digunakan. Selama event berlangsung, pantia juga mewajibkan peserta
membawa pelampung dan turut serta
memantau keselamatan peserta dengan
bantuan polairud. Sembari acara memancing berjalan, beberapa tarian Kuda
lumping dan tari tradisional jawa timuran
dihadirkan untuk memeriahkan para

Para peserta lomba menerjang ombak saat
akan memulai lomba.
MMM
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TRIP
supporter yang datang.
Untuk semakin menambah keseruan, beragam bonus hadiah mulai
dipersiapkan. Karena tidak semua
peserta datang secara bersamaan
dan demi menghilangkan kebosanan
menunggu peserta lain, pembagian
doorprize pun mulai dibagikan sambil
diiringi music dangdut.
Sekitar pukul 15.30, peserta yang
sudah berkumpul mulai dilanda rasa
penasaran ketika panitia bersiap-siap

mengumumkan para juara yang akan
membawa pulang tropi dan hadiah
uang tunai. Rasa bahagia bercampur
persaudaraan terlihat pada sesi terahkir kali ini. Di akhir obrolan, Aditnya
menuturkan “Terima kasih kepada
semua pihak, terlebih perangkat desa
dan para pemuda desa purwodadi,
group mabuk mancing serta semua
komunitas yang hadir” ungkap Aditya
kepada redaksi.lbima

Daftar Juara
Juara 1 uang tunai 15 juta, Himalutfi dari team MMS
ikan Baracuda, Berat 6,775 kg
Juara 2, uang tunai 5 juta, Ryan team PNC
Ikan GT Berat 4,335kg
Juara 3, uang tunai 2,5 juta Farid Team Hyper
Ikan GT, Berat 3,185kg

Foto peserta saat sesi penimbangan berat ikan
yang didapat.
MMM

Juara harapan 1, uang tunai 1,5 juta Marcel Halim Team MMS
Ikan Amber jack, Berat 2,815kg
Juara Harapan 2, uang tunai 1.25 juta, Ivan dari Team Gyman
Ikan tengiri Berat 1,550kg
Juara Harapan 3, uang tunai 1 juta, Huda dari Team MMKM
Ikan kakap merah Berat 1,400kg
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POJOK KAMPUS
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POJOK KAMPUS
Hal penting yang sering diremehkan saat
mancing UL.
Sekarang mancing Ultra Light menjadi
populer di Nusantara. Dengan piranti
memancing yang sangat ringan dan kecil,
para mania mendapatkan sensasi ekstrim
saat memancing dengan teknik yang satu
ini. Alasan kepopuleran mancing Ultra
Light Fishing disebabkan oleh beberapa
faktor, diantaranya :
- Mulai tersedianya tackle kecil yang
sesuai untuk pemancingan teknik UL.
- Mania bisa menikmati sensasi mancing
layaknya ikan besar walaupun ikannya
berukuran sedang/kecil. Sensasi karena
memakai tackle yang kecil.
- Mania bisa lebih sering melakukan
aktifitas mancing karena tersedia lebih
banyak spot dari freshwater, saltwater
landbase sampai di kolam teknik pemancingan bisa dinikmati dan biaya yang
diperlukan juga lebih ekonomis.
- Tumbuhnya komunitas-komunitas
pemancing UL membuat pengenalan
mancing UL kepada para mania menjadi
cepat. Beberapa komunitas mancing UL di
Indonesia diantaranya ISPULL, Ultralight
Anglers Indonesia dan Ajing Game Indonesia (AGISIA).

- Penghargaan akan postingan ikan
kecil, kekompakan dan kekonyolan pada
komunitas UL membuat para mania
mancing yang baru merasa nyaman untuk
mencoba hal dan ide baru.
Defenisi dari Mancing UL secara umum
adalah memancing dengan mempergunakan tackle :
1. Joran dengan kekuatan max 6 lb.
2. Reel dengan ukuran max 1000 atau reel
baitcasting Finesse.
3. Senar dengan ukuran max 6 lb ataupun
dengan PE ukuran mikro.
4. Leader umumnya sampai ukuran max
12 lb
5. Lure dengan berat max 7.5 gr
6. Hook/mata pancing dengan ukuran dan
ketebalan yang sesuai.
Bila Mania sudah memenuhi semua
spesifikasi seperti yang disebutkan diatas,
maka sebenarnya Anda sudah memancing
dengan tackle UL.
Balancing tackle pada UL sangat
penting, disebabkan karena ukuran
tackle-nya yang kecil sehingga sedikit saja
terjadi kesalahan bisa terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan seperti joran patah atau
putus senar. Jadi usahakan untuk mematuhi spek yang tertulis pada pada joran.

Balancing tackle pada
UL sangat penting,
disebabkan karena
ukuran tackle-nya
yang kecil sehingga
sedikit saja terjadi
kesalahan bisa terjadi
hal-hal yang tidak
diinginkan seperti
joran patah atau
putus senar.
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Apakah semudah itu? Jangan senang
dulu, mania perlu belajar cara menangani tackle UL/kecil yang jelas berbeda
dengan cara menangani tackle berukuran
sedang atau besar.
Beberapa tips di bawah ini adalah
hal-hal penting yang sering luput dari
pengamatan mania :
1. Pastikan peralatan pancing dalam
kondisi prima sebelum berangkat
mancing.
a. Pastikan guide joran dalam kondisi baik
(mulus) dan tidak pecah.
b. Pastikan reel khususnya line roller
bisa berputar dengan baik dan drag
berfungsi dengan baik.
c. Pastikan senar dalam kondisi baik dan
panjang yang cukup. Pastikan ikatan
senar ke leader dan ikatan lainnya
dalam keadaan baik.
d. Pastikan pemilihan lure (berat) dan
hook (ukuran dan tebal) yang sesuai
dengan target ikan.
2. Hal yang perlu dipastikan sebelum
mulai casting.
a. Settingan drag yang sesuai untuk
menambah keyakinan anda dalam
menghajar ikan.
Bila mania memancing di salt water,

fresh water yang ada ikan monsternya,
settingan drag yang pas bisa memberikan
keyakinan yang tinggi buat mania untuk
menghajar ikan tanpa rasa was-was akan
joran patah maupun senar putus.
Settingan drag yang benar adalah
ukuran drag yang bisa melindungi joran
dalam kondisi aman (tidak patah) dan
senar tidak putus karena tarikan ikan.
Bilamana kekuatan ikan lebih besar dari
kekuatan drag dan upaya menghajar ikan
tidak berhasil, maka dengan setting drag
yang benar, hal yang harus terjadi adalah
line out atau senar putus karena terkena
gesekan.
Standard settingan drag adalah drag
diset 30% dari kekuatan senar PE atau 50%
dari kekuatan senar mono dengan catatan
kekuatan senar mengikuti anjuran dari
spek joran.
b. Senar yang keluar dari reel sudah
melalui semua guide joran, tidak ada
sangkutan dan tidak dalam kondisi membelit ke salah satu guide joran setiap kali
sebelum melempar.
c. Pastikan mania tidak melakukan lemparan dengan hentakan yang keras namun lebih
mengikuti ayunan dari kelenturan joran untuk
mencapai jarak lemparan yang optimal.

3. Saat anda sudah habis casting.
a. Pastikan tidak terjadi wind knot. Sering
terjadi akibat senar terpelintir hebat,
saat ada angin dan saat pemakaian
lure yang kecil.
b. Pastikan setelah bail menutup, senar
telah jatuh ke line roller sebelum anda
mulai menggulung senar/meretrieve
(kendala senar sering tidak masuk ke
line roller sering terjadi pada reel
dengan bail arm biasa).
4. Saat anda menghajar ikan, saat
yang ditunggu oleh mania.
a. Pastikan anda menghajar ikan dalam
kondisi sudut joran yang benar. Sudut
joran terlalu ekstrim akan menyebabkan
kemungkinan joran patah khususnya
disaat ikan sudah mendekat ke mania.
Fight mancing teknik UL biasanya cukup
bertumpu hanya pada tangan dan bisa
dengan bantuan kepitan pada ketiak.
b. Tidak disarankan untuk mengangkat
ikan dengan mengandalkan kekuatan
joran.
Semoga tips-tips ini bisa membantu
anda menikmati sensasi mancing yang
maksimal.lmm
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POJOK ETALASE

ULTRA LIGHT TACKLE
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150 YD

NO.

BRAND

SPECIFICATION

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

EUPRO PENULUM

Length 152.4cm, Lure Wt 20, Line Wt 8-17

HARGA

ABU GARCIA BASS BEAT II

Length 198cm, Lure Wt 3/16-3/4 Oz, Line Wt 8-20

1336K

FAVORITE VARITA

Length 198cm, Lure Wt 2-7, Line Wt 4-8

1299K

VIPER DOUBLE DRAGON

Length 180cm, Lure Wt 7-21, Line Wt 8-17

SHIMANO ZODIAS

Length 193cm, Lure Wt 2-6, Line Wt 3-5

1855K

HINOMIYA FINE SPOT

Length 210cm, Lure Wt 2-8, Line Wt 3-6

480K

RELIX NUSANTARA CANGKEK 632XUL

Length 190cm, Lure Wt 0.5-5, Line Wt 1-3

420K

RELIX NUSANTARA CANGKEK 682UL

Length 205cm, Lure Wt 2-10, Line Wt 2-6

430K

SHIMANO STRADIC FK

Gear Ratio 6:1, Weight 200, Bearings 6/1

2300K

SHIMANO NASCI FB

Gear Ratio 5:1, Weight 215, Bearings 4/1

1500K

SHIMANO SAHARA FI

Gear Ratio 5:1, Weight 215, Bearings 4/1

1100K

SHIMANO SEDONA FI

Gear Ratio 5:1, Weight 215, Bearings 3/1

850K

NO.

BRAND

SPECIFICATION

HARGA

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SHIMANO STRADIC C14+FB

Gear Ratio 5:1, Weight 160, Bearings 6/1

2600K

PENN BATTLE 2 1000

Gear Ratio 5.2:1, Bearings 6

1100K

CORDIAL TREX 1000

Gear Ratio 5.1:1, Bearings 3

SHIMANO SIENNA 1000

Gear Ratio 5.0:1, Bearings 1+1

TUFLINE SUPERCAST

Strength 6-20 lb, Length 114 m

263.5K

YGK ULTRA CAST MAN FULL DRAG WX8

Strength 4-10 lb, Length 100 m

218K-240K

YGK ULTRA CAST MAN WX8

Strength 3-10 lb, Length 100-300 m

300K-350K

TORNADO CHOICE

Strength 6-50 lb, Length 100 m

31K

LOGIC BRAIDED

Strength 5-20 lb, Length 100 m

45.5K

P-LINE SPECTREX BRAID

Strength 10 lb, Length 150 yd

164K

RELIX MUSCLE BRAID

Strength 5-10 lb, Length 100 m

69K

RELIX NUSANTARA CEKING

Strength 4-10 lb, Length 200-300 m

80K-120K

500K
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COVER STORY

S

ebagai negara yang dibesarkan oleh
banyak pulau dan kekayaan alam
yang melimpah. Maka tak heran jika
setiap wilayah di Indonesia juga menyimpan potensi keindahan ataupun ciri khas
yang mengundang perhatian dunia. Salah
satunya kawasan di Sulawesi Tengah.Nah,
kali ini redaksi akan bercerita mengenai
salah satu pemancing asal Kendari yang
sempat merasakan ganasnyaYellowfin
tuna di Spot reef 1972, Pulau Menui,
Morowali, Sulawesi Tengah.
Sebelum membaca keseruannya seperti
apa ? Redaksi akan memberikan sedikit
info mengenai Pulai Menui. Pulau ini
terletak di Kecamatan Kepulauan yang
berbatasan dengan wilayah kecamatan
Bungku Selatan dan Teluk Bunda, di sebelah selatan pulau ini berbatasan dengan
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi
cukup dekat dengan Kendari. Di kawasan ini, para mania akan diperlihatkan
bukit-bukit dan suasana yang masih asri,
terlebih beragam biota laut yang ada.
Maka tak jarang, beberapa pemancing
kerap terlihat.
Perjalanan kali ini ditempuh dari Kota
Kendari menuju ke Kabupaten Kolaka
Utara kurang lebih 7 jam dan melintasi

SENSASI PERLAWANAN

YELLOW FIN TUNA
Pulau Menui - Sulawesi Tengah
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COVER STORY

Salah satu angler berhasil daratkan ikan tenggiri
ukuran besar.
ELIQZ

dua kabupaten yaitu kabupaten Kolaka
Timur dan Kabupaten Kolaka. Bersama
KFC (Kendari Fishing club) dan Komunitas
asal Bandung the Bodrex, om Eliqz menelusuri spot potensial yang berisi ikan-ikan
predator. Menurutnya spot mancing yang
ada di Kolaka Utara khususnya spot reef
massalekoe memang sudah sering di
kunjungi angler-angler untuk sekedar
merasakan ganasnya tarikan penguasa
laut di Pulau Menui.
Ditempuh waktu yang cukup lama,
membuat para mania tidak sabar menurunkan piranti ke dalam laut. sesampainya di lokasi, tim pun segera meluncurkan
serangan. Sekitar 10 menit berlalu,
sambaran pertama dibuka oleh Om Eliqz
dengan teknik Jigging, seekor ikan mata
belo ukuran 2 kg berhasil diangkat.
Mencoba teknik casjig dan road pe 0.8 s/d
1.5, reel 8000, crait jig 100 gr kembali
mendapat perlawanan dari seekor Yellow
Fin Tuna.
Tidak terlalu besar, namun cukup memberikan sensasi yang berbeda. Menurut
penuturanya “walaupun ini bukan yang
pertama kali, namun setiap umpan yang
berhasil disambar selalu memberikan
kesan tersendiri. Reel Saya beberapa kali

menjerit, keberuntungan masih di pihak
Saya sehingga berhasil menaikan ikan ekor
kuning ini” ujarnya kepada redaksi.
Hal yang sama juga dirasakan David,
Hendrik, Anto dan Iwan serta angler
lainnya saat asik menarik ikan kuwe dan
Yellow Fin Tuna. Tak berhenti di satu titik
saja, alunan air yang cukup tenang membuat memperluas area di sepanjang pulau
Menui. Sekitar 2 jam berada di spot reef
1972, tim berhasil membawa pulang ruby
snapper 5 ekor, yellow fin tuna 4 ekor dan
20 ekor mata bello.
Setelah asik bercerita mengenai
pengalamannya strike Yellow Fin Tuna,
Om Alberd Kuen atau biasa disapa Eliqz
Kuen juga sempat membagikan pengalamannya saat berhasil mengalahkan
perlawanan tengiri. Menggunakan reel
pe 3-5, gigitan tajam ikan khas Sulawesi ini membuat deringan reel tidak
berhenti, terus mengulik dengan teknik
jigging adalannya selama 15 menit
berhasil melandedkan tenggiri ukuran 15
kg. Tidak lupa, om Eliqz menyempatkan
foto yang juga kesenanganya dalam
setiap trip mancing.lbima
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SPORT FISHING POND

KHUSUS BARRAMUNDI
Teluknaga - Kab. Tangerang

M

emiliki rahang yang kuat dan
mulut besar, Ikan Kakap Putih atau
yang biasa dikenal dengan Barramundi merupakan jenis ikan yang kerap
menjadi buruan para pemancing. Bukan
tanpa sebab, pada tahun 2016 saja sekitar
1350 para mania menghadiri “Turnamen
Mancing Kakap Putih Tingkat Nasional”.
Hal inilah yang membuka peluang bagi
penggila barramundi untuk membuka
usaha kolam pemancingan. Salah satunya
yang terletak di Tanjung Burung, Teluknaga, Tangerang, yaitu Barramundi Pondok
pak Ridwan.
Mulanya, tambak ini hanya menampung
ikan mujair dan nila. Lambat laun, tempat itu berubah menjadi kolam barramundi (kakap putih). Pemilik pertambakan,
Ridwan mengaku peralihan itu berawal
dari sekadar hobi memancing. ‘‘Jadi
untuk menghilangkan kejenuhan, saya
beli kolam ini. Untuk kepuasan pribadi
saja,’’ujarnya ketika dihubungi redaksi.
Seiring waktu berjalan, banyak teman
Ridwan menyarankan, ‘‘Jadikan saja
tempat usaha, Bagus nie bisa jadi kolam
pemancingan.’’ Usulan itu menggugah
Ridwan. Alhasil, berkat dukungan dari
komunitas memancing, seperti KAMIFC,
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ayah dari lima orang anak ini memberanikan diri membuka kolam mancingnya
untuk umum.
Baru dibuka pada beberapa bulan lalu,
tepatnya tanggal tgl 9 april 2017 spot ini
sudah banyak diminati para pemancing.
Bahkan sudah ada 4 event yang berlangsung, diataranya Kamifc, Jak Angler,
Relix Nusantara dan nantinya akan acara
gathering pada 6 Agustus.
Untuk menuju kesini, memang dibutuhkan sedikit perjuangan karena lokasi
yang masih sedikit berlubang dan ruang
yang agak sempit. Jadi perlu hati-hati
jika menggunakan trasportasi roda dua
maupun roda empat. Setiap pemancing
akan dikenakan biaya Rp 150.000,- untuk
durasi 4 jam, dan bagi kaum ladies hanya
Rp 100.000.
Dengan luas kolam sebesar 3 hektar,
dan 1 hektar yang digunakan khusus
barramundi, kolam ini dibuka mulai hari
sabtu-minggu pada pukul 07.00-18.00.
Hal ini dilakukan untuk menjaga frekuensi strike. Di ahkir obrolan dengan
redaksi, Ridwan berharap agar kedepanya semakin dikenal dan menjadi wadah
pecinta Barramundi” ucapnya. lbima
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R

asanya sensasi memancing ikan
mas masih menjadi primadona di
berbagai event. Nah, baru-baru ini
saja, Aneka Raya Pancing untuk kedua
kalinya mengadakan lomba mancing di
kolam CS 101 Joglo, Jakarta Barat. Tema
yang diusung kali ini ‘‘Fun Fishing Starlit
With Arp’’. Acara ini diusung langsung
oleh Aneka Raya Pancing dan didukung
oleh Hinomiya, Relix, dan juga Shimano.
Menariknya biaya tiket lomba sebesar
Rp. 1.000.000,- per 2 joran dan 64 lapak
telah habis terjual.
Acara ini berlangsung pada Minggu 16
Juli 2017. Sebelum acara lomba berlangsung, panitia terlebih dahulu mengadakan Briefing mengenai persyaratan dan
peserta diberi kesempatan melakukan
registarsi. Panitia juga memberikan kaos
serta souvenir dari pihak sponsor Starlit.
Ikan yang dimasukkan ke dalam kolam
untuk lomba fun fishing Starlit sebanyak
1 ton.
Setelah pendaftaran ulang para peserta
berkumpul untuk foto bersama, dilanjutkan dengan pengocokan lapak dan para
peserta mulai memasuki lapak yang telah
ditentukan. Sekitar pukul 09.00, panitia
memberi aba-aba bahwa lomba dimulai,

FUN FISHING STARLIT WITH

ANEKA RAYA PANCING
Pemancingan CS 101 Joglo
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Daftar Juara
- Juara 1 diraih oleh Andi Ubang dengan berat
4,26 kg
- Juara 2 oleh Nijam dengan berat 4,08 kg
- Juara 3 oleh Nona Naya dengan berat 4,06 kg
- Juara 4 oleh Tio dengan berat 4,02 kg
- Juara 5 oleh Putra Menez dengan berat 3,90 kg

- Juara Wilayah 1 oleh Irfan dengan berat 21,
16 kg
- Juara Wilayah 2 diraih Langiso dengan berat
29,63 kg

para peserta langsung melemparkan
jorannya ketempat lapak yang telah
disediakan. Terpantau kondisi cuaca pada
saat lomba sangat mendukung.
Kali ini panitia Aneka Raya Pancing
menyediakan 10 hadiah kuisioner dan
10 hadiah doorprize untuk para peserta
lomba, tidak lupa juga panitia menyiapkan 64 ekor ikan pita bagi peserta yang
berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.
15.000,-/ekor.
Perlombaan berlangsung sangat
sengit, tepat pukul 09.50 dari lapak 10
berhasil mengangkat ikan induk dengan
berat 4,26 kg atas nama Andi Uban yang
berhasil menjadi pemenang dengan kategori ikan terberat. Berselang dua menit
kemudian diikuti dari lapak 38 atas nama
Putra Menes yang berhasil mengangkat
ikan induk dengan berat 3,90kg.
Hari semakin siang, suasana lomba pun
semakin panas, serta ikan- ikan induk
pun mulai banyak terangkat. Menjelang
siang hari panitia memberikan snack buat
para peserta lomba. Dalam acara tersebut Aneka Raya Pancing juga membuka
stand penjualan alat pancing dengan
memberikan diskon sebesar 15%.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

Ahmad Nurdin
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…

Terpilih menjadi The Best Selfie pada edisi #271 2017 di Tabloid Mancingmania.com, rasanya senang dan memilki kebangaan tersendiri. Inilah yang dialami
oleh salah satu pemancing asal Kalimantan, lebih tepatnya asal Kendawangan
yaitu Ahmad Nurdin. Tak sekedar fotonya yang menampilkan keindahan ikan,
namun juga memilki sensasi cerita menarik.
Kali ini, redaksi akan sedikit mengupas pribadi serorang Ahmad Nurdin.
Ayah dari satu orang anak ini, menceritakan pengalaman awalnya menyukai
hobi mancing. “berawal dari ajakan ayah yang sering memancing ikan gabus,
di setiap sore, setelah sholat ashar dihabiskan waktu untuk bisa membawa si
gabus. Masih teringat jelas diingatan Saya ketika pengalaman pertama mancing,
saat di spot ladang padi Kendawangan (Parit Selatan), Saya berhasil mendapatkan 72 ekor gabus, perasaan inilah yang akhirnya membawa Saya untuk terus
terjun di dunia mancing” ujar Pakwe sapaan akrabnya.
Pengalaman sejak kecil ini juga membawanya ingin terus menjelajah di
spot-spot lain. Salah satunya saat berhasil menaikan Mangrove Jack. Bersama
kedua temannya dengan sedikit perlawanan, reel 3000 bisa menaikan penguasa
perairan Kalimantan. Tanpa berlama-lama, segera pakwe mengambil sebuah
kamera dan mengabadikannya menjadi foto yang penuh cerita.
Selain menghabiskan waktu kecil dengan memancing, ayah dari satu orang
anak juga sempat mengeluti bidang fotografi. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, pakwe sempat membantu ayahnya untuk menjual tanah
kapling. Hasil dari penjualan inilah yang pada akhirnya menuntun beliau untuk
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mencoba peruntungan dalam jasa foto pernikahan. Walaupun hasil beberapa
job tidak terlalu besar, namun cukup membiayai kuliahnya di salah satu perguruan tinggi negeri di Pontianak. Namun sayang, seiringnya hobi ini sudah mulai
disukai banyak orang dan banyak yang membuka foto prawed sekaligus Event
Organizer, pakwen pun mulai meninggalkannya.
Setelah lulus kuliah, angler asal kendawangan ini pun mulai bekerja menjadi
seorang guru di bidang Matematika selama 8 bulan di SMPN 3 Kendawangan. Tapi
profesinya ini pun ditinggalkan dengan alasan untuk berwiraswasta dan sedang
fokus membangun rumah.
Di akhir obrolan dengan redaksi, pakwe menambahkan “Ini bisa menambah
peralatan mancing dan kebutuhan sehari-hari walaupun tidak terlalu besar”
begitu ungkapnya sambil tertawa saat di hubungi oleh tim redaksi. Disamping
itu juga, diwaktu liburnya terkadang juga menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman komnitas KAWTE bermain Playstation.
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Ahmad Nurdin
The Best Cover Story

Terpilih menjadi The Best Cover Story pada edisi #271 di Tabloid Mancingmania.
com, rasanya senang dan memilki kebangaan tersendiri. Inilah yang dialami oleh
salah satu pemancing asal Kalimantan, lebih tepatnya asal Kendawangan yaitu
Apriadi Achun. Tak sekedar fotonya yang menampilkan keindahan ikan, namun juga
memilki sensasi cerita menarik.
Mengawali dari ajakan sang ayah, memancing dengan teknik najur Barra dan
umpan udang hidup. Apriadi Achun atau yang biasa dipaggil Achun mulai menggeluti
sebagai kegiatan yang disukainya. Achun beralasan, dengan memancing mengajarkan
kita tentang habitat alam serta keberagaman jenis ikan yang tinggal di suatu tempat.
Kecintaanya terhadap dunia mancing, bahkan membawanya berhasil menjadi
pemenang cover di Tabloid Mancing Mania. Salah satunya, saat mendapatkan strike
ikan Kerandang Kuning di Desa Sungai Tengar, Kendawangan. 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.
Achun yang sehari-harinya membuka layanan jasa servis jam sempat membagikan
pengalamannya saat berhasil mengalahkan perlawanan toman di kawasan Kendawangan. Setelah 30 menit terus memainkan piranti, “Strikeee,” teriak om Achun
mengawali strike pagi itu, dengan sigap 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.
Di akhir obrolan dengan redaksi, achun sempat menceritakan pengalaman yang
tidak menyenangkan, yaitu saat mancing di rawa. Joran yang dibawa harus patah
karena tersangkut dan terus memaksakan untuk menarik si gabus. Selain disibukan
dengan kegiatan mancing dan usaha dalam jasa servis arloji, Achun juga terkadang
bermain Playstation dengan rekan-rekan komunitas KAWTE.
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SIMPUL

NO NAME KNOT
SIMPUL HANDAL UNTUK MANCING CASTING
1.

Leader

2.

4.

Senar PE yang sudah dikunci, dieratkan secara perlahan

Senar PE melilit senar leader dengan erat sebanyak 8 kali,
pada lilitan ke-9, senar dikunci

5.

Selanjutnya senar PE tersebut dililitkan kembali sebanyak
8 kali diatas senar PE yang sudah terlilit sebelumnya tetapi
dengan arah yang berlawanan dengan arah reel

PE (Main Line)

Senar PE ditarik dari bagian bawah ujung senar leader dan
keluar dibagian akhir senar leader yang berbentuk angka 8

Buatlah angka 8 dengan menggunakan senar leader

3.

Leader

6.

sama dengan cara di step 2, senar PE melewati senar
leader tetapi dari arah sebaliknya, dan bergabung menjadi
3 helai senar
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7.

Senar Leader yang berbentuk angka 8 ditarik dan dikencangkan

9.

Buatlah lilitan menyilang (senar PE) ke depan dan ke belakang
kemudian dikencangkan, lakukan sebanyak 8 kali.

11.

Bagian akhir senar PE dililitkan kembali ke bagian utama senar
PE sebanyak 4 kali

8.

2 helai senar PE disatukan lalu ditarik untuk merapatkan
simpul PE paling kanan

10.

Bagian ujung senar Leader yang tersisa, dipotong

12.

Setelah itu lilitan dikencangkan dan dirapikan lalu bagian
sisa senar PE dipotong dan SELESAI
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UMPAN MANJUR UNTUK HARIAN IKAN MAS
Bahan-bahan:
1/4 kg Jagung Muda
1 Kaleng Ikan Sarden
2 Butir Telur Bebek
1/2 kg Ubi Jalar
1 Ons Pelet
1/2 kg Kroto
2 Ons Belut Sawah
Cara Membuat:
1. Jagung muda diserut, ubi jalar dikupas kulitnya lalu
potong-potong, belut dibersihkan lalu potong-potong.
2. Siapkan panci kukusan setelah mendidih masukkan jagung
muda, ubi jalar, dan belut kukus kurang lebih setengah
jam.
3. Siapkan blender lalu masukkan telor bebek, ikan sarden
diblender hingga halus dan merata
4. Angkat bahan yang dikukus lalu dicampur dan diaduk hingga
merata
5. Lalu campurkan semua bahan yang diblender maupun yang
dikukus, serra masukkan pelet dan kroto pakai separuh
saja diaduk-aduk hingga halus dan merata. Umpan siap
digunakan dengan hingga bentuk bulatan dengan dicampurkan sisaan kroto.lghani
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TUTORIAL DIY LURE EGI ALA BANG HANS

K

reatifitas para handmaker (julukan
bagi pengrajin lure handmade)
nusantara yang semakin hari semakin
berkembang dan kreatif lambat laun menjadi magnet bagi para handmaker lainnya
untuk turut berinovasi. Bang Hans yang
merupakan seorang angler dari Lampung
kali ini akan membagi ilmunya dalam
membuat lure egi yang biasa digunakan
untuk memancing cumi. Selain murah dan
menghemat pengeluaran, lure handmade
juga tidak kalah bagusnya dari segi mutu
dan kualitas. Yuk kita simak cara pembuatannya dibawah ini :
Bahan-bahan/material yang diperlukan:
• 2 buah jarum pentul untuk mata
• 2 helai bulu ayam untuk sirip
• Timah lempeng untuk setting kedalaman
• 5 buah mata kail (ukuran dapat disesuaikan keperluan)
• Senar untuk mengikat
• Tusuk gigi
• Lem perekat/Alteco

2. Bentuk egi dengan pisau cutter dengan
cara menyerut sesuai alur serat kayu supaya
mudah. Lakukan perlahan supaya hasil
maksimal.

1. Proses pertama adalah pencetakan badan
egi, bisa dengan menggunakan cetakan
mal sesuai rancangan atau diperkirakan
saja. Pastikan untuk membuat egi yang jos
dengan ukuran badan regi minimal 12 cm.

3. Setelah proses pembentukan mencapai
50%, pasang kawat utama dibadan egi untuk
mempermudah maupun menjadi patokan
pada bagian ekor. Gunakan kawat yang
berkualitas baik dan tidak mudah berkarat.
Bisa juga menggunakan paku baja/beton.
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5. Proses pemotongan egi bagian perut
bawah untuk menempatkan timah juga
untuk mensetting dan mengukur kedalaman
egi di dalam air.

4. Perhatikan ujung pangkal tumpul ripet
dibagian luar yang nanti berfungsi sebagai
penahan pancing (mata kail) maupun
benang pengikat.

7. Fungsi bulu ayam untuk dijadikan sirip
egi. Adapun cara memasangnya dapat
dilihat pada video dibawah. Bulu ayam
berperan penting sebagai pengatur action/
gerak egi yang bilamana ditarik dan di lepas
ia akan bermain zig-zag.

6. Proses pengamplasan. Sewaktu mengamplas perhatikan alur serat kayu begitu juga
saat membuatnya. Panjang badan egi harus
mengikuti panjang alur kayu supaya kuat
dan tidak mudah patah.

Bagaimana para mania, mudah buka cara
membuatnya? Selain menghemat pengeluaran untuk membeli lure egi pabrikan, lure
egi handmade (DIY) juga memacu kreatifitas kita dalam berkarya. Selamat berkarya.
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APA SIH PENYEBAB SERING BONCOS

JIKA MANCING DI DANAU/WADUK?

S

eringkali kita dengar jika para
angler pemancing danau maupun
waduk pulang dengan tangan
kosong alias boncos. Sebenarnya hal
ini dapat kita minimalisir dengan
beberapa pengetahuan seputar pola
makan dan fasa (musim) ikan itu
sendiri. Berikut ini ada beberapa tips
yang bisa menghindarkan mania dari
keboncosan mancing di danau maupun
waduk dengan beberapa target ikan
konsumsi seperti Nila dan Mujaer.
Hal pertama yang harus dilakukan
setelah memancing adalah sebuah evaluasi apakah teknik memancing yang
digunakan sudah benar, apakah masih
ada yang kurang atau apakah ada kesalahan yang dilakukan pemancing sendiri. Bukan tidak mungkin pemancing
melakukan beberapa kesalahan dalam
memancing seperti di bawah ini:
1. Salah dalam pemilihan umpan.
Umpan yang kita gunakan tidak
sesuai dengan yang disukai oleh ikan
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waktu makan yang tepat, maka proses
memancing dapat menghasilkan strike
lebih banyak. Ikan Nila mulai mencari makanan ketika subuh atau pagi
menjelang siang di jam 05-08 pagi dan
mulai aktif kembali ketika siang (angin
mulai beehembus dari arah berlawanan).

target seperti ikan Nila maupun
Mujaer atau umpan tidak tepat dengan
cuaca & waktu seperti ketika pagi,
hujan/mendung, air keruh, dan juga
mancing di malam hari. Ikan Nila di
danau lebih menyukai cacing atau
pelet ketika panas dan kondisi air
bening. Selain itu, lumut juga menjadi makanan kesukaan ikan Nila dan
Mujaer di danau/waduk.
2. Kesalahan Waktu Memancing
Ikan memiliki kebiasaan waktu
dalam hal makan. Ikan Nila dan Mujair
aktif pada siang hari. Dengan memilih

3. Kondisi lokasi memancing kurang
mendukung
Penyebabnya adalah terlalu banyak
tanaman air atau terlalu banyak lumpur. Ikan lebih menyukai kondisi air
yang sedikit ada tanaman air didasar
atau disekitaran seperti rumput dan

juga kondisi air cukup hijau karena
kandungan ganggang ata lumut, namun
tidak terlalu keruh (berbau).
4. pasang surut air danau
Pasang surut air danau yang tidak
menentu (tidak tenang) juga mengakibatkan ikan mogok makan. Ikan juga
tidak menyenangi lumpur, kandungan
lumpur yang terlalu banyak menyebabkan kandungan oksigen berkurang dan
ikan menjadi tidak aktif dalam mencari makan. Dalm hal ini, Ikan akan
cenderung berada di dasar kolam dan
tidak mau makan.
5. Musim kawin
Dimana pada saat musim ini, ikan
akan fokus terhadap pasangan nya
untuk bereproduksi atau berkembang
biak hingga tidak fokus untuk makan.
Fase ini biasanya terjadi ketika malam
di pertengahan bulan purnama.ljoni
kepada red. mm
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BEDAH PIRANTI

HINOMIYA PF 2831 (Rp. 50.000)
Umpan keluaran produsen ternama di Indonesia yaitu Hinomiya, sudah teruji kemampuannya
karena bentuk dan warnanya hampir menyerupai ikan aslinya, sangat cocok untuk mancing
casting, VMC hook serta sebagai umpan jenis ikan karang.
Model Number
Size
PF 2831

90mm/10g

ZEN ZAGAN SLOW PITCH(Rp 1.550.000 - Rp 1.850.000)
Zen Zagan mengeluarkan produk terbarunya berupa Joran Slow Pitch yabg terdiri dari
beberapa spek diantaranya : Spiral Wrap Guide System, Custome Reel Seat Hood, Cincinnya berbahan Fuji K - Alconite Guides, Fuji TCS Reel Seat #17.
Model Number
ZZSP661B1A-2
ZZSP661B2A-2

No.Of Section
1
1

REEL MAGURO ARGENT (Rp 675.000)
Reel baitcasting keluaran merk Maguro ini terdiri dari beberapa spesifikasi diantaranya: Very
modern and attractive design, Strong aluminum frame, 2 Japanese stainless steel ball bearings on
the spool shaft, 7 high precision ball bearings, Infinite anti reverse system, Soft touch EVA handle
knob, V shaped aluminum spool, Stainless steel spool shaft, Magnetic breaking system, Available in
right and left hand versions.
Model
Ball Bearings
Gear Ratio
Weight (gr)
Line Capacity (mm/M)
100
101

9+1
9+1

7:1
7:1

242
242

0.25/190, 0.28/150, 0.30/120
0.25/190, 0.28/150, 0.30/120

Handle
Right
Left

JORAN EXORI MISSIL NEO DAN COMET NEO (Rp. 85.000 - Rp. 135.000)
Joran sambung 2 ini merupakan produk terbarunya Exori dengan desain yang menawan serta dibekali
dengan sistem screw joint sehingga cukup tangguh jika digunakan saat bertarung dengan Ikan.
Model Number
Missil Neo & Comet Neo

No. Of Section
2

Size
120,135,150,165
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TEAM KAMIKAZE 9’’ FISH GRIPPER (Rp. 110.000)
Ini merupakan alat penjepit ikan keluaran salah satu produsen ternama yaitu Team
Kamikaze, yang berbahan plastik serta bentuknya sangat unik dan sangat ringan jika
dibawa mancing.
Model Number
9’’ Fish Gripper

Colour
Green, Yellow

JORAN MAGURO EXTREME THUNNUS XT (PE-6 & PE-8)
(Rp 1.750.000 & Rp 1.770.000)
Joran sambung dua dari Maguro ini terdiri dari 7 cincin dan juga terdapat beberapa spesifikasi
antara lain: Carbon Material, Featuring Fuji Guides, 2 section, Extra Hard EVA Grip serta PE yang
digunakan untuk joran ini antara PE-6 & PE-8.
Model
MTNXT250H-6
MTNXT250XH-8

Length
250
250

Section
2
2

Material
Carbon
Carbon

Action
Heavy
Extra Heavy

Ring Guide
Fuji Sic
Fuji Sic

Real Seat
Fuji
Fuji

Line Class
Max PE-6
Max PE-8

Lure
Max 150gr
Max 200gr

SHIMANO BANTAM MACBETH 50 (Rp. 200.000)

Ini merupakan umpan baru dari Shimano yang sesuai dengan semua persyaratan
dari pemancing. Yang terdiri dari Wide Lip, O’S Weight, Wild Setting.
Model
ZP-105Q

Weight/Length Colours
12g/50mm
207,217,219,242,243,244,245,246,247,248
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ANGLER YANG HOBINYA

DOYAN MANCING BASS
Billy Ponti Yonarta

B

ener gak sih hobi mancing sudah
melanda di Indonesia sejak dulu ??
Jika kita menusuri sejarah nenek
kita seorang pelaut, mungkin rasanya
dapat di pastikan benar adanya,terlebih
sebagai julukan Negara Maritim. Luasanya lahan perairan Indonesia, tentunnya
memudahkan para mania menemukan
spot untuk memancing. Nah, hal inilah
yang dialami oleh seorang pemancing asal
Kalimantan, yang akan bercerita seputar
hobinya kepada redaksi.
Sewaktu kecil, Billy Ponti Yonarta atau
yang biasa di sapa dengan sebutan Ibink,
kerap menghabiskan waktunya sepulang
sekolah dengan mandi di sungai Kapuas.
Kegemaranya akan hal itu, membuat
dirinya sering memancing udang galah
hingga beranjak dewasa. Ditemani ayah
dan masih menggunakan alat sederhana,
Ibink mulai mahir saat memancing ikanikan kecil. Lambat laun seiring berjalanya
waktu, mulai mencoba teknik baru.
Menurut penuturannya, “Ketika mulai
remaja, Saya diracuni oleh Hadi Mulyanto
yang merupakan partner semenjak SMP.
Masih teringat betul, Saya diajarkan
menggunakan teknik casting, yang katanya sensasi lebih “maknyus”. Ini meru|edisi #272 43
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pakan pengalaman pertama Saya. Saat
strike dengan lure soft frogy rasanya luar
biasa kaget, biasanya mancing dasaran
tapi casting cukup memberikan pengetahuan baru” ungkap Ibink saat berhasil
dihubungi oleh redaksi.
Ibink menambahkan,“Kita tidak akan
pernah mengetahui jenis dan seberapa
besar ikan yang kita dapatkan. Hal menariknya saat berhasil strike dan fight, ada
perasaan senang, kaget, belum lagi jika
sudah beberapa kali mocel dan boncos”
kata ibink.
Mengenai pilihan lokasi mancing, ayah
dua anak ini beralasan di spot freshwater
adalah pilihannya. Ketertarikannya akan
alam yang bebas atau outdoor, bukan
hanya saja dimulai sejak kecil, namun
ketika masuk fakultas kehutanan di
perguruan tinggi Tanjungpura. Salah satu
spot yang sering jadi buruannya yaitu di
muara. Biasanya sering dijumpai Blackbass di area tumpukan daun nipah dalam
dasar sungai dan patahan pohon atau
ranting.
Di sela-sela obrolan dengan tim
mancingmania.com, Om Ibink pun dengan
rendah hati mau membagikan tips untuk
bisa melandedkan si penguasa sungai.

Pertama, pahami pasang surut air blackbass/ikan muara yang cenderung aktif
pada saat air mulai mau pasang dan air
mulai mau surut. Biasanya mereka suka
bersemayam di ranting/patahan pohon,
akar-akar pohon. Jika ada, bisa meminta
bantuan temen/guide yang mengetahui
kedalaman sungai agar bisa menentukan
lure yg efektif saat menggoda Blackbass.
Mengawali mancing di spot freshwater,

Foto Om Ibink dengan ikan bass hasil
tangkapannya.
BILLY
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tentunya memilki kesan dan pengalaman
tersendiri. “Sewaktu asik bercanda dengan
teman, tiba-tiba lure disambut BB, posisi
Saya pun sempat kaget dan tergesa-gesa
saat memanikan reel. Saya pun ingin terjatuh ke air sungai. Beruntung, masih kuat
meladeni ikan dan berhasil strike.
Pengalaman menariknya saat trip
pertama di laut. Ketika itu, kapal sempat
dihantam gelombang tinggi, Saya pun
sampai muntah-mentah karena mabuk
laut. Namun melihat beberapa angler lain
memancing, rasa mual itu hilang. Saya
langsung mencerburkan piranti dan berhasil sedikt mencoba teknik bottom dengan
mengkadaskan kakap merah” begitulah
cerita om Ibink kepada redaksi.
Di akhir wawancara, om Ibink yang
bekerja di salah satu perusahaan tambang
dan sebagai seorang pemancing, juga
tidak lupa menyempatkan waktu bersama
keluarga. Walaupun pernah mendapat
penolakan dari sang istri tercinta karena
sering membeli peralatan mancing, tapi
kegiatan mancingnya pun tak pernah
ditinggalkan. Bahkan pada beberapa
waktu lalu, sang putri kecilnya diajak
untuk memancing.lbima kepada red.
mm
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K

embali Pameran European Fishing
Tackle Trade Exhibition 2017 (EFTTEX) berskala intenasional telah
selesai diselenggarakan. Acara ini berlangsung mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2017.
Pameran ini sendiri sudah yang ke 36
kalinya dilaksanakan di beberapa Negara
eropa. Lokasi EFTTEX berpindah-pindah
untuk setiap tahunnya. Negara yang
pernah menjadi tuan rumah sebelumnya
adalah Denmark, Perancis, Jerman, Italia,
Belanda, Swiss, dan Inggris.
Terletak di jantung Eropa, dengan populasinya yang lebih dari 2 juta, Budapest
adalah kota terbesar ke 8 di Uni Eropa.
Berkat keindahan alam, dan kaya akan
seni arsitektural, untuk kedua kalinya
setelah absen selama 8 tahun, kota
Budapest Hungaria terpilih menjadi tuan
rumah EFTTEX 2017. Acara ini merupakan
kegiatan tahunan yang diprakasai oleh
European Fishing Tackle Trade Association
(EFTTA), sebuah asosiasi yang mendukung
sektor penanganan sport fishing di Eropa
antara produsen dan pedagang grosir,
maupun importir dan eksportir. Tujuan
dari pameran EFTTEX adalah untuk memperkenalkan produk baru dan mencari
customer baru.

THE BEST NEW PRODUCT

AWARD EFTTEX 2017
Budapest - Hungaria
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Sekitar 222 perusahaan dari 40 negara
ikut memeriahkan pameran ini, tercatat
bahwa 1566 pengunjung dari berbagai
negara hadir, mereka berasal dari 71
negara. Uniknya, ada dua perusahaan
Indonesia yang juga ikut memarkan
produk mereka. Peserta pameran yang
hadir sebagian besar adalah perusahaan
yang memproduksi peralatan dan asesori
pancing.
Salah satunya PT. Central Sarana
Pancing (PT. CSP) sebagai pabrik pancing
pertama di Indonesia, ikut serta sebagai
exhibitor memamerkan produk-produk di
bawah brand Relix. Keterlibatan perusahaan ini pun dimulai sejak pameran
pertama pada EFTTEX 2000 yang diselenggarakan di kota Lyon, Perancis.
Pada saat kesempatan ini juga, Relix sebagai brand alat pancing produk Indonesia
berhasil meraih juara 2 (runner up) dalam
kategori Best Monofilament. Salah satu
produk nya yaitu Relix Max Fluorocarbon,
shock leader yang memiliki keunggulan
daya elongasi hingga 30% serta daya
redam. Keunggulan lainya yaitu senar ini
tahan gesek dibanding senar jenis nylon
lainnya dan sangat mudah untuk dibuat
simpul karena pemukaan yang halus.
|edisi #272 47

LIPUTAN KHUSUS
Saat dihubungi redaksi, bidang Keanggotaan dan Komunikasi sempat mengatakan
“Saya merasa bangga dan senang, acara
pameran kali ini bisa berjalan dengan
baik, walaupun masih banyak kekurangan
yang kami siapkan. Kami berharap di
pemeran kedepan semakin banyak yang
turut serta dan tak lupa mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak” ujar
Marisol Pinillos.lbima
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P

ara mania pastinya sudah tidak
asing lagi mendengar atau mengenal
ikan kakap putih atau yang biasa
disebut barramundi. Bobotnya yang besar
hingga bisa mencapai lebih dari 3 kg,
serta sifatnya yang galak saat ingin dipancing menjadi menarik untuk sebagian
para angler. Lokasi dan spot yang mudah
ditemui di perairan pulau jawa ini juga
menjadi alasan mengapa lomba mancing
barramundi sering dijumpai.
Nah pada beberapa waktu lalu lahirlah
liga Barramundi yang dipelopori oleh
komunitas Mancing Mania Cirebon (MMC),
Barramundi Angler Indramayu (BAI),
Mangrove Fishing Bekasi (MFB), Patriot
Angler Bekasi (PAB), Barramundi Teluk
Jakarta (BTJ), Weleri Angler Community
(WAC), Pemancing Muka Lama (PEMULA),
dan Paseduluran Pemancing Semarang
(PPS). Adanya liga Barramundi sebagai
bentuk mempersatukan dan mempererat
jalinan persaudaraan antar kelompok/
perkumpulan/komunitas pemancing,
khususnya yang terhubung dengan wilayah
Pantai Utara Pulau Jawa.
Setelah sukses pada gelaran pertama
dan kedua, kali ini putaran ke 3 baru saja
selesai digelar di kota Bekasi, lebih tepat-

TANTANGAN MENARIK

LIGA BARRAMUNDI 2017
Muara Gembong - Bekasi
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Ranggon, tempat para peserta lomba bertarung
berburu ikan.
PANITIA

nya di Muara Gembong, Belacan. Lokasi
ini dipilih karena terdapat saung dengan
konstruksi bambu dan kayu yang sering
disebut ranggon. Di sekitar ranggon inilah
ditanam rumpon-rumpon untuk menarik
barramundi berkumpul.
Menurut penuturan salah satu pendiri
KAMIFC, “kita menggunakan ranggonranggon milik komunitas mancing yang
tergabung di LBP 2017 dan termasuk
dalam Zona 5 (Bekasi, Jkt dan Banten),

diantaranya milik: Patriot Angler Bekasi
(PAB), Muara Blacan Fishing Community
(MBFC), Angler Sesat/Aki Barra, Persaudaraan Antar Pemancing (PAP), Lates Clarifier Fishing Community (LCFC), TFC, dan
Babeh Hanafi” ujar Fientje saat berhasil
dihubungi oleh redaksi.
Sebelum memulai perlombaan, terlebih
dahulu diadakan technical briefing dan
pembagian name tag, Buff serta makan
malam. Tak lupa foto bersama sebagai
bentuk persaudaraan dan pengundian
nomer Ranggon. Setelah mendapatkan
undian nomor, seluruh peserta diarahkan
ke titik pemberangkatan perahu sekaligus
proses pengadaan umpan udang dengan
perahu masing-masing.
Menariknya tournament kali ini, para
peserta memancing dari dalam ranggon
dengan kapasitas 1 hingga 3 team dan
per team dibatasi 5 pemancing. Teknik
mancing yang digunakan pun bebas,
baik dengan pelampung maupun glosor.
Hanya saja, harus menggunakan umpan
udang. Kenapa Udang ?? menurut Fientje,
“Udang lebih mudah dikendalikan pada
saat digunakan untuk berbagai teknik
mancing, jenis umpan ini mudah didapatkan di kawasan tambak dan juga nelayan
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tangkap, sehingga kebutuhan udang untuk
memenuhi 250 pemancing pun masih
mudah” ungkapnya.
Hal lain yang menjadi unik yaitu suasana yang berada di alam bebas (muara),
belum lagi para pecinta barramundi ini
harus menghadapi gigitan nyamuk dan
dinginya malam. Menurut pantauan panitia, untuk mancing kali ini, dibutuhkan
kesulitan yang cukup tinggi, tak jarang
beberapa pemancing menjatuhkan joran
dan beberapa mata kail.
Batas waktu yang berikan panitia yaitu
sampai pagi hari pukul 07.00. walaupun
dinilai sulit, tapi beberapa tim berhasil
mendapatkan strike. Sebelum diakhiri
dengan pembagian doorprize dan hadiah
kepada pemenang. Ikan terlebih dahulu
ditimbang, kemudian digantung dan
ekor ikan digunting sebagai pertanda
proses penilaian telah selesai. Sekitar 8
tim berhasil meraih poin untuk putaran
ketiga. Diakhiri wawancara dengan mancingmania.com, Fientje menyampaikan
besar harapannya “Semoga silahturami
yang sudah terjalin terus berdampak luas
bagi komunitas lain, serta pada putaran
ke 4 nantinya bisa berjalan lancar”
ungkapnya.lbima

Daftar Juara
Berikut perolehan sementara Liga Barramundi sampai dengan Putaran ke Tiga:
Mancing Mania Cirebon (MMC) : 20 Point
Kendal Angler :15 Point
Barra Mania Mukasa Tegal (BMMT) :10 Point
Mancing Kolam Dan Pinggiran (MKDP) : 10 Point
Barramundi Angler Indramayu Timur (BAIT) : 5 Point
Balongan Fishing Club (BFC) : 5 Point
Buru Barra Spot Cirebon (BBSC) : 5 Point
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KOPDAR DAN GATHERING

MANCING MANIA BREBES
Desa Pandansari - Brebes

K

opdar dan gathering MTB (Mancing
Tegal Brebes) Tahun 2017 kali
ini dilaksanakan pada hari Rabu,
Tanggal 28 Juni pukul 08.00-16.00 di
Desa Pandansari Brebes. Tujuan diadakan
kopdar tersebut adalah mempertemukan
segenap anggota yang selama ini belum
dapat bertatap muka karena memang banyaknya anggota yang berada diluar kota
dan anggota baru sehingga diharapkan
terjalin hubungan yang semakin harmonis,
apalagi kegiatan tersebut dilaksanakan
dalam suasana idul fitri 1438 H, maka tak
ayal acara tersebut juga dijadikan ajang
silahturahmi dan bermaaf-maafan. Dalam
acara tersebut di hadiri kurang lebih 100
orang baik dari anggota, keluarga anggota
dan tamu dari komunitas mancing.
Desa Pandansari dipilih untuk melaksanakan kopdar MTB karena di Desa
tersebut selain sebagai obyek wisata
disana juga terdapat sekolah alam MHRC
yang diketuai oleh Bapak Mashadi (FB :
Hadi Gondrong), tentunya diharapakan
semua anggota dapat belajar budidaya
mangrove, kepiting soka dan berbagai
jenis ikan. Dalam sambutannya Mashadi
menyampaikan sejarah berdirinya Desa
Wisata Mangrove Pandansari (Dewi
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mangrove sari) dimulai saat bencana
abrasi tahun 1985 yang merusak tambak
penduduk yang notabene sumber mata
pencaharian mereka, sehingga timbulah efek domino yang ujungnya banyak
menimbulkan masalah sosial. Berkat perjuangan beliau bersama warga, lahirlah
Dewi Mangrove Sari pada tahun 2005 dan
desa tersebut mulai menata diri menjadi
desa yang maju. Wajar jika Mashadi telah
mendapat piala kalpataru dari Presiden
Jokowi dan diundang dalam berbagai talk
show di televisi sebagai pejuang mangrove.
Acara kopdar tersebut juga terselenggara berkat koordinasi yang sangat baik
antara Bapak Mashadi dan saudara Awaludin (FB: Awall Udin) selaku ketua panitia.
Saudara Awaludin di pilih sebagai ketua
panitia karena beliau menjabat sebagai
koordinator lapangan wilayah Brebes
dalam komunitas MTB. Sedikit pesan
dalam sambutannya ‘‘harus ada tindak
lanjut yang positif dan membangun dari
acara kopdar/gathering ini untuk para
pemancing baik dari MTB atau pemancing
lain’’.
Dalam acara tersebut juga disampaikan
visi misi grup/komunitas oleh saudara

ketua Yongky Rama Bharata, dalam paparanya tentang komunitas MANCING TEGAL
BREBES beliau menitik beratkan point
visi MTB yaitu berguna bagi anggota dan
lingkungan, dimana dalam setiap kegiatan
komunitas harus memberikan manfaat
baik bagi anggota maupun lingkungan.
Ada hal menarik yang disampaikan oleh
ketua tentang kekuatan MTB sehingga

Salah satu angler berfoto bersama ikan hasil
tangkapan.
JHONY
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Aksi donor darah yang dilakukan para mania
mancing.
JHONY

menjadi komunitas yang solid dan berkarakter yaitu pada zona/area memancing
para anggota. Hal tersebut tentunya
sangat didukung oleh faktor demografi
kabupaten Tegal dan Brebes sebagai ‘‘markas’’ MTB dimana potensi perikanannya
dimulai dari fresh water, break water sampai salt water dengan banyaknya spesies

target memancing dengan berbagai teknik
memancing yg dapat di aplikasikan. Selain
itu MTB juga memiliki kekuatan pada
kebanggaan anggotanya terhadap MTB.
Sesuai visi MTB untuk menjadi komunitas yang berguna untuk lingkungan tak
lupa dalam acara tersebut juga terdapat
aksi sosial Donor darah yang di dukung
penuh oleh Palang Merah Indonesia (PMI)
Kabupaten Brebes yang di koordinasikan
oleh saudara Cholis (fb. Cholis Rollisio).
Dalam kegiatan tersebut dapat terkumpul
14 kantong darah yang nantinya akan
dapat digunakan bagi yang membutuhkan.
Acara lainnya yang menambah meriah
suasana adalah bazar umpan tiruan
(lure) yang dipersembahkan oleh saudara Andreas (fb: Andreas Bahari/Kaje
Lure) dan mini game casting di tambak untuk memperebutkan juara ikan
terbesar dan terkecil. Dalam mini game
ini, juara untuk ikan terbesar di dapat
oleh sdr. Muel (fb: M Muel) dan ikan
terkecil oleh sdr. Budi (fb: Budi Angler).
Penyerahan hadiah juara ikan terbesar oleh Agung Andhianto (fb: Kakang
Prabu) selaku humas MTB dan juara ikan
terkecil oleh Bayu (fb: Bayu S P) selaku
koordinator fresh water MTB.ljhony
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METAL JIG SEDERHANA

HASIL TANGAN SENDIRI

M

icro jig merupakan jenis metal
jig berukuran kecil. Metal
jig sendiri merupakan umpan
tiruan yang terbuat dari bahan timah,
metal jig yang banyak beredar di pasaran memiliki model dan bentuk yang
beraneka ragam, entah benar-benar
untuk menggoda ikan atau sekedar
menggoda pemancing untuk membelinya.
Metal jig yang beredar di pasaran
cukup beraneka ragam mulai dari
yang harganya murah hingga yang
harganya lumayan mahal. Untuk metal
jig berukuran kecil biasanya digunakan untuk teknik slow pitch jigging,
cast jig maupun mikro jigging. Nah
bagi sobat mancing yang yang cukup
kesulitan mendapatkan metal jig di
daerahnya atau ingin lebih berhemat
dengan mencoba membuat metal jig
sendiri, karena hasil karya sendiri juga
akan meningkatkan sugesti saat kita
mancing untuk mendapat sambaran.

Berikut bahan dan peralatan yang di
butuhkan :
- Timah pemberat bolong (biasanya
berbentuk kerucut atau lonjong)
- Kawat neklin ukuran 0.6 - 1 mm
- Martil/Palu
- Pisau atau carter, kikir, kertas gosok
- Tang dan obeng (untuk memutar
kawat)
- Cat dan pernis (clear coat)
- Sticker hologram
Cara membuatnya :
Masukan kawat neklin ke lubang
timah (sebaiknya timah berbentuk
lonjong), hingga tembus ke kedua sisi.
Kemudian ulir kawat menggunakan
tang dan besi bulat seperti obeng pada
kedua sisinya untuk membuat cantolan
split ring, usahakan hingga rapat pada
kedua sisinya.
Kemudian gepengkan timah pemberat menggunakan martil/palu dan
bentuk sesuai keinginan.
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dengan epoxy sebelum di cat, agar
cat bisa merata dan kuat, kemudian
diamkan hingga benar benar kering.
Setelah kering tempelkan hologram
pada sisi yang di inginkan lalu amplas
dengan menggunakan kertas gosok
halus pada semua sisinya baik cat
maupun hologramnya, setelah itu baru
cat ulang menggunakan cat clear (pernis) tunggu hingga benar benar kering,
umpan siap di gunakan.lmediapancing.com

Jika bentuk sudah sesuai dengan
keinginan kemudian haluskan menggunakan carter/kikir lalu amplas hingga
halus menggunakan kertas gosok.
Setelah halus celupkan timah yang
sudah terbentuk kedalam tiner dan
selanjunya cat sesuai keinginan.
Untuk memperoleh hasil cat yang
maksimal sebaiknya lapisi dahulu

Proses pembuatan micro jig sederhana
menggunakan timah.
MEDIA PANCING
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TIPS MANCING BARRAMUNDI

ALA SANG MAESTRO

B

illrain Napitupulu seorang mania
asal Surabaya yang sudah malang
melintang di dunia per-Barramudian kali ini akan berbagi tips bagaimana

agar sukses mendaratkan ikan jenis
Barramundi ke permukaan. Karakter
sang predator Barramundi yang ganas
ketika memakan umpan, perlawanan ikan

yang kuat dan juga lompatan ikan untuk
melepaskan kail ketika di atas air adalah
momen-momen yang sangat ditunggu dan
tentunya tidak akan terlupakan bagi para
pemburu Barramundi Nusantara.
Berikut beberapa tips mancing Barramundi ala Billrain Napitupulu:
1. Pertama kita harus pastikan spot-nya
seperti rumpon, turus-turus, tiang pancang jembatan atau kapal karam. Ketiga
spot diatas merupakan habitat favorit
barramundi dalam berburu mencari
mangsa.
2. Selanjutnya umpan,umpan yang
paling jitu adalah umpan hidup (live bait)
seperti ikan Belanak, Mujair, Nener dan
Udang. Umpan Udang adalah umpan yang
paling bagus. Ada 3 jenis Udang yang
biasa dipakai untuk mancing barramundi
yaitu Udang Werus, Udang Putih dan
Udang Vanname.
Udang Putih dan Udang Vanname ini
sama besarnya, kurang lebih sebesar
jempol jari tangan orang dewasa dan panjangnya bervariasi mulai dari 6 cm sampai
10 cm. Udang Putih dan Udang Vanname
adalah umpan favorit Billrain Napitupulu.
3. Setelah umpan, kita juga harus
perhatikan pasang surut air. Biasanya ikan
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Barramundi akan makan di waktu pertengahan antara kondisi air surut dan pasang
tinggi. “Ini yang sering Saya perhatikan,
tapi ada beberapa tempat yang jam
makannya pada saat air surut. Tergantung
tempatnya sih om, yang penting ini harus
dicoba beberapa kali untuk memperhatikan jam makan ikan”. Terang Billrain.
4. Untuk rangkaian dasaran, pakailah
rangkaian segitiga dengan timbel (pemberat), mata kail dan leader. Senar timbel
harus lebih panjang dari senar mata kail
agar posisi Udang bisa sampai kedasar.
Rangkaian harus menggunakan fluorocarbon untuk hasil lebih maksimal karena
fluorocarbon tidak kelihatan di dalam
air. Namun bukan berarti senar biasa
tidak bisa digunakan, hanya saja hasilnya
kurang maksimal. Ukuran senar rangkaian
minimal 60 lb untuk berat ikan diatas 7 kg.
5. Untuk reel-nya sendiri cukup
menggunakan reel dengan ukuran 3000,
sedangakan stick atau joran cukup menggunakan joran dengan line test 16 lb.
6. Senar braided minimal PE 3.
7. Gunakan mata kail ukuran 12.
Intinya perlengkapan pancing harus
kuat karena kita berlomba tarik menarik
agar ikan Barramundi tidak melarikan

diri ke rumpon, karang, kapal, turus atau
tiang pancang.
Perlu diketahui juga tentang warna air,
jika air terlalu bening biasanya ikan Barramundi tidak mau makan. Air kesukaan
ikan Barramundi biasanya agak cokelat
muda atau agak keruh. Faktor arus air
juga sangat berpengaruh, biasanya Barramundi paling galak kalau air arus agak
kencang.
Tips mengaitkan kail di Udang
Sering kita jumpai para pemula yang
ingin mancing Barramundi menggunakan
live bait Udang akan bingung sewaktu
akan mengaitkan mata kail di tubuh
udang. Menurut pengalaman Billrain,
beda jenis Udang maka beda pula posisi
mengaitkan mata kailnya. Untuk kasus
yang satu ini Billrain akan berbagi
sedikit tips dari pengalamannya.
1. Untuk Udang Putih dan Vanname
mata kail dikaitkan di kepala dan jangan sampai mengenai otaknya. Mengapa
di kepala? Agar Udang lebih tahan lama
dan gerakannya lebih gesit.
2. Jika menggunakan Udang Werus,
mata kail dikaitkan di ekor karena
kepalanya terlalu kecil untuk mengaitkan mata kail dan agak susah. Satu

rangakaian cukup 1 mata kail.
“Ketika strike, sebisa mungkin senar
jangan sampai kendur agar ikan tidak
lepas apa lagi sewaktu ikan Barramundi
berada diatas permukaan air usahakan
harus menarik kencang agar mata kail
tetap nyangkut ketika ikan berbalik”.
Ujar Billrain di akhir sesi wawancara
dengan kontributor MM.ljoni kepada
redaksi mm
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MELEPASKAN KAIL BESAR DARI MULUT HIU DENGAN
TANGAN KOSONG

M

enyelam bersama hiu merupakan hobi yang populer di
Kepulauan Karibia. Di sana, hiu sangat mudah terpancing
oleh bau umpan di air. Sekelompok penyelam di Florida,
menyelam secara rutin untuk mengamati dan hidup berdampingan dengan makhluk yang mereka anggap sebagai ikan yang
tak berbahaya. Kali ini, mereka berkesempatan untuk menolong
makhluk tersebut.
Suatu hari, dua penyelam dari kelompok tersebut melihat

kail di mulut hiu lemon. Seorang di antaranya mengambil foto,
sementara seorang yang lain membelai hidung sensitif hiu untuk
menenangkannya dan melepaskan kail dengan hati-hati.
Penyelam yang membantu melepas kail dari mulut hiu juga
menerima banyak kritik dari komunitas penyelam bersama hiu.
Kritik itu bukan karena ia melepas kail, tetapi karena warna
sarung tangannya. Kontras antara sarung tangan dan pakaian
selam merupakan salah satu hal yang biasanya dihindari oleh
penyelam bersama hiu.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.
2. Maguro Fishing Team (MFT), Komp. Sentra Latumeten

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. Festival Mancing Barramundi Nasional Bupati Cup &
Hut A - Pek Ke - 1, Minggu 13 Agustus 2017, Tiket
Rp 85.000,-. Pukul 08.00 sd 14.00, Tepian sungai
Ketiwon Kaligung Kabupaten Tegal. Info lebih
lanjut Mohamad Faqih (0878 8544 3361), Radju
Baramania (0815 5366 0801)

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. Tabagha Eksklusif Agustus, Minggu 20 Agustus 2017,
Pukul 10.00, Tiket Rp 700.000,-/ 2 Joran. Info
lebih lanjut 0851 0186 5555/ 0859 9805 577
3. Lomba Mancing Kaizen Fun Fishing, Minggu 06
Agustus 2017, Kolam Pemancingan Kita Ciledug,
Tiket Rp 500.000,-. Info lebih lanjut hubungi Dunia
Pancing Latumeten 569 75501
4. Ngebagan Bareng Jak Angler, Minggu 20 Agustus
2017, Tempat Bagan Sungai Tahang Pertamina,
Tiket Rp 70.000,-/ peserta

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
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ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 /
Pin Bbm 54ACD3C9
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WARTA CLUB

A

TETAP EKSIS BERTAHAN

SAMPAI USIA 5 TAHUN

Mancing Mania Makassar

pa yang ada dibenak para mania
jika mendengar kota makassar ?
Keindahan alam atau cirri khas
kuliner? rasanya kedua hal itu memang
benar adanya, kota yang dijuluki sebagai
‘‘Angin Mamiri’’ saat ini sedang menjadi
perhatian para wisatawan. Bukan hanya
Pantai Losarinya yang indah, namun
juga potensi kekayaan alam yang mulai
menjadi tujuan sektor maritim.
Berbicara mengenai kekayaan alam,
pastinya sangat berhubungan erat dengan ikan-ikan di laut. Kota yang dulunya
bernama Ujung Pandang ini ternyata
menyimpan potensi perikanan yang
cukup tinggi. Tak heran jika di wilayah
ini dijadikan lokasi para pemancing
nusantara. Berbagai komunitas mancing
pun mulai terbentuk, salah satunya
Mancing Mania Makassar. Nah kali ini
redaksi berkesempatan berbincang-bincang denga salah satu anggotanya. Ingin
lebih dalam mengetahui seperti apa
dan bagimana aktivitasnya? Yuk simak
obrolannya.
Berhasil dihubungi melalui pesan
Whats’app, ketua MMM pun mulai
menceritakan awal berdirinya hingga
bisa bertahan selama 5 tahun. “Mancing
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Mania Makassar pertama kali dibentuk
oleh beberapa teman Saya, salah satunya
oleh Fajar Maghfira Kasim yang dulunya
hobi mancing ikan mas. Sering bertemu
dan mulai asik mengobrol, disitulah
ada keinginan untuk mengadakan trip.
Seiring berjalannya waktu, mulai beberapa teman bergabung dan membahas
untuk membentuk komunitas. Waktu itu
yamg hadir ada pak yohannes mainda,
Bambang Toejoe, Andi Irwan, Hadi Iwel,
Irham, Barly Palantikan serta Chandra
tanjung. Kebetulan, beragam jenis
pemancing disini, ada yang mancing jigging, casting, negek baronang, mancing
nila, dasaran, dan popping.
Saat itu pengurus pertama diketuai
Yohanes Mainda, dan menjabat selama
2 tahun, kemudian diteruskan Aman
Surachman dan selanjutnya Bambang
Toejoe. Semua anggota hampir terlibat
juga di KAMIFC cabang makassar. Selama
pengurusan baru, kita hanya sebagai
peserta di berbagai event dan terkadang
mengadakan kopdar. Nah setelah semua
siap, kita sendiri mulai berani mengadakan berbagai acara. Salah satunya
lomba kolam galatama dengan peserta
150 orang dan event fun fishing di laut

Makassar” begitulah cerita singkat Om
Wayu diawal obrolan dengan redaksi.
Mempertahankan konsistensinya di
dunia mancing tidaklah mudah, ada
banyak cerita duka maupun suka yang
pasti dialami setiap komunitas mancing.
Begitu juga yang dialami oleh om Wahyu

Hasil tangkapan saat anggota tim melakukan
trip laut.
MMM
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Beberapa anggota tim berfoto bersama sebelum
trip dimulai.
MMM

cs. Pengalaman yang pahit pun pernah
dirasakan ketika mengikuti turnament
mancing internasional di Pulau Selayar.
Saat itu, salah satu tim angler MMM harus
pulang karena kelalaian pantia yang lupa
memberikan kapal atau perahu, hal ini
disebabkan terlalu banyak tim yang ikut.

Satu hal lagi saat trip ke kuala rompin,
Malaysia, boat yang digunakan tenggelam
akibat pipa saluran pembuangan patah,
sehingga air mulai masuk kedalam.
Menurut penuturan om Wahyu, “walaupun saat ini sedang tidak terlalu aktif
untuk mengadakan event, namun setiap
ada waktu luang pasti dihabiskan untuk
berkumpul. Biasanya kita mancing Ultra
light Casting di muara barombong atau
pelabuhan kapal tradisional Paoetere
dengan Ikan target Barramundi, Barakuda, baby GT dan kerapu. Latar belakang
para anggota pun dari segala usia, baik
yang paling muda dan tua” ujar Wahyu.
Di ahkir obrolan dengan redaksi, beliau
menambahkan “pertemanan yang sudah
dibangun sejak lama terus terjalin.
Rencana kedepaan Ingin eksis di event
lomba mancing nasional dan peran aktif
di lingkungan untuk menerapkan catch n
release buat ikan yg dilindung” ungkap
om Wahyu.lbima
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