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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Tidak terasa tinggal beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan. Dalam menjalankan ibadah puasa jika segala
kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari itu membutuhkan tenaga ekstra, alangkah baiknya dikurangi agar dapat menjalankan dengan
khusyuk. Ada beberapa kolam pemancingan sepakat untuk menutup usahanya selama bulan ramadhan, tetapi ada juga kolam
pemancingan yang menguras kolam dan memperbaiki kondisi kolam. Tetapi ada juga tidak berniat menutup kolamnya, seperti galatama yang dimulai siang hingga malam hari. Bagi kolam galatama masalah waktu bukanlah kendala, karena main siang hingga malam
hari banyak pemancing yang tidak menghendaki kolam itu tutup. Begitu juga kolam harian dan kiloan ada beberapa yang tidak tutup
dan merubah jam main dari siang menjadi malam menjelang sahur. Pada edisi kali ini kami merubah bentuk layout, serta isi dari
artikel dan menambah beberapa artikel baru. Akhir kata…. Perjalanan tabloid mancing mania akan terus berlanjut untuk membagi
dan menyebarkan informasi bagi pemancing diseluruh Indonesia. Selamat membaca…
Salam strike
Redaksi

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Akto Widianto. Desain Grafis: Indigo,
Luthfi Pratama, Imelda. Koresponden: M. Iskandar (Cirebon), Eko Ardi (Balikpapan), Ariffin Dungga (Paris, Perancis), Subagyo Slamet (Bekasi).
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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INDONESIA FISHING TACKLE

EXHIBITION 2015

Mall Pluit Juction - Jakarta

I

ndonesia Fishing Tackle Exhibition
2015 kembali diselenggarakan di Mall
Pluit Junction, Jakarta Utara selama 3
hari sejak tanggal 8 sampai 10 Mei 2015.
Pameran piranti mancing kali ini menggandeng brand piranti pancing ternama,
toko pancing, komunitas pemancing atau
klub mancing, toko merchandise serta
media cetak mancing maupun media
digital yang ikut serta dalam pameran
tersebut. Sebelum acara pembukaan
pameran IFTE 2015 dimulai ketua panitia Hariwanli Suparta memberikan kata
sambutannya agar acara ini bisa memberikan manfaat untuk semua peserta
pameran pada khususnya dan kegiatan
mancing secara umum. Usai Hariwanli
Suparta memberi sambutan, selanjutnya
Amin Ginting selaku perwakilan FORMASI
didaulat memberikan sepatah dua patah
kata. Menurut Amin Ginting, Formasi
prinsipnya mendukung dan mensupport

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk
mengembangkan bidang dan olahraga
mancing termasuk salah satunya adalah
Pameran Alat Pancing IFTE 2015. Setelah

Perwakilan dari Shimano menggunting pita
yang menandakan acara resmi dibuka.
ULFA
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event pameran kali
ini agak berbeda
dari tahun–tahun
sebelumnya panitia
juga memberikan stand
untuk para komunitas
mancing

kata sambutan, panitia dan para peserta
pameran foto bersama dan selanjutnya
Tamu undangan diajak menuju stand
Shimano untuk meresmikan pembukaan
pameran. Didampingi Alip dan Amin
Ginting, Ridwan dan perwakilan Shimano
menggunting pita yang berarti pameran
IFTE 2015 resmi dibuka untuk umum.
Terlihat beberapa peserta pameran
memberikan program yang berbeda-beda
diantaranya dari stand Shimano memberikan Undian Lucky Draw, Lucky Dip,
Mystery Pack dan Discount harga dari 25%
sampai 40 %. Untuk hadiah Lucky Draw
Shimano memberikan hadiah: Ril Shimano
Stella 2014 tipe 4000, Shimano Biomaster
tipe SW6000PG, Shimano Ultegra tipe
2500, ril Shimano Sienna tipe 4000FD,
Shimano Alivio tipe 4000FD, sedangkan
pembelian Goodybag senilai Rp. 200.000
dan Rp. 100.000 mendapatkan Lucky Dip.
Stand Aneka Raya Pancing memberikan
hadiah langsung setiap pembelian senilai
Rp. 500.000,-, Pembelian Rp. 1.000.000
untuk produk Varivas, Duel, Yozuri, NT,
Xesta, Jackal, IMA, Ecogear, dan Norries
memberikan undian langsung dan Jackpot
Darts. Stand Dunia Pancing Gunung Sahari
memberikan kupon undian sepeda dengan

pembelanjaan sebesar Rp. 500.000 yang
akan di undi tanggal 30 September 2015
dan stand Dunia Pancing Latumeten
memberikan program belanja berhadiah
produk, roulette setiap pembelanjaan Rp.
150.000 dapat kaos Maguro, topi Maguro,
tas pinggang, gantungan kunci, kaos Cordial, serta belanja sebesar Rp. 3.000.000
akan mendapatkan Voucher sebesar Rp
100.000. Stand IFT Merchandise memberikan Cast dan Strike serta Roda IFT, Stand
IFT memberikan program mancing gratis
untuk belanja kelipatan Rp. 100.000 disemua stand, mancing ikan lele setiap pembelanjaan Rp. 300.000 disemua stand,
mancing souvenir setiap pembelanjaan
Rp. 500.000 disemua stand, dan undian
mancing gratis untuk lomba mancing patin
dengan tiket Rp. 500.000 perdua orang,
tiket Rp. 750.000 untuk mancing harian
perdua orang dan tiket Rp. 1.000.000
untuk mancing galatama perdua orang.
Stand Distro Pha’de memberikan
discount khusus, stand majalah Sahabat
Mancing memberikan program tukar
souvenir dari majalah yang dibagikan,
Sedangkan untuk stand Tabloid Mancing
Mania memperkenalkan versi digitalnya
dengan memberikan brosur, souvenir,
|edisi #250 7

FOKUS
maupun hadiah serta photobooth apabila
para pengunjung mengisi data menjadi
member mancingmania.com. Event
pameran kali ini agak berbeda dari tahun–
tahun sebelumnya panitia juga memberikan stand untuk para komunitas mancing,
serta para pengunjung bisa berphotobooth bersama keluarga maupun temanteman sebagai kenang-kenangan saat
mengunjungi Pameran Indonesia Fishing
Tackle 2015. Panitia juga memberikan
kesempatan kepada para pengunjung
pameran untuk berdiskusi atau berdialog
mengenai mancing dikolam maupun laut
dengan para komunitas mancing untuk
berbagi pengalaman mengenai dunia
mancing. Pameran kali ini dari brand
Relix memberikan informasi mengenai
bedah reel dan memperkenalkan produk
terbarunya senar Hollow Braid, serta dari
stand Shimano memperkenalkan produk
terbarunya yaitu reel electric. Pameran
yang berlangsung dari jam 10 pagi sampai
9 malam, tak pernah sepi. Transaksi
penjualan di setiap stand terus berjalan sepanjang hari terutama Sabtu dan
Minggu. Selama tiga hari berjalan antusias
pemancing yang datang begitu tinggi.
Hingga pameran usai Minggu 10 Mei 2015

di acara penutupan IFTE 201 Hariwanli
Suparta selaku ketua pelaksana pameran
mengucapkan terima kasih kepada para
peserta yang ikut dalam pameran ini.lmm

Salah satu stand yang menawarkan peralatan
mancing.
MM
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SENSASI JIGGING

KEPULAUAN ALOR

Maguro Timor Fishing Team

ngin merasakan mancing dengan sensasi yang luar biasa nyaman melebihi
yang biasanya pemancing rasakan?
Ikan-ikan yang melimpah, dari ukuran
sedang sampai ukuran monster, pelayanan yang luar biasa nyaman...Theodoras
dan Kumala yang dikomandani oleh
Wiwied adalah jawabannya. Selain memiliki spot-spot yang tersebar mulai Alor,
Wetar, Larantuka, dan Lembata, kemampuan kapten dalam membawa kapal dan
menempatkan pemancing tepat ke lokasi
strike. Didukung piranti navigasi kapal
yang mumpuni dan kemampuan anak
buah kapal yang rajin cekatan serta jago
memasak akan menjadikan trip bersama
mereka menjadi trip yang sangat wajib
dinikmati!
“Ndan, sudah saya daftar untuk ikut
trip ke Alor”, kata Yohan yang bagi saya
seakan mendengar petir di siang bolong.
“Tenang saja... kita mancing bersama
Maguro Timor Fishing Team naik kapal
Theodoras sama mas Wiwied dengan
syarat bisa ajak Lastiyo” lanjut Yohan
dengan entengnya. Petir kedua menyusul!
Mengajak Lastiyo (brand manager dari
Maguro di Jakarta) bukan perkara mudah.
Rupanya saya beruntung karena pihak
|edisi #250 9
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managemen Dunia Pancing mengijinkan
Lastiyo berangkat bersama kami. Beranggotakan Lastiyo, Bayu, Yoga, dan Amin
(Jakarta) kemudian Setiadi, Andre dan
Aliandi (Surabaya), dan Melky, Xinyo,
Folkes, Marthen, dan Joni (MFT Timor)
kami pun turun. Karena jadwal kapal
yang cukup padat, akhirnya kami hanya
bisa memakai kapal Theodoras.
Semangat kekeluargaan yang tinggi
sudah ditunjukkan rekan-rekan MTFT
dari awal. Ini adalah ciri-ciri komunitas
Maguro. Sejak pengurusan tiket JakartaSurabaya–Kupang–Alor hingga penjemputan bandara, hotel dan akomodasi
juga diurus tuntas. Setibanya di bandara
El Tari Kupang pukul 20.00 WIT, kami
langsung diantar ke hotel untuk makan
malam dan perkenalan. Akrab penuh
kekeluargaan, saling cerita pengalaman
mancing, tukar pengetahuan hingga
diskusi strategi yang akan dipakai. Tanpa
ada yang menunjukan kesenioran dan
saling menegaskan bahwa semua masih
tahap belajar.
Esok paginya kami terbang ke Alor
dengan waktu lebih kurang 50 menit.
Menginjakkan kaki di Alor, pelayanan berkelas international kami dapatkan dari

mas Wiwied selaku pemilik dari Theodoras dan Kumala, serta jamuan makan
siang di kediaman mas Wiwied sebelum
kami pergi ke dermaga. Kapal sudah siap
menanti kami untuk berangkat menuju
spot yang butuh 7 jam perjalanan.
Kami sudah mendengar bagaimana
kondisi spot-spot Theodoras membuat
kami tidak mau membuat kesalahan saat
mempersiapkan piranti untuk bertarung
dengan ikan-ikan yang ukurannya tidak
bisa kami perkirakan. Persiapan untuk
kelas light jigging kami memakai PE4
dengan metaljig ukuran 80-200 gram,
di kelas heavy jigging memakai PE6
dengan metal jig 500-780 gram, khusus
untuk mancing escolar kami menyiapkan
Maguro Dracula kelas PE12 dengan reel
Maguro Monster Fight 8K. Sedangkan
untuk aktifitas popping, masih mengandalkan PE8 dengan popper-popper chuger
dan pencil ukuran 100-150 gram.
Aktifitas jigging memerlukan piranti
yang sudah terbukti mumpuni. Teknik ini
terkenal memaksa piranti bekerja keras.
Ungkapan “Belilah piranti terbaik yang
mampu kamu beli”, inilah saat pembuktiannya! Joran jigging (jigging rod)
haruslah berbobot ringan dan kuat, yang

Semangat
kekeluargaan
yang tinggi sudah
ditunjukkan rekanrekan MTFT dari
awal. Ini adalah
ciri-ciri komunitas
Maguro
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Salah satu stand yang menawarkan peralatan
mancing.
ULFA

siap untuk bekerja memainkan metal
jig yang bisa mencapai berat 500 gram
di kedalaman 180-200 meter, dan harus
mampu membantu meringankan beban
pemancing dengan lifting power joran
saat menaklukan ikan-ikan bertenaga
besar. Sebagian besar dari kami memakai
joran Maguro Jaws, Maguro Powergame
dan Shimano Beast Master. Tidak kalah
dengan joran, reel pun harus handal,
materialnya yang mampu menahan tekanan drag rata rata 10-15 kilogram dalam
waktu yang lama. Hal yang wajib dipertimbangkan saat membeli jigging reel.
Maguro DeepX, Maguro Monster Fight,
Shimano Biomaster dan Shimano Saragosa
sudah terbukti mumpuni dengan harga
yang terjangkau bagi sebagian besar dari
kami. Diantara kami ada yang memakai
piranti premium seperti Majorcraft,
Shimano, Tenryu dan Ripple yang dipadu
dengan Shimano Stella, Shimano Ocea
Jigger, Accurate BX600N, Daiwa Saltiga
Dogfight dan Daiwa Catalina
Atas arahan kapten, di spot pertama
kami langsung memakai kelas light
jigging untuk memburu yellow fin tuna
dan dogtooth tuna karena di spot ini
ikan gemar menyerang metal jig kecil

ukuran 100-200 gram. Pemilihan metal
jig harus disesuaikan dengan kondisi air
termasuk kedalaman dan ikan. Metal jig
yang bisa menari seperti model butterfly
sangat terbukti efektif menipu dogtooth
dan yellow fin tuna. Menggunakan
Yozuri blanka dan metallic sardine, kami
melepaskan metal jig sampai ke zona
serang ikan dan memainkannya sehingga
gerakan metal jig menyerupai gerakan
ikan hidup atau ikan sedang sekarat.
Ada beberapa teknik jigging untuk
menghasilkan gerakan dimaksud namun
menggunakan teknik paling dasar jigging
sudah cukup. Naikkan ujung joran keatas
untuk menaikan metal jig lalu turunkan
ujung joran sambil memutar handle reel
satu putaran penuh. Lakukan berulang
kali dalam tempo yang sama secara terus
menerus dan temukan irama gerakannya.
Perkirakanlah gerakan menaikan ujung
joran sudah seimbang dengan menurunkan ujung joran sambil menggulung reel
yang ditandai dengan PE tidak melayang.
Jangan terlalu tinggi menaikkan ujung agar
PE tidak melayang. Jika menggunakan
joran yang sesuai maka bisa dipastikan
gerakan metal jig akan sudah menggoda
ikan untuk menyerang, semakin lama
|edisi #250 11
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metal jig menari di zona strike maka
semakin besar kesempatan untuk strike.
Saat jigging dengan kondisi kapal
drifting ditengah arus yang kencang,
kami mengecilkan PE dan leader dengan
tujuan mengurangi hambatan air sekaligus memberi cukup waktu buat metal
jig untuk menunjukan aksinya menarik
perhatian dogtooth. Kombinasi 300 meter
PE4 dan leader 50 lbs berhasil menarik
perhatian banyak monster namun hanya
yellow fin tuna dan dogtooth tuna
masing-masing 2 ekor yang sukses kami
naikan ke atas kapal dengan berat 10-20
kilogram, selebihnya kebanyakan asyik
miscall, lepas dan putus.
Folkes menurunkan Shimano Ocea Jigger 3000 berisi penuh PE2 dipadukan dengan joran Tenryu Jigzam PE 1,5-4. Hampir
setengah jam fight dengan yellow fin
tuna disisi kiri kapal pada akhirnya
harus merelakan ratusan meter PE putus
dibawa lari karena tidak sengaja tersambit dengan Xinyo yang juga sedang strike
Big Eye Trevally disisi kanan kapal. PE
yang bergesekan saat keduanya sedang
strike merupakan momen paling membahayakan dan harus dihindari namun
karena suasana persaudaraan yang kental

sejak awal bertemu membuat kami saling
menertawakan kebodohan kami masingmasing sekaligus belajar bagaimana cara
mencegah PE saling beradu saat ada 6
orang strike sekaligus!
Kami juga menggunakan piranti heavy
jigging mendapatkan beberapa amberjack dan banyak giant trevally. Tiap sore
hari kami dibawa ke spot popping dan
berhasil menaikan banyak GT berukuran
besar, Joran popping kelas PE 6-8 Maguro
Thunnus dan Shimano Caranx Kaibutsu
dipadukan dengan Maguro Monster Fight,
Shimano Saratoga dan Saltiga Dogfight
menunjukan kebolehannya saat berpelurukan popper chugger dan swimmer.
Selama 4 hari 3 malam diantara pesta
strike kami dimanjakan dengan masakan
yang sekelas restoran sehingga terasa
seperti suasana liburan memancing yang
cocok untuk melepas stress daripada
mengejar banyak strike. Kami yang sudah
strike malah lebih memilih menikmati
hidangan makan malam beberapa porsi
sekaligus sambil melihat dan menyemangati rekan rekan yang sedang fight.
Salam Strike with Confident.laliandi

Salah satu stand yang menawarkan peralatan
mancing.
ULFA
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T

rip kelaut bersama dengan temanteman team MLFC sungguh menyenangkan. Selain untuk menjalin
silaturahmi juga bertukar pengalaman.
Team MLFC berencana untuk mengadakan trip ke SMR (Sea Mount Reef) yang
diadakan pada tanggal 13 sampai 17 Mei
2015. Dan untuk trip kali ini team kami
berjumlah lima belas orang, hari yang
dinantikan telah tiba kami berkumpul
dibasecamp MLFC, tepat pukul 20.00 kami
berangkat menuju Dermaga Lampasing,
Teluk Betung, Lampung, untuk melakukan perjalanan ini kami menggunakan
bis pariwisata. Sesampainya di Lampung
kami beristirahat untuk melepas lelah
dan sarapan pagi sebelum melakukan
trip mancing. Kami pun langsung menuju
pelabuhan TPI Lampasing dimana kapal
yang kami sewa yaitu Kapal Berdikari 8
bersandar. Sebelum melakukan perjalanan
trip kami menyiapkan segala keperluan
piranti mancing serta perbekalan selama
di perjalanan, sekitar pukul 07.00 cuaca
terlihat bersahabat, kami pun sepakat
untuk berangkat menuju spot yang
telah kami rundingkan sebelumnya yaitu
gosong signal, gosong pasir, dan gosong
sandal. Untuk mancing di Sea Mount Reef

GOES TO

SEA MOUNT REEF
Mancing Lestari Fishing CLub (MLFC)

kami menggunakan piranti mancing reel
Shimano Stella 5000, 8000, 10000, 14000
dan juga reel Shimano Twinpower, serta
joran yang dipakai pun berbeda mulai
dari Smith, Versa, Daiwa, Hammer Head.
Untuk Trolling kami menggunakan reel

Shimano dan Accurate, joran trolling Shimano, untuk lure kami menggunakan Rapala dan Konahead. Tak terasa kami pun
tiba di spot pertama yaitu kaki Gosong Pasir pukul 15.30. Dispot ini Almus dan Budi
menarik ikan Amber Jack 8 kg dan Escolar
|edisi #250 13
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Sambil memainkan
jorannya Dansen
terlihat begitu
senang karena
umpannya strike
disambar ikan

6 kg yang berhasil ditaklukkan dan jadi
pembuka strike senja itu. Sayang sekali,
cuaca mulai memburuk, angin semakin
kencang ombak pun semakin meninggi,
alhasil satu persatu peserta tumbang
karena mabuk laut. Setelah beberapa
saat tidak terjadi lagi sambaran, yang
ada deburan ombak menghantam dinding
kapal. Kami pun memutuskan beristirahat
dan kapten menaikkan jangkar menuju
spot selanjutnya. Keesokan hari cuaca
kembali terang dan ombak sedikit reda
kami pun melanjutkan mancing, untuk
kali ini kami mencoba mancing dengan
menggunakan teknik Dasaran, Popping,
Castjig, dan Trolling. Yang menggunakan
tehnik mancing dasaran Dansen, Bram,
Julius, dan Ensan. Sambil memainkan
jorannya Dansen terlihat begitu senang
karena umpannya strike disambar ikan,
begitu melihat ikan yang berhasil dinaikkan ikan mata bongsang dengan berat
6 kg. Mata Bongsang adalah ikan yang
selalu kami ingin dapatkan setiap trip ke
SMR, bentuknya menyeramkan tapi rasa
dagingnya super enak. Sekitar 30 menit
menunggu akhirnya joran Bram berbunyi
ternyata sambaran umpan dimakan ikan
Amberjack, tidak butuh waktu lama untuk

menaklukkan ikan ini. Ensan pun berteriak
strike sambil menahan perlawanan ikan,
dan berhasil naik GT seberat 5 kg. Hari
semakin malam ikan yang kami dapatkan
pun beragam ada yang kecil maupun
sedang yaitu ikan kurisi hijau dam kurisi
merah. Setelah berpindah spot joran
Julius menderit keras ternyata umpannya
disambar ikan Dogtooth. Andi Tdj, David.
Johan ketiga angler ini mencoba peruntungannya memakai tehnik yang berbeda–
beda, Tidak berapa lama tehnik dengan
Castjig dari Johan berhasil mengangkat
ikan tenggiri seberat 8.3 kg, Popping yang
dipergunakan David mendapatkan ikan
Lemadang pun harus pupus karena tarikannya yang begitu kuat sehingga senar
yang digunakan putus. Setelah itu tehnik
Popping yang dimainkan oleh Andi TDJ
mendapatkan hasil yang lumayan besar,
ikan yang terangkat Tenggiri seberat 17.8
kg. Kami pun mulai bersiap untuk kembali
ke Jakarta setelah melakukan trip mancing yang sangat melelahkan tetapi juga
sangat menyenangkan. Tepat pada hari
Minggu Tanggal 17 Mei 2015 Pukul 24.00
WIB kami pun sampai dibasecam MLFC,
kemudian kami membagi–bagikan hasil
tangkapan kami.lmlfc
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Sejenis Catfish atau masyarakat Dusun Rees Pontianak menyebutnya dengan nama ikan tapah/wallago Lerri, berhasil diangkat oleh
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Dhany Sanders dengan pertarungan selama 10 menit. [Dhany Sanders]

COVER STORY

D

alam perjalanan menuju spot memancing kami menempuh waktu sekitar 2 jam lebih dari kota pontianak, kami pergi
sebelum matahari terbit karena kami tahu akan menempuh waktu yang cukup lama dan dicampur jalan rusak karena sehari
sebelum kami memancing di daerah tersebut/dusun Rees di guyur hujan lebat.
Sesampai di lokasi kami mencari masyarakat yang mempunyai boat/sepit tempel dengan mesin 2pk. Setelah kami dapat, Kami
menayakan harga penyewaan boat, Setelah perbincangan dengan salah satu msyarakat di dusun Rees kami deal dengan harga
yang di tawarkan kamipun mulai menaiki boat tersebut, kami mencoba menelusuri sungai yang berada di belakang perkampungan
masyarakat. Sambil menelusuri sungai saya dan teman sesekali melemparkan lure yang sudah kami siapkan dengan berjalan pelan
Dari pukul 08.00 -11.00 kami belum juga di
mendapatkan strike atau tanda-tanda adanya
ikan. Pukul 12.00 kami mencari lokasi yang
tidak panas dan sejuk untuk menghilangkan
lelah dan beristirahat makan yang telah kami
persiapkan, 1 jam sudah kami beristirahat
kami langsung melanjutkan pencarian kami,
Kami terus naik ke hulu sungai, Sampai kami
pada persimpangan/cabang sungai kami
mencoba untuk berhenti, disinilah kami
terus melempar lure ke arah yang di sukai
oleh predator.
30 menit berlalu tidak lama kemudian
sayapun di hadiahkan strike seekor ikan
sejenis catfish/dareh kami menyebutnya ikan tapah/wallago Lerri. Dengan
tarikannya yang sangat kuat saya
mulai tidak yakin bisa menaikan ikan
tersebut. Namun akhirnya setelah
10 menit perlawanan berakhir dan
ikan tapah pun menampakan diri
keatas permukaan air.lDhany

MONSTER CATFISH

DUSUN REES
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PEMANCINGAN

TARIKAN GANAS

IKAN BANDENG

Pemancingan Flamboyan, Tanjung Pasir

M

ancing di air payau menjadi pilihan lain bagi para mania untuk dapat merasakan sensasi strike dan fight ikan seperti
bandeng. Ikan Bandeng menjadi primadona pemancing, karena bentuk badannya yang menyerupai rudal sehingga
ketika fight ikan dapat berlari dengan cepat dan ini yang menjadi sensasi khas fight ikan bandeng. Belum lagi akrobatik
loncatan kepermukaan air ketika fight, hal inilah yang membuat ketagihan para mania ketika mancing bandeng. Disaat musim
penghujan tidak menyurutkan para mania untuk tetap semangat ketika mancing ikan bandeng. Maklum butuh perjuangan untuk
dapat mencapai lokasi yang akan kami tuju untuk trip mancing bandeng kali ini.
Tujuan kami untuk memancing bandeng ialah Pemancingan Flamboyan 168. Bersama Bahana Selaras Alam Fishing Club (BSA
FC) kami menjajal kolam mini yang konon memiliki ikan bandeng yang berukuran hingga 2 kg, namun menurut pengawas kolam
ikan yang acapkali naik berbobot 1 hingga 1,5 kg.
|edisi #250 19

PEMANCINGAN

Hujan yang turun tidak menyurutkan para mania
mancing untuk tetap fight.
AKTO

Sampai di Lokasi tim langsung mempersiapkan piranti pancing dengan rangkaian
plampung yang telah dipersiapkan lengkap dengan timah sebagai pemberat. Di
Pemancingan Flamboyan sendiri memiliki
dua kolam. Kolam yang lebih besar berisikan ikan bandeng dan kolam yang berukuran lebih kecil dari kolam Utama berisikan
ikan bandeng, barramundi dan ikan
mujaer. Sistem mancing di Flamboyan
ialah kiloan, dimana ikan yang diperoleh
dalam korang akan ditimbang lalu dibayar
sesuai tarif jenis ikan yang didapat. Untuk
ikan bandeng perkilo seharga Rp. 40 ribu,
barramundi Rp. 80 ribu dan mujaer Rp.15
ribu.
Karena target tangkapan kami ikan
bandeng, jadi kami memancing dikolam
besar. Tanpa tunggu lama kami langsung
melontarkan umpan kami. Strike pertama
berhasil didapatkan oleh Boy Adhitya,
ikan nampak berlari kekanan kiri, hingga
sempat terbelit dengan kenur milik
Tim Atria. Namun akrinya ikan berhasil
ditaklukan. Selanjutnya giliran Romzy
yang juga tak ketinggalan dengan berhasil strike ikan bandeng. Saat fight ikan
bandeng loncat ke permukaan air kolam
dan tiba-tiba rangkaian glosor miliknya

sempat putus. “Ah.. putus euy,” ujar
Romzy.
Satu persatu ikan bandeng berhasil
kami masukan ke dalam korang yang
telah disiapkan oleh panitia kolam. Hujan
ringan sempat mengguyur ketika kami
mancing, namun tidak menyurutkan
niat kami untuk tetap bisa fight dengan
bandeng buruan.
Angin yang bertiup kencang sedikit
mempengaruhi lontaran umpan yang kami
ayun. Untungnya lapak yang kami tempati
tidak berlawanan dengan datangnya arah
angin. Tak terasa waktu tiga jam telah
kami habiskan dan korang milik kami
sudah penuh terisi ikan bandeng. Akhirnya
kami putuskan untuk menyudahi mancing
bandeng kali ini.
Korang kami bawa untuk ditimbang
didepan panitia untuk mengetahui
seberapa banyak tangkapan yang
diperoleh. Woww… angka timbangan
menunjuk 19 kg. Sungguh luar biasa
dengan waktu singkat 3 jam kami bisa
mendapatkan ikan sebanyak 19 kg. Ini
pun mancingnya tidak terlalu serius.
Namun cukup menghilangkan rasa sakau
tim ketika rindu akan liarnya tarikan
ikan bandeng.lndi
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PEMANCINGAN

MANCING BARENG

“GO STRIKE TAHAP II“

Pemancingan galatama patin Tambok Lobu, Tangerang Selatan
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PEMANCINGAN

G

o strike kembali mengadakan
lomba mancing bareng galatama
patin tahap II yang diadakan
di pemancingan galatama patin Tambok Lobu, Tangerang Selatan. Dengan
tiket Rp. 500.000/lapak, 46 lapak yang
disediakan oleh panitia telah habis
terjual tiga hari sebelum acara lomba
dimulai, panitia bersyukur karena target
yang diharapkan tercapai dan perlombaan pun berjalan dengan lancar. Dalam
event ini panitia mendapat respon positif
dari para mania mancing.
Pada pukul 13.30 WIB para peserta
lomba sudah mulai berkumpul dan
mendaftar ulang di meja panitia, para
peserta di berikan kaos GO STRIKE dan
senar GO STRIKE, tepat pada pukul 14.00
WIB lomba di mulai. Banyak tarikan dari
para peserta, selang 30 menit lomba berjalan ikan babon pertama terangkat di
timbang seberat 6.5 kg dan itu memacu
para mania lebih giat dalam melempar
ke sasaran indukan, tidak lama berselang
ikan babon kembali terangkat di timbang
di meja panitia seberat 7 kg atas nama
singe 1.
Pertarungan pun makin seru di mana
para mania mancing dalam memburu

ikan indukan memacu semangat mereka
tanpa terasa waktu berjalan dengan
cepat banyak ikan indukan patin di timbang di meja panitia atas nama H. Supri
ikan seberat 8.5kg tidak lama berselang
ada indukan seberat 9.15 kg atas nama
Om blank, untuk mencairkan suasana dan
tawa panitia menyiapkan hadiah hiburan
dan doorprice berupa 5 buah reel cover
apabila para mania mancing mendapatkan ikan jenis species sapu-sapu
dan mujair banyak para mania merasa
terhibur atas ide para panitia. Tanpa
terasa banyak ikan sapu-sapu terangkat
dan pada sore harinya panitia juga kembali memberikan doorprice berupa 5 pcs
tas pinggang go strike untuk ikan lagu.
Pada pukul 17.00 banyak penimbangan
ikan babon ada yang berukuran 8.6 kg
atas nama Dede Bekti dan ada juga ikan
dengan berat 10.25 kg atas nama Heru
Apoy persaingan di antara mania mancing terus belanjut dan doorprice dari
panitia pun berlanjut, untuk memberikan
semangat para mania kembali panitia
memberikan 5 pcs kaos GO STRIKE
kepada peserta ikan lagu. Tidak lama
berselang ikan indukan berukuran 10 kg
kembali terangkat atas nama Srimulat

Heru Apoy berfoto bareng hasil tangkapan patin
10 kg.
YUDI

|edisi #250 22

PEMANCINGAN
persaingan semakin sengit, tanpa terasa
waktu menunjukkan pukul 18.00 WIB,
panitia memberikan tas joran GO STRIKE
kepada Ade Rian atas ikan lagu karena
mengangkat ikan seberat 10.95 kg, joran
Go Strike 180 kepada Jefri jo dan ikan
kembali di timbang ke meja panitia atas
nama Aris Ateng seberat 11.95 kg dan
juga seberat 11.25 atas nama Pemula.
Dalam event kali ini Dunia Pancing
Sahari membuka stand yang menjual
perlengkapan mancing yang banyak di
kunjungi oleh para mania mancing. Tepat
pada pukul 19.00 WIB lomba berakhir,
berikut daftar nama-nama para juara :

Foto para pemenang lomba, mendapatkan piala
dan uang tunai.
YUDI

Juara

Nama			 Berat ikan 								

No Lapak

Hadiah

1

ARIS ATENG		 11.95									

45

Rp. 5.000.000 + Piala

2

PEMULA			 11.25									

24

Rp. 3.5000.000+ Piala

3

ADE RIAN			 10.95									

39

Rp. 1.500.000 + Piala

4

HERU APOY			 10.25									

21

Rp. 1.000.000 + Piala

5

SADEWA

10

Rp. 1.000.000

6

PUTRA JAYA BAYA

JUARA TOTAL 2							

Rp. 1.000.000

		 JUARA TOTAL 1				
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EVENT YANG DITUNGGU

PARA MEMBER BARU

IFT GameFish Tahap II - Pemancingan galatama patin Tambok Lobu, TangSel
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PEMANCINGAN

M

inggu, 24 Mei 2015 kembali International Fishing Tackle mengadakan event untuk para member yang
menyukai tantangan dalam lomba galatama patin yang berlangsung di Pemancingan
galatama patin Tambok Lobu, Tangerang
Selatan. Dengan Tiket Rp. 500.000/lapak
Lomba berlangsung selama lima jam, yang
dimulai dari pukul 14.00 hingga pukul
19.00. Sebanyak 46 lapak yang tersedia
terisi penuh oleh member IFT.
Sebelum lomba dimulai peserta
kembali melakukan daftar ulang untuk
mendapatkan snack, kaos, senar, dan mata
kail. Setelah itu panitia melangsungkan
pengundian lapak. Begitu aba-aba mulai,
peserta langsung bersemangat mengayun
joran untuk meletakkan umpan ke titik
yang dituju. Seluruh peserta member
merasa bersemangat, sesi satu dimulai dari
pukul 14.00-16.00 dan sesi dua dimulai
pukul 16.00-18.00. Jalannya lomba cukup
menegangkan dimana menjelang waktu
berakhirnya season pertama pada pukul
15.30 terangkat ikan dengan berat 9.05 kg
atas nama Putri Lebak Bulus dari lapak 28.
Semangat para mania sangat menggebugebu karena ikan yang terangkat diatas 9
kg mulai terlihat. Dan para mania berantu-

sias untuk mengumpulkan total perolehan
ikan yang berhasil mereka tarik. Pada
season kedua pukul 16.30 atas nama Lim
dari lapak 8 terangkat ikan seberat 11.00
kg. Satu jam sebelum lomba berakhir dari
lapak 7 atas nama Ota terangkat ikan
seberat 11.50 kg. Untuk total terbanyak
pada perlombaan mancing tahap kedua ini
dimenangkan atas nama Pemula dari lapak
32 dengan perolehan ikan terbanyak 75
ekor. Tepat pada pukul 19.00 panitia mengumumkan perlombaan mancing berakhir
sudah.lift

Foto para pemenang lomba, mendapatkan piala
dan uang tunai.
IFT

Juara 		

Hadiah 			

nama							

berat ikan

no lapak

Juara Induk Sesi 1

Rp 300 ribu		

Putri Lebak Bulus			

9.05 kg

Lapak 28

14.00-16.00

Rp 200 ribu		

Caddy		

Juara Induk Sesi 2

Rp 300 ribu		

Lim								

11.00 kg

Lapak 8

16.00-18.00

Rp 200 ribu		

Caddy		

Juara 		

Hadiah 						nama				

berat ikan

no lapak

Juara Induk 1

Rp.5 juta + trophy			Ota					

11,50 kg

Lapak 07

Juara Induk 2

Rp. 3 juta + trophy			Lim					

11.00 kg

Lapak 08

Juara Induk 3

Rp. 1.5 juta + trophy		Putri Lebak Bulus

9. 05 kg

Lapak 28

Juara Induk 4

Rp. 1 juta + trophy			Mas Bagong				

9.00 kg

Lapak 19

Juara Total

Rp. 1 juta + trophy			Pemula				

75 ekor

Lapak 32
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SIMPUL

M

erebaknya kenur PE untuk mancing membuat mania ingin tahu bagaimana cara menyambung kenur PE dengan lider monofilament. Berikut kami sajikan bagaimana cara menyambung kenur PE dengan lider monofilament.

Bentuk lilitan seperti ini.

1.

3.

2.
Ambil PE lalu lilitkan.

Untuk melilitkan PE Anda
bisa menggunakan bantuan
kaki.

5.

Tekuk lilitan PE hingga membentuk
seperti ini.

6.

Masukkan lilitan lalu sisipkan.

Bentuklah lilitan
seperti berikut
ini.

4.

SIMPUL SAMBUNGAN

PE & MONOFILAMENT
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SIMPUL

Tarik kenur PE kode A, lalu lilitkan kenur PE dan masuk
ujung PE kode B dan arah ke mono kodenya C.

Tarik lalu rapikan kenur PEnya hingga rapi.

10.
7.
Tarik kenur mono hingga
membentuk seperti ini.

9.
Lilitkan kenur mono hingga membentuk
seperti ini.

8.

Tarik kenur PE dan mono kuat-kuat lalu potong sisa
kenur PE dan mono hingga rapi.

11.
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UMPAN

S

etelah meluncurkan umpan ekonomis dan praktis part I dan II yang banyak direspon oleh para mania, Kini majalah Mancing Mania dalam format digital mencoba menghadirkan umpan ekonomis dan praktis part III. Umpan ini dibuat dengan
menggunakan bahan umpan ikan yang sangat sederhana dan dapat dengan mudah didapat di toko-toko pancing.
Tidak hanya mudah didapat dalam mencari bahan-bahan, tetapi umpan ini juga mudah dalam membuatnya. Hanya membutuhkan waktu 10-15 menit umpan siap dipergunakan.
Bahan-Bahan :
1.
2.
3.
4.
5.

1 bungkus Umpan djempol pandan wangi kang ito
1 kaleng kecil Pacific Queen
1 bungkus umpan kroto special (bubuk)
Biang Susu seujung sendok teh (sedikit saja)
Kroto 1 ons

Cara Membuatnya:

MEMBUAT UMPAN
EKONOMIS DAN PRAKTIS

UNTUK IKAN MAS PART III

Persiapkan wadah baskom
untuk mengaduk umpan. Tuang
dan Haluskan terlebih dahulu
Pacific Queen bersamaan minyaknya/oil, setelah itu masukan kesemua bahan yang ada di atas dan aduk hingga merata.
Penggunaan umpan kroto special dapat digunakan sesuai selera. Jika sudah merata tuangkan ½ ons kroto dan aduk kembali,
sisa kroto dipergunakan sebagai cocolan umpan.
Umpan siap dipergunakan, anda juga dapat mengkreasikan umpan ini dengan mencampurkan bahan umpan lain apabila dinilai kurang mengigit saat mancing. Anda bisa menambahkan kuning telur bebek atau bahan lainnya. Selamat
mencoba!!lndi
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TIPS & TRIK

MEMBUAT RANGKAIAN KONCER TANPA KLEM

Wire Plastic Coating

D

alam membuat suatu rangkaian
koncer dengan target ikan tenggiri
hukumnya wajib menggunakan
neklin atau wire. Hal ini dimaksudkan
agar terhindar dari putusnya rangkaian
saat mata kail hook up akibat terkena gigi
ikan yang sangat tajam.
Untuk menyiasati hal ini biasanya para
mania sudah mengetahui bahwa rangkaian koncer, baik itu saat koncer atas
atau bawah harus menggunakan kawat
agar terhindar putus pada rangkaian saat
strike atau fight dengan tenggiri.
Di sini Mancing Mania (MM) akan mencoba memberikan sedikit tips untuk merangkai rangkaian koncer secara sederhana dan
tanpa menggunakan klem saat merekatkan
rangkaian kawat. Rangkaian koncer ini
sangat mudah dibuat dan dijamin akan
kuat saat anda fight dengan ikan bergigi
tajam dengan ukuran monster.
Menurut Tom Partomo, rangkaian seperti ini sudah digunakannya sejak tahun
87-an ketika mancing bersama nelayan
Bugis, di Sulawesi. Bahkan kala itu banyak

juga pemancing asing yang menerapkan
rangkaian koncer tanpa menggunakan
klem seperti ini.
Hal yang perlu dipersiapkan ialah kawat
yang berlapis plastic atau wire plastic
coating, korek api, tang potong, tang
penjepit, Shrink Tube dan mata kail circle. Semua bahan ini dapat anda temukan
dengan mudah di toko-toko pancing.
Langkah pertama, potong wire plastic coating sesuai keinginan anda dan
panjang wire sebaiknya dicocokan dengan
kedalaman laut yang akan dituju saat
trip. Setelah itu lilitkan wire pada mata
kail dan kili-kili dengan jumlah ganjil
pada tiap lilitan pada tiap di ujung wire.
Setelah selesai jepit wire hingga
menyisahkan ujung wire dengan menggunakan tang penjepit dibagian dalam sisi
dalam dan posisi mata kail tidak dijepit
oleh tang. Bakar lilitan rangkaian dengan
menggunakan korek api dengan memutaskan rangkaian dibawah api secara merata.
Lakukan hal ini pada juga pada lilitan
yang berada di kili-kili, prosesnya pun

sama. Rangkaian koncer tanpa menggunakan klem siap dipergunakan, namun agar
lebih aman karena takut sisa potongan
wire mengenai tangan ada baiknya anda
menggunakan shrink tube.
Jika anda menggunakan shrink tube
masukan berbarengan sebelum wire
masuk ke kili-kili dan mata kail. Bakar
kembali shrink tube agar merekat dengan
rangkaian dan melindungi bekas potongan
wire. Selanjutnya lakukan percobaan
dengan menarik rangkaian dengan menggunakan tang, tarik dengan kuat dan liat
hasilnya. Selamat mencoba.lndi
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LUBUK

SENSASI ADVENTURE & CASTING

IKAN GABUS

Samarinda - Kalimantan Timur
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LUBUK

K

byur.. tampak suara
percikan air yang
terdengar dan terlihat
tampak ia menikmati
sensasi tarikan
ikan gabus dengan
rod yang cukup
melengkung.

endaraan roda dua motor trail
mungkin tidak begitu asing buat
kita semua, di kota Samarinda
pengguna kendaraan roda dua motor
trail ini semakin ramai dan banyak sekali
pengemarnya di berbagai komunitas, salah
satunya komunitas memancing dengan
teknik casting “Fishing Adventure East
Borneo” yang di komandani oleh Aspul
Anwar. Komunitas ini sangat exist di
kendaraan roda dua motor trail karena
ada dua hobby yang bisa di dapat yaitu
pertama olahraga offroad yang menjelajah di berbagai lokasi dan medan adventure seperti daerah pegunungan, lembah,
rawa, bahkan eks tambang-tambang batu
bara dan yang kedua komunitas ini dapat
juga menyalurkan hobby memancingnya
di saat melewati/melintasi daerah
rawa-rawa, danau alami, atau danau eks
tambang batu bara. Casting ikan gabus
memiliki keasikan tersendiri dengan teknik
yang paling menyenangkan untuk mendapatkan sensasi kejutan yang di akibatkan
sambaran ikan terhadap umpan casting/
lure yang digunakan.
Minggu, 4 Januari 2015, trip casting
ikan gabus dengan spot tujuan kilometer
23 Loa Janan. Bersama teman-teman

Fishing Adventure East Borneo trip casting
ikan gabus kali ini yang beranggotakan
Aspul, Darwin, Nico, Ufik, Aryo, Bayu,
Firman, Awhie, Idris, Ari, Sugeng, Rommy,
Fiqry, Noris, Riyan, Boim, Irman, Rahmad,
Usai, Benny, dan Liyan. Berkumpul di base
camp Fishing Adventure East Borneo jam
7.30 pagi kemudian kami berangkat menuju ke spot kurang lebih 1 jam perjalanan.
Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang
selalu di lakukan komunitas ini dalam satu
bulan sebanyak dua kali kegiatan.
Spot pertama yang akan kami datangi
rawanya masih sangat berpotensi ikan
gabusnya. Setibanya di spot yang pertama
semua teman-teman sudah berhamburan ke semua sisi rawa dengan rod dan
umpan casting andalan masing-masing.
Umpan casting yang digunakan kali ini
kebanyakan jenis soft frogie karena spot
ini rumput dan semaknya masih banyak
sekali jadi umpan casting/lure juga harus
mendukung.
Strike di awali oleh Aspul, umpan
castingnya yang di lempar langsung
mendapat sambaran ikan gabus, byur..
tampak suara percikan air yang terdengar
dan terlihat tampak ia menikmati sensasi
tarikan ikan gabus dengan rod yang cukup
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LUBUK

Aryo berpose dengan hasil tangkapan ikan
gabus.
DARWIN NATA/FISHING ADVENTURE EAST BORNEO

melengkung namun tidak mengalami
perlawanan yang cukup berarti. Sementara teman-teman yang lain juga tampak
riuh dengan teriakan strike…….strike…..
strike ini yang membuat ramai dan apa
yang dirasakan teman-teman yang telah
mendapatkan kejutan dari sensasi casting
ikan gabus, kurang lebih 1 jam di spot
pertama kami memutuskan untuk pindah
ke spot berikutnya (Ke-2). Di Spot kedua
ini umpan casting/lure yang digunakan
bisa bermacam-macam karena danau kali
ini cukup bersih sehingga dapat menggu-

nakan umpan/lure jenis Spiner bait, jump
frog, soft bait, hard body frog, hallow
body frog, dan jenis lainnya.
Awhie kali ini yang punya kesempatan
strike terlebih dahulu, yang merasakan
sensasi ikan gabus wow… mantap lho
katanya sembari menarik rodnya yang
disambar dan menggiring ikan gabus
ke tepi danau. Di susul umpan casting
Jump Frog hasil rautan (Handmade) Aryo
yang di lempar jauh ketengah dimainkan
dengan sedikit gerak dan perlahan nampak
gelombang kecil yang langsung memotong
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Aspul dan Awhie bangga menunjukkan hasil
tangkapan gabus.
DARWIN NATA/FISHING ADVENTURE EAST BORNEO

jalur umpan dari samping byur………Asik
strike saya dapat juga nih… wah lumayan
buat lauk makan siang katanya sambil
menggiring ikan gabus ke tepi danau.
Di spot kedua ini semua teman-teman
dari Fishing Adventure East Borneo juga
kembali mendapatkan strike yang silih
berganti sehingga suasana manjadi ramai,
riuh dan seru dengan terikan temanteman yang umpan castingnya disambar

ikan gabus.
Tepat jam 12 siang kegiatan casting
ini kami putuskan untuk istirahat makan
siang bersama. Semua hasil tangkapan
dengan teknik casting ikan gabus dari
teman-teman Fishing Adventure East
Borneo langsung di bersihkan dan siap
untuk dibakar sebagai lauk makan siang.
Beberapa teman ada juga yang menyiapkan tempat untuk makan, membuat
sambal dan membakar ikan gabus, setelah
semua siap maka mulailah makan siang
bareng bahkan sembari menikmati santap
makan siang teman-teman ada yang bercerita bertukar pengalaman dan sharing
pengetahuan tentang teknik mancing
casting. Tampak kebersamaan, solidaritas, kekeluargaan dan silaturahmi yang
terjalin sangat erat di komunitas ini.
Setelah dirasa cukup istirahat casting
ikan gabus kami lanjutkan kembali, hasil
casting kali ini ada juga yang membawa
pulang untuk menjadi santapan makan
malam bersama keluarga di rumah. Jam
3 sore casting ikan gabus kami akhiri dan
akan kami lanjutkan di trip-trip yang
akan datang. Salam Mancing mania dari
”Fishing Adventure East Borneo” rajin
pangkal strike!!ldarwin
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MANCING DI ALAM LIAR

ANTARA HOBBY & KONSERVASI
Sungai Cimanuk - Garut Jawa Barat

S

eberapa peduli para penghobi
mancing dalam menjaga ekosistem
perairan, baik itu di laut ataupun
di air tawar? Memang belum ada data
akurat atau klaim dari suatu lembaga
yang mensurvey langsung akan aktifitas
memancing yang merugikan, terkecuali kegiatan illegal fishing seperti
menangkap ikan menggunakan bahan
kimia, bom, setrum, dan bahan lainnya yang menyebabkan kerusakan dan
terancamnya kehidupan bawah laut.
Namun tahukah anda bahwa membuang
sampah sembarang ketika kita memancing juga menjadi salah satu penyebab
kerusakan ekosistem, baik saat mancing
di laut ataupun di air tawar. Terkadang
kita lupa ketika membawa bekal dari
yang kita bawa untuk konsumsi selama
trip, dengan tanpa disengaja sampah
plastik terbuang tertiup angin atau

tanpa kita sadari bahwa kita lupa telah
membuang plastik bekas kemasan roti
ataupun makanan ringan lainnya.
Untuk itu pentingnya kesadaran individu ketika usai membuka makanan yang

Foto bersama dengan hasil tangkapan ikan
hampala/jongjolong
AKTO
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dikemas dalam plastik untuk langsung
dibuang ketempat sampah yang telah
disediakan pada kapal atau tong sampah
pada area mancing atau mengumpulkan
sampah pada kantong sampah dan membuangnya setelah melakukan aktivitas
memancing.
Begitu pula dengan kegiatan peduli
terhadap ikan endemik, ikan langka,
atau ikan yang mendekati kepunahan.
Memang kembali lagi belum adanya
aturan di Indonesia menjelaskan spesies
ikan apa saja yang digolongkan langka
dan tidak boleh dibawa, maksudnya
ialah dengan cara memancing catch and
realese.
Jika ada pun masih minim para mania
yang mengetahui akan peraturan yang
dibuat, maklum minimnya sosialisasi.
Namun perlu di acungkan jempol pula
untuk para mania yang telah peka akan
keberadaan ikan yang dianggap sudah
mendekati langka atau menjaga ikan
endemik, dari banyak cara yang umum
diketahui ialah dengan memancing CnR
atau menangkap ikan dengan cara dipancing dan dikembangbiakan lalu dikembalikan kehabitatnya.
Menurut, Yan Yan FM yang aktifdi

sosmed facebook atau lebih akrab disapa
‘Yyf’, hobi memancing di alam liar (Wild
Fishing) dengan teknik casting adalah
sebuah hobi yang sangat menyenangkan.
Selain kita akan lebih dekat dengan alam
kita juga akan secara otomatis berempati
untuk menjaga kelestariannya. Apalagi
ikan target merupakan ikan idaman bagi
para castinger yang di sebagian daerah
hanya bisa dilakukan ketika musim
kemarau saja, tentunya menjadi sebuah
kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu.
Adalah sungai “Cimanuk” yang mengalir dari daerah Garut hingga bermuara
di Indramayu Jawa Barat, sungai ini
menjadi target spot casting ketika musim
kemarau. Adapun ikan yang menjadi
target adalah “Hampala microlepidota”
atau dengan nama lokal “Jongjolong”
khas Cimanuk.
Keberadaan ikan ini sebetulnya sudah
sangat jarang atau langka dikarenakan
faktor alam (lahar dingin Gunung Papandayan) dan juga faktor manusia yang
menjadikan ikan ini sebagai ikan konsumsi bahkan diperjualbelikan. Minimnya
pengetahuan tentang pentingnya menjaga ekosistem khas Cimanuk menjadikan
beberapa jenis species mulai langka dan

Shio (Jakarta) berhasil strike ikan Hampala
untuk kedua kalinya.
AKTO
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Vicky (Bekasi) berhasil strike pertama ikan
hampala.
AKTO

sebagian dinyatakan sudah punah.
Hal ini yang memicu Yyf untuk melakukan sesuatu agar keberadaan beberapa
species khas Cimanuk ini tetap ada. Setelah berhasil melakukan “Catch, Breeding
and Release” (CBR) untuk jenis ikan
Balar (Puntius bramoides) maka sekarang
akan diupayakan untuk melakukan hal
yang sama terhadap species Hampala.
Yang akan bekerja sama dengan Enclave
Conservation yang dikepalai oleh Bapak
Yoyo Budiman.
“Saya (YanYan-red) yang tergabung
pada Forum Komunikasi Castinger Indonesia (FORCASI), Hampala Catch and
Release Club yang berbasis di Yogyakarta
dan Group West Java Wild Fishing
Anglers (WJWFA), yang bermarkas di
Bandung dengan salah satu kegiatannya
adalah konservasi terhadap ikan Native/
Khas Jawa Barat akhirnya mengundang
beberapa castinger dari Bandung, Bekasi
dan Jakarta untuk menjajal Wild Fishing
di Cimanuk dan hasilnya sangat memuaskan.
Pada trip kali ini sungai Cimanuk
sedang “berbaik hati” dengan “meluluskan” Vicky Hprasetyo (Bekasi), Yandi
Agustian (Bekasi), Awan Jr (Bandung) dan

Taufiq (Bekasi). Beberapa ekor Hampala berhasil dinaikan yang selanjutnya
direlokasi di kolam khusus dan akan
dilakukan Breeding di kolam Enclave
Conservation yang berada daerah Bogor
dan Cianjur.
Goal dari kegiatan ini adalah akan
mengembalikan anakan hasil breeding
kembali ke habitat aslinya. Semoga hal
kecil yang kami lakukan ini sedikitnya
akan menjaga keberadaan Hampala/
Jongjolong khas Cimanuk dan memberikan edukasi tentang pentingnya Catch
and Release/CNR atau Catch, Breeding
and Release/ CBR bagi para pemancing
lokal untuk sama-sama menjaga habitat
asli Sungai Cimanuk dari kepunahan.
“Salam Lestari dari Tanah Priangan,” ujar
Yyf dengan tersenyum.
Ini merupakan salah satu bentuk
kepedulian dari Yyf dan kawan-kawan
yang menandakan ajakan bagi para
mania dimanapun untuk turut andil dan
berpesan dalam keberlangsungan ikan
native atau endemik, serta tetap menjaga lingkungan khususnya di area spot
memancing, baik itu mancing wild atau
air tawar dan air asin atau laut.lndi
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BEDAH PIRANTI

MAGURO DEEP X

Spool Assy &
Double Drag
Washer

Frame

M

AGURO DEEP-X, ril overhead
berkualitas dengan harga terjangkau, dengan rangka, bodi dan
handle berbahan aircraft-grade aluminum
serta sistem gir penggerak berbahan
stainless steel.
Ril ini memiliki rasio 4.0:1, terdapat
9 buah ball bearings berbahan stainless
steel, 1 bearing anti-reverse berbahan
stainless steel yang di-backup oleh sistem
Ratchet Dual-Dock, serta sistem pengereman jenis Lever Drag dengan 2 buah
kampas/drag washer berbahan carbontex
yang super tangguh.
MAGURO DEEP-X tersedia dalam size
500 (untuk kelas senar PE 4) dan 600
(untuk PE 5) dengan versi handle kanan
atau kiri. Khusus size 600 tersedia dalam
tipe Narrow Spool (kode N/NL) dan Wide
Spool (kode W / WL) yang kapasitas
senarnya lebih banyak. Dengan berat
Model Number
586,7gr pada size 500. ldp
MDX-600 W		

Rachet Dual Dock
Drag Adjuster

Frame Cover
& SS Drive
Gear

Line Capacity PE [ No. / m ]

Gear Ratio

Weight (gr)		 Max Drag (kg)

Bearings

PE 5 / 500m										

4.0 : 1

586.7		 15		

9+1
9+1

MDX-600 N		

PE 5 / 450m										

4.0 : 1

586.7		 15		

MDX-600 NL

PE 5 / 450m										

4.0 : 1

586.7		 15		

9+1

MDX-600 WL

PE 5 / 500m										

4.0 : 1

586.7		 15		

9+1

MDX-500 W		

PE 5 / 400m										

4.0 : 1

545		 15		

9+1

MDX-500 WL

PE 5 / 400m										

4.0 : 1

545		 15		

9+1
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KAMIKAZE DEFECTOR 3500
Piranti kenamaan kamikaze meluncurkan ril terbaru, yaitu Kamikaze Defector
3500. Ril dirancang khusus menggunakan
teknologi komputerisasi menciptakan hasil
keseimbangan pada rotor menjadi sangat
sempurna. Bahan berkualitas lain yang
tertanam pada ril ini seperti body and
rotor rigid aluminum special gear drive
mechanism for ultra light. Dual propulsion anti twist line roller. Menggunakan
aplikasi gear ratio 5.2 : 1 max drag 25 lbs
dan tak kalah menariknya ril ini memiliki
10 + 1 ball bearings. Dengan warnanya
yang hitam reel ini begitu elegan dan
sangat cocok digunakan untuk kaum
wanita yang menyukai tantangan dalam
dunia mancing. Reel ini tersedia dalam
ukuran 2500,3000,3500.lsmg

Spool

Handle

Drag Knob

Body & Rotor

Model Number

Line Capacity PE [No./m]				

Gear Ratio

Weight (gr)

Max Drag (kg)

Bearings

Defector 3500

0.26, 0.285, 0.31									

5.2:1

325.6

25

10 + 1
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EXORI VENUS 500
Kini telah hadir ril spinning varian terbaru dari exori, ril ini merupakan model terbaru dan
tangguh ketika Anda fight dengan ikan buruan. Ril Exori Venus 500 memiliki design body
yang menarik dan spool pada ril berbalut bahan alumunium. 4 ball bearings tertanam pad
ril Exori Venus 500. Handle pada ril dibuat untuk memudahkan penggunanya, Anda hanya
tinggal menekan handle dengan satu sentuhan untuk memfungsikan dan menggunakannya.
Reel ini sangat ringan untuk dibawa kemana pun Anda mancing bersama keluarga.lrn
Model Number

Line Capacity PE [No./m ]			

Gear Ratio

Weight (gr)

Bearings

Venus 500		

0.20-17, 0.25-100, 0.30-60				

5.2:1

151.1

3+1

HINOMIYA PREMIUM HLP 32-9 CM-28 DAN 35 GR
Dengan proses teknologi yang terbaru, Hinomiya memperkenalkan umpan jigging
terbarunya yaitu hinomiya premium Runner Vibe, menjawab tantangan pemancing
jigging yang kini membooming, Runner Vibe di desain khusus dengan model long cast
system (body ringan dan lontaran yang jauh), Bentuk unik dan action luar biasa (untuk
dipakai dalam medan tertentu ), dan umpan runner vibe ini juga sangat istimewa
karena selain dipakai pada laut juga dapat dipakai pada medan air tawar.larp
Model

Length

Weight (g)

Colour											

Action

HLP 32

90

28			

002, 003, 006, 008, 010		

Sinking/Vibrating

HLP 32

90

35			

002, 003, 006, 008, 010		

Sinking/Vibrating
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ABU GARCIA ROCKET RIVER
Abu garcia meluncurkan minnow terbaru yang di beri nama Rocket River. Minnow ini
merupakan minnow terbaik dikelasnya,dibuat dengan teknologi tinggi dengan memperhatikan balance pada minnow sehingga menghasilkan action yang sempurna. Minnow
Rocket River memiliki beberapa varian corak yaitu Spotty Golde, Chartreuse, Yellow
Head, Silver Green, Yellow Tiger, dan Atlantic. lsmg

JACKALL SQUAD MINNOW 80
Satu lagi product terbaru jepang “jackall” hadir meramaikan persaingan pasar
lure di indonesia. Jackall Squad Minnow ini salah satu dari sekian model yang
hadir di Indonesia, khususnya di Aneka Raya Pancing, umpan jackall ini sudah
dapat ditemukan di toko pancing tertentu di seluruh Indonesia, dan pada saat
Indonesia fishing show yang baru lewat bulan may 8-10 2015 yang lalu di pluit
junction Jakarta utara, umpan ini resmi diperkenalkan dan mendapat sambutan
yang meriah dari penggemar minnow di Jakarta.larp

MAGURO CARNIVORE SE
MAGURO CARNIVORE SE adalah varian joran spinning sambung dua yang khusus diciptakan bagi para pehobi kompetisi/lomba
mancing. Blank high-carbon content yang digunakan joran ini telah diperkuat dengan cross-wrapped carbon tape agar menghasilkan lifting power yang lebih besar. Memaritnya menggunakan FUJI Alconite, sementara reel seat-nya menggunakan
FUJI DPS yang penguncinya berbalut busa EVA sehingga genggaman tangan jadi lebih nyaman.
MAGURO CARNIVORE SE yang tersedia dengan ukuran 165 & 180 cm ini juga dilengkapi “kuku” penahan
berbahan aluminium di bagian belakang; fitur yang bermanfaat saat menggunakan cagak/rod stand alagalatama/lomba mancing. Dengan Berat 153.7gr, panjang 168 cm pada saat joran terpasang, dan
86.5 cm apabila joran terpisah.ldp
Model Number

Length (m)

Open Length (cm)

No. of Section

Lure

Line

MCS2 - 165 M

1.65			

86.5									

2			

4 - 18

8 -16 lbs

MCS2 – 180 M

1.80			

94									

2			

4 - 18

8 -16 lbs
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Showroom berisi peralatan mancing yang
lengkap dan ruang yang nyaman.
DUNIA PANCING

D

unia Pancing didirikan pada tanggal
8 Agustus 2002 dengan tujuan
utama menjadi one-stop shopping
peralatan mancing terbesar di Indonesia.

Kami menyediakan berbagai macam
kebutuhan mancing dari joran big game
hingga joran tradisional, dari ril kelas
berat hingga ril super ringan. Melayani
pembelian jumlah besar untuk pelanggan
grosir juga menerima pembelian eceran.
Dunia Pancing memiliki visi untuk selalu
menyediakan produk pancing berkualitas
tinggi bagi pemancing di seluruh Indonesia
dengan harga yang terjangkau dan bisa
dibeli dimana saja. Bekerja sama dengan
agen-agen grosir kami yang tersebar di
seluruh daerah sehingga konsumen tidak
akan menemui kesulitan untuk membeli
produk kami.
Kepuasan pelanggan itulah yang menjadi misi Dunia Pancing. Agar hal tersebut
tercapai, kami secara terus menerus
memperbaiki dan mengembangkan produk
kami, menjalin hubungan yang baik
dengan para agen dan pembeli eceran
dimanapun mereka berada. Tanpa kenal

PERALATAN MANCING TERLENGKAP

BISA BELI GROSIR/ECERAN
Dunia Pancing
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lelah membangun sistem pelayanan yang
baik kepada konsumen dengan semangat
dan kerendahan hati dalam jiwa para
karyawan.
Showroom yang didesain menarik
dengan ruang yang lebih leluasa bagi
anda, keluarga dan teman-teman sewaktu
berkunjung untuk melihat produk-produk
yang akan anda beli. Showroom Dunia
Pancing adalah showroom peralatan dan
perlengkapan mancing terbesar yang
menyediakan produk dari merk-merk
terkenal seperti Maguro, Tenryu, Strike 2,
Kaizen, YGK, Owner, Ryobi, Line Winder,
Magic Carbon, Prokatsu, Times, Shidai,
Water King, dan lainnya. Komitmen kami,
yaitu harga rendah dan pelayanan yang
baik. Kami terus berusaha menjaga reputasi yang telah dibangun dengan susah
payah oleh pendahulu kami. Kami juga
sangat beruntung karena banyak staff
senior yang setia melanggengkan komitmen ini. Anda bisa mengandalkan mereka
untuk mendengar pertanyaan anda dan
meminta saran. Demi memperluas cakupan layanan, Dunia Pancing hadir juga di
kawasan Gunung Sahari, Jakarta utara.
Silahkan datang kunjungi kami, anda
akan mendapat sambutan hangat dan bisa

melihat secara langsung produk-produk
kami yang berkualitas. Staff kami yang
sangat berpengalaman akan dengan
senang hati berbagi pengetahuan seputar
olahraga luar biasa ini, mancing. Anda
tidak akan dibingungkan lagi oleh hal-hal
dalam kegiatan mancing yang asing bagi
anda karena anda akan mendapat penjelasan yang terperinci.
Bekerja sama dengan IFT, kami menyediakan program membership (anggota)
yang memberikan keuntungan dan nilai
lebih bagi pelanggan retail, seperti:
1. Bingkisan untuk member baru
2. Diskon member
3. Point reward
4. Perhelatan mancing khusus member
5. dan lain-lainnya
Kami berharap anda bisa menyempatkan diri mengunjungi kami di:
Komplek Sentra Latumeten Blok C 23/24
Jl. PROF. DR Latumeten No. 50 Jakarta
11460 Tel. +6221 56975501
Jl. Gunung Sahari Ancol No. 13 Blok B3
Jakarta Pusat Tel. +6221 6459649 atau
mengunjungi website kami: www.duniapancingindonesia.com

Salah satu showroom Dunia Pancing yang
berada di Komplek Latumenten.
DUNIA PANCING
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EVENT

LAUNCING WEBSITE

WWW.MANCINGMANIA.COM

Indonesia Fishing Tackle Exhibition 2015

H

ai para mania, pameran piranti mancing telah diselenggarakan pada tanggal 08-10 Mei 2015, yang diberi tajuk Indonesia
Fishing Tackle Exhibition (IFTE 2015). Di salah satu stand, Tabloid Mancing Mania pun hadir untuk memperkenalkan Tabloid
Mancing Mania dalam versi digital. Setelah beberapa bulan vakum untuk mempersiapkan diri dari versi cetak menjadi versi
digital, akhirnya Tabloid Mancing Mania sudah mulai dapat didownload langsung dari web mancingmania.com! dan setiap bulan
dan bisa diperoleh secara gratis !
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Tabloid Mancing Mania melalui mancingmania.com ingin selalu membawa
keceriaan dan memberi informasi mancing
untuk para Mania di seluruh Indonesia.
Selain itu ingin juga mengembangkan
potensi bisnis mancing Indonesia dan maju
bersama brand owner dengan memprioritaskan informasi produk, distributor
dan partner brand owner kepada para
mania. Mancingmania.com pun ingin ikut
serta dalam menjaga lingkungan dan
memperkenalkan praktek memancing yang
baik kepada para mania. Itulah visi yang
diusung oleh mancingmania.com.
Selama 3 hari mengikuti mengikuti
pameran ini, mancingmania.com membagikan souvenir kepada setiap pendatang
yang bersedia mengisi formulir member
mancingmania.com. Tidak hanya itu saja,
setelah mengisi formulir member juga
berhak mendapatkan nomor undian berhadiah yang diundi pada hari ketiga dengan
total nilai hadiah sebesar Rp. 10.000.000.
Selain itu kami juga menyediakan photo
booth buat para mania sebagai kenangkenangan kepada para mania yang datang
ke pameran untuk foto bersama keluarga,
teman, pacar, dan sahabat. Pada pameran ini kami juga memberikan informasi

mengenai bedah reel untuk pengetahuan
bagi para mania bagaimana cara membuka
reel, mengenal bagian-bagian di dalam
reel serta dapat memperbaiki atau mengganti part yang rusak. Untuk demo senar,
diperkenalkan produk Relix Hollow braid
yang dapat di koneksikan ke senar nylon
atau fluorocarbon sehingga para mania
bisa membuat sendiri leader yang kuat.
Hari ke-3, 10 Mei 2015 pukul 17.00
akhirnya undian diadakan. Hadiah-hadiah
diserahkan secara langsung kepada pemenang yang berupa uang tunai Rp. 100.000
untuk 20 orang, Rp.200.000 untuk 5 orang
dan hadiah utama masing-masing mendapatkan 1 set alat pancing terdiri dari reel,
joran, senar dan tas pancing untuk 2 orang
pemenang.
Lomba dan hadiah tidak berhenti di
acara IFTE 2015 saja, karena hasil photo
booth di stand mancingmania.com pun
dilombakan pada tanggal 21-31 Mei 2015
dan para pemenang akan mendapatkan
hadiah dari para sponsor. Web mancingmania.com akan memberikan informasi–informasi untuk para mania diseluruh Indonesia
mulai dari piranti mancing, spot, kapal,
toko, kolam, serta membantu usaha kecil
dalam memperkenalkan bisnisnya. lulfa

Photobooth session bersama seluruh crew dari
mancingmania.com
MM
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PERNIK

I

kan mudskipper adalah anggota subfamili Oxudercinae (suku
Periophthalmini), dalam keluarga Gobiidae (Ikan roket/
bloso). Mereka benar-benar ikan amfibi, ikan yang dapat
menggunakan sirip dada untuk berjalan di darat.
Menjadi amfibi, mereka secara unik disesuaikan dengan intertidal habitat, tidak seperti ikan lain di habitatnya tersebut yang
bersembunyi bawah rumput laut atau di kolam pasang surut .
Ikan ini cukup aktif saat keluar dari air, makan dan berinteraksi
dengan satu sama lain, misalnya untuk mempertahankan mereka
wilayah. Mereka ditemukan di tropis, subtropis dan beriklim
daerah, termasuk Indo–Pasifik dan Atlantik pantai Afrika.
(sumber : www.lihat.co.id)

IKAN MUDSKIPPER
Ikan yang Dapat Berjalan di Darat
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RAGAM
Pemandu Mancing

PIK (PANTAI INDAH KAPUK)

TANJUNG PASIR

l
l

Awang: 0815 1461 9512 / 70280513
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: 085711539299/085693440788.
l

KM Teluk Jakarta :0818706853/081314183024
KM Robby : 08176616678/082112620998

PLTU ANCOL
l
l
l

Km.TDJ 1 : Kapten Jangkis 0858 8377 7204
Km.TDJ 2 : Kapten Tono 0815 1416 7050
Km TDJ 3 : Kapten Adul 0858 1024 8735

Info Klub Mancing

Info Lomba Mancing

1. Kamifc, Jl. Lodan Raya Ancol Komp. Lodan Center Blok

Pessel Fishing Tournament 2015 – 6-7 Juni 2015,
Tiket : Rp. 4.000.000/tim, Total Hadiah : Rp.
120.000.000, Tehnik mancing : Trolling, Popping,
Jigging, dan Mancing Dasaran.
Fun Fishing JakAngler Bareng SMG di P. Ayer – Tiket
: Rp. 300.000, Tanggal : 7 juni 2015, berangkat dari
Kamal pukul 04.30.
Fun Fishing Bersama DPGS – ke SMR. Tiket : Rp.
2.800.000/orang, Tanggal 12-14 Juni 2015, Kapal
Agung Kusuma, berangkat depan DPGS tanggal 11 Juni
2015, max. peserta 10 orang.

K No. 5-7 Jakarta Utara Telp. (021) 691 0050
2. Jakarta Fishing Club (JFC), Jl. T No. 7 Rt 04/10 Kebon
Baru/Tebet/Jakarta Selatan Telp. (021) 828 2571/
0813 8979 7819
3. Nestle Fishing Club, d/a Kejayan, Pasuruan Jawa
Timur HP. 0813 307 84225/Aliandi
4. Wahana Fishing Club (WFC), d/a Wahana Artha
Building FI 4 Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat
Telp: 0888 135 7092/Boy Budi atau 0888 911 5139/
Risdanto

Banyolan
KAKI KAMBING
Dalam sebuah pelajaran matematika, Ibu guru bertanya kepada murid.
Ibu Guru : Kaki ayam ada berapa, Bonar ?
Bonar : Dua bu
Ibu Guru : Bagus, sekarang jojon, kaki kambing ada
berapa ?
Jojon : Delapan Ibu Guru
Ibu Guru : Bagaimana bisa begitu ?

Jojon : Coba hitung, 2 kaki depan, 2 kaki belakang, 2
kaki kiri dan 2 kaki kanan. Kan 2+2+2+2=8
Ibu Guru : Jojon, sungguh pintar kau seperti pejabat
saja.

Info Kolam Pemancingan
KOLAM HARIAN, KILOAN & LOMBA
1. Raja Pancing, Jalan Cangkuang, Cilebak, Cibaduyut,
Bandung. Telp. (022) 9349-2117.
2. Ratu Mas Ayu, Jalan Padalarang-Purwakarta Km 27,
Bandung. Telp. (022) 680-5522.
3. Balong Hardi Sumedang, Jln. Raya Bendungan
Kelapa Dua Desa Margamukti Sumedang, Telp.
(0261) 205062.
4. Palem Semi 89, Jl. Palem Putri Raya Perum.
Palem Semi, Tangerang (10 menit dari super mall
karawaci) Telp. (021) 2713 6509.
5. Angke Elok, Kampung Duren Seribu, Sawangan
Parung
Telp. (0251) 860 4640
6. Mina Puri, Pojok Ciledug Tangerang Telp. (021)
9424 0478/ 08888 424798
7. Fishing Valley, Jl. Pemda Raya No.107, Bogor
Telp. (0251) 9577 556/8662 808
8. Adhiraja Depok, Jl. Karya Bakti Gang Anggrek Rt
002/05 Tanah Baru, Depok Telp. 0852 80000 898/
Maladi
9. Lele Lobunta Angler ‘s, Jl. Ir Soekarno, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat
10. Mentari 78, Jl. Imam Bonjol Karawaci Tangerang
(Seberang Hotel Mentari) Telp. 0813 8182 5432

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

www.iftfishingstore.com
www.okepancing.com
www.pabrikpancing.com
www.pancingbersama.com
www.pusatpancing.co.id

|edisi #250 53

ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 /
Pin Bbm 54ACD3C9
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SENAR MONOFILAMENT NYLON, SENAR
MONOFILAMENT FLUORO CARBON DAN
SENAR BRAIDED PE
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enar Monofilament dapat dijabarkan
sebagai senar tunggal berpenampang
bulat yang memanjang dihasilkan
dengan proses extrusion (penarikan).
Senar Braided adalah senar yang dihasilkan dari proses braid (kepang). Bentuk
senar braided berbeda-beda. Penampang
senar braided 3 yarns berbentuk oval,
senar braided 4, 6, dan 8 yarns berbentuk

bulat persegi sedang senar braided 12 dan
16 yarns berbentuk hollow (seperti pipa
dengan rongga ditengah).
Senar Nylon yang dipasaran adalah
senar berbentuk monofilament/tunggal
dengan bahan Nylon. Senar Nylon pada
awalnya mengunakan Nylon 6. Pada
perkembangannya muncul bahan campuran Nylon Copolymer (Nylon 6/66)
yang mempunyai karakteristik senar yang
lebih unggul dibandingkan Nylon 6. Nylon
Copolymer mempunyai kekuatan knot
yang lebih baik dan lebih lentur. Mayoritas
senar Nylon yang dipasar sekarang adalah
senar Nylon copolymer.
Senar Fluoro carbon dipasaran adalah
senar berbentuk monofilament dengan
bahan Poly vinylidene fluoride. Keunggulan dari Senar Fluoro carbon utamanya
di Index biasnya yang mendekati air
sehingga diasumsikan lebih tidak terlihat
didalam air.
Senar Braided PE di pasaran adalah

senar braided dari Bahan Multifilament
UHMWPE (Ultra High Molecular Weight
Polyethylene).
Tips pemilihan senar.
Senar Fluoro carbon umumnya direkomendasikan untuk senar leader karena
samar di air dan karakter senar yang tidak
berubah didalam air. Senar Fluoro carbon
kurang sesuai untuk dipakai sebagai senar
utama (main line) karena karakternya
yang kaku.
Senar Nylon adalah senar yang secara
umum cocok dipakai untuk segala jenis
memancing (All round fishing). Senar
Nylon boleh dikatakan sebagai salah satu
penemuan terbaik untuk senar pancing
yang pernah ada. Selama puluhan tahun
pemancing hanya memakai senar nylon
untuk senar utama dan senar leader.
Senar braided PE sesuai untuk pemancingan dengan uluran senar yang panjang
seperti Deep sea fishing, Mancing dengan
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castingan jauh dan Trolling karena senar
braided PE unggul di kekuatannya yang
jauh lebih baik dan perpanjangannya yang
kecil dibandingkan dengan Senar Nylon.
Senar kuat jelas bermanfaat karena kita
bisa memakai senar dengan ukuran lebih
kecil untuk mendapatkan kekuatan yang
sama. Kita bisa menggunakan reel yang
lebih kecil sehingga bisa lebih menikmati
momen mancing. Tenaga bisa Mania persiapkan untuk menghajar ikan saat strike.
Perpanjangan yang kecil jelas bermanfaat khususnya bila kita memakai senar
panjang. misalnya: pemancingan dasar
dengan uluran 150m, bila senar nylon
bisa memanjang 5%, maka bisa ada uluran
perpanjangan (spring effect) 7.5m. Artinya senar nylon akan mempunyai panjang
antara 150 m dan 157.5 m saat ada arus
sehingga senar akan kehilangan sensitifitas dan strike lebih tergantung pada
sambaran ikan. Sedangkan senar braided
dengan perpanjangan 1/2% hanya akan
mempunyai perpanjangan 75cm. Rentang
panjang 150 m–150,75 m sehingga senar
mempunyai sensitifitas yang baik.
Quote: “Perpanjanagan pada table
diatas adalah angka perpanjangan saat
senar putus (perpanjangan maksimal).

Perpanjangan Nylon 5% dan Braided ½%
pada contoh perhitungan ini adalah perpanjangan normal saat senar dipakai”
Kekurangan dari Senar Braided PE ialah
terapung, kekuatan knotnya yang rendah
dan tidak transparant. Juga untuk situasi
tertentu senar braided kurang tahan gesekan karena terbuat dari micro fibers.
Karena senar braided mempunyai
sensitifitas yang tinggi, senar atau joran
lebih rawan putus dan mulut ikan bisa
robek saat strike. Perlu pengaturan drag
reel yang sesuai.
“Bila diibaratkan dengan pisau, maka
senar braided adalah pisau yang sangat
tajam. Perlu pengetahuan lebih untuk
mendapatkan manfaat optimal.“
Dengan kekuatan senar braided yang
tinggi dan perpanjangan yang sangat
rendah, perlu pemahaman dan pemakaian
yang benar supaya tidak terjadi hal- hal
yang tidak dikehendaki. Selalu memutus
senar braided dengan gunting, jangan
memutus senar karena bisa berbahaya.
Jangan sampai jari atau bagian tubuh
para mania terbelit senar braided saat
mancing karena senar bisa memotong jari
sampai putus ataupun melukai bagian
tubuh lainnya.lmm
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