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Pembaca Setia Mancing Mania,

Bagaimana kabar pembaca sekalian, sudah lama kita tidak ber-
sua. Sudah lima bulan kami tidak menyapa pembaca setia tabloid 
mancing mania, selama ini pula kami sedang memproses peralihan 
tabloid mancing mania dari media cetak ke media online. Untuk di 
media online ini kami menghadirkan berbagai macam hadiah yang 
menarik, isi dari artikel kami lebih berbeda dan menarik, serta 
memudahkan para pembaca untuk mencari informasi seputaran 
mancing maupun spot-spot mancing yang lebih luas di tanah air 
baik dilaut, kolam, sungai, rawa, dan pembaca juga bisa langsung 
berinteraksi dengan para mania mancing senior maupun yang baru 
belajar mancing. Media online kami menjadi portal nomor satu 
dalam memberikan informasi yang lebih akurat, tajam dan terper-
caya untuk dunia mancing ditanah air. Promo pertama kami akan 
memberikan hadiah kepada para pemenang dalam kategori next 
month cover, foto selfie, trip story, mania talk dari pihak sponsor. 
Untuk akses online kami pembaca bisa membukanya di www.
mancingmania.com. Selamat membaca.....

Redaksi Mancing mania
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Kutu Pemakan Lidah

Kirimkan Kritik dan Saran Anda ke ‘Mania Bicara’ melalui  email : mancingmania@yahoo.com/Telp : (021) 6245-926
Surat : Komplek Sentra Pangeran Jayakarta  Jl. Pangeran Jayakarta Ruko 129 Blok C No.32 Jakarta Pusat

MANIA BICARA

Dear Tabloid Mancing Mania,
Selama ini saya berlangganan tabloid mancing mania, 

setelah  selesai membaca terkadang lupa menaruh tabloid 

tersebut.  Saya sangat tertarik dengan rubrik simpulnya dan 

ingin menanyakan apakah MM menjual buku simpul? terima 

kasih.
Bernard 

Bandung – Jawa Barat

Jawab :
Salam kenal Bung Bernard, Untuk saat ini kami belum 

membuat buku tentang simpul-simpul. Usulan bapak menge-

nai buku simpul akan kami sampaikan kepada pihak manaje-

men. Atas perhatian Kami ucapkan terima kasih.

Menjual Buku Simpul

Dear  Tabloid Mancing Mania,
Selama ini saya berlangganan tabloid mancing mania melalui 

agen langganan, sudah dua bulan ini saya tidak mendapatkan 

tabloid mancing. Saya tinggal didaerah kemanggisan Jakarta 

Barat, dimana saya bisa mendapatkan  tabloid mancing mania.

Sudarno
Kemanggisan – Jakarta Barat

Jawab : 

Salam kenal Bung Sudarno, untuk mendapatkan tabloid 

mancing didaerah Jakarta barat khususnya daerah Kemanggi-

san. Bapa bisa menghubungi agen kami yang berada di daerah 

kemanggisan atau menghubungi Sirkulasi kita dinomor telp. 

(021) 624 5926

Cara Mendapatkan Tabloid Mancing Mania 

SEGERA HADIR
DI 2015

Portal Mancing Mania
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Kamikaze Fishing Tournament 

Pesta Akbar di 
Kepulauan Seribu  
M inggu 23 November 2014 lalu, 

di kepulauan seribu terjadi 
turnamen akbar Kamikaze 

Fishing Tournament yang dimotori 
oleh toko pancing Sumber Mulia, Bursa 
Pancing, dan Terminal Pancing. Den-
gan tiket Rp. 3.000.000,-/ tim (max 
5 orang), biaya ini termasuk asuransi 
bagi para peserta dan kaos tourna-
ment Kamikaze, serta untuk basecamp 
turnamen diadakan di Dermaga PLTU 
Bahtera Ancol. Pada Tournament kali 
ini peserta yang turun sebanyak 30 
tim/kapal.  

Turnamen yang memperebutkan 
total hadiah Rp. 67.000.000 berhasil  
diikuti kurang lebih 150 peserta mania 
mancing. Selain menawarkan uang tu-

nai jutaan rupiah untuk hadiah, event 
ini juga disemarakkan dengan penga-
daan doorprice dari sponsor Kamikaze 
yang turut mendukung mensukseskan 
dan meramaikan acara. Banyaknya tim 
yang ikut serta itu membuat turnamen 
ini boleh dikatakan sebagai turnamen 
akbar. 

Peserta turnamen Kamikaze kali ini 
dari berbagai wilayah yaitu Jadebota-
bek, Bandung, Cirebon, dan Surabaya. 
Jumat 21 November  2014 semua 
peserta lomba hadir untuk melaksana-
kan tehnikal briefing yang dilaksana-
kan di Warung Subak Pluit acara yang 
dimulai pada pukul 19.00, sebelum 
acara tehnikal briefing berlangsung 
panitia mempersilahkan kepada para 

peserta untuk mendaftar ulang dan 
memberikan bukti pembayaran bila 
sudah transfer atau melunasi pem-
bayaran sebelum acara tournament 
terlaksana.  

Dalam acara tehnikal briefing kali 
ini panitia memberikan sambutan dari 
komandan pomal kepada peserta lom-
ba serta menjelaskan mengenai tata 
tertib lomba, peraturan lomba, jadwal 
lomba, kategori juara dan ketentuan 
lainnya yang berkenaan dengan lomba 
Kamikaze Tournament. Pada turna-
men Kamikaze tehnik mancing yang 
digunakan mengacu pada ketentuan 
IGFA. Panitia menjelaskan menge-
nai tata cara dan peraturan lomba 
panitia menjelaskan bahwa setiap 
peserta yang mendapatkan stike/fight 
dengan ikan, harus menyelesaikan 
pertarungan tersebut sendiri dan tidak 
diperkenankan untuk bergantian. Joran 
dan reel tidak boleh disentuh oleh 
pemancing lain. 

Joran dan reel yang berada pada rod 
holder ketika terjadi strike (disambar 

n Panitia foto bersama
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ikan) harus segera diangkat dan dipe-
gang oleh peserta turnamen. Kapten 
kapal dan abk dilarang membantu 
untuk mengangkat/memindahkan/
memberikan joran kepada peserta 
turnamen wajib menggunakan alat 
pancing berupa joran/rod dan reel 
untuk ukuran dan jenisnya bebas, 
serta penggunaan reel electric, tom-
bak tidak diperkenankan. Dan dalam 
briefing kali ini panitia juga menekan-
kan kepada tim peserta lomba untuk 
selalu merekam video saat strike, 
fight hingga ikan berhasil dinaikkan 
keatas kapal. 

Hal ini dilakukan guna menjunjung 
tinggi azas kejujuran dan sportifitas 
selama turnamen berlangsung. Serta 
untuk penilaian sebagai juara umum 
adalah tim yang berhasil mendapat-
kan ikan terbesar selama turnamen. 
Panitia juga berharap tiap peserta 
selalu merekam melalui video, baik 
itu menggunakan handycam maupun 
telpon genggam dan disertakan salah 
satu dari anggota tim mengunakan 
atribut tournament Kamikaze. Umpan 
yang digunakan untuk tournament kali 
ini lure atau umpan tiruan dan ikan 
selain itu dilarang seperti mamalia. 

Untuk batasan spot mancing sekitar 
40 mil dari base tournament. Acara 
ini berlangsung pada hari Minggu 
tanggal 23 November 2014 pukul 03.00 
dan berakhir tournament pada pukul 
17.00. Dalam turnamen ini panitia 
juga akan memberikan hadiah uang 
tunai dan paket produk Kamikaze 
kepada juara umum I, II, III, IV serta 
juara untuk kategori spesies ikan yang 
meliputi spesies kue/GT, tenggiri, 
lemadang, baracuda, kakap merah 
dan kerapu dan kategori untuk kapten 
kapal terbaik. 

Panitia juga menyiapkan hadiah 
berupa produk Kamikaze yang meliputi 
reel dan rod untuk mancing dengan 
tehnik casting. Setelah acara sambu-
tan dan menjelaskan mengenai tata 
tertib, peraturan, jadwal lomba maka 
setiap peserta yang masih kurang 
jelas bisa tanya jawab kepada panitia 
lomba. Pada pukul 21.00 acara tanya 
jawab selesai panitia menyiapkan 
makan malam kepada semua peserta 

Tournament Kamikaze serta acara 
dilanjutkan dengan ramah tamah 
kepada seluruh peserta tournamen. 
Tepat pada pukul 22.00 tehnikal brie-
fing usai para mania mancing mulai 
meninggalkan warung subak untuk 
mempersiapkan segala keperluan 
mancing pada hari minggunya. 

Pada hari sabtu 22 November 2014 
di dermaga pltu bahtera ancol terli-
hat beberapa kapten dan abk sedang 
memeriksa kapal dan memperbaiki 
kapal sebelum acara perlombaan 
dimulai, biar selama acara tourna-
ment berlangsung kapal-kapal bisa 
berjalan dengan lancar tanpa suatu 
hambatan.  Bersekitar pukul 22.00 
peserta tournament mulai memasuki 
basecamp tournament yaitu di der-
maga PLTU Bahtera Ancol, tim peserta 
wajib melakukan daftar ulang dan 
peserta berhak mendapatkan snack, 
name tag, plastik, kertas catatan hasil 
tangkapan dan kaos Kamikaze Fishing 
Tournament.  

Tim peserta yang terdaftar ialah 
Tim Lumut Emas, Tim Sekawan, Tim 
Serabutan, Tim Cahaya Terang, Tim 
Hore, Tim Jupiter, Tim SS 2, Tim Tan-
jidor, Tim Bluefin, Tim Hoki Jaya, Tim 
MLFC, Tim TDJ, Tim PKU, Tim Cahaya 

Laut, Tim SFC, Tim Ranjau, , Tim Raja 
Tega, Tim SS, Tim Tangki FS, Tim Angel 
Marcopolo, Tim Pomal I, Tim Pomal 
II, Tim Pomal III, Tim Telkom MM, Tim 
BAC I, Tim WBW, Tim Bandan Nera, 
,Tim JICT Fishing, Tim Nuansa Ayu, 
dan Tim BAC II  

Setelah melakukan daftar ulang 
peserta langsung berkumpul untuk 
mengikuti pembukaan acara. Dalam 
acara pembukaan panitia menghimbau 
untuk berhati-hati kepada seluruh tim 
peserta ketika melaut karena situasi 
ombak terbilang cukup tinggi dan 
tidak menentunya cuaca yang terjadi 
akhir-akhir ini. 

Terlebih ketika pagi hari yang pada 
beberapa hari ini mengalami kondisi 
pasang air laut yang begitu tinggi, 
apabila kondisi ombak masih meninggi 
peserta diharapkan untuk menahan 
diri untuk melakukan start. Minggu 
23 November 2014, sekitar pukul 
02.00, Sekitar 30 kapal peserta mulai 
bersiap-siap dan kapal yang sudah 
ready langsung standby di dermaga 
pltu bahtera ancol. Dan para peserta 
pun mulai memasukkan perlengkapan 
mancing ke dalam kapal dibantu para 
abk. 

Tepat pada pukul 03.00 pagi koman-
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dan pomal memberikan aba–aba acara 
tournament Kamikaze dimulai, satu 
persatu kapal peserta mulai mening-
galkan dermaga pltu bahtera ancol, 
menuju spot–spot sekitaran kepulauan 
seribu. Para peserta berantusias dalam 
tournament Kamikaze kali ini, mereka 
menggunakan berbagai macam tehnik 
mancing dari casting, jigging dan 
popping. 

Berhubung didermaga pltu bahtera 
ancol tidak ada radio komunikasi 
untuk mengetahui jalannya perlom-
baan kepada masing–masing peserta, 
maka pihak panitia pun menyiapkan 
tim pengawas untuk mengawasi 
jalannya tournament kepada masing–
masing tim peserta berjumlah satu 
orang, pengawas ini menilai jam berapa 
peserta menarik ikan serta berat ikan 
yang diperoleh dan juga menilai apa-
kah peserta yang menarik ikan dibantu 
oleh peserta lainnya atau dibantu 
oleh abk. Untuk penjurian tournament 
dilakukan di base tournament yaitu 
dermaga pltu bahtera ancol, dimana 
penjuriannya kali ini dengan melihat 
hasil dan bukti-bukti yang sudah 
ditentukan. 

Tepat pukul 12.00 tim Tanjidor mulai 
memasuki dermaga pltu kemudian 
peserta dari tim ini langsung menim-
bang hasil tangkapannya kepada pihak 
panitia dan hasil yang diperoleh oleh 

tim ini ikan tenggiri dengan berat 
ikan 8.3 kg. Setelah menunggu sekitar 
dua jam tak lama kemudian tim BAC 
memasuki dermaga pltu dan peserta 
kemudian menimbang hasil tangka-
pannya ke pihak panitia dan hasil 
tangkapan yang diperoleh ikan tenggiri 
dengan berat ikan 8.5 kg, lima belas 
menit kemudian tim MLFC pun mema-

suki dermaga pltu mereka pun lang-
sung menimbang hasil tangkapan yang 
diperoleh yaitu ikan tenggiri dengan 
berat ikan 8 kg. 

 Tidak lama kemudian tim WBW dan 
tim Hore mulai memasuki dermaga, 
dan tepat pada pukul 16.00  dermaga 
pltu mulai ramai dipadati para peserta 
tournament. Pihak panitia pun mengu-
mumkan bahwa tournament Kamikaze 
kali ini akan berakhir pada pukul 
17.00. Terlihat beberapa peserta ter-
lihat letih dan lelah dikarenakan abis 
strike ikan maupun ada yang mabuk 
laut. Sambil menunggu peserta yang 
belum sampai dermaga para peserta 
banyak yang menggunakan waktu istri-
hatnya untuk tidur maupun bersenda 
gurau dengan sesama peserta lainnya. 

Ternyata tournament Kamikaze kali 
ini banyak peserta yang memenangkan 
ikan jenis tenggiri apakah dibulan ini 
dikepulauan seribu sedang musim ikan 
tenggiri, karena setelah diketahui 
tidak ada seorang peserta yang men-
dapat ikan kue/gt, lemadang, baraku-
da dan kakap merah maupun kerapu. 
Mungkin saja para peserta tidak mau 
menimbang hasil tangkapan yang lain 
dikarena mereka mendapatkan hasil 
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Juara   Pemenang      Jenis Ikan   Berat Ikan    Hadiah 
Juara Umum I  Team BAC      Tenggiri       8.5 kg            Rp 20.000.000 + Paket Side Game sebesar Rp 1.941.000.
juara umum II          Team Tanjidor Tenggiri       8.3 kg   Rp15.000.000 + Paket Side Game sebesar Rp 1.941.000.
juara umum III         Team MLFC      Tenggiri              8 kg        Rp10.000.000 + Paket Side Game sebesar Rp 1.941.000.
juara umum IV         Team WBW      Tenggiri          7.9 kg   Rp 5.000.000 + Paket Side Game sebesar Rp 1.941.000.

Juara Kapten Terbaik : Ujang  Jauhari memperoleh hadiah Rp 2.000.000,- 

Daftar Pemenang Kamikaze Fishing Tournament:

yang tidak memuaskan atau hasil 
yang mereka dapatkan kecil-kecil dan 
tidak memungkinkan untuk ditimbang. 
Setelah semua peserta tournament 
sudah memasuki dermaga, maka pihak 
panitia mempersilahkan para peserta 
untuk beristirahat terlebih dahulu. 

Di sela – sela waktu istirahatnya 
para peserta panitia pun mengumpulk-
an semua hasil data ikan yang dipe-
roleh oleh para peserta tournament. 
Sebelum pengumuman pemenang terli-
hat beberapa peserta mulai memasuki 
ikannya masing-masing ke dalam 
tackle box yang telah mereka siapkan 
sebelumnya dan mulai membagikan 
ikan hasil tangkapan kepada kapten 
maupun abk kapal. Lalu mereka 
masukkan perlengkapan mancing dan 
tackle box hasil tangkapan kedalam 
mobil para peserta.

Dalam tournament Kamikaze kali ini 

untuk pemenang juara umum I men-
dapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 
+ Paket Side Game sebesar Rp. 
1.941.000, juara umum II mendapat-
kan uang sebesar Rp. 15.000.000 + Pa-
ket Side Game sebesar Rp. 1.941.000, 
juara umum III mendapatkan uang 
sebesar Rp. 10.000.000 + Paket Side 
Game sebesar Rp. 1.941.000 dan juara 
umum ke IV Rp. 5.000.000 + Paket 
Side Game sebesar Rp. 1.941.000, 
serta juara kategori ikan species 
masing-masing mendapatkan hadiah 
uang tunai sebesar Rp. 1.250.000 dan 
kategori kapten terbaik mendapatkan 
hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-.

Setelah mengumumkan para peme-
nang turnamen panitia mengucapkan 
terima kasih kepada para peserta yang 
sudah mengikuti ajang turnamen dan 
lancarnya pelaksanaan tournament 
Kamikaze pada tahun ini.   

n Pemenang lomba
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Djenot, Tio, dan Rudi berinisia-
tif untuk melakukan trip ke 
Pabelokan, untuk melakukan 

trip kali ini kami mempersiapkan 
perlengkapan seperti reel Shimano 
Stella 10000, Shimano Stella 14000 dan 
Shimano Saragosa 18000 serta joran 
Shimano Speed Cast Pe 8–10, Shimano 
Speed Cast Pe 6–8 dan Shino GT POP. 
Pada hari Sabtu kami bertiga janjian di 
pelabuhan Muara Angke kami menemui 
kapten Dana, setelah itu kami mulai 
memasukkan perbekalan serta umpan  
mancing dan perlengkapan mancing 
kedalam kapal. Kapten kapal pun mulai 
menyalakan mesin kapal sekitar pukul 
10.00 kapal mulai berjalan menuju 
Pabelokan.

 Daya tarik para mania ingin merasa-
kan tarikan Monster GT di Pabelokan.  
Yang uniknya lagi, mendapatkan GT 
pabelokan dengan teknik popping. 
Dan mancing dengan tehnik Popping di 
Pabelokan dilakukan pada malam hari. 
Selama perjalanan ke Pabelokan udara 
di siang hari terasa begitu panas dan 
menjelang sore hari awan mendung. 
Selama dalam perjalanan para abk 
menyiapkan makan untuk malam hari. 

Pada  malam hari angin dan arus 
tidak menunjukkan tanda-tanda mau 
meredah bahkan arus bertambah ken-
cang dengan satu arah hanya pada satu 
sisi ke samping kanan cenderung ke 
depan kapal berlawanan dengan arah 
angin dan arah kapal, akhirnya kapten 
Dana  memutuskan untuk berhenti dan 
beristirahat sejenak menunggu cuaca 

Melawan Serangan GT 
di Tengah Badai

Trip Pabelokan dan arus sedikit meredah sambil beris-
tirahat sejenak untuk meredakan rasa 
mual dan pusing yang mendera kami 
karena goncangan ombak yang lumayan 
extreme. Baru sekitar pukul 22.00 
ombak yang menerjang kami berlalu, 
kami bertiga berunding untuk beristi-
rahat terlebih dahulu setelah diterjang 
ombak terlihat wajah dari kami bertiga 
serta para abk terlihat pucat. Biar pun 
badai yang berhembus kencang tidak 
menyurutkan kami untuk melakukan 
trip. Setelah beristirahat dengan cukup 
maka kami bertiga langsung menyipkan 
perlengkapan mancing masing–masing. 

Djenot memakai reel Shimano Stella 
10000 joran Shimano Speed Cast Pe 
8-10, serta Tio memakai reel Shimano 
Stella 14000 joran Shimano Speed 
Cast Pe 6 – 8, dan Rudi memakai reel 
Shimano Saragosa 18000 joran Shino GT 
Pop. Tanpa buang waktu kami langsung 
lemparkan andalan popper masing–
masing. Membuka strike pertama ialah 
Rudi, strike !!! teriak abk. Wow, luar 
biasa ikan langsung melawan dan dengan 
cekatan Rudi berhasil menaklukan GT 
dengan bobot 10 kg. Selanjutnya giliran 
Djenot  yang berhasil strike yang 
kedua, Tio berhasil strike untuk yang 
ketiga. Kali ini Rudi nampak serius 
ketika fight dengan monster yang 
membuat jorannya melengkung serta 
suara derit reel yang kencang Rudi 
berusaha sekuat tenaga untuk menarik 

n Pamer hasil tangkapan ikan GT

n
 

Je
no

t,
 T

io
, 

da
n 

R
ud

i p
am

er
 G

T



|edisi 249 13

KISAH

ikan GT. Akhirnya GT dengan bobot 
12 kg berhasil ditaklukannya. Sensasi 
strike popping dimalam hari berlanjut, 
kali ini giliran Djenot yang beruntung 
dan strike. 

Tarik ulur kenur yang masuk dan 
keluar melalui spoon ril membuat 
kesulitan bagi Djenot. Dengan perlahan 
ikan mulai lelah dan akhirnya Djenot 
berhasil menaikan GT dengan bobot 10 
kg. Pada trip kali ini para abk kelihatan 
kewalahan menaikkan ikan hasil tang-
kapan. Ikan GT yang terangkat kurang 
lebih 8 sampai 12 kg sebanyak 10 ekor. 
Tidak sia–sia kami bertiga merencana-
kan trip mancing kali ini biarpun cuaca 
kurang mendukung akhirnya kami 
merasakan strike ikan GT yang didapat. 

Menjelang pukul 03.00 kami bertiga 
memutuskan untuk mengakhiri trip 
mancing kali ini. Dan kami merasa puas 
atas hasil yang kami dapatkan biarpun 
tidak terlalu banyak. Kapten Dana pun 
siap mengangkat jangkar dan memutar 
balik arah untuk membawa kita kem-
bali ke pelabuhan Muara Angke.

Selama diperjalanan pulang kami pun 
berfoto–foto dengan hasil tangkapan 
serta bersenda gurau dengan para kap-
ten maupun abk. Setelah sampai pela-
buhan Muara Angke kami pun bergegas 
memasukkan hasil tangkapan kami ke 
dalam cool box, serta mengembalikan 
perlengkapan mancing yang ada di kapal 
untuk dimasukkan kembali kedalam 
mobil. Dengan hasil yang tidak terlalu 
banyak kami pun bersyukur masih bisa 
mendapatkan hasil yang cukup lumayan 
disertai cuaca yang sangat ekstrem.
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Pacitan Jawa Timur

Sensasi Mancing Cumi 
yang Penuh Kesabaran

Kami dari team G-tech kali ini 
ingin melakukan trip ke daerah 
Jawa Timur tepatnya di kota 

Pacitan. Pada tanggal 12 November 
2014 kami melakukan segala persia-
pan terutama perlengkapan mancing 
untuk trip di Pacitan Jawa Timur kali 
ini kami ingin mancing cumi. Keesokan 
harinya pada tanggal 13 November 
2014 kami berkumpul disebuah toko 

pancing, sekitar pukul 13.00 kami 
berangkat ke bandara menuju kota 
Yogjakarta. Perjalanan dari Jakarta ke 
Yogyakarta kurang lebih 1 jam seten-
gah, sesampainya kami di Yogyakarta 
langsung menuju hotel yang telah 
kami pesan jauh-jauh hari sebelum-
nya.  

Setelah membersihkan seluruh 
tubuh dan istirahat sebentar perut 

saya terasa lapar, maka saya langsung 
mencari makanan favorit yaitu gudeg, 
menurut orang–orang bilang kalau 
belum makan gudeg berarti belum ke 
Yogya. Abis makan kita melanjutkan 
perjalanan ke toko go fishing untuk 
briefing sebelum melakukan per-
siapan trip mancing cumi di Pacitan 
Jawa Timur. Untuk melakukan trip 
mancing cumi kali ini saya ditemani 
oleh empat orang teman dari Yogya. 
Setelah persiapan selesai saya lang-
sung menuju hotel untuk beristirahat 
terlebih dahulu . 

Sekitar pukul 02.00 pada tanggal 14 
November 2014 kami berangkat dari 
hotel menuju kota Pacitan. Perjalanan 
dari Yogya menuju Pacitan mema-
kan waktu kurang lebih 2 sampai 2 
setengah jam. Sampai di Pelabuhan 
Pacitan  kami sarapan nasi uduk 
terlebih dahulu sebelum melakukan 
trip mancing cumi, setelah sarapan 
kami pun langsung mengeluarkan alat 
pancing. Saya beserta teman-teman 
langsung mencari tempat yang pas 
untuk melakukan mancing cumi. Man-
cing cumi kali ini kami menggunakan 
tehnik casting.

Mancing cumi kali ini saya menggu-
nakan joran G-tech Jig Force 582B PE 
2–4 dan reel Baitcasting G-Tech GT 

n Strike cumi-cumi
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Cast serta umpan yang saya gunakan 
lure Yozuri. Setengah jam berlalu 
tidak lama kemudian teman saya 
bernama Bagus strike cumi pertama, 
pada strike cumi pertama bagus 
mendapatkan seekor cumi kurang dari 
setengah kilo gram. Silih berganti 
teman–teman saya mendapatkan 
seekor cumi, hanya saya yang belum 
mendapatkan seekor cumi pun. 

Tidak lama kemudian umpan saya 
dimakan seekor cumi, saya langsung 
menarik secara cepat tetapi apa yang 
terjadi cumi yang saya dapatkan ter-
lepas kembali. Menurut teman–teman 
untuk mancing cumi sama seperti 
mancing udang yang harus mempunyai 
kesabaran dan santai, tidak seperti 
mancing ikan yang kalau dapat tarik 
secepatnya. Dan apabila umpan sudah 
dimakan oleh cumi jangan ditarik 
terlalu cepat karena nanti cumi yang 
kita dapat bisa terlepas kembali.

Dengan rasa putus asa saya ingin 
tidak melanjutkan mancing cumi, 
tetapi dengan dorongan teman-teman 
akhirnya saya memutuskan untuk 
melanjutkan mancing cumi. Setelah 
strike pertama gagal, umpan saya 
pun langsung dimakan oleh seekor 
cumi saya langsung menarik dengan 
perlahan-lahan agar mata pancing 

tersangkut kemudian saya menggulung 
reel secara perlahan sampai cumi 
mendekat ke jaring. 

Saya pun bangga dengan dorongan 
teman–teman dan tidak sia–sia pula 
mensupport saya akhirnya saya bisa 
mendapatkan seekor cumi yang 
sangat besar yaitu sekitar 1,25 kg. 
Saya pun mengalahkan teman–teman 
untuk mancing cumi kali ini. Setelah 
mendapatkan seekor cumi yang besar 
saya pun melanjutkan mancing cumi 

sampai pukul 13.00. 
Setelah dirasa sudah cukup menda-

patkan 14 ekor, kami pun berunding 
untuk mengakhiri mancing cumi ini. 
Dan kami pun mulai mengemasi per-
lengkapan mancing untuk dimasukkan 
kedalam mobil, setelah selesai kami 
melanjutkan perjalanan kembali kota 
Yogya. Sesampainya di kota Yogya kami 
langsung beristirahat sebentar sebelum 
mencicipi cumi hasil tangkapan kami.
lfa seperti dikisahkan Alip
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Setelah hampir 5 bulan menggempur laut 
Balikpapan, ombak besar, angin kencang 
bikin ciut nyali, ngeri juga kalo laut lagi 
murka, kita kan pengen mancing dan 
senang-senang, tapi kalo serampangan main 
minggat aja itu namanya “Golek Soro” 
enak muntah di rumah bro.... namun di balik 
hikmah itu akhirnya saya bisa berangkat 
casting Toman dan Hampala di Melak, 
Kabupaten Kutai Barat bersama KPK 
(Komunitas Pemancing KUBAR). Selama 2 
hari.

Tanggal 10 Oktober kami X-Mac 
X-Treme Anglers Balikpapan (Ko 
Tedy, Ko Kiman, Hendra, Oman, 

Anca, dan Saya) berangkat menuju 
Samarinda 16.00 WITA, menjemput 
kawan dari AFI Anglers Family Ilegal 
(Liyan dan Eno) selanjutnya menuju 
simpang Tenggarong untuk makan 
malam, seperti biasa kalo berangkat 
ceritanya seperti petasan, rame dan gak 
putus, coba liat kalo pas pulang nanti 
seperti petasan gak punya sumbu he..
he..he. Setelah makan malam perjala-
nan kami lanjutkan menuju Kota Melak, 
estimasi waktu 6-7 jam, Alhamdulillah 
jalan yang kami lalui mulus seperti 
muka artis Korea dan sepi, maklum dah 

larut malam, kami hanya singgah sekali 
minum kopi sekalian tanya arah menuju 
Melak, karna salah satu dari kami yang 
pernah ke Melak sudah rada-rada pikun, 
kalo ditanya takut-takut, tau resikonya 
kalo navigator sampai salah arah bisa 
kita tinggal di hutan...nah lo.

Jam 03.30 masuk kota Melak, gak 
nyangka ternyata kota Melak cantik 
dan bersih, jalannya dua jalur plus 
lampu penerangan yg bagus, perkanto-
ran tertata rapi, Cuma ya itu...masih 
tutup, mas Wanda sudah menunggu dan 
mengajak kami menuju mess, sung-
guh sambutan yang luar biasa pokoke 
JOSS...buat kawan-kawan KPK (Komuni-
tas Pemancing KUBAR) Wanda, Gentho 
“Casper”, Endra, Ari Weh, Eko “Becak 
Lawu” Nugroho “Oho”. Setelah ngobrol 
mulai satu persatu tumbang digerogoti 
kantuk, setelah susun jadwal rencana 
trip esok, kami segera istirahat supaya 
kuat “nguncal”

Jam 08.00 pagi, matahari nampak 
merah akibat asap kebakaran hutan 
yg mulai menebal, begitu juga mata 
saya yg kurang tidur. Sarapan mas...
sarapan...saya paling suka dan rindu 
suasana seperti ini “santap  rame-rame” 
disinilah silaturahmi  paing erat terjadi 

dan kita pun jadi saudara, apa lagi 
menu nasi kuning “Iwak Haruan” plus 
belum sikat gigi ada rasa gurih-gurih 
bosok gitu ha ha ha...Setelah sarapan 
kami munju spot pertama “Danau Gab, 
Desa Long Iram, perjalanan dari kota 
Melak menuju Desa Tering sekitar 1,5 
jam, setelah itu kami naik ponton kayu 
menuju Long Iram, pontonya bisa muat 
2 (roda 4). Dari pelabuhan Long Iram 
menuju danau hanya 15 menit dan 
kami siap nguncal-ngancul, 14 orang 
mulai menggempur spot, luar biasa 
spot pertama yg kami datangi walau 
berupa rawa ditutupi enceng gondok 
tapi sambaranya bertubi-tubi, Oman 
membuka sambaran pertama, kedua 
dan ketiga tapi masih mocel, Gentho 
mendapat sambaran tapi lepas, saya 
yg belum pernah mancing Toman kaget 
juga liat sambaranya, akhirnya Liyan 
dan Eno double strike, duh cantik 
warnanya, Hendra kebetulan di samping 
saya dapat Toman, gak lama lure milik 
Ko Teddy malah ditendang ke udara, 
siang itu kami panen sambaran tapi 
banyak yg mocel, Ko Kiman di seberang 
dapat Toman cukup besar, tinggal saya 
yg bilang dalam hati “sakitnya tuh di 
sini” tetangga kanan kiri dah dapet 
saya malah belum, Wanda sempat fight 
tapi masih mocel, Nugroho juga senasib 
dengan saya malah 4 lurenya “nyajen” 
di titik yg sama bidik memang bapak 
itu, Eko beberapa kali lurenya disam-
bar masih juga lepas, kalo Ari sengaja 
gak mancing alasanya dokumentasi 
padahal takut boncos, Gentho semakin 
penasaran sampai tawaf keliling rawa. 
Liyan dan Eno masih bertahan dengan 
perolehanya, sebentar kemudian Ko 
Kiman dapat lagi Toman ke dua, kali ini 
cukup besar sampai takut ngelepasnya 
huz...huz.. “seperti ngusir ayam”. Jam 
12 kami makan siang dan istirahat, jam 
2 pindah lokasi ke Danau besarnya, 
Hendra membuka strike padahal baru 
pertama nguncal, memang seru kalo 
strike di lokasi yg bersih, gak takut 
sangkut dan ikan lebih bebas bergerak, 
nyesel rasanya disamping Hendra bikin 
liur menetes, titik yg sama saya lempar 
umpan dan Bledos....masih mocel sam-
pai 3 kali, akhirnya Gento ngajak saya 
pake sampan menuju spot diseberang 

Kutai Barat-Kalimantan Timur

Berburu Keganasan Predator 
Toman dan Hampala
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Danau, lemparan pertama umpan Gento 
langsung disambar, begitu juga umpan 
saya, setelah 8 kali sambaran baru 
strike “oiiii aku dapat Toman” bolak- 
balik ujung rod saya dipaksa masuk air 
seeep!! memang tarikanya, sambaran 
berikutnya masih sering lepas, Gento 
bahkan sempat fight tapi malah dapat 
enceng gondok, jam 4 sore saya putus-
kan explore dilokasi lain, banyak samba-
ran tapi jarak nya justru dekat dengan 
sampan. Dan keberuntungan masih 
milik saya, toman kedua hook up hanya 
beberapa meter dari sampan, setelah 
itu ikan saya giring ke dermaga keramba 
dan take photo, di seberang keramba 
Eno dan Liyan strike tapi hanya Eno yg 
masih fight, reelnya terus menderit tapi 
sayang doublenya hook patah, Ko kiman 
yang tadi gak kebagian lapak langsung 
tancap gas dan strike toman lumayan 
besar, Anca yg dari tadi boncos gak mau 
ketinggalan cicip-cicip tempat, hasilnya 
memang benar langsung dapat toman 
meski ukuranya kecil, Eno yg baru ganti 
hook ikut merapat hasilnya batang 
yg dipijak perlahan tenggelam ha..
ha..ha..kelebihan muatan, Anca jadi 
korban paling parah karna paling ujung 
posisinya. Wanda-Eno dan Eko-Nugroho 
masing masing turun pakai sampan, sore 
itu sambaran dari sampan memang lagi 
rame, mbledos-mbledos umpan diburu 
toman namun hanya 3 ekor saja yg 
berhasil landed, bahkan umpan Wanda 

dan Eno sempat disambar toman besar 
tapi mocel. Hari menjelang senja trip 
hari pertama kami akhiri.

Trip hari kedua, planningnya kami 
casting di Danau Klumpang tapi karena 
faktor non teknis terpaksa kita pindah 
lokasi, jam 8 setelah sarapan kami 
menuju spot Muara Lawa, Danau Lamin 
Tolan, lokasi ini masih berhubungan 
dengan sungai Mahakam dan jadi 
lokasi yg dihuni toman. Musim kemarau 
membuat permukaan air turun cukup 
drastis, segera kami menyebar mencari 
titik berpotensi, terlihat banyak ikan 
toman menyambar ikan kecil dan sese-
kali mengambil udara, lemparan demi 
lemparan belum membuahkan hasil, 
memang dilokasi ini sangat baik saat 
air sedang tinggi, ikan lebih agresif dan 
besar, dilokasi ini saya hanya mendapat 
3 kali sambaran tanpa hasil, begitu juga 
Wanda yg sempat kaget karna jarak 
sambaran hanya 1 meter dari posisi 
dia berdiri, Ko kiman sempat fight tapi 
dibawa sangkut, Gento sudah kelayapan 
gak tau dimana posisinya, yg terlihat 
hanya Eko, Ari dan Eno di keramba 
tengah sungai yg beratap masih terus 
cast, Pembuka strike dari Liyan dise-
brang sungai, saya pikir toman ternyata 
Gabus, lokasinya memang tersendiri, 
kalo gabung mungkin gabusnya dah 
dimangsa toman, strike kedua Liyan 
masih ikan Gabus, Anca dan Oman 
yg kebetulan satu jalur dengan Liyan 

segera merapat, jadilah mereka bertiga 
Hantu Gabus, lumayan 9 ekor, Anca yg 
iseng2 lempar lure ke sungai sebelah 
langsung disambar toman, agak unik 
karna toman yg didapat sangat atrak-
tif, meronta dan melompat, bahkan 
saat direlease sempat lompat. Diakhir 
sesi Wanda dan Eko sempat fight tapi 
putus, mereka terpaksa nyajen Minnow 
kesayanganya

Jam 13.00 istirahat, jam 15.00 melan-
jutkan ke spot Hampala, lokasinya tidak 
jauh, sampai lokasi lure kami ganti,  
lemparan pertama terlihat ikan target 
mengejar umpan, lemparan berikutnya 
langsung double strike Wanda dan Ari, 
Hampala terkenal tenaganya karena 
memang habitatnya yg hidup di air 
berarus deras, landed 2 ekor Hampala 
cukup besar membuat yg lain semangat, 
lemparan terus membuat air semakin 
ribut dan mengundang Hampala men-
dekat dan berikutnya giliran Eko, strike 
Hampili (hampala kecil he he he) biar 
kecil tapi powernya bro....dilanjutkan 
fight wanda hampala kedua yg lumayan 
besar, gak lama berselang Ari menyusul 
dengan Hampala keduanya. Gentho 
hari itu boncos asli, alasanya salah 
umpan....ngeles terus....

Lokasi casting toman di KUBAR sangat 
banyak, gak cukup kalo Cuma 1 minggu 
explore, dan hebatnya semua punya po-
tensi yang sama asal kondisi air tepat, 
bahkan ada beberapa lokasi yg cukup 
jauh tapi tomannya babon-babon. Ini 
sebagian lokasi potensi casting toman 
D. Klumpang, D. Barong D. Bahadaq, 
D.Bloan dan masih banyak lagi. Toman 
yg kami dapat hampir semua direlease 
hanya 7 ekor yg diberikan ke nelayan 
keramba, sebagai ungkapan terima 
kasih buat mereka sebagai tameng 
yg melindungi habitat toman dengan 
melarang keras menggunakan setrum. 
Untuk rekan-rekan Anglers KPK seba-
gai ujung tombak pelestarian Toman, 
semoga catch n release (CnR) yg sudah 
berjalan semakin baik dan bisa diterima 
seluruh anglers, harapan ke depan  
potensi tetap terjaga dan semua anglers 
bisa merasakan tarikan Toman yg luar 
biasa. Thanks saudara2ku anglers KPK 
jabat erat dari kami semua, kami pamit 
supaya bisa jumpa lagi.lKurniawati

n Strike toman
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Angkat Ikan Babon
dengan Tangan

Lomba Unik Di Pemancingan “BM”

Kolam pemancingan BM terletak di Jalan Perjuangan, dari Stasiun Kereta Api Bekasi, kita terus melaju ke Utara, kurang 
lebih 3 kilometer menuju arah Babelan, tepatnya di seberang bengkel knalpot “Di Ajeng” atau di belakang bengkel 
mobil “Tri”

Omong-omong perihal  label 
pemancingan “BM” menurut 
Sang Pemilik, bahwa nama ter-

sebut kepanjangan dari Brother Maniac 
atau Bro Maniac. Yang artinya; pemilik 
maupun yang mengelola adalah orang-
orang/insan yang benar-benar menekuni 
dunia memancing atau maniak mancing.

Dengan memanfaatkan hak garap 
tanah pengairan yang terdiri dari dua 
(2) bidang kolam. Pada awalnya satu 
kolam berfungsi untuk mancing malam 
dan satunya lagi untuk siang hari atau 
khusus untuk lomba. 

Tepatnya pada hari Minggu, tanggal 12 
Oktober 2014 menyelenggarakan lomba 
mancing dengan mematok tiket senilai 
Rp 250.000, untuk pemenang pertama 
hadiah yang disediakan berupa 1 motor 
matic second merk Mio, pemenang 
kedua berupa 1 unit telepon genggam 
merk Blackbery, dan pemenang ketiga 
berupa 1 unit telepon genggam merk 
Nokia. Pemenang terbanyak lapak ganjil 
dan genap masing-masing mendapat 
hadiah Rp 250.000,- dan hadiah ikan 

berpeniti Rp 5.000 per ekor. 
Peserta yang mendaftar sebanyak 60 

orang, namun jumlah  yang hadir dan 
mendaftar ulang sebanyak 31 orang, 
sehingga Panitia mengambil keputusan 
bahwa hadiah utama berupa 1 unit 
kendaraan bermotor dan 2 set telepon 
genggam diganti dengan uang tunai. 
Tepat pukul 09.00 WIB acara lomba 
mancing dimulai dan berakhir pada 
pukul 16.00 WIB. Di kolam pemancingan 
BM tidak berlaku menggunakan serok/
alat bantu, jika mengangkat ikan babon 
yang tersangkut pancing. 

Sehingga cara inilah yang menun-
jukkan keunikan dibandingkan dengan  
kolam-kolam lain dan menurut ketua 
panitia pada setiap lomba yang akan 
diselenggarakan mendatang selalu akan 
menerapkan perbedaan-perbedaan atau 
keunikan dengan kolam-kolam lainnya.
Dalam lomba yang cukup unik  ini, 
ternyata mengemuka rasa kesetiakawa-
nan/solidarity dan spontanitas antar 
pemancing. 

Melihat rekan di sebelahnya merasa 

kesulitan dalam menghajar dan 
mengangkat ikan yang berat dari 
dalam kolam, dengan rasa solidaritas 
yang tinggi, mereka membantu untuk 
mengangkatnya. Nampak di sini seperti 
tidak ada persaingan dalam merebut 
tiket sebagai Juara. Event inilah yang 
patut kita acungi jempol!

Menurut penuturan Bapak Wemfy pola 
lomba ini memang sengaja Ia ciptakan 
untuk mengubah kejenuhan dan menim-
bulkan kegaduhan di antara pemancing 
dengan berbagai ketidak laziman 
sebagaimana pada setiap lomba, namun 
tetap dicarikan terobosan sebagai ganti 
kekecewaan tersebut. Ketua panitia 
berasumsi bahwa, ikan-ikan babon 
beratnya tidak melebihi dari bobot 2,5 
kg, sekalipun tidak menggunakan alat 
bantu/serok. Dapat dipastikan bahwa 
ikan dapat diangkat dengan posisi masih 
tercantel kail. 

Dalam kata penutupnya Ketua Panitia 
sekali lagi mohon maaf atas pola keti-
daklaziman peraturan yang diterapkan, 
namun dalam lomba-lomba yang akan 
datang tetap akan dilakukan terobosan 
dengan hadiah-hadiah yang menarik. 
lSubagyo Slamet
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Mancing bersama ke-2 
Rezeki Nelayan dan Pelanggan

Kolam Pancing Lai Santai II Pamah-Deli Tua Medan

Pada tanggal 23 November 2014, 
Toko Pancing Rezeki Nelayan, 
Medan kembali mengadakan 

lomba mancing bersama yang ke 2 
dengan pelanggan. Dimana lomba 
mancing bersama yang ke 2 ini di hadiri 
oleh 22 pelanggan mancing, penyeleng-
garaan  lomba mancing  bersama ke 2 
ini diadakan dengan maksud dan tujuan 
untuk mempererat tali silaturahmi serta 
mempererat tali persaudaaran antara 
Rezeki Nelayan sebagai Toko Pancing 
terbesar dan terlengkap di Kota Medan 
dengan pelanggan retail sekitar Kota 
Medan.

Lomba mancing bersama ke-2 diada-
kan di kolam pemacingan Lai Santai 2 
Pamah-Deli Tua, Medan. Untuk lomba 
kali ini pihak panitia lomba menyiapkan 
ikan yang ditaburkan kedalam kolam se-
banyak 78 Kg ikan rame dan ikan induk.  
Setiap pemancing hanya di perbolehkan 
menggunakan 1 joran dan 1 mata kail. 
Acara yang di mulai pada pukul 11.00 
Wib diawali dengan kata sambutan dari 
pimpinan Rezeki Nelayan serta tanya 
jawab antara pelanggan dengan pihak 
Rezeki Nelayan terkait kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Kemudian acara dilanjutkan dengan 

makan bersama, setelah makan bersama 
selesai dan sebelum acara mancing ber-
sama dimulai, terlihat beberapa peserta 
lomba mulai meracik umpan serta 
panitia lomba mengumumkan untuk 
pengundian lapak. Setelah pengundian 
lapak dilakukan, peserta mulai menem-
pati lapaknya masing-masing. Tepat 
pada pukul 13.00 Wib panitia memberi 

Juara I   : Toko Amal Pancing – Tj. Morawa Medan (2.09 Kg)
Juara II  : Toko Pancing Zo’i - Marelan (1.93 Kg)
Juara III  : Toko Cahaya Pancing – Marendal (1.77 Kg)
Untuk Juara Ikan Tercepat di menangkan oleh Toko Christian Pancing – Batang Kuis
Untuk Juara Ikan Terbanyak di Menangkan oleh Toko Amal Pancing – Tj. Morawa Medan

Berikut nama pemenang lomba mancing bersama ke-2:

aba-aba acara mancing dimulai, para 
peserta lomba mulai melepar jorannya. 
Selama lomba berjalan terlihat canda 
dan tawa antar pelanggan dan karyawan 
Rezeki Nelayan terjadi. Satu persatu 
peserta mulai menarik ikan dari yang 
terkecil sampai yang induk. Setelah satu 
setengah jam  berakhir seorang pelang-
gan  dari Toko Amal Pancing-Tj. Morawa 
dengan lapak  14 berhasil mengangkat 
ikan dengan berat 2,09 Kg.

Pada Lomba mancing bersama ke 2 
kali ini pihak panitia juga mempersiap-
kan hadiah untuk kategori ikan tercepat 
serta ikan terbanyak Dan pada pukul 
15.00 Wib pihak panitia lomba man-
cing bersama ke 2 menyatakan lomba 
berakhir. Setelah lomba berakhir pihak 
panitia mengumumkan pemenang lomba 
kali ini untuk kategori  ikan tercepat 
ditarik yaitu dari Toko Christian Pancing–
Batang Kuis, serta juara pertama dari 
Toko Amal Pancing-Tj. Morawa dan ikan 
terbanyak dari Toko Amal Pancing-Tj. 
Morawa pula. Akan tetapi acara belum 
selesai sampai disitu saja. Seluruh pe-
serta dijinkan menguras isi kolam untuk 
menangkap ikan yang masih tersisa di 
dalam kolam. Sontak para peserta dan 
karyawan Rezeki Nelayan menceburkan 
diri dan mencari ikan yang masih tersisa 
di kolam. Suasana pun tambah meriah.
lFa Seperti diceritakan oleh Ahon 
Wariandy

n Suasana lomba
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PEMANCINGAN

Mancing Bersama Kamikaze

Event Penghujung Tahun 
Galatama Ikan Bawal

Sabtu 06 Desember 2014, Kami-
kaze kembali mengadakan lomba 
mancing galatama ikan bawal yang 

diadakan di Pemancingan Galatama 
Bawal Kampung Gusti Teluk Gong, 
Jakarta Barat. Lomba mancing galatama 
yang didukung oleh toko pancing Sumber 
Mulia, Bursa Pancing, dan Terminal 
Pancing. Dengan tiket Rp. 200.000,-/
lapak dengan jumlah lapak 50 sudah 
habis terjual seminggu sebelum per-
lombaan dimulai, pada lomba kali ini 
pihak panitia pun kewalahan menangani 
banyaknya peserta yang ingin mengikuti 
ajang lomba mancing ini. 

Sekitar pukul 13.00 para peserta sudah 
banyak yang datang, peserta langsung 
meracik umpan serta mempersiapkan 
alat-alat pancing yang akan digunakan. 
Dan panitia mulai mengumumkan kepada 
para peserta untuk segera mendaftar 
ulang serta mendapatkan souvenir kaos 
Kamikaze dari sponsor dan snack setelah 
itu pengundian lapak. Setelah panitia 
mengumumkan lapak para peserta mulai 
memasuki lapaknya masing-masing dan 
mulai menyiapkan segala peralatan 
mancing. 

Tepat pukul 14.00 para peserta mulai 
meleparkan kailnya masing-masing. 
Tidak lama kemudian terlihat beberapa 
peserta mulai menarik ikan bawal yang 
diperolehnya dengan berbagai macam 
ukuran. Dalam lomba kali ini peserta 

mania mancing tidak hanya para mania 
laki saja melainkan ada lady angler juga 
turut beraksi. Acara berlangsung sangat 
meriah dengan canda dan gurau para 
peserta, terlihat ada beberapa peserta 
yang baru mengenal mancing ikan bawal, 
ada beberapa kedi meracik dan mem-
bantu melepaskan mata kail. 

Panitia juga menyiapkan ikan balap 
sebanyak 50 ekor @ Rp. 10.000 dua 
kali sesi. Tidak lama kemudian terli-
hat beberapa peserta mulai menarik 
ikan bawal yang diperolehnya dengan 
berbagai macam ukuran. Perlombaan 
kali ini pihak panitia memberikan hadiah 
uang tunai kepada pemenang induk satu 
dan dua, serta kategori prestasi dan 
memberikan hadiah produk dari sponsor 
yaitu joran, senar, dan tas pinggang 
Kamikaze. Sementara itu telihat pula 
stand Kamikaze ada ditempat acara yang 

menjual berbagai ragam pernak pernik, 
asesories, serta joran dan ril terpajang 
di etalase untuk dijual ke peminat 
Kamikaze dan memberikan potongan 
harga 5%. Pukul 15.00 peserta atas 
nama Bpk. Kusuma mengangkat ikan induk 
bawal dengan berat 2.95 kg. Pertarungan 
berlangsung sangat sengit menjelang 
akhir pertarungan Ko Agi berhasil strike 
ikan induk bawal dengan berat 3.25 kg. 
Satu jam menjelang akhir perlombaan 
panitia menimbang satu persatu perserta 
lomba untuk menentukan juara prestasi 
satu,dua dan tiga. Tepat pada pukul 
17.00 panitia mengumumkan perlombaan 
mancing usai dan diumumkan pemenang 
induk pertama jatuh pada Ko Agi berhasil 
mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 
2.000.000 dan produk joran Kamikaze 
Spinmaster 502.

Juara Umum Nama    Hadiah
Induk I  Ko Agi    Rp. 2.000.000,- + Joran Kamikaze Spinmaster 502
Induk II  Bpk. Kusuma Rp. 1.600.000,- + Joran Kamikaze Spinmaster 502
Prestasi I  Bpk. Dewa  Rp. 1.000.000,- + Senar + Tas Pinggang Kamikaze
Prestasi II  Bpk. Jon Tera Rp    800.000,- + Senar + Tas Pinggang Kamikaze  
Prestasi III  Bpk. Sakau III Rp    600.000,- + Senar + Tas Pinggang Kamikaze
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BELANJA

Toko TDJ Fishing Shop

Tempat Berkumpul dan Belanja 
Para Mania Mancing
Bermula dari penyewaaan kapal  

untuk mancing ke laut khusus-
nya diperairan pulau seribu, 

kapal- kapal ini bersandar di Bahtera 
Jaya Ancol yang biasa dikenal dengan 
sebutan PLTU Ancol, serta seringnya 
pemilik toko yaitu Andi melakukan 
hobi mancing baik di kolam maupun 
laut. Sebelum tercetus untuk mendiri-
kan sebuah toko pancing dan sebagai 
tempat berkumpulnya mania mancing, 
Andi berserta teman-temannya sering 
berkumpul atau sharing mengenai 
mancing dirumah salah seorang 
teman.  

Dan karena  seringnya kita melaku-
kan trip mancing bersama, maka ter-
cetuslah ide untuk mendirikan sebuah 
toko pancing. Akhirnya Andi mendapa-
tkan sebuah tempat untuk usahanya 
itu di jalan Hidup Baru Pademangan 
Jakarta Utara, lokasi toko pancingnya 
itu tidak jauh dari lokasi rumahnya. 
Dan kami mulai membuka toko pada 
tanggal 19 November 2014, di toko 
baru inilah diperdagangkan berbagai 
jenis peralatan pancing dalam kon-
disi baru seperti joran, reel, kenur, 

umpan, hingga aksesoris dari berbagai 
merk ternama, juga menjual beragam 
peralatan pancing bekas dengan kon-
disi dan kualitas yang masih terjaga 
dengan baik. 

Toko kami selalu memberikan harga 

terbaik untuk segala barang yang 
dijual dan dijamin memuaskan jelas 
Andi. Bagi mania yang tinggal di 
kawasan Jakarta Utara dan sekitarnya 
tidak ada salahnya datang ketoko 
kami. Toko TDJ juga memberikan 
hadiah bagi pelanggan yang sering 
berbelanja berupa mancing laut gratis 
tidak dipungut biaya sepeser pun jika 
nilai transaksi pembelian mencapai Rp 
5.000.000,- . 

Di Toko TDJ pun bisa menyewakan 
kapal apabila mania mancing laut 
ingin melakukan trip kepulauan 
seribu. Bagi pelanggan toko TDJ 
dengan menunjukkan kwitansi atau 
bukti pembelian yang sudah dibe-
rikan stempel khusus apabila ingin 
menyewakan kapal akan mendapatkan 
discount khusus. 

Setiap akan mengadakan event 
mancing pelanggan toko TDJ Fishing 
Shop akan diberitahukan via phone 
atau BBM ujar Andi sang pemilik toko 
dan ditempat ini pula sering dijadikan 
tempat berkumpulnya mania mancing 
yang ingin sharing tentang mancing 
atau tempat berkumpulnya mania 
mancing yang ingin menyewakan kapal 
serta yang akan pergi tournament 
mancing. Toko ini dibuka setiap hari 
dari hari Senin-Minggu dari jam 09.00 
sampai jam 22.00 WIB.

TOKO PANCING TDJ FISHING SHOP
Jl. Hidup Baru (Kalimati) Pademangan

Jakarta Utara

n Suasana toko
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TIPS N TRIK

10 Persiapan Untuk 
Trip Mancing Di laut 

Dalam trip mancing sering kali kita hanya perlu waktu 
yang terbatas untuk melakukan persiapan dan penge-
cekan perlengkapan yang harusnya kita bawa dikarena-

kan kita hanya mengadalkan sistem persiapan 1 hari menje-
lang hari keberangkatan, biasanya ada pula yang terpaksa 
begadang hanya untuk persiapan dadakan ini. Berikut adalah 
10 tips untuk persiapan trip mancing dari yang perlu anda 
ketahui:

1. Sebaiknya hindari begadang jika sudah mendekati hari 
keberangkatan, apalagi pada saat H-1, Hal ini sangat ber-
guna untuk stamina kita pada saat trip mancing dimana kita 
harus berhadapan dengan angin malam, kondisi cuaca yang 
buruk, hujan, gelombang laut tinggi yang membutuhkan 
ketahan fisik. 
2. Biasakan makan pagi atau sarapan sebelum kita berang-
kat menuju pelabuhan atau menuju lokasi kapal, agar kita 
tidak mudah masuk angin atau terhindar dari resiko mabuk 
darat atau mabuk laut.
3. Perhatikan perlengkapan pribadi, pelampung, plastik, 
obat-obatan serta perlengkapan P3K jika terjadi kecela-
kaan.
4. Pastikan untuk Handphone sudah dicharge agar bila 
sudah dilaut ready untuk menjaga komunikasi dengan 
keluarga atau untuk saat penting bila masih ada signal 
dilokasi mancing kita.
5. Yang penting lagi adalah semua piranti mancing yang 
akan digunakan untuk trip, serta tackle box untuk memuat 
ikan hasil tangkapan.
6. Untuk Grup/Club mancing kita selalu biasakan untuk 
saling mengingatkan perlengkapan air bersih untuk masak-

memasak dan air untuk minum, ini adalah sesuatu yang 
Vital karena kita tidak ingin pada saat ditengah lautan 
mengalami dehidrasi kehabisan air minum atau tidak bisa 
masak-memasak dikarenakan air bersih tidak tersedia.
7. Untuk Grup/Club penting  untuk memastikan kebutu-
han Batu Es cukup buat semua Box Ikan atau cadangan 
box mengingat jika harus menyimpan hasil pancingan kita 
apalagi bila kita mengadakan trip yang lebih dari 1 hari 1 
malam, maka Batu Es perlu untuk mengawetkan ikan hasil 
pancingan agar bisa tetap segar setelah kita bawa kerumah 
masing-masing.
8. Untuk yang mengalami mabuk laut segera minum air 
hangat untuk menjaga kondisi perut agar tidak berlanjut 
mabuknya atau minum tolak angin, obat-obatan seperti 
dramamin, stugeron, antimo setelah itu kita segera bawa 
istirahat/tidur secukupnya lalu kemudian melanjutkan 
mancing jika sudah sehat.
9. Biasakan membuang sampah kita dengan baik dengan 
selalu menyediakan tempat sampah/kantong sampah.
10. Mulailah belajar untuk Program Catch and Release 
terutama untuk spesies yang langka dan ukurannya terlalu 
besar karena ikan yang besar ukurannya sudah terbukti 
bisa mempunyai kesempatan hidup yang lebih baik untuk 
dapat berkembang biak dibandingkan ikan yang masih kecil 
ukurannya, agar jenis ikan terjaga dari kepunahan untuk 
dapat pula dirasakan dan dinikmati cara memancingnya 
untuk anak dan cucu kita kelak, jika memungkinkan untuk 
diangkat dengan aman dan sekedar dokumentasi boleh 
diangkat lalu kemudian release dengan benar, hal ini tidak 
berlaku jika ikan yang tertangkap sudah tidak bisa hidup 
lagi atau terluka parah.
 Tips ini kelihatan sederhana namun jika kita terbiasa 

disiplin dengan tips tersebut diatas dijamin trip mancing kita 
akan berjalan dengan lancar dan dapat menikmati setiap 
strike yang kita dapatkan, akhirnya selamat menikmati trip 
mancing dan Salam Strike!!.ldari berbagai sumber



|edisi 249 25

SIMPUL

umpan

Simpul Kili-Kili Mancing Di Laut

Umpan Oplosan Aroma Buah

Masukkan  kenur ganda  untuk mengikat simpul bimini 
twist atau simpul spider pada lubang kili-kili. Buat ke belakang  dengan posisi di kenur ganda (double 

line) dengan tangan satu memegang kili-kili satu 
memegang kenur.

Masukkan kili-kili ke simpul. Ulangi dengan cara memasukkan hingga 3 – 7 atau lebih 
lilitan.

Untuk kekuatan simpul tariklah kili-kili dengan tang 
sehingga simpul menjadi kuat.

Mania mancing di laut lepas tidaklah menganggap enteng keberadaan simpul pada kili-kili. Kili-kili (swivel) meru-
pakan alat yang menghubungkan antara kenur utama. Lantaran fungsi dari kili-kili besar, maka perlu diperhatikan 
bagaimana membuat simpul pada kili-kili secara kuat, agar ketika ikan besar yang menyambar umpan, kenur 

utama tidak mudah putus di simpul kili-kili.
Dalam naskah berikut kami berikatan cara bagaimana membikin simpul pada kili-kili. Simpul ini juga bisa digunakan 

dalam piranti kecil (light tackle).

1.

3.

2.

4.

5.

Pada edisi kali ini Mancing Mania (MM) mencoba mengha-
dirkan umpan dengan berbagai pasta atau esen dari 
wangi buah. Biasanya orang cenderung menggunakan 

umpan amis dan wangi, pembuatan umpan wangi tergan-
tung dari para mania ingin dibuat wangi khas apa dan lebih 
cenderung memakai esen atau pasta apa yang aroma akan 
diperkuat. Umpan aroma buah ini sangat cocok untuk diguna-
kan mancing galatama bawal. Berikut bahan-bahan yang harus 
dipersiapkan :

Bahan-bahan :
1. 1 sendok makan pasta jeruk keprok
2. 1 sendok makan pasta strawberry

3. ½  cc esen usar
4. 3 cc esen almond 
5. 3 cc esen tenggiri 
6. 1 cc esen choya 
7. 3 cc esen melon
8. 3 cc esen strawberry 
9. Sagu 4 sendok makan
10. Air secukupnya

Cara membuatnya :
Persiapkan wadah paci, tuangkan kesemua bahan yang 
ada di atas. Masak umpan dengan api sedang dengan lama 
pemasakan hingga ± 10-15 menit atau sampai adonan umpan 
terbentuk seperti ongol-ongol. Umpan siap dipergunakan, 
selamat mencoba.lndi
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Turnamen Memperingati 
HUT Kab. Indramayu Ke-487

KISAH

Kab. Indramayu

Keberadaan P. Biawak (Kep. 
Rakit) diperairan lepas pantai 
Kab. Indramayu sebagai salah 

satu destinasi wisata mancing dipantai 
utara Jawa Barat, kini sudah semakin 
popular dan diminati banyak peman-
cing dari berbagai daerah. Tak hanya 
sekedar untuk tujuan explorasi atau fun 
fishing. Dalam rentang waktu tiga tahun 
terakhir, perairan disekitar P. Biawak 
kerap dijadikan sebagai ajang kegiatan 
berbagai turnamen mancing laut yang 
cukup bergengsi, antara lain: Kapolres 
Fishing Turnamen I, Turnament Explorasi 
P. Biawak I–II–III serta berbagai turna-
men lainnya, termasuk tournament 
mancing untuk memperingati Hari Jadi 
Kab. Indramayu tahun 2014 kali ini.

Seperti pada beberapa turnamen 
sebelumnya. Penyelenggaraan tourna-
ment mancing memperingati Hari Jadi 
Kab. Indramayu ke-487 th 2014 ini pun, 
berlangsung sangat meriah. Sejumlah 18 
team local dan 5 team dari luar daerah 
seperti, West Java Wild Fishing Angler’s 
(WJWFA) Bandung, BAC–Bekasi, Jak 
Angler dan Zagan Team–Jakarta, turut 
serta memeriahkan acara turnamen 
yang berlangsung sehari penuh disekitar 
perairan P. Biawak, P. Gosong Tengah 

dan P. Candikian (Gugusan Kep. Rakit) 
ini. 

Kepada MM, Kacung dari Seturada 
Fishing Tackle selaku pelaksana turna-
men mengatakan, bahwa tujuan utama 
diselenggarakannya Turnamen Hari Jadi 
Kab. Indramayu ke-487 ke II th 2014 ini 
adalah, dalam rangka untuk mening-

katkan gairah industry kepariwisataan 
daerah disektor Wisata Bahari khususnya 
Wisata Mancing, yang selama ini telah 
berjalan dengan baik.

Dikatakannya pula bahwa, mengingat 
besarnya potensi perikanan yang dimi-
liki perairan Indramayu, maka kegiatan 
turnamen ini juga merupakan salah satu 
bagian dari upaya untuk mempromosi-
kan P. Biawak kepada publik, sebagai 
lokasi Wisata Bahari dan Wisata Man-
cing yang layak untuk dikunjungi oleh  
masyarakat luas.

Dari catatan yang berhasil dihimpun 
MM dilapangan, keikutsertaan bebe-
rapa team luar daerah pada turnamen 
di Indramayu ini, jelas memberikan 
dampak positif dan warna tersendiri 
pada sejarah penyelenggaraan turna-
men mancing dikota penghasil buah 
Mangga dan Minyak Bumi ini. Apalagi 
setelah diketahui bahwa, para personil 
dari team luar daerah seperti WJWFA, 
BAC dan Zagan Team sarat dengan 
pengalaman diberbagai kancah turna-
men mancing tingkat Nasional. Maka 
tak salah, jika Turnamen Mancing untuk 
memperingati Hari Jadi Kab. Indramayu 
ke-487 th 2014 kali ini juga menjadi 
kebanggaan tersendiri bagi masyarakat 
dan pemancing di Indramayu.

Jalannya Turnamen.
Sabtu 15 November 2014, Suasana P. 

Biawak yang terletak disebelah utara 

n  Para pemenang lomba

n  Foto bareng hasil tangkapan
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KISAH

lepas pantai Kab.Indramayu, untuk 
kesekian kalinya kembali semarak 
dengan kedatangan serombongan besar 
pemancing yang akan mengikuti turna-
men mancing untuk memperingati Hari 
Jadi Kab.Indramayu ke-487 diperairan 
sekitar pulau tersebut. Sejak pukul 
04.30 pagi, sejumlah 23 perahu yang 
membawa peserta turnamen telah ber-
datangan dan merapat kedermaga pulau 
tersebut, untuk menantikan detik-detik 
dimulainya acara turnamen.

Tepat pada pukul 05.00, acara turna-
men mancing laut akbar ini pun dimulai. 
Bagai sebuah gugus armada tempur, 
ke 23 perahu peserta turnamen segera 
melesat untuk melakukan perburuan 
beragam jenis ikan yang diperlombakan 
disekitar P. Biawak, P. Gosong Tengah 
dan P. Candikian (Gugusan Kep. Rakit ).

Dengan penuh keyakinan, kesabaran 
dan semangat yang tinggi, setiap sudut 
titik/hotspot berpotensi ikan target 
buruan diketiga pulau kecil tersebut 
mereka sambangi. Tanpa mengenal 
lelah, satu persatu titik hotspot mereka 
dihujani dengan beragam jenis umpan 
yang dianggap ampuh untuk menarik 
ikan buruan. Upaya yang dilakukan para 
peserta turnamen pun tak sia-sia. Satu 
demi satu ikan yang mereka buru dise-
kitar P. Biawak, P. Gosong Tengah dan 
Candikian, berhasil didaratkan keatas 
perahu.

Buah dari perjuangan keras tanpa 
lelah para peserta pun terlihat hasilnya. 
Dari hasil penimbangan yang dilakukan 
panitya, akhirnya diperoleh susunan 
Juara sebagai berikut :
lIskandar

 Juara    Nama Team          Ikan   Berat  Hadiah
Juara Tenggiri terberat I   DKP FC, Indramayu    Tenggiri     8,7 kg    Rp. 3.000.000,-
Juara Tenggiri terberat II  Glabed Jaya FC, Indramayu Tenggiri     7,5 kg    Rp. 2.000.000,-
Juara GT terberat I  BAC Fishing Team, Bekasi      GT     2 kg    Rp. 3.000.000,- 
Juara GT terberat II  GegerLintang FT, Indramayu  GT    1,35 kg    Rp. 2.000.000,-
Juara Baracuda terberat I  Zagan Team, Jakarta         Baracuda    3,5 kg     Rp. 3.000.000,-
Juara Baracuda terberat II      Zagan Team, Jakarta          Baracuda    2,3 kg    Rp. 2.000.000,-
Juara Total Ikan terberat  : ......................................................................................................... Rp. 1.000.000,-
ABK terbaik   : ......................................................................................................... Rp. 1.000.000,-
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BEDAH PIRANTI

G tech kembali menghadirkan varian terbarunya yang 
paling anyar: G tech PARAGON, Reel spinning generasi 
terbaru ini hadir dengan fitur-fitur baru dan premium 

di kelasnya, fitur utama pada reel ini dimulai dari Metal body 
dan Metal rotor, 8+1 ball bearings, New twist line roller yang 
menjamin akan lancarnya senar keluar masuk dengan bentuk 
roller miring nya, sehingga ketakutan akan senar nyangkut 
atau terlipat sudah diminimalisir, serta konsep baru handle 
yang pertama didesain dan dikenalkan G tech dimana tenaga 
putaran yang dihasilkan lebih optimal dan didukung dengan 
Aluminium Spool yang ringan namun kuat, hadir khusus hanya 
1 ukuran yaitu type 3000.larp

Reel G Tech Paragon Joran Maguro Custom

Reel  Kamikaze Elemento 3000

Reel Exori Wigo 500

Untuk anda yang suka memiliki atau membuat joran 
custom-handmade dengan ciri/tampilan sesuai anda, 
kini telah hadir seri terbaru MAGURO CUSTOM rod blank 

yang tersedia dalam 6 line rating. 
Blank atau batang joran yang dibuat di Korea ini berbahan 40 

ton modulus graphite, sehingga memiliki kekuatan yang tinggi 
tetapi dengan fisik yang langsing dan ringan.

Blank sambung dua grip/butt joint ini tersedia dalam line 
class mulai PE 0.4-0.8 hingga PE 1.5-2.5, dengan panjang mulai 
6.2 feet (189 cm) hingga 8.2 feet (250 cm). ldpl

Bagi penggemar pancing kolam, rawa, sungai maupun 
danau saatnya anda menikmati sensasi mancing dengan 
keluaran reel yang terbaru dari produk ternama di 

Indonesia Kamikaze yaitu reel Kamikaze Elemento 3000. Reel 
keluaran terbaru ini adalah persembahan kamikaze untuk 
mania mancing khususnya pemakai produk Kamikaze yang setia 
dimana semua elemen-elemen penting mengalami perubahan 
agar menjadi reel yang sempurna. Dengan handle putarannya 
yang terbuat dari bahan aluminium dan suaranya yang begitu 
halus rotornya terbuat dari bahan Graphite, dragnya lebih 
besar dari biasanya karena sudah memiliki drag washer carbon 
dan terdiri dari gear ratio 5,2 : 1, dengan ball bearings 9+1 
max drag 18 lbs serta spesifikasi lainnya pe 2 2.25.lsmg

Kesan pertama saat mengamati dan memakai ril dari produk 
Exori, kami sempat terkagum-kagum akan ril ini. Ril exori 
benar-benar menjawab impian para mania mancing khusus-

nya mania mancing kolam dan sungai. Pasalnya ril ini bukan saja 
harganya terjangkau namun kualitasnya sangat bagus. Kalau anda 
mengamati secara lebih detail barangkali akan dibuatnya jatuh 
cinta. Reel Exori Wigo sudah teruji  kualitasnya dari Exori, spool-
nya yang berbahan aluminum, serta handlenya juga berbahan 
aluminum yang sangat kokoh. Untuk ukuran reel ini sangat kecil 
dan praktis bisa dibawa kemana-mana.lrn
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INFO PRODUK

Melihat potensi pasar dan besarnya minat pemancing air 
tawar di Indonesia, membuat shimano tidak henti-hen-
tinya menggempur pasar Indonesia dengan produk 

anyarnya, kali ini yang diusung adalah Shimano Accort 
VX yang khusus menyasar kelas menengah, hadir dalam 5 
ukuran: 1000, 2000, 2500, C3000, dan 4000, Accort hadir 
dengan kombinasi warna dan desain baru yang mewah dan 
berkelas dan tentu saja tidak ketinggalan dengan segala 
fitur dan kelengkapan yang standar yang melekat pada 
semua reel Shimano.larp

Shimano Accort VX

Lure Kamikaze Soft Frog

Joran Terbaru Maguro

Untuk anda yang membutuhkan joran yang ringan, kuat, 
sudah didukung memarit FUJI, tapi harganya tidak 
terlalu berat di kantong untuk mancing di kolam lomba 

ikan mas/bawal/lele, kini telah hadir Vangas-Trogons-Car-
dinal- Blackbird-Plover; seri joran freshwater terbaru dari 
Maguro.

Ke 5 joran yang dibuat di Negeri Ginseng ini menggunakan 
blank graphite carbon generasi terbaru yang lebih kuat tapi masih 
relatif ramping dan ringan, memarit FUJI O (improved Aluminum 
Oxide) yang permukaan keramiknya lebih halus & landai sehingga 
senar keluar lebih lancar & tidak cepat keriting, dudukan ril ber-
bahan nylon-graphite, serta gagang EVA bertekstur kasar & padat. 

Maguro Vangas-Trogons-Cardinal-Blackbird-Plover hadir dengan 
panjang mulai 135 cm hingga 180 cm.ldpl

Umpan buatan Kamikaze dirancang dengan teknologi  
tinggi yang menghasilkan gerakan yang sesungguhnya. 
Gerakannya yang unik dan mengagumkan membuat 

mania mampu memainkannya dengan baik meskipun berada 

pada medan yang sempit dan kecil. Umpan ini terbukti ampuh 
digunakan baik dikolam, danau, dan rawa . Dan umpan ini 
hanya bisa untuk mancing ikan gabus serta terdapat 4 macam 
warna yaitu orange, coklat, abu-abu, dan hitam.lsmg



edisi 249|30

SM



|edisi 249 31

AR



edisi 249|32

PERISTIWA

Minggu, 9 september 2014 untuk 
ke empat kalinya PT. Aneka 
Raya Pancing selaku distributor 

Shimano Indonesia kembali mengadakan 
NPP atau New Product presentation, 
dimana khusus NPP kali ini dibarengi 
dengan demo dan service training khusus 
untuk reel Stella. Seperti event sebelu-
mnya NPP ini juga berlangsung di Pluit 
Junction Mall dari jam 10.00 pagi sampai 
jam 18.00 Sore harinya. Selain Kelvin yiu 
dari Singapore, juga hadir Clement dari 
Singapore yang merupakan teknisi yang 
khusus memberikan cara dan teknik ser-
vis yang baik dan benar sesuai tata cara 

dari Shimano dan didamping oleh Ridwan 
susanto dan Amin sebagai pembicara.

Seperti diketahui, tujuan diselen-
garakan NPP adalah untuk berbagi 
pengetahuan produk dengan dealer 
agar semakin dapat memberikan purna 
jual yang maksimal kepada pelanggan, 
dengan menjelaskan berbagai keung-
gulan serta manfaat dari fitur-fitur 
baik pada reel mau pun joran yang 
bersangkutan.

Selama acara berlangsung pro-
duk-produk baru dan unggulan yang 
diperkenalkan dan dipresentasikan. 

Memberikan Demo 
dan Service Training

NPP & Servis Training Jakarta 2014 Pembicara diantaranya adalah: pada 
spinning reel  Aernos FB, Nexave FD, 
Surfcast reel Bull’s Eye, Baitcast 
reel Scorpion, Bay Game dan Curado 
I, Jigging reel Ocea Jigger Limited, 
pada joran: Lesath GS15, Aernos GS, 
Basstera EV15, Ultegra dan Basstera 
XT, Axis BX STC, Exage Shore Cast, 14 

n  Foto bersama

n  Service Training
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Jigwrex, Jigwrex Microtune, Speed-
master Bottom Ship, Catana AX Trol-
ling, Prosurf AS, 14 Surfleader, Holiday 
EV, Aerlex Surf, Catana Garuda Special 
Pole Rod.

Pada senar: Ultegra dan Mission 
Complete, dan kacamata: Speedmas-
ter, Fire Blood dan Biomaster, selesai 
presentasi Shimano juga memberikan 
kejutan dengan mengadakan kuis dan 
bagi peserta yang menjawab dengan 
benar mendapat hadiah Souvenir dari 
Shimano. Sebelum acara berakhir 
terlebih dahulu Shimano memberikan 
penghargaan bagi top three peserta 
yang tahun lalu.

Mencapai hasil tertinggi adalah 
sebagai berikut: UD BANDUNG-SURA-
BAYA,  RONSON-JAKARTA, dan GARU-
DA-JAKARTA. Dan diakhiri dengan sesi 
photo bersamaan dengan para peserta 
dan panitia Shimano.
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L ONDON - Ilmuwan mengungkap bahwa lumba-
lumba Bottlenose hidup di laut dengan berinte-
raksi satu sama lain. Hewan mamalia air ini bisa 

mengeluarkan suara unik untuk saling berkomunikasi.
Dilansir Nbcnews, lumba-lumba memanggil satu 

sama lain menggunakan ‘peluit’ khas yang berfungsi 
sebagai nama. Peneliti mengatakan, setiap lumba-
lumba bisa membuat peluit sendiri yang unik dan 
rekan atau keluarganya akan membalas dengan suara 
yang sama.

Temuan yang dipublikasikan Proceedings of the 
National Academy of Sciences menunjukkan bahwa 
lumba-lumba mampu mengeluarkan suara khas persis 
peluit atau bersiul, yang bisa dimengerti oleh sesama 

lumba-lumba sebagai nama. Penelitian sebelumnya 
menunjukkan, individu lumba-lumba memiliki ‘peluit’ 
pribadi, namun belum diketahui apakah individu 
lumba-lumba lainnya mampu mempelajari suara khas 
tersebut.

‘‘Ini dipelajari sebagai panggilan individu hewan 
yang bisa menyalin atau menandakan posisi satu sama 
lain,’’ tutur Stephanie King, ilmuwan mamalia laut di 
University of St. Andrews, Inggris.

Lebih lanjut King mengatakan, di dunia hewan 
seperti lumba-lumba dan burung beo, mereka juga 
mampu mempelajari suara baru. ‘‘Sebagaimana manu-
sia, kita bisa mempelajari suara baru dan lumba-lum-
bag serta burung beo juga dapat mempelajari suara 
baru,’’ tambah King.

Lumba-lumba menggunakan repertoar yang men-
dengung, peluit dan klik untuk berkomunikasi dengan 
lumba-lumba lainnya. Mereka juga tampaknya mampu 
bekerjasama untuk berburu mangsa.lokezone.com

SATWA AIR

Bersiul, Cara Lumba-Lumba 

Berkomunikasi
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Pada awal mula kami saling 
bertemu dan sharing mengenai 
alat pancing yang bisa digunakan 

baik dilaut maupun dikolam, pertemuan 
itu terjadi disebuah toko pancing di 
kawasan gunung sahari. Dari seringnya 
kita bertemu dan berkenalan maka kami 
merencanakan untuk melakukan trip 
mancing. Setelah direncanakan maka 
kami memutuskan untuk trip ke daerah 
Tanjung Pasir. 

Sebelum berangkat trip kami mem-
persiapkan segala kebutuhan mancing. 
Dan pada trip pertama kalinya David 
mendapatkan seekor ikan layaran dengan 
berat 40 kg, saat itu ada teman kami 
Gemblong berteriak mancing lestari 
mantap, dari kata itulah tertuang ide 
untuk membuat sebuah klub mancing. 
Tidak sia-sia kami mengadakan trip 
untuk pertama kalinya. Setelah selesai 
trip mancing yang pertama, kemudian 
saya mengontak teman-teman untuk 
berkumpul untuk mencetuskan nama 
klub mancing. pada tanggal 20 Septem-
ber 2012 Terbentuk sebuah nama klub 

Mempererat Kekeluargaan 
dan Tempat Sharing

Terbentuknya Mancing Lestari Fishing Club (MLFC)

mancing yaitu Mancing Lestari Fishing 
Club atau dengan sebutan MLFC. 

Setelah nama terbentuk maka kami 
membuat struktur kepengurusan klub 
mancing, mulai dari pengelolaan dana 
maupun kegiatan mancing. Di klub 
mancing kami ini sering mengadakan 
trip mancing laut. Apabila ada kegiatan 
tentang mancing kami pun biasanya di-

hubungi melalui phone maupun jejaring 
sosial yaitu twitter, bbm, dan facebook. 
Untuk kegiatan trip mancing pertama 
kalinya kami menggunakan dana dengan 
sistem patungan, dengan terbentuknya 
MLFC maka kami memutuskan setiap 
kegiatan mancing atau kegiatan lainnya 
diluar mancing dana yang diperguna-
kan dari iuran anggota atau dari para 
donatur. 

Untuk kegiatan mancing kami menga-
dakan setiap sebulan sekali atau sebulan 
dua kali, tergantung situasi cuaca. Kami 
juga pernah mengikuti ajang tournament 
laut, keuntungan dari berdirinya klub 
mancing ini bisa memperat kekeluar-
gaan, komunikasi mengenai mancing 
lebih asik, bisa berbagi cerita dengan 
sesama pemancing, berbagi tentang 
tehnik mancing, biaya mancing dilaut 
lebih ringan berbagi dari pada mancing 
sendiri, tukar menukar informasi tentang 
mancing, bisa saling pinjam alat pancing 
dari situlah kita saling sharing. 

Biasanya kami mengadakan sharing 
dirumah salah satu anggota atau kafe. 
Sekarang kami sudah mempunyai tempat 
yang tetap untuk sharing ataupun 
tempat untuk berkumpul bila kita akan 
mengadakan tournament maupun trip 
mancing. Untuk saat ini kami mempunyai  
anggota hanya belasan orang saja agar 
mempermudah dalam berdiskusi maupun 
berbagi pengalaman. Pada tournament 
kamikaze pulau seribu kemarin team 
kami mendapat juara umum ketiga. Kami 
sangat senang bisa menjuarai sebuah 
tournament.  

n  Foto bareng Anggota MLFC
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Jual & Menerima 
Perbaikan Alat-Alat Pancing

Toko Pancing Tobing Di Pasar Babelan-Bekasi

BELANJA

Geliat industry pemancingan nyata 
terlihat adanya gejala penampa-
kan yang sangat positif, apakah 

itu kolam-kolam pemancingan ikan lele, 
patin, kolam pemancingan bandeng 
di tepi laut sana, kolam pemancingan 
bawal air tawar, dan kolam pemancingan 
ikan mas yang telah lebih dahulu eksis 
dan akrab di telinga para mania mancing 
kolam.

Seiring dengan ramainya aktivitas 
memancing di berbagai medan, tak 
pelak lagi banyak bermunculan toko-
toko/kios-kios pancing di setiap sudut 
perumahan atau di tepi jalan yang 
sangat strategis, di mana banyak lalu 
lalang para pemancing datang dan 
pergi menuju spot-spot memancing di 
belahan Utara, Kota Bekasi. Sebut saja 
lokasi (spot) Muara Sungai Blacan, di 
Kecamatan Muara Gembong dan banyak 
lagi lokasi-lokasi mancing dengan 
nuansa wisata dan petualangan.

Melihat potensi dan prospek yang 
sangat menjanjikan, sejak delapan (8) 
tahun lalu Bang Tobing telah membuka 
toko pancing di lokasi yang sangat 
strategis, di mana toko tersebut berdam-

pingan dengan Pasar Babelan. Kita ketahui 
bersama, bahwa jalur ini adalah jalur 
utama menuju spot potensial, yakni 
arah ke CBL, Pondok Dua, Sembilangan, 
Kali Mati, Tanjung Air, dan banyak lagi 
spot mancing yang cukup banyak jumlah 
dana realnya apabila kita sebutkan satu 
persatu.

Di samping Ia menggeluti bisnis 
perlengkapan memancing, Beliau pun 
(Bang Tobing) sangat menggemari 
gentak-menggentak satwa air, baik di 
laut maupun satwa air tawar. Dengan 
demikian, di tokonya terpampang 
berbagai kebutuhan memancing di air 
tawar, peralatan memancing di laut 
(salt water), kebutuhan/perlengkapan 
memancing di air payau atau tambak, 
dan alat-alat perlengkapan peternakan 
ikan; seperti jarring untuk keramba jadi 
ukuran 4 x 6 meter dan obat-obatan 
atau pakan untuk beternak udang dan 
bandeng. Mengenai kualitas barang? 
Nampaknya Bang Tobing cukup jeli meli-
hat pangsa (segment) pasar, sehingga 
barang dagangannya terjangkau oleh 
segala lapisan masyarakat.

Tidak hanya itu, di sini pun menerima 

perbaikan alat-alat pancing seperti: ril, 
joran, dan perlengkapan lainnya. Ketika 
penulis di sana, banyak pembeli silih 
berganti berdatangan untuk membeli 
sesuatu yang mereka butuhkan, ada 
juga anak-anak yang membeli sepe-
rangkat kail yang siap dipakai untuk 
memancing.

Kesibukan di hari Sabtu dan Minggu, 
juga pada hari tanggalan merah? 
jangan ditanya, memang pada hari-hari 
tersebut volume pembeli lebih banyak 
dari pada hari biasanya, sehingga toko 
buka lebih awal dan tutup agak larut 
malam sekitar pukul 21.00 WIB.  Hal ini 
mengingat bahwa jalur tersebut adalah 
jalur utama menuju spot yang ada di 
belahan Utara.

Selain melayani pembeli eceran, Toko 
Pancing ini merangkap sebagai grosir 
yang melayani pembeli kios-kios pancing 
yang berada di tepian laut sana untuk 
dijual kembali, sehingga pada hari-
hari ramai pembeli, kegiatan di toko 
tersebut dibantu oleh anak puterinya 
dan keluarga. Terlebih lagi apabila Bang 
Tobing harus menyelesaikan perbaikan 
alat pancing yang segera akan dipakai 
atau diambil oleh sang pemilik alat 
tersebut.

Untuk berkunjung dan berbelanja 
di toko ini tidaklah sulit, setelah tiba 
di persimpangan “Cabang Dua” dari 
Pos Polisi Sektor Babelan, kurangilah 
kecepatan kendaraan Anda kurang lebih 
dua ratus meter Nampaklah atribut dan 
piranti perlengkapan memancing yang 
bergelantungan seperti: pelampung 
besar, tempat ikan (korang), tas pancing 
bermacam ukuran, dan pernak-pernik 
kebutuhan memancing lainnya.

Bisa jadi kita terkecoh, karena ada 
dua toko yang berdekatan namun pada 
toko yang terpampang almari etalase 
perlengkapan memancing, terkadang 
tidak ada yang menjaga, awalnya 
Penulis pun menanyakan salah satu 
barang (ril) yang ada di dalam etalase 
berapa harganya. Pramuniaga atau 
pemiliknya mana? Eeeh …, ternyata kios 
yang bersebelahan itu pemiliknya satu 
orang, yakni Bang Tobing. Kemudian 
keluar …, bergegas member pelayanan 
dan penjelasan apa yang kita butuhkan.
lSubagyo slamet
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Swansea, Paul Poli (62) sedang asyik menyantap hidangan 
ikan laut segar di hadapannya. Tapi tiba-tiba dia mene-
mukan makhluk kecil di dalam ikan yang akan dimakan-

nya. Ternyata makhluk itu adalah Cymothoa exigua alias kutu 
pemakan lidah. ‘‘Panjangnya sekitar 3 cm dan lebarnya 8 mm. 
Untungnya makhluk itu cukup besar sehingga kelihatan oleh 
mata saya sebelum saya memasukkannya ke mulut,’’ ucap Poli, 
seperti diberitakan beberapa media Inggris dan dikutip pada 
Senin (24/11/2014).

Ikan yang mengandung kutu pemakan lidah itu dibelinya di 
sebuah supermarket di Swansea, South Wales. Begitu mene-
mukan makhluk itu, Poli pun segera mendatangi supermarket 
untuk melapor. Pihak supermarket lantas menyampaikan 
permintaan maaf kepada Poli. Sebagai kompensasi, Poli juga 
diberi sebotol wine dan voucher belanja senilai sekitar Rp 
380 ribu. Sementara itu juru bicara supermarket mengatakan 
bukan kesengajaan menjual ikan yang di dalamnya masih 
terdapat parasit. Sebab terkadang ikan memang membawa 
parasit dari ekosistemnya. ‘‘Meskipun kami telah melakukan 
segala upaya untuk menyaring parasit seperti ini selama 
proses menguliti atau mengemas, namun kadang masih ada 
saja yang terbawa meskipun ini sangat langka,’’ ucap juru 
bicara tersebut.

Menurutnya, parasit semacam itu biasanya teridentifi-
kasi saat ikan segar itu disiangi dan dipotong-potong oleh 
si penjual. Namun parasit bisa ‘lolos’ karena Poli membeli 
ikan dalam keadaan utuh. Kutu pemakan lidah memasuki 
tubuh ikan melalui insang, dan kemudian menempel di lidah 
ikan. Hewan ini menghisap darah melalui cakar di bagian 
depannya, sehingga menyebabkan lidah ikan yang ditempeli 
menjadi kekurangan darah. Saat kehabisan darah, lidah 
akan terlepas dan parasit ini akan menggantikan fungsi lidah 
inangnya dengan menempelkan dirinya ke sisa otot dan saraf 
lidah ikan. Sebenarnya parasit ini tidak beracun bagi manu-
sia, dan bahkan kadang-kadang dimakan. Akan tetapi pernah 
terjadi tuntutan hukum seorang konsumen di Puerto Rico 
kepada gerai pasar swalayan akibat si konsumen menemukan 
parasit tersebut di ikan kakap yang dibelinya. Konsumen 
tersebut mengklaim keracunan akibat spesies itu.(sumber 
www.detik.com)

Sedang Santap Ikan, Pria Ini Nyaris Saja 
Makan Kutu Pemakan Lidah
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TANJUNG PASIR4619512 / 7028-0513

PIK (Pantai Indah Kapuk)

PLTU Ancol

banyolanpemandu mancing

Info lomba mancing

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

RAGAM

lKM Teluk Jakarta :0818706853/081314183024

lKM Robby : 0817 661 6678/0821 1262 0998

lKm.TDJ 2 : Kapten Tono 0815 1416 7050

lKm.TDJ 1 : Kapten Jangkis 0858 8377 7204

lT.Fajar di 0818828526 (www.fishing-mancing.
com) P13,5 M & L2M Mesin 40Pk x 2,GPS,FF,WC

Lomba Harian Ikan Mas – Jadwal Lomba : 24 Mei 2015 

- Jam : 09.00 sd 16.00 – Tiket : Rp 750.000,- 1 Lapak 

2 Joran  - Hadiah Uang Tunai - Hub : (021) 569 42 504/ 

0812 9714 578/ Pin BB:  26D3412B  IFT

Lomba Harian Ikan Mas – Pem. Flamboyan, Rempoa, 

Ciputat - Jadwal Lomba : 03 Mei 2015 – Jam : 07.00 sd 

15.00 – Tiket : Rp 100.000,- - Lapak : 110 – Hadiah : 

Uang Tunai.

Lomba Galatama Patin – Pem. Tambok Lobu, Ciputat  

– Jadwal Lomba : 03 Mei 2015 – Tiket : Rp 500.000,- - 

Lapak 46 – Jam 14.00 sd 18.00 - Hadiah Uang Tunai dan 

Produk   - Hub : 0812 8777 3536 

Hub:
021 - 624 5926

Pasang 
Iklan

lBule : 085711539299/085693440788

lAwang : 0815 1461 9512 / 70280513
GPS, FF, Dapur, WC

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

Info Kolam Pemancingan
Kolam Harian, Kiloan, Lomba

Info Klub Mancing
1. Kamifc, Jl. Lodan Raya Ancol Komp.     

Lodan Center Blok 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

lKm TDJ 3 : Kapten Adul 0858 1024 8735

Joni punya kebiasaan buruk, yakni 
mabuk-mabukkan dimalam hari seu-
sai jam kantor. Ia baru pulang tengah 

malam dalam keadaan teler. Keluhan 
istrinya tidak didengarkan lagi. Demikian 
pula nasihat dari ayah mertuanya yang 
cuma masuk telinga kanan keluar telinga 
kiri. Ketika tengah malam memergoki 
menantunya pulang dalam keadaan mabuk 
lagi, mertuanya kemudian bertanya, “Apa 
sih untungnya kamu mabuk-mabukkan…? 
Sang menantu yang sedang limbung 
menjawab “Banyak manfaatnya pak salah 
satunya saya bisa melihat istri saya cantik 
kalau sedang mabuk.”

Untungnya Mabuk

Suatu saat Ibu Guru disekolah da-
sar sedang memberikan pelajaran 
yang teramat susah, dan murid-

murid pun termangu kebingungan, 
bahkan ada yang garuk-garuk kepala, 

Kepalanya Dibasahin Dulu

Pengaruh Antara Rok Mini 
dan Kesehatan

ada juga yang terlongo-longo. Ibu guru 
pun marah besar. “Makanya belajar 
yang giat, biar gampang masuknya…!”
Tiba-tiba si Joni menjilati tangannya 
dan dibasahi ke kepalanya. Ibu guru pun 
menegurnya “Joni! kamu itu jorok sekali! 
kenapa kepalamu dibasahi ludah?”
“Maaf bu, soalnya tadi malam saya 
dengar ibu saya bilang: Papah..kalo susah 
masuknya…kepalanya basahin aja pake 
ludah…”

Teman sekantor wanita: “James, 
kata orang mengenakan rok mini 
bisa mempengaruhi kesehatan, 

apa betul?”
Teman sekantor lelaki: “Ya, betul 
sekali, wanita cantik yang duduk dengan 
mengenakan rok mini, begitu ia berganti 
pose, bisa segera membuat tekanan 
darahku naik.”
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Menetapkan AD/ART & 
Memilih Ketua Umum

Sabtu 1 November 2014, sejarah 
perjalanan salah satu komunitas 
mancing terbesar di Jawa Barat 

West Java Wild Fishing Angler’s kembali 
menapaki babak baru yang terukir dengan 
tinta emas. Sejak resmi berdiri pada 1 
0ktober 2012 lalu, untuk pertama kali-
nya, komunitas yang sudah terakreditasi 
dalam wadah formal Federasi Olahraga 
Mancing Seluruh Indonesia (FORMASI) ini 
menyelenggarakan Musyawarah Besar 
bagi anggotanya.
 Acara musyawarah yang berlangsung 
secara sederhana di auditorium salah 
satu hotel ternama dikota Bandung ini, 
tampak berjalan dalam suasana khidmat, 
akrab dan penuh rasa kekeluargaan. 
Hadir dalam musyawarah tersebut, 
perwakilan anggota WJWFA seluruh Jawa 
Barat dan Jabotabek, serta anggota 
kehormatan yang berasal dari berbagai 
komunitas mancing lain seperti FORCASI-
Jakarta, Cirebon Angler’s (aka Lobunta 
Angler’s )-Cirebon, Komunitas Cika-
pundung, Komunitas Angler Karawang, 
BMW Bogor dan sebagainya.
 Dalam sambutannya pada acara 
Musyawarah Besar I ini, Andri Pritajaya 
selaku Ketua Dewan Pembina WJWFA 
sekaligus Ketua Formatur Mubes WJWFA 
I mengatakan bahwa, sudah menjadi 
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keharusan bagi sebuah komunitas/orga-
nisasi untuk dapat tumbuh berkembang 
menjadi besar dimasyarakat, sesuai 
dengan azas, visi, misi serta berbagai 
program kegiatan yang diusung dan 
tertuang dalam anggaran dasar/anggaran 
rumah tangga komunitas atau organi-
sasi bersangkutan. Dan sudah menjadi 
kewajiban pula bagi para anggota dari 
sebuah komunitas/organisasi, untuk men-
dukung jalannya roda kepengurusan yang 
sesuai dengan etika keorganisasian. Agar 
keberadaan komunitas atau organisasi 
social kemasyarakatan tersebut memiliki 
kepribadian, bermartabat serta menda-
pat simpati, dukungan dan respon positif 
dari khalayak luas.
 Selanjutnya, Andri Pritajaya juga 
mengatakan sebagai berikut: ” Bagi suatu 
organisasi, Musyawarah Besar adalah 
hal mutlak yang harus dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan dan mekanisme 
organisasi. Musyawarah Besar adalah 
wadah yang tepat untuk merumus-
kan  program-program dan garis besar 
kebijakan organisasi, serta pembinaan 
secara terukur dengan parameter yang 
jelas. Selain itu, lewat Musyawarah Besar 
para anggota WJWFA dapat melakukan 
evaluasi dan koreksi secara cermat 
segala kelemahan serta kekurangan 

yang terjadi pada periode sebelumnya, 
untuk kemudian dijadikan sebagai bahan 
koreksi dan perbaikan dalam menyusun 
program kedepan selanjutnya”, ucap 
Andri Pritajaya.
 Ada dua agenda pokok yang menjadi 
bahasan utama, dalam siding musyawa-
rah yang dipimpin langsung oleh Andri 
Pritajaya selaku Ketua Dewan Pembina 
WJWFA. Sebagai agenda pertama, sidang 
musyawarah membahas dan menetapkan 
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, 
yang berhasil diselesaikan hanya dalam 
waktu 20 menit dan disetujui secara akla-
masi oleh peserta musyawarah. Sedang 
agenda kedua adalah, pelaksanaaan 
pemilihan Ketua WJWFA baru dengan 
menampilkan tiga kandidat calon ketua 
yaitu : Bubung Kusyaman, Michael Jasson 
SG dan Nana Sumarna.
 Dalam pemilihan yang berlangsung 
secara terbuka dan demokratis ini, 
Michael Jasson Surjo Gumanti akhirnya 
terpilih secara mutlak untuk duduk seba-
gai Ketua WJWFA yang baru masa bakti  
2014–2016, menggantikan pendahulunya 
Awan Junior.
 Saat dimintai komentar dan penda-
patnya setelah terpilih sebagai Ketua 
WJWFA,serta ditanyakan tentang program 
kerja yang akan dijalankannya.  Dengan 
wajah yang masih diliputi ketegangan 
Michael Jason SG mengatakan pada MM 
sebagaiberikut : ” Saya merasa sangat 
tersanjung dan berterima kasih sekali, 
atas kepercayaan yang diberikan rekan-
rekan untuk menjadi Ketua WJWFA. Saya 
akan jaga dan laksanakan sebaik-baiknya 
kepercayaan itu, semata-mata untuk 
kemajuan WJWFA.
Sedang Program pertama dan langkah 
utama yang akan saya jalankan dalam 
waktu dekat adalah, melakukan eva-
luasi, konsolidasi dan menyusun struktur 
kepengurusan baru. Selanjutnya, kami 
akan melakukan inventarisasi anggota, 
menyusun kembali seluruh program 
kegiatan organisasi dan melanjutkan 
program kerja yang selama ini telah 
berjalan dengan baik tapi belum sempat 
terlaksana”, jelas Michael Jasson SG pada 
MM.
Selamat Bekerja Michael Jasson SG….
Bravo WJWFA….sukses selalu…!lIskandar
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