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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Hampir sebagian kolam pemancingan pada waktu bulan Ramadhan tutup selama satu bulan penuh, tidak terasa bulan suci Ramadhan yang penuh berkah, hidayah, dan ampunan akan segera berakhir. Dimana umat muslim akan merayakan hari kemenangannya,
Kami dari jajaran redaksi tabloid mancing mania mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H”, Mohon Maaf Lahir dan Batin.
Barangkali kami selama ini kami memiliki kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian
masyarakat Jakarta setiap akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, mereka berbondong-bondong untuk mudik bersama. Bersilaturahmi
kepada sanak saudara, keluarga, maupun kakek dan nenek. Untuk mengisi liburan sebagian para mania mancing sudah mempersiapkan perlengkapan mancing baik dikolam maupun dilaut. Pemancingan diluar kota Jakarta terlihat begitu ramai dikarenakan
sebagian para mania mancing mengajak keluarga untuk mengisi waktu liburannya. Mancing sambil bersilaturahmi memang membawa
keceriaan dengan para kerabat maupun teman- teman. Dalam edisi kali ini kami membahas trip bagaimana indahnya mancing di raja
ampat, warta club, dan simpul. Selamat membaca...
Salam strike
Redaksi

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Akto Widianto. Desain Grafis: Luthfi,
Indigo, Imelda. Koresponden: M. Iskandar (Cirebon), Eko Ardi (Balikpapan), Ariffin Dungga (Paris, Perancis), Subagyo Slamet (Bekasi), Irwan Riduan (Tangerang).
Divisi Commercial: Ulfa. Bagian Umum: Egi.
Kontak Iklan: Ulfa. Email: mancingmaniaonline@gmail.com. Website: www.mancingmania.com. Facebook: mancingmaniaonline. Alamat Redaksi, Sirkulasi & Iklan: Komplek Sentra Pangeran Jayakarta Jl. Pangeran Jayakarta Ruko 129 Blok C No.32 Jakarta Pusat. Telepon/Faksimili: (021) 6245926
Rekening: Bank BCA, a.n PT. Sarana Informasi Mancing No. 084 3080 551. Majalah Mancing Mania dipublikasikan oleh PT. Sarana Informasi Mancing.
Redaksi menerima kiriman naskah yang sesuai dengan rubrik yang ada. Naskah diketik pada kertas kuarto, 2 spasi, dan sertakan foto pendukung, dalam bentuk cetak
atau disket/CD dengan kualitas yang bagus. Bagi naskah yang memenuhi syarat, akan kami muat dan mendapat imbalan sepantasnya.
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FOKUS

SANTAI DAN RILEKS

REKREASI SAMBIL MANCING

Pemancingan Permata Hijau - Jayapura

K

ali ini kita diajak untuk mengenal
salah satu lokasi pemancingan
di ujung timur Indonesia, tepatnya di kota Jayapura. Untuk dapat
mencapai tempat ini membutuhkan
waktu 1 hingga 1,5 jam berkendara bila
berangkat dari Jayapura atau jika lokasi
Anda berada di sekitar kota Abepura,
hanya butuh waktu sekitar 30-45 menit
berkendara untuk mencapai Permata
Hijau. Sebagai informasi tambahan,
Kota Abepura sendiri adalah kota yang
berada di lintasan jalan antara Bandara
Sentani menuju Jayapura.
Ketika memasuki wilayah Kolam
Pemancingan Permata Hijau, dihadapan
Anda akan merasakan pemandangan
alam Papua yang begitu eksotik dan
indah. Lokasi ini tidak hanya menyediakan sarana untuk rekreasi pancing
saja. Terdapat juga area untuk kegiatan outbond, aula pertemuan untuk
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Area kolam pemancingan yang luas dan
nyaman untuk lomba.
MM

acara-acara gathering perusahaan atau
keluarga besar. Dan yang pasti untuk
urusan perut bagi pengunjung tersedia
pula restoran, dan tempat bermain
anak-anak.
Dengan luas area 4 hektar, lokasi ini
sangat cocok sebagai tempat bersantai
bersama keluarga, dan rekan bisnis

untuk melepaskan kepenatan pikiran
sambil melakukan aktifitas mancing.
Tempat ini menjadi menarik karena ada
semacam pondok-pondok kecil di tepi
kolam, terdapat lebih dari 70 pondok
pemancingan yang tersedia ikan bawal,
gurame, patin lele, nila dan mujair.
Berawal dari proyek pengembangan
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di tahun
1995-1996, ternyata menjadikan Pemancingan Permata Hijau berkembang
menjadi salah satu tempat pariwisata
dan dapat memenuhi kebutuhan warga
Kota Jayapura yang haus akan wisata.
Pembibitan di lokasi pemancingan
Permata Hijau tidak hanya sekali dua
kali saja diadakan. Permata Hijau pernah menjadi tempat peluncuran bibit
varietas ikan nila F-1 yang adalah hasil
perkawingan Ikan nila GESIT (Genetically Supermale Indonesian Tilapia)
dengan nila JICA (The Japan International Cooperation Agency).
Ikan nila GESIT adalah hasil rekayasa
genetik dari Tim Balai Besar Budidaya
Ikan Air Tawar Sukabumi. Sedangkan
nila JICA merupakan produksi dari BBAT
Jambi. Bibit unggulan induk jantan
dianggap mampu untuk mengembangkan
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varietas nila GESIT yang akhirnya dapat
mensuplai pembenihan dan penyediaan
bibit ikan unggulan kepada masyarakat
luas.
Selain menyebarkan bibit, juga
diadakan Sosialisai CBIB, yaitu Cara
Budidaya Ikan Yang Baik dan CPIB (Cara
Pembenihan Ikan Yang Baik). Dengan
program ini pemeritah setempat berharap masyarakat dapat membudidayakan
ikan di Jayapura dan sekitarnya dan
menghasilkan ikan-ikan unggulan.
Lomba mancing pun kerap diadakan
di Permata Hijau. Melalui event-event
galatama yang sering diadakan menjadi
satu sarana hiburan bagi masyarakat
dari 3 kabupaten terdekat. Para mania
mancing juga dapat menyalurkan bakat
dan hobi memancingnya. Kegiatan ini
juga bermanfaat sebagai ajang silaturami dan sarana menjalin kemitraan
dengan pihak-pihak penyelenggara
lomba galatama.
Menurut catatan dari pemilik kolam,
antusiasme pada kegiatan lomba
rupanya cukup besar, terbukti dengan
jumlah peserta suatu lomba yang tidak
tanggung-tanggung, pernah mencapai
500 orang. Bahkan pernah juga menca-

pai 1000 orang peserta lomba macing.
Jika Anda berminat dan sedang berkesempatan berada ke wilayah Jayapura,
Sentani atau Abepura, jangan lupa
untuk mampir dan mencoba serunya
mancing di Pemancingan Permata Hijau
yang berlokasi di Jl. Bendung Tami,
Koya Barat. Soal akomodasi penginapan
dan tempat makan, tidak perlu bingung,
karena di sini pun terdapat 6 unit penginapan dan restauran yang menyajikan
makanan untuk memanjakan lidah anda.
lberbagai sumber

Peta lokasi untuk menuju pemancingan
Permata Hijau
MM
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SPOT STRIKE GT DAN TENGGIRI

ASLI DARI PAPUA BARAT
Pulau Misool, Raja Ampat

|edisi #251 9

TRIP

I
Salah satu anggota team berpose dengan GT
hasil tangkapannya
IRWAN

ni salah satu perjalanan memancing
saya di Papua Barat, tepatnya di Pulau
Misool Raja Ampat, pulau yang sangat
indah dan belum banyak pemancing yang
mengunjungi daerah ini, dan akan terkesima untuk beberapa saat, bagaimana
tidak, satu ciptaan Tuhan yang sangat
indah, gugusan pulau-pulau karang yang
menjulang tinggi, dengan kejernihan air
yang sangat bening seperti kaca.
Ini bukan bualan atau hoak, keberuntungan yang saya dapatkan ialah karena

karunia Allah Subhanahuwataala yang
membentuk alam di Misool, yang saya
dapat saksikan langsung oleh mata kepala
sendiri. Malah ada teman dari Eropa yang
ikut dalam petualangan ini, menyebutkan bahwa “Misool satu-satunya tempat
di dunia yang sangat indah dan potensi
ikan yang sangat banyak terutama Giant
trevally atau Bubara dan Spanis Mackarel
atau Tenggiri” katanya.
Keindahan alam yang terbentang luas
di Misool juga diiringi dengan populasi
ikan yang sangat banyak, karena kondisi alam yang sangat mendukung dan
dibarengi dengan konservasi alam yang
sangat terjaga. Inilah salah satu destinasi
memancing yang sangat diharapkan oleh
para pemancing atau angler diseluruh
dunia. Tidak banyak pemancing yang bisa
merasakan spot yang seperti ini, malah
kadang merasa spot memancing di Indonesia kurang menjanjikan strike, padahal
banyak lokasi yang bisa di kondisikan
menjadi spot memancing layaknya di
Misool Raja ampat ini, tentunya dengan
menjaga dan melestarikan alam tersebut.
Gugusan karang yang tinggi dengan
tubiran yang bisa terlihat langsung dari
atas air, menambah sensasi yang lain saat
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kita mengunjungi salah satu spot di Balbul
lol, rasanya sudah tidak sabar untuk
melempar umpan ke dalam air yang sangt
jernih tersebut. Kita tidak akan melihat
gerakan si selar raksasa atau Giant Trevally di dalam air yang jernih, namun saat
Lure (umpan buatan) seperti Popper atau
Minnow di lempar pada posisi tertentu,
akan membuat kita tertegun bahkan berteriak sekuat-kuatnya dengan lengkungan
joran yang sangat indah dipandang mata
serta nyanyian reel yang sangat terasa
merdu di telinga.
Byuuuurrrr, gubrakkkk, Treeeettttttttt,
atau sreeeeeeeeengtttt, sulit saya
menjelaskan dalam kata-kata kata, saat
reel berbunyi pertanda ikan sudah mulai
menarik popper atau minnow, detak jantung yang berpacu menaikkan adrenalin,
ditambah kesibukan motoris yang sudah
siap dengan manuver speed boat untuk
bisa menaklukan ikan yang menyambar
umpan terasa sangat dramatis.
Sesekali saya merasakan bobot yang
sangat berat saat umpan disambar, tidak
jarang pula popper kita dibawa terbang
ke udara saat tenggiri menyambar umpan.
Satu kali lempar atau One cast, bahkan
lebih tidaklah terlalu diperhitungkan para

angler, karena ikan menyambar umpan
sangat gila, sampai-sampai kawan dari
Eropa yang keturunan Turki dan sudah
menyiapkan stamina sedemikian rupa,
bahkan sampai melakukan gym di Jakarta,
menyerah saat strike GT yang ketiga, “No
more GT, no more carank sp” ucapnya.
Yang dalam bahasa Indonesia berarti
tidak ada lagi GT atau Tidak ada lagi ikan
sejenis GT yang ingin dia pancing, dan
menyatakan sangat puas dengan strike
Giant Trevally di Misool Raja Ampat yang
akan membuat anda menangis karena
bahagia.lIrwan Riduan SP

Strike ikan tenggiri berhasil di naikkan oleh
salah satu anggota team.
IRWAN
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A

syiknya mancing dan berbagai kebahagian terhadap sesama kembali
dilakukan oleh Pengepul Kertas
Bekasi Fishing Club dan Lenong di Kawasan
Pulau Tunda, Kabupaten Serang, Banten.
Acara mancing bareng di Rumpon atau Fish
Aggregating Divice (FADs) Kawasan Pulau
Tunda dan memberikan bantuan untuk
para lansia dan yatim piatu sebagai wujud
peduli lingkungan.
Kegiatan trip mancing dan bakti sosial
dimulai pada hari jumat 12 Juni 2015, Ary
Anglerboy, Didy, Wira, Hadi, Yunus, dan
saya berangkat dengan kapal satu yang di
nahkodai oleh Kapten Mamat berangkat
ke Pulau Tunda setelah menunaikan ibadah sholat jumat di Karang Antu, sedangkan kapal 2 dan kapal 3 akan menyusul
malam harinya.
Sampai spot pertama di karang Bondol sangat memukau, umpan yang baru
diturunkan Didy langsung disambar oleh
Kakap Merah alias Red Sniper, sedangkan Hady mendapatkan dua ekor ikan
Kerapu lumpur atau grouper ukuran 2 kg.
Kemudian ary berhasil mendaratkan ikan
Kerapu ukuran sedang, diikuti oleh wira
dan yunus.
Waktu sudah menunjukkan pukul 15.00

MANCING BARENG DAN

BAKTI SOSIAL

PKB FC dan Lenong - Rumpon Pulau Tunda
WIB, spot pertama disudahi, kemudian
kapal diarahkan menuju Pulau Tunda,
untuk loading logistik untuk bakti sosial,
membagikan kupon kepada para lansia
dan yatim piatu melalui ketua RT masingmasing, yang akan dibagikan esok hari
setelah trip malam dan pagi hari di
rumpon, yang sudah dipasang beberapa
bulan lalu disekitar Pulau Tunda.
Loading logistik selesai pukul 17.00,
kapal Makmur Jaya langsung menuju spot
rumpon selanjutnya, dikejauhan tampak
sinar matahari yang mulai meredup,
beberapa saat kemudian mulai tengge-

Semua anggota tim berpose dengan ikan hasil
tangkapan
IRWAN
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lam, Kapten Mamat mengarahkan kapal
menuju karang tempat ikan Kakap Merah
bersarang, malam itu kapal lego jangkar
di spot karang. Spot ini juga sangat bagus,
baru beberapa saat umpan di turunkan
dan menyentuh dasar karang, Mulailah
nyanyian reel berbagai merk bernyanyi
bersahutan, double strike, triple strike,
four strike sangat sulit diungkapkan
dengan kata-kata. Bertubi tubi sambaran
ikan Kakap Merah dan Kuniran, Berkalikali juga Ary angler, Didy, Hadi, Wira, dan
Yunus terus mendaratkan ikan, dengan
sigap ABK KM Makmur Jaya melepas ikan
dari kail dan menempatkan pada bak plastik yang sudah disiapkan, baru di transfer
ke cold box yang sudah mulai terisi oleh
ikan yang didominasi Kakap Merah.
Pukul 11.00 malam serangan mulai
kendor, karena arus mulai membuat timah
J5 tidak bisa menyentuh dasar karang,
timah J10 pun sudah tidak mampu cepat
mendapatkan serangan, Kapten Mamat
berinisiatif untuk pindah ke spot rumpon
selanjutnya, spot yang dituju adalah
karang Buntung, namun karena jarak yang
cukup jauh dan arus yang semakin kuat ,
diputuskan untuk menuju rumpon 3 yang
sudah dipasang sejak 2 bulan yang lalu,

Kapten Mamat memutuskan untuk melego
jangkar sambil menunggu arus mulai
kendor, sampai di spot rumpon arus masih
kuat, timah J10 tidak efektif, ikan yang
menyambar hanya beberapa kali seperti
Kuniran dan Kakap Merah ukuran table
size, rasa kantuk mulai mendera, ikan
sepertinya juga malas menyambar umpan
yang diturunkan, akhirnya kemenangan
pada mata pancinger, semua pemancing
memutuskan untuk beristirahat sambil
menunggu arus kendor dan ikan mulai
bangun untuk mencari makan.
Menjelang subuh, para pancinger mulai
terbangun. Bukan karena sudah dipasang
alarm, namun karena adanya suara gaduh
dari ABK yang mulai menaikkan ikan
Kakap Merah dan Kaci-kaci, tanpa banyak
basa-basi, hanya cuci muka langsung pegang joran dan mulai memancing. Kali ini
arus cukup bersahabat, timah J4 atau J5
sangat efektif, berkali-kali para pancinger
memompa joran dan menghentak joran
untuk hook up ikan yang menyambar
umpan, pagi itu semua pancinger terlihat
bahagia, bagaimana tidak dalam mimpi
sudah strike ikan kakap, dan saat bangun
ikan kakap benar-benar menyangkut di
kail mereka masing masing.

Yunus berpose dengan hasil tangkapan ikan
kerapu.
IRWAN
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Para anggota tim sibuk mendistribusikan logistik
untuk bakti sosial.
IRWAN

Sampai pukul 08.00, strike mulai berkurang, Ary angler meminta Kapten Mamat
menuju spot terakhir sebelum merapat ke
Pulau Tunda pukul 12.00 untuk melaksanakan bakti sosial, Kapten Mamat langsung menyeru kepada ABK untuk siap-siap
pindah ke spot yang tidak terlalu jauh
dari Pulau Tunda. Hanya setengah jam
perjalanan tim kapal satu sampai di spot
rumpon terakhir, sayang arus semakin
kendor dan menjelang mati arus, Kapten
Mamat memposisikan kapal tepat diatas

rumpon, ternyata sangat efektif, ikan
mulai menyambar umpan dan kebahagian
para pancinger semakin bertambah, silih
berganti Ary angler, Didy, Hady, Wira, dan
Yunus strike dan landed Kakap Merah.
Namun karena waktu sudah mulai menunjukkan pukul 10.30, “waktu habis” kata Ary.
“Selanjutnya ke pulau, jangan sampai kita
kesiangan, dan orang yang akan kita santuni
menjadi kecewa”, ucapnya lagi.
Pukul 11.30 kapal 1 merapat di Pulau
Tunda, belum terlihat kapal 2 dan kapal
3 yang merapat, kami putuskan untuk
mandi di rumah Kapten Mamat yang juga
dijadikan lokasi pembagian beras dan
uang kepada para lansia dan anak yatim,
sedangkan para pemancing bersih-bersih
badan dan makan siang di rumah Kapten Mamat. Saat tim kapal 1 mandi dan
merapikan meja untuk lokasi pengambilan
beras, mulailah berdatangan pancinger
dari kapal 2 dan 3, senda gurau tidak
terelakkan lagi, cerita tentang spot juga
mendominasi pembicaraan para lenonger
yang sejatinya selalu bercanda dengan
rekan-rekan sesama anggota Lenong saat
trip bersama, yang dilanjutkan dengan
makan siang, menu ikan bakar dan ikan
sayur hasil pancing di spot rumpon dan
|edisi #251 14

TRIP
karang sekitar Pulau Tunda yang mereka
sambangi.
Saat adzan dhuhur berkumandang, para
lenonger yang beragama Islam melaksanakan ibadah di masjid setempat, sebagian
lagi mempersiapkan meja menunggu
kedatangan para lansia dan yatim piatu
yang akan disantuni, tepat setelah sholat
dhuhur, mulai berdatangan para lansia
yang sudah memiliki kupon menuju 3
(tiga) meja panitia, yaitu meja RT 01-02,
meja RT 03-04, dan Meja RT 05-06 yang
semuanya warga RW 02 sekitar tempat
kediaman Kapten Mamat.
Inilah kegiatan berbagi kebahagiaan
yang sangat ditunggu oleh para pancinger
dan warga Pulau Tunda, para pancinger
yang sudah berbahagia bisa memancing di
Pulau Tunda yang sangat banyak ikannya,
sedangkan para lansia dan yatim piatu
mendapatkan santunan beras dan uang
tunai yang tentunya membuat mereka
bahagia. Silih berganti para lansia datang,
dan silih berganti pula ucapan terima
kasih dari mulut mereka kepada para pancinger, hampir satu jam lebih kegiatan ini
berlangsung, mirip dengan suasana strike
para pancinger yang di sambar ikan bertubi-tubi di spot karang dan spot rumpon di

Pulau Tunda, rasa bahagia dari keduanya
tidak dapat disembunyikan semuanya
mengalir seperti arus air laut di Pulau
Tunda. Sedangkan Ary Angler sebagai
penggagas dan penyantun mengatakan
“kita akan jadikan kegiatan ini sebagai
kegiatan rutin tahunan, PKB FC dan
Lenonger, karena ini adalah kegiatan
kali ke dua di Pulau Tunda, kita juga
sangat berbahagia dengan trip bareng
dan bakti sosial, sebagai wujud nyata rasa
bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala, dan rasa peduli lingkungan di laut dan juga
kepedulian kita kepada masyarakat di Pulau
Tunda yang membutuhkan” ungkapnya.lmlfc

Pembagian beras dan uang kepada para lansia
dan yatim piatu.
IRWAN
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S

iapa bilang mancing GT harus ke
lokasi mancing yang jauh? Belum
lama ini saya dan rekan baru saja
melakukan trip ke Selat Madura dengan
spot yang dituju berupa kapal karam.
Berangkat dari Surabaya pukul 7 malam,
sampai di rumah nelayan jam 11 malam.
Kami dapat kabar angin berhembus
kencang, sehingga akhirnya diputuskan
menunggu sampai angin mereda.
Akhirnya sekitar jam 12 malam angin
cukup mereda, kita berangkat juga
nengah/naik ke perahu. Diawal perjalanan perahu digoyang ombak besar dan
angin, benar-benar anginnya lagi kencang rupanya. Perjalanan ke spot yang
seharusnya paling lama 3 jam akhirnya
ditempuh selama 3.5 jam. Sampai di spot
jam 4 pagi. Kami pun bersyukur kondisi
ombak agak lebih baik, masih nyaman
untuk memancing.
Langsung genset dan lampu dinyalakan karena kondisi masih gelap. Kita
set perlengkapan mancing kemudian
kita mulai mancing, hampir semuanya
mancing dengan menggunakan teknik
jigging. Tidak berapa lama reel saya
berderit sangat kencang, saya pun langsung berteriak Strike, saya pun langsung

STRIKE PERDANA

GIANT TREVALLY
Selat Madura

|edisi #251 16

TRIP
menarik ikan tetapi ikan terus menerus
melawan dengan segala kekuatan yang
saya kerahkan sampai pinggang terasa
pegal karena terlalu lama fight dengan
ikan, akhirnya ikan berhasil saya taklukkan ternyata ikan yang saya peroleh ikan
GT, Ini strike pertama saya sendiri yang
beruntung mendapatkan.
Pada strike pertama ini saya menggunakan piranti mancing termasuk kelas
ringan yaitu rod kelas PE 0.8-1 dengan
reel tipe low profile/baitcast berisi
line PE 1. Akhirnya ikan GT tsb. 6.5 Kg
(ditimbang dengan lipgrip) landed juga,
hook up sempurna di metal jig Storm
Koika yang saya pakai. Sukses! Selanjutnya rekan saya Tomy yang mendapat
sambaran, kamipun berteriak strike,
Tomy berhasil menarik ikan GT table size
dan disusul strike dari teman-teman yang
lain, ikan yang berhasil kami tarik ikan
jenis Tenggiri.
Mantap! Ketika hari mulai siang, gantian rekan saya lainnya, Wow yang strike
membabi buta dengan strike 2 ekor
tenggiri berturut-turut. Lainnya kapten
dapat seekor kerapu. Over all, trip
kami yang hanya ke Selat Madura sangat
memuaskan meskipun jumlah strike

tidak sebanyak yang diharapkan. Terlebih
untuk perairan selat madura, berhasil
mendapatkan ikan GT berukuran cukup
besar dan tenggiri itu termasuk hal yang
wajib disyukuri.lmarvin

Foto bersama hasil tangkapan ikan yang
didapat.
MARVIN
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Kolaka Utara adalah sebuah daerah
berjarak kurang lebih 300 km dan
butuh waktu 7 jam perjalanan dari
kota Kendari. Waktu tersebut sudah
dibarengi dengan istirahat dan makan.

T

BERBURU PREDATOR

MONSTER DARI KOLAKA

Kolaka Utara - Sulawesi Tenggara

rip kami berawal dari kedatangan
teman mancing dari Kolaka Utara
dan Surabaya (Om Kury dan Ibnu
Sampel) dan kami bertemu dengan rekanrekan dari Jet’z Angler Kendari. Maka
muncullah ide untuk trip bersama tanggal
12-14 Juni 2015 di Kolaka Utara.
Perjalanan panjang yang kami lewati
menyuguhkan pemandangan pegunungan,
persawahan, perkebunan dan daerah
tambang. Kami menikmati perjalanan ini
walau harus ada perjuangan yang dilakukan untuk tiba di Kolaka Utara (Kolut).
Spot favorit kami sebenarnya masih
3 jam lagi dari Kolako Utara, yaitu spot
Masalekooe (Rumah Karang). Sehingga
perjalanan masih harus kami lanjutkan.
Kembali kami menemukan pemandangan
yang indah selama di perjalanan termasuk
sambutan dari lumba-lumba yang “menari-nari” di bawah kapal kami.
Tiba di spot Masalekoe, kapten kapal
memerintahkan ABK untuk membuang
|edisi #251 18

COVER STORY
jangkar. Kami pun segera melempar metal
jig kami masing-masing. Strike pertama
dari Ibnu yang meladeni perlawanan ikan
Putih Mata Bello (sebutan kami di sini).
Reel Penn kelas 4500, Rod Penn PE 3-4
serta Line Osea #8 ukuran 300 meter,
membuat perlawanan ikan seberat 6
kg tersebut sangat enteng, tutur Ibnu.
Tak lama teriakan dari Om Kury pun
terdengar, ikan sangat besar ternyata
menyambar umpannya, dari jarak 3 meter
ikan sudah terlihat, tetapi sayangnya ikan
tersebut moncel teriris lampung kapal.
Menjelang tengah malam kembali
terdengan suara strike disertai dengan
reel yang menjerit tanpa henti. Ternyata
Ari Blegedes sedang strike dengan seekor
ikan. Perlawanan berlangsung sekitar 30
menit disertai badai. Owww ternyata
ikan Eskolar yang di dapatnya, segera Om
Kuri memerintahkan untuk mematikan
genset dan mengambil 3 buah gancu
untuk menaikan ikan tersebut diatas. Ini
rekor Kolut dan Kendari, perjuangan yang
melelahkan di hari pertama mancing di
Kolut.
Trip malam di hari pertama kami
dihadang badai dan hujan. Akhirnya kami
memutuskan untuk berteduh dan beristira-

hat menghimpun tenaga di Rumah Karang
hingga keesokan harinya.
Hari kedua, kami menuju spot mancing dan memulai peruntungan kami.
Melakukan tehnik jigging dan dasar pada
siang hari membutuhkan tenaga yang
ekstra dan Alhamdulillah muncul teriakan
strike dari depan kapal ternyata Om Kuri
sedang meladeni perlawanan ikan yang

Foto bersama hasil tangkapan ikan yang
didapat.
ARDIANSYAH A.
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COVER STORY

Perlawanan
berlangsung sekitar
30 menit disertai
badai. Owww ternyata
ikan Eskolar yang di
dapatnya

luar biasa! Joran yang digunakan sampai
melengkung tajam dan reel berderit
tanpa ampun. Perlawanan pun berlangsung selama 20 menit dan ternyata
fantastik! YFT seberat kurang lebih 56
kg berhasil diangkat dengan bantuan 3
orang. Hasil yang sangat memuaskan di
pagi hari.
Menjelang sore hingga malam hari,
parade strike pun berlanjut dengan
banyaknya sambaran dari Black GT yang
dikenal sangat garang, memangsa metal
jig kami dan terdengar kegaduhan di
belakang dan di depan kapal ternyata
Anca strike sambil tersenyum meladeni
perlawanan ikan tersebut dan dinaikkan

bersamaan dengan ikan yang diperoleh
Ari Belegedes dan Amran Ivander. Kakap
datok sebutan kami disini, yang akhirnya berada di atas kapal.
Dengan hasil ikan yang kami peroleh
selama trip di Kolut, Alhamdulillah sangat memuaskan dan sangat mengasyikkan dengan sungguhan panorama alam,
perjalanan panjang, serta kebersamaan
yang takternilai harganya.
SALAM JABAT HATI SELALU DARI KAMI
JET’Z ANGLER KENDARI.lardiansyah
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PEMANCINGAN

MANCING KARYAWAN

SHOWROOM IFT 2015
Pemancingan Hankam, Jl. Joglo Raya Jakarta Barat
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PEMANCINGAN

M

inggu, 31 Mei 2015 berlokasi di pemancingan Hankam
yang berlokasi di jalan Joglo
Raya, Gang Resmi, Jakarta Barat,
sekitar 56 karyawan showroom IFT,
yaitu Dunia Pancing Latumeten,
Dunia Pancing Gunung Sahari, Aneka
Raya Pancing, IFT Store, Galeri Mancing, dan IFT kumpul bareng untuk
mancing bersama.
Bahwa kegiatan ini bertujuan
untuk memaksimalkan pengetahuan
para karyawan showroom agar
mereka mengenal lebih jauh apa itu
mancing, tidak hanya secara teori
namun juga prakteknya, yang nantinya hal ini sangat berguna dalam
berinteraksi dengan para customer.
Kegiatan mancing bersama merupakan agenda setiap tahun secara
rutin. Event mancing bersama antar
karyawan showroom dimulai pukul
09.00 wib dan berakhir pukul 15.00
wib. Sesuai jadwal, pagi itu diawali
dari daftar ulang, foto bersama
setiap showroom, pelepasan ikan,
mancing bareng, makan siang serta
penyerahan hadiah di akhir acara
Suasana pemancingan mulai ramai

pukul 07.30 wib saat peserta mulai
berdatangan. Karena mancingnya
bersifat fun, canda dan gurauan
selalu terdengar diantara karyawan.
Para karyawanpun menunggu
giliran pengundian lapak dan diantaranya sudah ada yang menuju lapak
usai diundi. Tepat pukul 09.00 wib,
mancing bareng dimulai. Terlihat
beberapa karyawan nampak masih
bingung cara memasang mata kail
dan umpan serta melemparnya ke
kolam. Namun dengan sigap panitia atau teman disebelahnya yang
sudah terbiasa sontak mengajarkan
bagaimana memancing yang benar.

Saling bantu sesama lapak pun
terlihat.
Ikan yang diturunkan dalam event
ini total sekitar 200 kg. Selama
lomba berjalan begitu santai dalam
suasana riang gembira, tangkapan
ikan rame dan super terus bergulir
di setiap lapak hingga usai acara.
Lomba Karyawan kali ini juga mendapat sponsor alat pancing Joran
dan Ril dari brand ternama yaitu:
Maguro, Relix, Exori, dan Kaizen.
lift

DAFTAR JUARA MANCING KARYAWAN :
Kategori

Lapak

Nama 			

Showroom

Berat

Hadiah			

Induk 1

23

TriRiyanto		

IFT									

1.800 kg

Rp300ribu + Trophy + 1 set Alat Pancing

Induk 2

42

Bonang 			

DP GS								

0.450 kg

Rp200ribu + Trophy + 1 set Alat Pancing

Induk 3

13

Wawan 			

DP Latumeten

0.435 kg

Rp150ribu +Trophy + 1 Set Alat Pancing

Induk 4

38

Nurman 			

IFT Merchandise

0.430 kg

Rp100ribu +Trophy + 1 Set Alat Pancing

Induk 5

02

Ari 			

ARP

0.420 gr

Rp100ribu + 1 Set Alat Pancing

Induk 6

29

Anjas 			

IFT Forum				

0.415 gr

Rp100ribu+ 1 Set Alat Pancing

Induk 7

44

Saadi			

DP Latumeten

0.415 gr

Rp100ribu+ 1 Set Alat Pancing

Induk 8

41

Yatno			

DP Latumeten

0.410 gr

Rp50ribu + 1 Set Alat Pancing

Induk 9

53

Nufus			

DP Latumeten

0.410 gr

Rp50ribu+ 1 Set Alat Pancing

Induk 10

54

Hangga			

DP GS								

0.380 gr

Rp50ribu+ 1 Set Alat Pancing
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PEMANCINGAN

S

elama bulan ramadhan tidak
semua pemancingan tutup,
dibulan ramadhan kali ini IFT
mengadakan lomba mancing galatama
dengan tiket Rp. 500.000/lapak,
karena banyaknya permintaan dari
para member maka panitia mengadakan lomba galatama dengan tema
friendship serta memberikan santunan kepada anak yatim dan buka
puasa bersama para member.
Lomba mancing galatama diadakan di pemancingan Telaga Cibubur
pada tanggal 28 Juni 2015, tujuan
dari kegiatan lomba kali ini mempererat tali silaturahmi dengan para
member. Lomba di bulan Ramadhan
pihak panitia mempersiapkan sekitar 100 lapak untuk lomba mancing.
Panitia melaksanakan lomba hanya
3 jam saja, tidak seperti lomba
pada umumnya. Sekitar pukul 14.00
peserta lomba mulai berdatangan,
para peserta mulai mempersiapkan
umpan andalannya, Tepat pukul 15.00
lomba mancing dimulai masing-masing
peserta saling melemparkan joran
ketitik yang strategis.
Setengah jam perlombaan dari

GALATAMA IFT FRIENDSHIP

DAN SANTUNAN YATIM
Pemancingan Telaga Cibubur

lapak 2 atas nama oleh manis berhasil
mengangkat ikan dengan berat 8.25
kg. Persaingan semakin sengit mendekati sore hari, strike kembali terjadi
pada lapak 56 atas nama Jasjisjus

Foto bersama para juara yang mendapat hadiah
uang tunai.
IFT
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PEMANCINGAN
Bogor berhasil mengangkat ikan dengan berat 9.45 kg. Panitia menyiapkan
hadiah uang sebesar Rp 300.000 untuk
peserta lomba dan Rp 200.000 untuk
caddy yang diperuntukkan pada sesi
pertama dan sesi kedua.
Sesi pertama dimulai pada pukul
15.00-16.00 WIB, sedangkan sesi
kedua dimulai pada pukul 16.0017.00 WIB. Pada pukul 17.00 panitia
mengumumkan bahwa lomba dibulan
Ramadhan telah berakhir dan panitia mengumumkan para pemenang
lomba serta memberikan hadiah uang
tunai, Setelah lomba berakhir panitia
kemudian mengumpulkan sebanyak 30
orang anak yatim yang akan mendapatkan sumbangan serta buka puasa
bersama.lift

Panitia memberikan santunan kepada anak
yatim piatu.
IFT
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SIMPUL

S

impul Palomar adalah jenis simpul yang mudah dan cepat dibuat serta memiliki kekuatan cukup baik untuk segala macam situasi
memancing.

3.
1.
Perpanjang loop dan
lewati badan kail.

Buat loop dan
lewati mata
hook.

2.
4.
Buat simpul di atas mata
hook.
Tutup simpul dengan
cara menarik simpul
dan senar utama

SIMPUL PALOMAR

PRAKTIS DAN CEPAT
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UMPAN

UMPAN HARIAN IKAN MAS

UNTUK KONDISI AIR YANG KERUH

S

etiap pemancing pasti berbeda-beda dalam mengolah
umpan, pada edisi kali ini kami akan memberikan
resep untuk umpan harian ikan mas jika kondisi air
yang agak keruh.

yang telah dipotong sekitar 1 cm. Kemudian adonan
dikukus terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit.
Setelah 30 menit angkat adonan tunggu sampai dingin,
silahkan anda coba.laris

Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan:
2 buah jagung manis
2 butir telor bebek
1 bungkus kinoy super
¼ kelapa parut yang agak muda
1 ons kroto
1 kaleng deho
1 lembar daun pandan
Cara membuat:
Jagung manis serta telor bebek diblender setelah halus,
campurkan kinoy super dan kelapa parut kemudian diaduk
hingga merata, siapkan deho untuk dihaluskan setelah
deho halus masukkan adonan jagung manis, telor bebek,
kinoy super, dan kelapa parut kemudian campurkan. Setelah semua adonan tercampur dengan rata maka masukkan
atau totolkan adonan dengan kroto serta daun pandan
|edisi #251 30
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BEDAH PIRANTI

SHIMANO ALDEBARAN

S

himano memperkenalkan produk
terbarunya untuk pemancing laut,
dengan meluncurkan baitcast
generasi terbaru. Tampilan yang grey
dan elegan, sangat ringan hanya 135gr,
dibanding dengan produk lain yang sejenis
yang rata-rata memiliki berat diatas
200gr, sangat mudah dibawa kemanapun.
Dengan centrifugal brake system yang
unik, putaran gear yang sangat halus,
fungsi balik drag yang memiliki reaksi
yang cepat saat kegiatan casting. Soft
handle knob yang memberi kenyamanan saat Anda memegang dan memutar
handle.larp

Model		

Line Capacity PE (No./m)					 Gear Ratio		 Weight (g) Max Drag (kg) Bearings

50 Right		

2.5/100,3/80									6.5:1		

135

4.5

9/1

50 Left		

2.5/100,3/80									6.5:1		

135

4.5

9/1

50 HG Right

2.5/100,3/80									7.4:1		

135

4.5

9/1

50 HG Left		

2.5/100,3/80									7.4:1		

135

4.5

9/1

Palm Cover

Spool Assy

Frame & Handle Assy
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SHINO SPIRIT & SHINO SNIPER

S

enar Nylon Monofilament terbaru keluaran Shino hadir untuk
memberikan kepuasan Anda para mania mancing. Senar yang terbuat dari bahan nylon yang bermutu tinggi menjadikan senar ini
layak dimiliki dan dijadikan sebagai piranti untuk berburu ikan. Tidak
seperti senar nylon pada umumnya yang mudah kusut atau keriting,
Senar Shino Spirit dan Shino Sniper memberikan kepuasan kepada para
mania karena senar ini kuat,lentur dan tahan gesekan. Warna hijau dan
abu-abu yang cocok untuk semua kondisi air. lrn

Model		

Weight/Length

Size Range/Diameter (mm)		

Colors

Premiere Spirit

150 M				

0.12,0.14,0.16,018,0.20,0.23,0.26,0.30,0.35,0.40

Hijau, Abu-abu

Premiere Sniper

150 M				

0.12,0.14,0.16,018,0.20,0.23,0.26,0.30,0.35,0.40

Hijau, Abu-abu

JIG HEAD HAMMER HEAD

U

ntuk memenuhi kebutuhan umpan buatan para penggila mancing laut,
Hammer Head menampilkan umpan buatan yang terbaik untuk para
pemancing, serba guna untuk digunakan dimana saja. Design yang
aktraktif menjadikan jig ini sangat lincah dan actionnya sangat menggoda, jig
ini terdiri dari 4 macam warna yaitu red, luminous, yellow, fluo yellow, dan
pink. Dan jig ini terdapat 5 macam ukuran 10 gr, 14 gr, 21 gr,28 gr serta 42 gr.
Jig Head Hammer Head sangat ringan dibawa saat mancing. lsmg
Model		

Weight/Length

Colors

Jig Head		

10 g				

Red, Luminous, Yellow, Fluo Yellow, Pink

Jig Head		

14 g				

Red, Luminous, Yellow, Fluo Yellow, Pink

Jig Head		

21 g				

Red, Luminous, Yellow, Fluo Yellow, Pink

Jig Head		

28 g				

Red, Luminous, Yellow, Fluo Yellow, Pink

Jig Head		

42 g				

Red, Luminous, Yellow, Fluo Yellow, Pink
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SOLID PRESS RING 8 STYLE

A

ksesoris Hammer Head sangat berguna bagi pemancing
laut dengan menggunakan tehnik Jigging. Solid Press Ring
berbahan stainless steel serta berkualitas tinggi, terdiri
dari tiga macam ukuran yaitu S, M, L dan quantity 8 pcs, 6 pcs.
lsmg
Model

Size

8 Style

S (400lb)

8 Style

M (500lb)

8 Style

L (600lb)

HINOMIYA LURE SERIES

L

ure yang dibuat dengan desain yang berteknologi tinggi bergerak seperti ikan sungguhan. Bentuknya yang unik dan action
yang luar biasa sangat berguna bagi pemancing digunakan
pada semua jenis air tawar maupun air asin. larp

Model			Weight				

Colors

TLH0362-3159		13, 14, 20, 35 g

BPP, HKS, HS, BKHS, HSS

TLH0362-3158		13, 14, 20, 35 g

BPP, HKS, HS, BKHS, HSS

TLH0362-3157		13, 14, 20, 35 g

BPP, HKS, HS, BKHS, HSS

TLH0362-3184		13, 14, 20, 35 g

BPP, HKS, HS, BKHS, HSS

TLH0362-3160		13, 14, 20, 35 g

BPP, HKS, HS, BKHS, HSS
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P

SENSASI BERBURU

SPOTTAIL BASS
Papua Nugini

apuan spottail bass (nama
latinnya Scianops ocellatus),
ikan endemik air tawar sungai
yang cuma ada dan hidup di wilayah
Indonesia timur, lebih tepatnya di
perairan sungai-sungai Papua yang
mengalir, bersih dan benar-benar
tawar. Sesekali spottail bass dapat
ditemukan sampai hilir, tidak pernah
masuk sampai ke hulu sungai. Diketahui penyebarannya dari kepulauan
Salomon Papua Nugini sampai ke
kepulauan Halmahera Maluku.
Bisa tumbuh besar namun belum
diketahui pertumbuhan maksimalnya
bisa mencapai berapa puluh kilogram.
Berdasarkan pengalaman saya saat
berburu spottail bass, tercatat saya
berhasil catch and release 14,7 kg
dan beberapa kali mendapati ukuran
yang cukup besar sekitar 20 kg lebih.
Disebut spottail bass, karena terdapat
“spot” di bagian dekat ekornya.
Ikan spottail bass termasuk jenis
ikan yang sulit untuk didapatkan, oleh
karena itu harus dijaga tetap lestari
di habitatnya. Sehingga biasanya
catch and release dilakukan setelah
ikan berhasil diangkat.
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Persiapkan minnow tipe sinking
(yang cepat tenggelam), jenis 3 in
1 hook. Minnow merupakan umpan
tiruan bentuk dan warnanya hampir
sama persis dengan ikan. Sehingga
ketika minnow berada di dalam air,
seolah-olah seperti ikan kecil yang
sedang meliuk-liuk dan menjadi
incaran para ikan predator, termasuk
spottail bass.
Perlu diperhatikan saat memancing
di air tawar, cahaya gelap mengakibatkan umpan tidak akan efektif lagi.
Jadi perhatikan kondisi cahaya matahari dan cuaca. Waktu yang tepat
untuk mancing di sungai adalah pada
saat musim kemarau, air juga akan
lebih jernih dan umpan berfungsi
efektif untuk dilihat oleh ikan.
“Freshwater Snapper” sebutan
untuk spottail bass saat mengejar dan
menyerang umpan, membengkokan
kail, memutuskan leader, menghancurkan minnow. Ikan spottail bass walaupun kecil, tidak lah bisa dianggap
enteng saat melakukan perlawanan.
Sensasi saat berburu spottail bass
sungguh luar biasa.
Datang dan jelajahi keindahan alam

dan budaya Papua Nugini dan jadikan target spot mancing para mania
yang pasti akan penuh tantangan dan
sensasi.lteddy nugroho

Foto salah satu spot untuk memancing spottail
bass.
TEDDY
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BELANJA

PRODUK LENGKAP DAN

BANYAK PROGRAM HADIAH

Aneka Raya Pancing

Salah satu ruangan yang ada di showroom ARP
untuk produk Shimano
ARP

B

agi sebagian besar para mania
wilayah Jakarta Utara nama
toko Aneka Raya Pancing sudah
akrab dengan para mania disana. Toko
Aneka Raya Pancing merupakan pusat
penjualan alat-alat pancing untuk mancing
saltwater, freshwater maupun wildfishing

dengan menyediakan produk pancing yang
berkualitas tinggi bagi pemancing diseluruh
Indonesia dengan harga yang terjangkau
dan bisa dibeli dimana saja.
Bekerjasama dengan agen-agen grosir
kami yang tersebar diseluruh daerah
sehingga konsumen tidak akan menemui
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BELANJA
kesulitan untuk membeli produk kami. Kami
juga melayani pembelian dalam jumlah
besar untuk pelanggan grosir serta melayani
pembelian dalam jumlah kecil untuk
pelanggan eceran.
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 Aneka Raya Pancing juga
menyediakan peralatan dan perlengkapan
mancing yang terdiri dari merk-merk
terkenal yaitu Shimano, Relix, Exori,
Hinomiya, Besd, Starlit, Shino, Matrix,
Varivas, Duel, Yozuri, NT, Xesta, Jackal,
IMA, Ecogear, Norries, dan lainnya.
Pada kesempatan kali ini Aneka Raya
Pancing memberikan program berupa pembelanjaan minimal Rp. 200.000,- sampai
Rp. 4.000.000,- akan mendapatkan hadiah
mulai dari rod belt, tas hinomiya, kacamata
sunmate, topi relix, kaos lengan pendek
exori, hinomiya, kaos lengan panjang
hinomiya, dan gtech.
Ditoko ini pula menjual aksesories, spare
part, umpan dan sebagainya. Serta bila
anda belanja minimal Rp. 750.000, selama
periode 4 bulan dari bulan Jan-Apr, MeiAgust, Sept-Des, maka anda akan menjadi

member Aneka Raya Pancing dengan mendapatkan berbagai keuntungan salah satunya diskon member, point reward, kegiatan
lomba atau kegiatan seputar mancing.
Untuk mania mancing pemula staff kami
akan membantu anda dalam berkonsultasi
mengenai alat-alat yang akan digunakan
dan para pemancing juga bisa berbagi
cerita mengenai trip mereka baik laut,
pemancingan, sungai, danau maupun rawa.
Showroom Aneka Raya Pancing buka dari
hari senin-jumat, pukul 08.00 sampai 16.30
sedangkan untuk hari sabtu pukul 08.00
sampai 16.00.larp

Showroom berisi peralatan mancing yang
lengkap dan ruang yang nyaman.
ARP
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SPOT MANCING KHUSUS

IKAN-IKAN BESAR

Ma Omah Fishing Club (MOFC) - Bekasi

Foto bersama Ma Omah Fishing Club dan para
keluarga.
SUBAGYO

M

emancing adalah sesuatu kegiatan
yang bersifat hiburan (entertain) yang dapat dilakukan oleh
siapa saja, bahkan oleh seseorang masih
pemula dan baru sekali mencobanya.
Bagi orang yang baru pertama mencoba
mancing, biasanya mereka diperkenal-

kan atau diajak oleh orang yang telah
berpengalaman, sehingga orang baru ini
dapat merasakan sensasi atau nikmatnya
mengadakan perlawanan dengan tarikan
ikan yang menyantap umpan yang mereka
pasang pada kailnya. Bahkan ada yang
berseloroh: “Tarikan ini dibayarin gocap,
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EVENT
gue ngga kasih”, demikianlah kira-kira
seorang maniak apabila mereka sedang
strike and hook up ikan-ikan berukuran
besar.
Di Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Bekasi, tepatnya berada di sisi
sebelah barat bendungan/tanggul Sungai
Citarum terdapat pemancingan khusus
ikan-ikan besar. Kolam utama dilepas
ikan-ikan patin, lele, bawal, dan aligator
atau ikan buaya dengan ukuran minimal
4 kg, bahkan untuk ikan-ikan tertentu
pengelola pemancingan memberikan
bonus atau hadiah bagi para pemancing
yang mampu mengangkat ikan berukuran
lebih dari 3 kg.
Apabila Anda ingin menuju kesana, di
penghujung Kabupaten Bekasi, tepatnya
dari Jalan Negara atau jalan pantura
konvensional bukan jalan tol, Kecamatan
Lemah Abang, sebelum menyeberang
Sungai Citarum, Anda diperkenankan belok
kearah Utara, menyusuri tanggul Sungai
Citarum sejauh kurang lebih 7 km. Di
sebelah Timur jalan kita akan menjumpai
Rumah Makan “Saung Desa”, di sana terdapat beberapa petak kolam pemancingan, satu
di antaranya kolam “Big Fish Strike”, sebagai
mana telah diuraikan pada alinea kedua.

Di sini kita dapat membawa keluarga
atau bagi pebisnis yang gemar memancing kita dapat melakukan loby ringan
atau sekedar menjamu Rekanan bisnis
kita untuk mencapai kesepakatan dan
titik temu dalam usaha. Demikian halnya
dengan kelompok mancing “Ma Omah Fishing
Club (MOFC)” mendapat rekomendasi dari
Sumber Mulia Group untuk menikmati mancing bareng dan santap berbuka puasa pada
tanggal 4 Juli 2015 di tempat yang cukup
asri dan sejuk yang jauh dari keramaian dan
hiruk-pikuk kebisingan kota.lsubagyo

Aksi Adam berhasil strike ikan aligator ukuran
besar.
SUBAGYO
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EVENT

O

wner Kamikaze Bapak Junaidi Wong
selaku pemegang merk Kamikaze
Indonesia melakukan kerjasama
dengan komunitas pemancing bagan yaitu
Mancing Bagan Mania (MBM) dalam bentuk
sponsorship Komunitas MBM, diantara
kerjasama tersebut para bagan mania akan
menggunakan kaos dengan logo Kamikaze,
kartu member, pembelian produk Kamikaze,
dan sponsorship kegiatan MBM.
Kerjasama ditandai dengan penandatanganan antara Bapak Junaidi Wong
dengan Bapak Efendi SH. selaku ketua umum
Mancing Bagan Mania, pada tanggal 5 Juni
2015 di kantor Sumber Mulia Group, Jalan
Lodan, Ancol, Jakarta Utara. Disaksikan oleh
anggota MBM dan Manager Pemasaran SM
Group. Perjanjian ini dimaksudkan untuk
memberikan akses yang lebih mudah antara
komunitas mancing bagan mania dengan
pihak SM group. Dan diharapkan kemajuan
serta kekompakan antara pemilik produk
Kamikaze dan komunitas mancing Bagan
terjalin lebih erat, serta perkembangan para
pemancing bagan semakin besar tidak hanya
di wilayah kabupaten Tangerang namun
diharapkan bisa semakin meluas keseluruh
daerah yang memiliki potensi mancing di
bagan. lirwan

KERJASAMA KAMIKAZE

DAN KOMUNITAS MBM
Sumber Mulia Group - Jakarta Utara
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PERNIK

MEMANCING UNIK DARI
SRILANKA
Ada yang berbeda dari cara memancing nelayan di negara Sri
Lanka. Di sana, nelayan memancing dengan cara duduk di sebuah
kayu yang telah dimodifikasi sedemikian rupa bernama Petta. Kayukayu itu sendiri ditancapkan tidak jauh dari garis pantai sehingga
berdiri tegak dikelilingi air laut.
Mengutip dari Huffingtonpost pada Minggu (1/2/2015) dari posisi
duduk yang berjarak beberapa meter di atas permukaan air laut
tersebut, para nelayan kemudian melemparkan pancingannya dan
menunggu sampai ikan terperangkap. (lifestyle.liputan6.com)
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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

Lomba Galatama dan Harian IFT – 16 dan 30 Agustus
2015, Tiket Galatama: Rp. 1.000.000/lapak, Tiket
Harian: Rp. 500.000 atau Rp. 750.000/lapak, Untuk
Galatama 98 atau 100 lapak, Untuk Harian 50 atau 64
lapak, Hadiah uang tunai, Galatama pukul 14.00-20.00
WIB, Harian pukul 09.00-16.00 WIB, Hub. IFT 021-5694
2504/ 0812 971 4578.
Mancing Bagan Mania – Tiket: Rp. 100.000, Tanggal :
8 Agustus 2015, Tanjung Kait.
KOPDAR Castinger Festival Sungai Serayu 2015 Tanggal: 29 Agustus 2015. Hubungi Dhikdoc HP : 0856
400 44999

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
MASIH SEKOLAH
Perbincangan Aceng Dengan Rhoma
Suatu hari Achenk sedang berbincang dengan Rhoma..
Aceng : Bang Rhoma, boleh enggak kita menikah dengan
anak remaja?
Rhoma : Yah ... , sebenernya sih boleh2 aja, asal sudah
cukup umur...

Aceng : Tapi kalau anaknya masih sekolah, apa boleh
dinikahi....?
Rhoma : Wah kalo masih sekolah ya sebaiknya jangan
dinikahi dululah...... Sebaiknya tunggu dulu sampai dia
pulang sekolah...!!!

Info Kolam Pemancingan
KOLAM GALATAMA
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.pancingbersama.com
www.pusatpancing.co.id
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ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 /
Pin Bbm 54ACD3C9

|edisi #251 48

Ka Po
m jok
pu
s

|edisi #251 49

POJOK KAMPUS
Ada apa dengan Senar Braided?
Para mania mancing, sering kita mendengar nama “Senar
Braided”. Apakah “Senar Braided” ?
Senar braided adalah senar yang terdiri dari kumpulan
beberapa yarn multifilament atau monofilament. Beberapa
yarn ini diproses braided/kepang menjadi satu senar. Senar
braided permukaannya tidak sehalus monofilament. Senar
braided bisa terdiri dari 3,4,6,8,12 dan 16 yarn.

Dimulai dengan braided fiber organik
Senar braided atau senar kepangan termasuk senar yang
paling awal dipakai untuk mancing. Material awal yang digunakan untuk pembuatan senar adalah dari serat alami seperti
cotton atau linen lalu dikepang menjadi senar.
Sejarah perkembangan teknologi, ditemukanlah serat syntetis polyester atau yang lebih dikenal dengan Dacron.
Yarn Dacron yang dikepang banyak digunakan sebagai senar
backing di fly fishing.
Senar backing digulung ke dalam reel fly yang berfungsi
sebagai senar cadangan karena kondisi panjang senar fly yang
terbatas. Biasanya digunakan untuk menghajar ikan yang
agresif.
Bicara soal kekuatan, sebenarnya senar braided Dacron
masih kalah kuat jika dibandingkan dengan senar monofilament nylon. Itu sebabnya Dacron tidak pernah popular untuk
senar mancing jenis lainnya.

Keunggulan Braided PE yang Kami Suka
Senar braided PE mempunyai keunggulan di:
- Kekuatan yang sangat tinggi. 2x lebih tinggi dari
kekuatan nylon.
- Elongasi yang rendah sehingga senar menjadi sangat
sensitif.
- Lembut dan tidak ada memori. Karena terbuat dari
kumpulan multifilament.
- Tidak menyerap air.
Berikut penjelasan detail dari tiap unggulan di atas:
Kekuatan yang tinggi dari senar braided membuat kita saat
mancing bisa memakai senar dengan ukuran kecil. Jadi reel
yang kita gunakan bisa berukuran kecil juga. Hal yang sangat
menguntungkan khusus untuk mancing trolling dan dasar.
Sensitifitas senar yang tinggi juga sangat membantu
khususnya untuk mancing dengan uluran senar yang panjang.
Kita lebih bisa merasakan gigitan ikan pada umpan.
Kita suka senar lembut karena senar lebih mudah dikendalikan, misalkan saat berada didalam reel, senar akan tergulung
dengan lebih rapi dan saat senar di casting, senar keluar
dengan mulus sehingga arah lebih presisi dan jarak casting-an
menjadi lebih jauh.
Pernah mengalami senar melingkar laksana per setelah kita
casting? kejadian ini dapat terjadi pada senar yang mempu|edisi #251 50

POJOK KAMPUS
nyai memory. Dengan senar PE, terjadinya senar melingkar
dapat dihindari.
Braided PE tidak menyerap air, sehingga karakter dan
kekuatan senar tidak berubah saat aktifitas mancing berlangsung (posisi senar berada didalam air).

Senar braided yang sensitif perlu dibarengi dengan pengaturan drag reel yang lebih rendah. Saat strike, senar yang
sensitive bisa mengakibatkan joran putus ataupun mulut ikan
robek sehingga ikan lepas.

Ukuran senar PE/ merunut ke ukuran Jepang
Yang kami tidak suka
Senar PE lemah di:
- Terapung karena index PE yang 0.98 gr/cm3.
- Kekuatan knot yang rendah.
- Tidak tranparan.
Faktor yang membuat PE tidak disukai karena:
Mayoritas dari para mania mancing yang mancing di air
tawar menyukai senar yang tenggelam.
Mania harus memakai knot yang sesuai dengan senar braided untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Senar braided PE yang tidak transparan bisa menakuti ikan,
sehingga mania perlu memakai leader Fluoro carbon.

Ukuran PE memang gampang-gampang susah, karena kita
terbiasa mengukur nylon monofilament dengan ukuran
diameter. Bagaimana mengukur sesuatu yang penampangnya tidak bulat dan menberi ukuran diameter? Tentu tidak
mungkin.
Dalam hal ini, ukuran nomor Jepang sepertinya lebih akurat
dipakai. Aturan ukur nomor Jepang merunut ke cara mengukur fiber sintetis.
Misalnya:
PE 1 = No.1 = 200d= 200 gram untuk 9,000 m panjang senar.
= 22 gram untuk 1,000m panjang senar.
Demikian juga dengan PE2 = 44 gr/1,000 m senar.
PE3 = 67 gr/1,000 m senar.

Pro dan Cons. (Tidak selamanya fitur unggul itu baik)
Senar braided yang kuat bisa menjadi fitur yang unggul,
tetapi dalam pemakaian perlu pengetahuan yang layak
karena kekuatan yang tinggi bisa menjadi bumerang. Jika
sampai senar melilit ke bagian tubuh mania, bisa mengakibatkan luka yang serius.
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Berikut tabel konversi yang bisa dibuat referensi perbandingan PE dan nylon

Equivalen kapasitas dengan mono adalah pengukuran kapasitas senar yang muat didalam spool reel, misalnya PE4 8 yarn akan bisa
muat 100 m di reel dengan kapasitas mono nylon yang muat 0.381mm -100 m.
Bila kita lihat, PE1 untuk 4 yarn mempunyai Equivalen kapasitas dengan mono berdiameter 0.205 mm sedangkan 8 yarn dengan ukuran yang sama hanya berdiameter 0.191 mm, hal ini disebabkan kepadatan kepangan 8 yarn lebih baik dibandingkan dengan kepangan
4 yarn. Sedang untuk kekuatan, PE1 baik 4 yarn maupun 8 yarn akan mempunyai kekuatan yang sama.lmm
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4

150 YD

150 YD
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WARTA CLUB

MANCING BAGAN MANIA

DIBANJIRI PESERTA

Tanjung Kait - Tangerang

P

antai Tanjung Kait pada tanggal 0607 Juni 2015 dibanjiri para peserta
lomba mancing bulanan anggota
Mancing Bagan Mania. Lomba mancing
bulanan yang ke-8 (delapan) ini diikuti 40
grup, dari berbagai Kordinator Wilayah
MBM se-Tangerang raya dan sekitarnya,
yang bertujuan menjalin silaturahmi
antara anggota MBM.
Mancing bagan yang sejak didirikannya
MBM beberapa tahun 2013 yang lalu sudah
melaksanakan 8 kali lomba bulanan dan
3 kali lomba tahunan, kegiatan lomba
bulanan juga dimaksudkan untuk tryout
atau pembelajaran sportivitas saat lomba
mancing tahunan, dalam lomba mancing
tahunan ketiga yang dilaksanakan bulan
Mei 2015 berjalan sangat meriah, tidak
kurang dari 80 grup terdiri dari 4 sampai 5
orang anggota dalam satu bagan dan memperebutkan hadiah berupa sepeda motor.
Pada Lomba Bulanan MBM ke 8 kali ini
berhasil menaikkan tiga ekor ikan Kuro/
Senangin/Tembalang yang masing masing
mendapatkan hadiah reel dan joran,
sedangkan ikan yang tidak mendapatkan juara berhak mendapatkan hadiah
hiburan atau jackpot berupa uang tunai Rp
100.000.
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WARTA CLUB
Juara ke-1 korwil Putat 2 (Ato Notod,
Abd Malik, Jantuk Logaya, dan Mahesa)
Bagan Babeh Marsan berhasil mendapatkan Ikan Kuro satuan dengan berat 1,8
kg mendapatkan hadiah 3 buah reel
shimano alivio 10.000. Kemudian Juara
ke-2 korwil Pasar Kemis 5 (Abhay Bimbim
Doublestreik, Ion) Bagan Babeh Marsan
mendapatkan ikan Kuro satuan dengan
berat 1.6 kg mendapatkan hadiah 3 buah
reel pioneer. Sedangkan Juara ke-3 korwil
Teluk Naga 1 (Tommy Bhozonk, Ucok, dan
Mohamad Arsyad) Bagan Ali Anton mendapatkan Ikan Kuro satuan dengan berat
1,6 kg mendapatkan hadiah 3 buah joran
shimano cruzer 2902.
Sedangkan jackpot ikan sembilang
Korwil Putat 1 (Iyan Lubis Gabes)
dengan berat 1,4 kg hadiah Rp. 100.000.
Jackpot ikan Pari korwil Pasar Kemis
3 (Erik Barakokok) dengan berat 3,5 kg
dengan hadiah Rp. 100.000. Jackpot ikan
Kue Rambe korwil Legok 1 (Beng Beng
Ardriansah) dengan berat 0,5 kg hadiah
Rp. 100.000. Jackpot Ikan Cendro korwil
Cengkareng 1 (Riorobert) dengan berat 1
kg dan hadiah Rp. 100.000. Jackpot ikan
Gegerit korwil Neglasari 2 (Ferry Cibon)
dengan berat 1 kg hadiah Rp. 100.000.

Jackpot ikan Okek (kakap batu)
korwil Curug 1 (Bhona Franklin) dengan
berat 1 kg hadiah Rp. 100.000.
Lomba bulanan MBM akan dilanjutkan
setelah bulan Ramadhan dan Idul
Fitri tahun 2015 ini, selamat menjalankan ibadah Puasa.lIrwan Riduan
SP

Foto bersama para pemenang lomba yang
berhasil mendapatkan reel Shimano.
IRWAN
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