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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Hai mania, kembali lagi kami menyapa pembaca setia Tabloid Mancing Mania. Dibulan Agustus 2016 ini, baru saja Negara Kesatuan
Republik Indonesia merayakan Hari Pramuka yang diperingati dengan semangat perjusa maupun persami di setiap lembaga pendidikan.
Tiga hari berselang, tiba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71 sebagai hari kita mengingat kembali perjuangan para
pahlawan bangsa yang rela bertempur membela Tanah Air ini. Lomba khas 17-an serentak diadakan di seluruh pelosok Indonesia.
Lomba balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, panjat pinang bahkan lomba mancing pun diadakan untuk memeriahkan Hari
Kemerdekaan.
Pada edisi kali ini, mancing teknik fly fishing, pojok kampus snap, mancing kutuk, trip ujung pariaman, dan umpan harian ikan
mas akan jadi topik hangat untuk para mania mancing. Bukan hanya itu, pastinya masih banyak lagi informasi seputar dunia mancing
lainnya… Selamat membaca.
Salam strike
Redaksi

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

|edisi #264 3

DAFTAR ISI

Salam Redaksi

COVER STORY

Daftar Isi
FOKUS

Nge-Trail Sendiri Demi Spot Monster Toman
PEMANCINGAN
Mencoba Sensasi Strike Tehnik Fly Fishing
TRIP
Fun Fishing Galatama Patin ARP With Starlit
Kilasan “We are The Champion www.mancingmania.com”
Trip Colongan Pulau Ujung Pariaman
Pojok Kampus
Pojok Etalase

Kilasan “Mancing Ikan Kerandang Dengan Berbagai Tehnik”
Simpul “Marshall Snare”
Umpan “Umpan Kroto Beras Harian Ikan Mas”
Tips & Trik “Mancing Ikan Tawes Menggunakan Rumput”
|edisi #264 4

DAFTAR ISI

Bedah Piranti

BELANJA

Info Produk
LUBUK
Sudah 14 Tahun Melayani Para Mania Mancing
Pernik
Strike Casting Pertama Toman Rawa Dandun
‘‘Mancing Kutuk Gabus’’ dengan Tehnik Casting
Kalender Mancing September - Oktober 2016

Ragam
Advertisement
WARTA CLUB

Kolom Media Pancing
#TRENDING TOPIC

Komunitas Mancing yang ‘‘Ga Sekedar Mancing’’
facebook.com/mancingmaniaonline

Tips Mempertahankan Eksistensi Klub Mancing

54ACD3C9

@mancingmaniatabloid

|edisi #264 5

|edisi #264 6

FOKUS

MENCOBA SENSASI STRIKE

TEHNIK FLY FISHING

B

eberapa dekade yang lalu, fly
fishing merupakan hobi para mania
mancing di Inggris, Scandinavia
dan Amerika Utara untuk memancing
ikan trout dan salmonida. Fly fishing
merupakan metode memancing di mana
tehnik ini membutuhkan kepiawaian
si pemancing untuk melecutkan joran
dan membuat umpan tiruan atau tehnik
memancing yang proaktif.
Di Indonesia sendiri tehnik fly fishing
saat ini banyak digunakan untuk memancing berbagai jenis ikan seperti hampala,
toman, bass, pacu dan lain-lain. Fly
fishing bisa dilakukan di air tawar atau
garam. Amerika Utara biasanya membedakan ikan air tawar antara spesies air
dingin (trout, salmon, steelhead) dan
spesies air hangat, terutama bass.
Di Inggris, suhu air alami bervariasi
terutama perbedaan teknik memancing
ikan trout dan salmon dibandingkan
dengan memancing ekstrim untuk spesies
ikan lain. Teknik untuk memancing
berbeda sesuai dengan habitatnya (danau
dan kolam, sungai kecil, sungai besar,
teluk, muara, dan laut terbuka).
Kata fly fishing sendiri berasal dari kata
flies yang artinya lalat atau bisa berarti
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FOKUS
serangga. Tehnik memancing fly fishing
menggunakan umpan buatan berbentuk
lalat atau berbagai jenis serangga yang
menjadi makanan alami ikan trout dan
salmon diperairan tawar.
Untuk sukses mancing fly fishing, kita
harus mempelajari banyak aspek mulai
dari alam lingkungan hidup dan karakter
ikan yang akan kita pancing, hidupnya
dimana, bagaimana cara makannya dan
apa yang dimakan.
Mancing fly fishing bisa dianggap karya
seni, tehnik ini tidak harus mengeluarkan
kocek yang besar untuk membeli lure
mahal, tetapi bisa berkarya dan berkreasi
sendiri.
Tidak mudah mempelajari tehnik
mancing yang satu ini butuh ketekunan
dan kesabaran yang tinggi, mulai dari
mengenal tackle fly, tying set sampai jenis
flies-nya sendiri, bahkan cara melepar fly
line pun harus dipelajari dengan baik.
Mancing dengan tehnik fly fishing
sebaiknya memilih spot yang lebih
terbuka karena untuk melakukan fly cast
dibutuhkan ruang terbuka terutama untuk
tehnik back cast. Piranti yg digunakan
terdiri dari rod fly, reel fly dan fly line
beserta leader-nya. Adapun umpannya

biasa disebut dengan nama flies seperti
nimph, clouser minnow, crazy carlie dan
masih banyak lagi jenis lainnya.
Banyak jenis ikan yang bisa dipancing
dengan tehnik fly fishing, baik ikan
freshwater maupun saltwater, diantaranya hampala, jelawat, gabus, mahseer,
tarpon, GT sampai jenis billfish pun bisa.
Flies bisa dibuat dari berbagai macam
jenis rambut atau bulu. Bulu unggas

Piranti yang digunakan saat mancing tehnik fly
fishing.
MM
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FOKUS
yang diikatkan ke mata pancing sehingga
menyerupai serangga sungguhan di alam
liar.
Namun di era modern saat ini menggunakan bahan sintetis dari benang dan
jenis-jenis serat lainnya sehingga efek
bentuknya nyata bisa lebih bagus dibandingkan umpan fly fishing jaman dulu.
Rangkaian pancing fly fishing terdiri dari joran, senar yang dihubungkan
dengan reel dan ujungnya adalah mata
pancing yang berbentuk serangga.
Penggunaan pemberat bisa diberikan
sesuai dengan kebutuhan, sedangkan
joran fly fishing dibuat dari bahan yang
lentur sehingga pemancing bisa melempar
umpan dengan mudah.
Ciri-ciri reel fly adalah bentuknya bulat
seperti silinder tipis dengan lubang-lubang pada frame dan spool, handle-nya
menempel pada body reel, handle bisa
diputar dengan tangan kanan mapun
tangan kiri.
Kendala yang ditemukan di lapangan,
terutama di Indonesia biasanya karena
keterbatasan alat yang masih minim.
Kalaupun ada, masih dianggap terlalu
mahal oleh sebagian besar mania mancing
di Indonesia.

Pada penguasaan teknik mancing, memang ada perbedaan dengan teknik yang
lain, yang mau tidak mau membuat para
mania wajib belajar dan berlatih dengan
tekun agar bisa memancing dengan baik.
Ini kadang membuat orang malas dan berpikir ‘‘fly fishing itu nyusahin diri sendiri,
mau mancing aja susah banget’’.
Lokasi mancing fly fishing di Indonesia
juga masih sangat terbatas. Memang

Aksi angler memancing menggunakan tehnik fly
fishing.
MM
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FOKUS
bukan tidak mungkin, tetapi nampaknya
perlu ‘‘penyesuaian dengan lingkungan’’
agar bisa nge-fly di Indonesia, atau pilihan yang banyak di ambil ya mancing di
kolam pemancingan terutama kolam CnR
(Catch and Release).
Sedikitnya orang yang bisa menjadi
tutor juga menjadi kendala tersendiri
bagi mereka yang ingin belajar fly fishing.
Flies, sebagai umpan utama di fly fishing,
juga tidak banyak yang jual. Walau ada,
lumayan harganya. Padahal flies ini
rentan hilang ketika nge-fly, jadi mestinya para mania bisa membuatnya sendiri.
Kemampuan membuat flies ini perlu
dilatih dan diasah. Bagus bukan berarti
indah dilihat, tetapi bisa mendapatkan
ikan.lberbagai sumber
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TRIP

S

etelah mendapatkan informasi
bahwa saat ini sedang musim ikan
Giant Travelly yang berada di salah
satu pulau kota Pariaman Sumatera Barat,
kami mulai bergegas menyusun rencana
untuk mencoba spot Pulau Ujung yang
terletak di Pesisir Kota Pariaman Sumatra
Barat.
Pada hari Jumat jam 10.00 malam kami
memulai perjalanan dari kota Pekanbaru.
Tak terasa sambil bercanda gurau dalam
perjalanan akhirnya kami tiba di Kota
Pariaman yang telah kami tempuh selama
7 jam perjalanan. Melihat kondisi ombak
di bibir pantai yang cukup besar pagi itu,
saya, Aries, Candra, Tio dan Albert tidak
patah semangat untuk melanjutkan trip
ini.
Lokasi yang akan kami kunjungi
memiliki tekstur karang dan bebatuan,
kondisi air pasang menjadi waktu favorit
ikan Giant Travelly untuk mencari mangsa
ikan-ikan kecil dengan kondisi ombak yang
cukup besar di sisi pulau. Sehingga umpan
jenis minnow dan spoon menjadi lure
alternatif untuk beraksi di lokasi tersebut.
Ketika kondisi air laut mulai surut, jenis
umpan top water menjadi umpan andalan, karena jenis umpan tersebut mampu

TRIP COLONGAN

PULAU UJUNG PARIAMAN
Pariaman - Sumatra Barat
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Salah satu angler beraksi di depan kamera
bersama GT hasil tangkapan.
ROEDHY

menjangkau lokasi yang cukup jauh
dengan menyeberang dibalik ombak.
Sampai di dermaga, kami beristirahat
sambil menikmati hembusan angin dari
tengah laut ditemani secangkir kopi. Sambil menunggu ABK menyiapkan kapal, saya
dan rekan memulai membuat rangkaian
pancing dan juga menyiapkan rod dan
reel.

Setelah peralatan dan perahu sudah
sudah siap, kami pun bergegas naik ke
perahu. lokasi yang kami tuju cukup
menempuh 10-15 menit perjalanan.
Beruntung kondisi ombak siang itu mulai
bersahabat sehingga kami cepat tiba di
lokasi.
Para mania mancing bisa berburu ikan
GT dengan berbagai teknik, mulai dari
dasaran, casting, popping, jigging maupun
fly fishing. Namun para mania mancing
lebih famliar dengan teknik casting dan
popping.
Setibanya kami di spot Pulau Ujung,
kami pun menurunkan peralatan serta
perbekalan dari atas perahu. Piranti yang
kami gunakan adalah piranti kelas menengah dengan umpan seperti spoon, popper,
minnow serta micro jig. Teknik landbase
menjadi salah satu teknik yang kami
terapkan di spot ini. Sekitar 50 meter dari
bibir pulau terdapat palung yang diperkirakan memiliki kedalaman lebih dari 100
meter.
Setelah kurang lebih 10 menit saya melempar minnow, akhirnya saya strike. Ikan
pertama yang saya peroleh satu keluarga
dengan ikan Kakap. tak butuh waktu lama
untuk membuat ikan ini menyerah.
|edisi #264 12

TRIP
Hari semakin panas membuat kondisi air
laut semakin surut, akhirnya kami kembali
ke pulau untuk beristirahat siang. Pukul
14.00 kami melanjutkan casting, tanpa
henti kami lemparkan lure ke tengah laut.
Tiba-tiba reel saya berderit kencang,
“striiikkeeeeee...!!! Striikeeeee....!!!”.
Sambil mencoba menahan perlawanan
ikan, perlahan saya menggulung reel
dengan hati-hati karena jika sampai
senar PE Saya tersangkut ke karang maka
pupuslah harapan saya. Namun kali ini saya
beruntung ikan pun akhirnya menyerah dan
berhasil saya angkat ke pinggir pulau.
Tak berselang lama kini giliran popper
Aries disambar ikan, “GT....!!! GT....!!!”
teriak Aries, ikan bermanuver ke kiri dan
kekanan untuk mencoba melepaskan Hook
yang menancap pada mulutnya.
Cukup lama Aries dengan pirantinya
menaklukkan ikan tersebut, ketika itu
juga Tio dengan pirantinya strike. Double
strike pun terjadi, memang tak dapat
dipungkiri ikan ini menjadi primadona
para mania mancing.
Setelah Aries bertarung cukup lama
akhirnya GT pun mulai tampak di permukaan air, dan itu pertanda bahwa ikan
mulai menyerah. Setelah itu Tio pun

berhasil memenangkan pertarungannya.
Sambil berjalan membawa ikan tampak
raut muka bahagia dan lelahnya.
Menjelang sore hari, air laut mulai
pasang. Sambil mencoba peruntungan
terakhir dengan piranti saya. Tiba-tiba
terlihat dari kejauhan Tio kembali strike,
nampak dari lengkungan joran ikan yang
cukup besar.
Dengan sabar Tio menghadapi perlawanannya, terdengar bunyi reel Bait
Casting miliknya berderit cukup keras,
gulung demi gulung Tio mencoba untuk
menaklukkannya. Setelah kurang lebih 30
menit fight dengan GT, Akhirnya ikan pun
mulai menyerah. Sensasi memancing ikan
GT ini memang sungguh luar biasa.
Setelah kami rasa puas mendapatkan
sensasi strike ikan GT, akhirnya kami
putuskan untuk mengakhiri perburuan kali
ini. Kami beruntung hari ini mendapatkan
kondisi air laut yang cukup bagus karena
memang dengan kondisi cuaca yang
kurang menentu seperti ini sangat riskan
untuk melanjutkan trip, maka kami pun
menyebutnya dengan trip colongan Pulau
Ujung Pariaman.lroedhy

Aksi di depan kamera bersama GT hasil
tangkapan.
ROEDHY
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POJOK KAMPUS
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POJOK KAMPUS

KAPAN PENITI ITU DIPERLUKAN ?

P

eniti atau snap adalah satu komponen “kecil” dengan
fungsi sebagai penghubung yang berada diantara rangkaian
mancing.
Fungi utama dari peniti adalah :
1. Untuk mempermudah penggantian komponen seperti lure,
rangkaian pancing, timah atau pelampung.
2. Dengan pemilihan snap tertentu (yang mempunyai lengkungan
lebih lebar) bisa memperbaiki “swim action” dari lure.
3. Snap bisa menghentikan pergerakan komponen lain, seperti
timah dan pelampung.
Ide snap berawal dari split ring (2 baris ring bulat seperti yang
sering ditemui di gantungan kunci ).
Split ring adalah komponen paling sederhana yang bisa dipakai
untuk mengganti rangkaian atau lure tanpa harus membongkar
maupun mengikat ulang. Untuk mengganti lure biasanya diperlukan bantuan plier/tang untuk membuka salah satu ujung dan
memutarnya. Split ring mempunyai 1 kelemahan berupa ujung
yang tajam sehingga jika ujung rangkaian yang bersentuhan
bukan ber bahan logam, ada kemungkinan terjadinya gesekan.
Seiring berjalannya waktu, terjadi pengembangan dari produk
split ring ke snap. Ada ide-ide yang lebih memudahkan proses
mengganti komponen. Misalnya banyak snap sekarang cukup
hanya dengan menekan bagian snap dengan tangan dan ujung
snap bisa terbuka dengan mudah sehingga lure bisa lebih mudah
untuk diganti. Split ring sebagai komponen yang paling sederhana

masih sering dipakai sampai saat ini khusus untuk di lure atau di
jig.
Snap bisa berbentuk pengait sederhana sampai ke bentuk yang
rumit. Berbagai bentuk snap dibuat untuk tujuan penggunaan
yang disesuaikan dengan teknik dan target ikan para mania.
Kekuatan, kepraktisan, dan kestabilan menjadi 3 poin utama
yang kita perhatikan untuk menilai snap mana yang cocok digunakan oleh para mania mancing.
1. Kekuatan.
Kekuatan dari satu snap ditentukan oleh ukuran, jenis kawat
dan bentuk snap-nya. Kawat high carbon berdiameter besar
dengan desain snap yang stabil cocok untuk dipakai di pemancingan ikan monster. Biasanya snap jenis ini kurang praktis pada
saat pengantian lure dan memerlukan alat bantu plier/tang.
Ada snap tipe tertentu yang tidak memerlukan kekuatan
karena dipakai hanya untuk mengganti pelampung seperti jenis
italian snap.
2. Kepraktisan.
Snap yang praktis biasanya terbuat dari kawat bagus high carbon maupun yang stainless steel dan berukuran sedang, biasanya
sesuai untuk target ikan yang berukuran kecil sampai sedang.
Snap jenis ini memberikan keleluasaan mengganti lure sehingga
mania bisa merotasi variasi jenis dan ukuran lure yang berbeda
|edisi #264 17

POJOK KAMPUS
untuk hasil mancing maksimal.

faktor kekuatan dan kestabilan snap harus menjadi prioritas
dibandingkan kepraktisan.

3. Kestabilan
Kestabilan adalah satu karakter dari snap yang bisa diperoleh
dari bentuk snap. Snap jenis sederhana seperti split ring dan
cross lock snap biasanya memberikan kestabilan yang baik.
Stabil artinya snap bisa berfungsi dalam kondisi yang baik untuk
jangka waktu yang lama.
Snap juga terkadang datang dengan swivel. Sehingga fungsi
dari snap + swivel menjadi mempermudah penggantian komponen akhir + mengurangi plintiran senar.
Tips
Dalam memancing, terapkan konsep rangkaian yang sederhana
dan tepat. Ketika kita hendak menambahkan 1 snap kedalam
rangkaian, coba pelajari dulu nilai plus dan nilai minus-nya. Nilai
plus yang dihasilkan biasanya adalah keleluasaan saat mengganti
komponen akhir seperti lure dan besar hook.
Tetapi dengan menambah 1 komponen biasanya ada sisi negatifnya, snap bisa menjadi komponen yang mengurangi kekuatan
rangkaian ataupun snap bisa dengan mudah terbuka (rusak)
karena tidak cukup stabil dan snap juga bisa mengakibatkan
senar terbelit.
Ketiga efek negatif diatas bisa membuat para mania kehilangan
ikan. Jadi tambahkan snap dan pilihlah snap yang sesuai bila itu
memberikan nilai positif.
Untuk memancing dengan target ikan kecil biasanya unsur
kepraktisan snap yang lebih menjadi perhatian, karena jarang
ada isu dari kekuatan snap. Tetapi untuk target ikan besar,
|edisi #264 18
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SNAP
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NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE		

PRICE RANGE

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE		

PRICE RANGE

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

YO-ZURI

TROLLING SNAP

J620		

150K - 180K

DECOY

V SNAP

0 - 2		

37K

UG

DANISH SNAP

1 - 3		

42K

UG

INTERLOCK SNAP

1 - 5		

21K

SEBILE

MEDIUM GAME SNAP

#4 - #6		

34.5K

KAIZEN

KEIKO T-SHAPE SNAP

4 - 12		

11K

ROD FORD

EZ SNAP

#0 - #4		

20K

DECOY

EGG SNAP

1 - 5		

45K

SEBILE

LIGHT GAME SNAP

#2, #3		

34.5K

UG

ROLLING SWIVEL WITH ITS

01 - 10		

18K

UG

ROLLING SWIVEL WITH CROSSLOCK SNAP

01 - 10		

62K

UG

JIG SNAP

3S, L, M, S, SS		

62K

OWNER

SINKER HOOK W CRANE SWIVEL 12 - 18		

55K - 160K

DECOY

W SNAP

3 - 5		

45K

EXORI

SWIVEL 224

1 - 5		

35K - 155K

KAIZEN

CRANE SWIVEL WITH INTERLOCK SNAP

8 - 14		

5K

EXORI

CR + CLSN

01 - 05		

5.5K - 16K

ODZ

SNAP OS-22

0 - 2		

49K

EXORI

B/B + CLSN

1 - 5		

12K - 15K

ODZ

SNAP OS-15

S, M, L

49K

RELIX

POWER SWIVEL

1 - 10		

55K - 160K

OWNER

HYPER WELDED QUICK SNAP #0 - #2		

63K

YO-ZURI

HAWAIIAN HOOK

J671		

55K

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

NT FISHING

BEARING/INTERLOCK SNAP

60K - 70K

0 - 7		

|edisi #264 19

COVER STORY

NGE-TRAIL SENDIRI

DEMI SPOT MONSTER TOMAN
Kutai Barat - Kalimantan Timur
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B

eberapa waktu lalu, dengan sepeda
motor kesayangan, saya berangkat
menuju spot memancing. Lumpur,
debu, bebatuan bahkan anak sungaisaya
lalui untuk mencapai spot ini. Lelah
memang, namun hobi nge-trail Saya bisa
tersalurkan juga pada trip kali ini.
Kira-kira 2 jam perjalanan, saya sampai
di spot mancing si primadonanya para
mania casting tepatnya di Kampung
Jerang Melayu, Kutai Barat, Kalimantan
Timur. Peralatan perang (pancing) saya
rangkai, berpeluru lure buzzbait saya siap
mengganggu si penghuni spot ini.
Keluarga snakehead yang satu ini
memang terkenal dengan karakternya
yang sangat agresif. Memiliki nama latin
Channa micropeltes, ikan toman menjadi
ikan konsumsi dan terkadang juga dijadikan ikan hias di akuarium.
Setelah rangkaian pancing sudah sempurna, saya langsung melempar umpan
ke titik potensial. Beberapa kali lemparan, si predator pun terusik. Lure yang
Saya retrieve diikuti oleh gelombang air
yang semakin cepat semakin mendekat.
Doorrr!!... lure disambar dengan ledakan
air yang besar.
Strike!! (teriak sendiri sambil menoleh

kiri-kanan hehe) senar PE menegang,
joran melengkung dan reel berderit,
menandakan perlawanan si predator ini
sangat kuat. Adrenalin saya meningkat
ditandai dengan degup jantung yang
semakin cepat.
Semakin Saya tarik ke tepi, semakin
kuat juga dia (toman) melawan. Terpaksa
saya turun ke pinggir rawa untuk meraih
tangkapan saya. Terlihat besar, ikan
toman langsung saya seret ke tepi, Saya
merasa sangat puas.
Bergegas mengambil kamera, atur
timer, eksennnn ... jepretttt..... Setelah
melepaskan lure, segera saya release
agar spesiesnya tetap lestari. Saya pun
melanjutkan casting, alhasil 2 ekor toman
berhasil saya tipu lagi. Rasa puas akan
tarikan 3 ekor toman mengakhiri trip kali
ini sekaligus mengiringi saya pulang sampai di rumah.lwanda kepada red.mm

Ikan toman spesial hari kemerdekaan ke-71.
WANDA
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PEMANCINGAN

FUN FISHING GALATAMA

PATIN ARP WITH STARLIT
Pemancingan Tambok Lobu - Ciputat

F

un Fishing Galatama Patin With
Aneka Raya Pancing kembali
diadakan di kolam Tambok Lobu,
Serua, Ciputat. Pada acara ini pihak
penyelenggara membuka pendaftaran
sejak tanggal 1-18 Juli 2016.
Dengan harga tiket Rp.500.000, 46
lapak habis terjual satu minggu sebelum
acara dimulai. Tepat pada hari Minggu
(24/07), sekitar jam 11.30 wib para
peserta mulai berdatangan. Panitia
membuka pendaftaran ulang bagi para
peserta yang sudah mendaftar. Pembagian kaos dan aksesories dari sponsor
dilakukan setelah panitia kolam mengumumkan pengundian lapak.
Tepat pukul 13.00 WIB lomba dimulai,
umpan si ikan patin mulai dilemparkan
ke air. Shimano, Starlit, Hinomiya dan
Relix mendukung terselenggaranya acara
ini. Serta ada juga hadiah doorprize
berupa joran Starlit Green Buster 582
ML yang disiapkan oleh pihak Aneka
Raya Pancing. Hadiah juara utama,
lucky draw, kuisioner dan juara kedi
tentunya tidak dilupakan.
Menjelang sore hari, ikan-ikan induk
pun mulai banyak yang terangkat.
Menurut panitia penyelenggara, acara
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fun fishing ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan juga mencari
customer mancing patin yang baru.
Tentunya para juara akan mendapatkan uang tunai, trophy, piagam dan
hadiah produk dari sponsor. Juara sesi
1 dan 2 akan mendapatkan hadiah uang
tunai, piagam dan kaos sponsor. Sedangkan pemenang kedi kanan dan kiri
mendapatkan uang Rp. 200.000 dan kaos
Starlit.
Begitu besarnya antusias para mania
mancing menggoda si ikan patin sampai
tidak terasa waktu sudah menunjukan
pukul 19.00 WIB, lomba selesai dan
selamat kepada para pemenang.lmm

Daftar Juara
Juara
Nama Pemenang
Juara I
AEFC I
Juara II
BEGAL
Juara III
Kim
Juara IV
Alex Uban
Juara Prestasi Jak- Fary

Berat Ikan
10.92 kg
10.38 kg
10.38 kg
10.08 kg
Total 69

Lapak
19
45
40
21
12

Hadiah
Rp. 5 jt + Trophy+ Joran Starlit 180
Rp. 3 jt + Trophy + Reel Relix Defender 3000
Rp. 1.5 jt + Trophy + Tas Hinomiya RB 90
Rp. 1 jt + Trophy + Kaos Shimano
Rp. 1 jt + Trophy + Kaos Shimano

Foto para pemenang lomba mendapatkan uang
tunai, trophy dan piranti mancing.
MM
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WE ARE THE CHAMPIONS

MANCINGMANIA.COM

H

ai para mania mancing, tidak terasa
sudah lahir banyak pemenang ajang
kontes bulanan “We Are The Champion”. Para mania dari berbagai daerah di

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

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

Sejak umur 8 tahun, mania yang satu ini sudah menyukai olahraga mancing. Diajarkan kedua orangtuanya, ikan putih merupakan ikan tangkapan pertamanya. Kota
Kendari Sulawesi Tenggara menjadi tempat kelahirannya.
Ardiansyah biasa memancing di laut dan muara. Spot yang menurutnya potensial
berada di seputaran Batu Gong yang banyak dijumpai spesies ikan ruby, kakap, GT,
tenggiri, dan masih banyak lagi. Teknik mancing jigging sering ia terapkan di setiap
trip mancingnya. Metal jig pastinya menjadi piranti yang tidak boleh ketinggalan.
Ardiansyah
Best Story of The Month July 2016

Beberapa tips & trik yang bisa dibagikan oleh Ardiansyah :
1. Usahakan persiapan yang matang sebelum berangkat, mulai dari safety maupun
peralatan yang akan digunakan.
2. Jangan lupa membawa bekal makanan pada saat memancing, karena apa gunanya
ikan banyak tapi perut lapar.
3. Memancinglah secara beramai-ramai, karena itu akan terasa sangat seru.
4. Yang paling penting, kesabaran dalam memancing sangat diperlukan.
5. Selalu menggunakan berbagai macam tehnik mancing baik dasaran menggunakan
umpan hidup maupun menggunakan metal jig.
6. Mengetahui lokasi ikan yang akan di cari.
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Eno Salman
Best Selfie of The Month July 2016

Saya bernama Eno Salman yang merupakan salah satu mania mancing asal Banjarmasin. Udang merupakan hasil tangkapan pertama saya, karena waktu saya kecil
udang ditempat kami sangat berlimpah, tidak rusak seperti sekarang karena adanya
strumer dan racun.
Spot mancing potensial di daerah saya sekarang hanya berada di sekitaran daerah
Kotabaru. Muaranya masih menyimpan ikan blackbass, kerapu, baramundi dan mangrove jack, dan dilautnya banyak terdapat giant trevaly ukuran babon. Tehnik yang
sering saya gunakan adalah tehnik casting, jigging dan troling.
Untuk casting di laut saya sering menggunakan lure jenis sinking. Saya biasa
menggunakan joran kelas 10-25LB dan joran PE 2-4 yang dipadukan dengan reel kelas
4000 dan 5000.
Memancing bukanlah hal yang mudah, semua terletak pada pemilihan spot-nya.
Untuk mendapatkan spot yang bagus, saya biasanya memancing jauh dari keramaian.
Untuk mencari info spot yang bagus, kita harus bisa melakukan pendekatan kepada
warga setempat atau nelayan.
Jika para mania bermain di daerah pegunungan atau di perairan arus deras, lure
yang cocok digunakan salah satunya adalah minnow yang mempunyai kedalaman
selam 1,5 m dan spoon. Namun jika bermain di muara, gunakan minnow dengan
kedalaman selam 3–6 m dan juga bisa mencoba jenis softlure, popper dan pencil.
Bila Anda belum mengenali spot gunakan tehnik trolling dengan minnow berdaya
selam 3 m untuk mencari titik potensial tempat ikan bersarang. Jika sudah ditemukan, para mania bisa menggunakan tehnik casting dengan minnow berdaya selam 6
m, softlure maupun popper.
Sedangkan apabila bermain di danau, gunakan popper, spoon, pencil, spinner, dan
softlure. Minnow andalan saya adalah Northcraft BMC 100. Sampai disini dulu tips dan trik
mancing yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semua mania mancing.
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Hana
Cover Story of The Month July 2016

Ladies angler yang satu ini tinggal di Bekasi, tergabung dalam komunitas Ladies
Angler Community dan Banten Wild Fishing. Lady angler yang satu ini akrab disapa
bunda Hana oleh para mania mancing yang lainnya.
Bunda Hana mulai menggeluti dunia mancing sejak tahun 2014. Pada waktu itu,
Bunda diajak oleh rekan kerjanya untuk mancing galatama. Diwaktu senggangnya
Bunda Hana suka memancing dikolam galatama patin, lele ataupun ikan mas.
Ikan GT dan baramundi menjadi tangkapaan pertama Bunda Hana. Saat ini Bunda
Hana sedang mencoba nge-wild fishing maupun mancing negek bersama teman-teman yang tergabung dalam komunitas banten wild fishing.
Reel spinning menjadi piranti yang digunakannya karena tidak terlalu berat saat
memancing. popper atau minnow digunakannya saat sedang mancing freshwater
atau saltwater. Teknik yang digunakan casting dan jigging.
Kapal bocor terkadang menjadi kendala, atau cuaca berubah menggulung ombak,
serta mancing di area yang belum pernah kita jelajahi.
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MANCING IKAN KERANDANG

DENGAN BERBAGAI TEHNIK
Kalimantan Tengah

Kerandang atau serandang (Chana
pleurophthalma) atau disebut juga
Toman bunga, merupakan jenis predator air tawar. Jenis ikan ini banyak
tersebar di daerah Kalimantan dan
Sumatera. Habitat ikan kerandang
atau toman bunga, banyak di jumpai di
sekitar rawa, danau dan aliran aliran
sungai kecil, dengan ciri air tersebut
berwarna hitam kecoklatan.
Salah satu spot yang banyak terdapat ikan kerandang yaitu di spot
Sebangau Kel. Kereng Bangkirai Kalimantan Tengah, sebagian besar warga
setempat memancing ikan kerandang
dengan menggunakan beberapa cara,
baik menggunakan teknik dasaran
banjur (semacam teknik dasaran hanya
senarnya diikat di pohon atau ranting),
atau bahkan menggunakan jaring. Ikan
hidup, cacing, dan anak katak menjadi
umpan yang biasa digunakan untuk
mancing dasaran dan banjur.
Sedangkan teknik yang biasa di gunakan oleh pemancing-pemancing lokal
yaitu menggunakan teknik casting,
dengan umpan spinner, frogie maupun
mini popper.
Teknik casting ikan kerandang tidak
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berbeda jauh dengan teknik casting
ikan gabus atau toman, dengan menggunakan joran casting ukuran 8 - 14
lbs, reel spinning ukuran 1000 - 3000,
untuk bait casting ukuran 50 - 500,
dengan ukuran line PE 1.5 - 3.
Retrieve dengan cepat, ketika kerandang mulai menyambar jangan terlalu
cepat di sentak, tunggu beberapa saat
2 atau 3 detik sampai hook sempurna,
sehingga tidak mudah mocel.
Jika spot tersebut merupakan spot
yang terbuka tidak banyak tumbuhan
air seperti eceng gondok atau tumbuhan air lainnya, kita bisa menggunakan
umpan berupa hard frog, tapi jika
sebaliknya kita bisa memilih soft frog
agar tidak mudah tersangkut. Jika ikan
kerandang malas menyambar lure, kita
bisa mencoba beberapa macam jenis
umpan, seperti buzz bait, mini popper,
spinner bahkan dengan menggunakan
minnow top water. ldisunting dari
media pancing

Jenis Ikan Kerandang (Channa pleurophthalma)

Salah satu spot yang menjadi tempat ikan kerandang
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SIMPUL

S

impul ini diperkenalkan beberapa dekade yang lalu oleh Frank Marshall. Sangat mudah untuk dibuat, bahkan dalam keadaan
gelap sekalipun. Cocok digunakan dalam keadaan ikan yang frenzy, kekutannya pun cukup baik.

1.

2. Masukan senar ke
lubang hook seperti pada
gambar.
1. Pertama, buat loop
diujung senar, dan ikat
melingkari main line.

MARSHALL SNARE
SIMPULNYA IKAN FRENZY

3. Ambil ujung senar dan
masukan ke lubang loop
yang dibuat di langkah
kedua.

4. Kencangkan simpul
dengan menarik senar
dengan kuat.
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UMPAN KROTO BERAS HARIAN IKAN MAS
Bahan-bahan yang digunakan :
2 kg kroto beras
2 butir telor ayam kampung/bebek
500 gram tepung ketan
Daun pandan secukupnya
Essen pisang ambon 2 cc
Cara Membuat :
1. Ambil 1 kg kroto kemudian rendam dengan air panas,
bersihkan hingga tersisa yang putihnya saja
2. Kocok telur, tambahkan tepung ketan, essen pisang
ambon aduk hingga rata
3. Masukkan kroto sedikit demi sedikit, aduk secara perlahan agar kroto tidak terlalu hancur.
4. Gunakan daun pisang untuk membungkus adonan tersebut, lalu tambahkan daun pandan agar menjadi wangi
dan jadikan beberapa bungkus
5. Lalu dikukus dengan api kecil kurang lebih 15 menit,
adonan siap digunakan
6. Sisa 1 kg kroto yang masih segar bisa digunakan untuk
campuran adonan dengan cara diguling-gulingkan.
Umpan siap digunakan.ldani
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TIPS UNIK MANCING IKAN TAWES

MENGGUNAKAN RUMPUT

P

ara mania mancing freshwater,
ikan tawes menjadi salah satu jenis
ikan yang wajib diperhitungkan oleh
para mania. Memancing ikan yang satu ini
membutuhkan keahlian khusus baik dari
cara memancing, pemilihan waktu dan
juga pemilihan umpannya.
Ada berbagai macam umpan yang bisa
kita gunakan untuk menggoda si tawes
ini, mulai dari lumut, pelet, dan juga
umpan racikan. Namun siapa sangka,
rumput juga bisa menjadi umpan ampuh
memancing ikan tawes.
Seperti tips dan trik yang dibagikan oleh
Sri Wibowo, rumput bisa menjadi senjata
ampuh menaikkan si ikan. Namun, pemilihan waktu yang tepat bisa menentukan
keberhasilan para mania jika menggunakan umpan rumput ini.
Apabila musim kemarau datang, lumut
banyak tumbuh di sungai atau waduk
yang menjadi makanan ikan ini, maka
para mania bisa menggunakan umpan
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Rumput yang dililitkan pada kail

Ikan berhasil didapatkan dengan
umpan rumput

pelet atau umpan yang diracik. Namun
jika musim penghujan yang datang, ada
baiknya para mania menunggu 2 minggu
setelah hujan, karena saat itu ikan tawes
stress dan butuh adaptasi.
Pilih jenis rumput yang banyak tumbuh
disekitar habitatnya, atau gunakan rumput gajah yang banyak tumbuh di sekitar
waduk atau sungai. Kail nomor 5 atau 6
bisa para mania gunakan yang kemudian
dililitkan rumput tersebut.
Penggunaan bom juga menjadi cara
para mania menarik perhatian si ikan

tawes ini. Uniknya, bom yang kita gunakan berupa rumput yang kita ikat dengan
timah pemberat agar tidak mudah hanyut.
Setelah ikan tawes bergerobol, barulah
para mania bisa memancing ikan tawes.
Setiap jenis ikan pastinya memiliki
karakter yang berbeda, untuk memancing
ikan tawes ini para mania dituntut untuk
memiliki kesabaran dan ketekunan yang
lebih. Gunakan lebih dari satu piranti
pancing agar frekuensi strike meningkat.
Bagaimana? Mau coba trik yang satu
ini?.lmediapancing.com
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REEL EXORI ATENZA 500

R

eel spinning ini merupakan produk terbaru dari Exori yang terdiri dari, one way anti reverse system,
smooth micro adjustable click drag, long cast aluminium spool. Serta pegangan handle bisa diputar
kekanan maupun ke kiri. Harga reel ini berkisar Rp. 155.000 - Rp. 165.000,- .lrn
Model Number

Size Ball Bearing

Exori Atenza

500

4+1

SHIMANO OCEA STINGER BUTTERFLY

J

ig ini akan turun kedalaman lebih cepat dari versi pendek, dengan bentuk slow jigging style, kontur gayanya yang dirancang secara khusus pada tubuh akan terjadi gesekan gerak ke jig. Ketika
dilepaskan kembali kedalaman air perlahan-lahan akan bergetar sehingga terlihat seperti ikan
mati jatuh ke bawah dasar laut. Harga produk ini berkisar Rp. 135.000,- sampai Rp. 250.000,-.larp

REEL ABU GARCIA BIG WATER MAX

A

bu Garcia Big Water Max merupakan reel spinning yang khusus digunakan angler untuk mancing air tawar, reel ini
sangat ringan jika dibawa. Ada beberapa spesifikasi diantaranya : IM-C 5 body, rocket spool lip design allows better
control of line, coming off thr spool, uniflow bail system. Slow oscillation provides even line lay with all types of
line. Carbon matrix drag system provides smooth. Harga dari Rp. 550.000,- sampai Rp. 700.000,-.lsmg
Size Bearing Gear Ratio

Max Drag					

Weight

Mono

2500 5

5.2 : 1

10.4 lb/4.7 kg

262 kg

0.285 mm/150 m pe 1.5 - 200 m

3000 5

5.2 : 1

12.1 lb/5.5 kg

292 kg

0.330 mm/150 m pe 2.0 – 250 m

4000 5

5.2 : 1

14.3 lb/6.5 kg

399 kg

0.370 mm/150 m pe 3.0 – 200 m

15.2 lb/6.9 kg

419 kg

0.405 mm/150 m pe 3.0 – 250 m

5000 5

M

5.2 : 1

Braid

YAMATO CHINU WITH RING

ata kail keluaran produk Yamato yang berbahan High Carbonsteel serta berbagai macam ukuran. Harga
untuk mata kail ini berkisar Rp.20.000,-.ldpl
Size :

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Qty :

14

14

13

12

12

11

10

9

7
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ROD BC EXPERT CARBON CUBE

J

oran sambung dua yang dikhususkan untuk pemancing biasa menggunakan tehnik casting
yang terdiri dari 9 cincin berbahan fuji dan terbuat dari bahan carbon composite, action
medium. Harga dari joran baitcasting berkisar Rp. 1.400.000,-.lsmg
Model Number

Line LB

No. Of Section Type

C3-C-662 MH

10 – 20 lb

2

Baitcast

REEL G TECH JIGGING OCEAN

G

Tech Jigging Ocean merupakan reel yang dikhususkan untuk pemancing laut, dengan tehnik jigging, yang terdiri dari 100 % machined, type 2 anodized, Japan S.
Steel ball bearings, stronger design with larger, S. steel pinion gear, drive gear,
main shaft. Harga G Tech Jigging Ocean berkisar Rp. 1.700.000,-.larp

Model Number

Gear Ratio Ball Bearing

Line Capacity (mm/m)

101 HG

6.1 : 1

9+2

0.30 - 200 0.50 – 120

201 HG

6.1 : 1

9+2

0.30 – 200 0.50 - 180

JORAN MAGURO CLASSIC
Joran Maguro Classic yang terdiri dari beberapa spek diantaranya : High Carbon composite,
Fuji Guides, Fuji Reel Seat, 2 section, Put Over. Harga untuk joran ini berkisar Rp. 350.000,- dan
Rp. 365.000,-.ldpl
Model

Length

Type

Line

Guide

CLA – 602 MLS

182 cm

Spinning

6 – 14 lbs

7

CLA – 602 MLC

182 cm

Bait Casting

6 – 14 lbs

9

CLA – 662 MLC

210 cm

Bait Casting

6 – 14 lbs

11

|edisi #264 36

|edisi #264 37

|edisi #264 38

LUBUK

STRIKE CASTING PERTAMA

TOMAN RAWA DANDUN
Kab. Sukamara - Kalimantan Tengah

M

atahari belum lagi muncul ketika
Anang dan Adi menjemput saya
dihari minggu (18/07), hari ini
kami akan fun trip wild fishing ke Rawa
Dandun yang berlokasi di antara Desa
Sukaraja dan Pangkalan Muntai Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.
Seperti yang diceritakan oleh para
mania mancing senior, Rawa Dandun
terkenal sebagai salah satu habitat
alami untuk ikan predator air tawar
dari keluarga channidae atau snakehead
fish seperti haruan (gabus), kerandang
(toman bunga) dan tentu saja si raja
dari keluarga snakehead fish, Toman.
Predator terakhir yang saya sebutkan
namanya menjadi target kami pada fun
trip perdana saya.
Dandun adalah daerah rawa-rawa
yang sangat luas, pada saat musim
penghujan, danau ini akan ditumbuhi
tanaman rawa seperti purun, ilung,
tai bunta, dan lain-lain, yang menjadi
tempat bertelurnya ikan-ikan penghuni
rawa dan tempat untuk membesarkan
anak-anaknya.
Pada saat musim kemarau tiba debit
air yang menyusut akan membentuk anak sungai dan parit-parit yang
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mengalir hingga ke Sungai Jelai. Pada
awal musim kemarau inilah Dandun
menjadi surga para mania untuk merasakan strike dari penghuni Dandun yang
berkumpul di anak sungai dan parit-parit tersebut.
Namun selain habitat alami ikan
predator air tawar, Rawa Dandun juga
terkenal sebagai habitat alami untuk
predator air lainnya, yaitu buaya.
Sehingga tidak menjadi tempat favorit
para nelayan air tawar untuk menangkap ikan.
Pukul 06.00 pagi, ketika kami siap
untuk berangkat. Beberapa teman mancing (Eno, Ferdi dan Joni) telah berangkat lebih dulu. Sementara saya ikut di
rombongan kedua bersama Adi dengan
anaknya, Najib dengan sepupunya Ogut,
serta Ijul. Sementara Anang dan Sendra
akan menyusul karena ada beberapa
teman mancing yang tidak tahu jalan
menuju Dandun belum juga muncul.
Dengan sepeda motor, kami menempuh perjalanan kurang lebih 20 km dari
tempat kami tinggal, di Kecamatan
Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin
Barat Kalimantan Tengah. Setelah
setengah jam perjalanan akhirnya kami

sampai di Rawa Dandun dan langsung
menuju spot pertama, yaitu parit-parit
yang berbatasan dengan perkebunan
sawit milik perusahaan nasional.
Segera piranti kami keluarkan, Adi
yang memang berniat memburu Toman
langsung mencoba spoon untuk menarik
perhatian predator air tawar ini, sementara beberapa teman yang lain menggunakan soft froggy untuk pemanasan.
Spinner bait adalah pilihan saya untuk
fun trip wild fishing perdana ini. Lure
serba cocok ini adalah favorit saya
karena sudah beberapa kali strike ber-

Salah satu spot Rawa Dandun yang juga
terdapat buaya.
AZHARI
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Foto parit yang menjadi spot casting di Rawa
Dandun.
AZHARI

bagai jenis ikan seperti haruan, hampala
dan kerandang.
Sayang debit air masih belum cukup
rendah sehingga ikan buruan kami masih
banyak tersebar di rawa-rawa daripada
di parit.
Strike belum juga menghampiri kami,
sementara Eno dan kawan-kawan yang
berangkat lebih dulu sudah mendapatkan beberapa kali strike dari haruan

dan 2 ekor toman anakan yang masih
berwarna kemerahan.
Najib, bocah berusia 10 tahunan yang
mahir menggunakan piranti BC mendapatkan strike perdana hari ini. Seekor
haruan menangkap soft froggy dengan
yang dipakainya sebagai lure.
Rekan mancing yang rata-rata menggunakan piranti bait casting yang cocok
dengan spot seperti Rawa Dandun mencoba peruntungan dengan cast jauh ke
tengah-tengah rawa, usaha ini berbuah
hasil dengan beberapa kali strike dari
ikan haruan berukuran sedang.
Saya yang masih menggunakan reel
spinning dengan teknik cast yang jauh
dari sempurna akhirnya memutuskan
untuk masuk ke air di pinggiran rawa
untuk mengatasi masalah jarak cast
yang mentok dijarak sekitar 10-15 meter. Penuh harapan akan mendapatkan
strike saya mulai mencoba peruntungan
dengan hati was-was dan berharap
strike yang didapat bukan dari si gigi
jarang dengan saya sebagai lure-nya.
Strike!!! seekor haruan yang bersembunyi di bawah tanaman rawa rupanya
tertarik dengan spinner bait yang
berkilauan di dalam air, namun sayang
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hookup yang kurang sempurna membuat
si Haruan kabur kembali ke dalam rawa.
Menjelang tengah hari, belum ada
juga ikan yang menghampiri lure saya.
Nasib serupa juga dialami oleh Adi yang
bersikeras berburu toman, sementara
Najib dan sepupunya Ogut menjadi
juara dengan mengumpulkan beberapa
ekor haruan. Keriangan bocah-bocah ini
sempat membuat saya berfikir untuk
menjadikan mereka lure, siapa tahu
bisa mendapat strike buaya “Hahaha”.
Jam menunjukkan 11.30 ketika kami
memutuskan untuk pindah ke spot lain,
yaitu anak sungai yang berada di tepi
jalan yang menghubungkan Desa Sukaraja dan Pangkalan Muntai. Sesampainya
di sana kami beristirahat sekaligus
regroup bersama rekan-rekan mancing
yang lain. Rupanya Anang bernasib sama
seperti saya dan Adi. Sementara Sendra
sudah beberapa kali merilis kembali
haruan ke rawa-rawa. Beberapa ekor
Haruan yang ditangkap rekan-rekan saya
menjadi menu makan siang kami.
Matahari mulai condong ke barat, misi
berburu toman kami lanjutkan kembali.
froggy dengan propeller menjadi lure
pilihan saya kali ini. Setelah beberapa

kali cast dan retrieve menyusuri anak
sungai, strike akhirnya saya dapatkan.
Seekor Toman seberat 0.7 kg meluncur
dari pinggiran anak sungai dan menyambar lure Saya.
Tarikan toman yang terkenal kuat
membuat Saya yang masih pemula
mengalami kesulitan, rod dan reel
spinning kualitas rendah yang di-setting
kidal mulai menunjukkan tanda-tanda
akan menyerah dan akhirnya bisa Saya
naikkan.
Strike toman saya yang pertama kali
ini membuat semangat teman-teman
yang lain kembali tinggi untuk berburu
si raja ikan. Namun sepanjang sore itu
hanya beberapa ekor haruan dan toman
anakan yang masih berwarna kemerahan
yang menjadi tangkapan kami.
Ketika langit mulai mendung dan
tanda-tanda hujan besar akan turun,
kami pun memutuskan untuk mengakhiri
wild fishing hari itu. Strike Toman
pertama di fun trip wild fishing perdana, sepertinya sudah saatnya untuk
mulai menabung untuk membeli piranti
baitcasting untuk menggantikan piranti
murah meriah milik Saya.lazhari
rosyidi

Salah satu pemancing berhasil mendapatkan
toman ukuran kecil.
AZHARI
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‘‘MANCING KUTUK GABUS’’

DENGAN TEHNIK CASTING
Sidoarjo - Jawa Timur

J

um’at (29/07), Haryanto, Cikpoo,
Pele, Herri, Diego dan satu orang
teman kami sudah berencana untuk
mancing kutuk bareng di Tambak di desa
Kedung Peluk, Sidoarjo Jawa Timur.
Singkat cerita, kami berkumpul di
pos Sekawan Anggun, Sidoarjo-Jawa
Timur. Dibutuhkan waktu 30 menit untuk
menempuh perjalanan menuju spot yang
akan kami datangi.
Joran, reel, senar, 1 botol percil (anak
kodok), beberapa jumpfrog dan spinner
bagi yang menggunakan lure, dan 1
buah kepis (tempat ikan terbuat dari
jaring) menjadi daftar piranti pancing
yang kami bawa pada saat itu.
sesampainya di spot, kami semua
langsung bersiap-siap. Umpan yang
digunakan pun beragam, ada yang
menggunakan live bait, ada juga yang
menggunakan lure buatan sendiri.
Kami mulai melempar joran sekitar
pukul 5.00 WIB pagi, disaat matahari
mulai menampakkan sinarnya dari sisi
timur bumi. Target ikan yang kami ingin
dapatkan adalah ikan kutuk atau yang
lebih familiar dengan nama gabus.
Tidak ada persiapan khusus yang kami
lakukan sebelum trip. Karena meman|edisi #264 43
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cing kutuk merupakan menu sarapan
pagi kami setiap hari.
“Mancing Kutuk Gabus” adalah acara
kebersamaan mancing kutuk dengan
menggunakan teknik casting. Dulunya
kami hanya menggunakan umpan percil
asli, tetapi sekarang mulai dikenal
artificial lure.
Sehari sebelum trip, kami mendapatkan souvenir berupa 6 buah kaos dan 6
buah topi cantik Exori dari toko Aneka
Raya Pancing, Jakarta. Dengan senang
hati kami menerima kiriman souvenir
tersebut, karena sangat berguna untuk
melindungi diri dari panasnya paparan
sinar matahari.
Tak sengaja melihat jam, angka 9 sudah
ditunjuk oleh jarum pendek jam tangan
saya. Kami memilih untuk mengakhiri
trip kali ini, karena kami yakin aktifitas
si ikan kutuk akan menurun di siang hari.
Lagi pula hasil yang kami dapatkan sudah
cukup.lirwan
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U

mpan soft frog di gunakan pada
teknik casting terutama untuk target ikan gabus dan toman, kodok
sendiri merupakan makanan alami yang
sering ditemui oleh ikan gabus atau toman
di habitat nya. Seperti di persawahan,
di tepi danau atau di rawa-rawa, selain
umpan jenis soft frog masih banyak lagi
umpan-umpan jenis lain seperti frogie,
jump frog, atau spinner.
Pada saat ketika gabus atau toman sangat
susah di tipu dengan umpan soft frog
atau sejenisnya, disinilah para pancinger
banyak melakukan inovasi entah mengganti
berbagai jenis umpan atau melakukan
beberapa modifikasi atau penggabungan
dari beberapa jenis umpan, semua itu
nantinya akan memberikan sensasi yang
berbeda bahkan akan mendatangkan

kepuasan yang lebih ketika hasil uji coba
yang di lakukan berhasil menipu ikan
target untuk menyambarnya.
Blade yang akan kita pasang pada soft
frog kita beri tambahan kail, bisa satu
atau dua kail. Kenapa pemasangan hook
tambahan disisi dalam? Karena bila blade
berputar, posisi assist hook terlindungi di
dalam putaran blade untuk mengurangi
resiko tersangkut ranting atau eceng
gondok.
Ukuran hook harus lebih kecil di
banding lempengan blade-nya, sehingga
hook benar-benar terlindungi saat blade
berputar.
Tapi perlu diingat pemasangan assist
hook di blade itu hanya sebagai variasi
dan inovasi saja. Fungsi asli soft frog
tetap di double hook pada tubuh soft frog
itu sendiri.

Blade Soft Frog

Dipasang split ring

mata kail double

TIPS MEMASANG BLADE

PADA UMPAN SOFT FROG
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TIPS MEMPERTAHANKAN

EKSISTENSI KLUB MANCING

S

emakin dikenalnya olah raga
mancing di tanah air dari berbagai
kalangan membuat olah raga yang
satu ini mulai menjadi trend, mulai dari
banyaknya kaos mancing yang dipergunakan atau diperjual belikan. Belum lagi
berkembangnya keberadaan klub-klub
mancing yang ada saat ini sungguh luar
biasa.
Biasanya awal pertama kali berdiri anggota dan pengurus klub mancing sangat
getol dalam mengadakan trip mancing,
baik itu di darat (freshwater) atau di laut

(saltwater). Bahkan dari pengamatan
MM, tiap kali ada turnamen atau lomba
mancing pasti tidak mau terlewatkan.
Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan
nama klub mancing kepada klub mancing
lainnya dan bisa dikatakan bahwa hal ini
untuk menunjukan eksistensi suatu klub
mancing.
Bila klub mancing sudah terdapat
namanya atau sudah dikenal oleh mania
mancing, disini hal terentan dalam
menjalin hubungan di internal klub. Ada
konflik atau masalah kecil bisa menimbul-

kan masalah yang besar, ingatlah bahwa
organisasi klub mancing hendaknya jangan
terlampau formal seperti organisasi
parpol (partai politik).
Konsep fun fishing hendaklah menjadi
patokan untuk mempertahankan klub
mancing. Perlu juga anda memperhatikan
dalam pelaksanaan pemilihan anggota
saat mengikuti turnamen yang memiliki
nilai prestis yang lebih di mata para
mania.
Bijaklah dalam menentukan anggota
yang akan ikut dalam tim yang ikut turnamen, baik lagi apabila diadakan terlebih
dahulu pertemuan untuk membahas
prihal turnamen. Seluruh anggaran yang
ada dibebani secara bersama dan mempersiapkan sesuatu baik teknis atau non
teknis secara bersama pula.
Satu lagi mengenai iuran wajib yang
memang telah ditentukan.Untuk pengurus
klub janganlah mengambil keputusan
secara sepihak, karena masing-masing
anggota memiliki latar belakang sosial
yang berbeda. Setelah ada pembicaraan
melalui forum internal klub mengenai
iuran perbulan yang wajib maka hendaklah anggota dan pengurus mematuhinya.lmm
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SUDAH 14 TAHUN MELAYANI

PARA MANIA MANCING

Toko Super Pancing - Bandung

ada bulan September 2016, kota
Bandung menjadi tujuan Shimano
Open House berikutnya. Shimano
Open House di Bandung bekerjasama
dengan toko Super Pancing yang berlokasi
di jl. Astana Anyar.
Toko ini sudah melayani para mania
mancing sejak 14 tahun yang lalu. Memiliki
luas 7x14 meter, toko pancing ini menyediakan berbagai keperluan piranti pancing
baik laut maupun air tawar.
Brand Shimano, Shino, G tech, Relix,
Hinomiya, dan lainnya bisa dengan mudah
para mania temukan disini. Toko Super
Pancing juga menyediakan jasa service
reel yang bisa membuat reel kesayangan
para mania kembali berfungsi dengan baik.
Keramahan para pelayan toko memastikan anda untuk menemukan piranti
yang cocok dengan gaya memancing
para mania. Sisihkan waktu para mania
untuk mengunjungi tokonya di hari
senin s/d jumat antara pukul 08.0017.00 WIB dan hari sabtu pada pukul
08.00-16.30 WIB.lmm
Toko super pancing
Jalan Astana Anyar No.89, Bandung
Telp (022) 426 5804
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Juku Tech untuk Tingkatkan
Produktivitas Perikanan Indonesia
Intel sebagai salah satu produsen dibidang teknologi yang berada
di garis depan inovasi baik lokal maupun global berkomitmen
untuk meningkatkan daya saing Indonesia dibidang teknologi. Mirip
seperti fish finder, juku tech dibuat agar para nelayan lebih efektif
saat berlayar mencari ikan. Para nelayan hanya perlu pergi ke rumpon dengan banyak aktifitas ikan yang telah dipasangkan perangkat
juku tech terlebih dulu.
Sahabat Pulau juga mengembangkan sistem informasi yang
memudahkan para nelayan untuk mengetahui informasi mengenai
jumlah dan jenis ikan yang telah ditangkap di rumpon. Dengan

adanya juku tech, pastinya para nelayan bisa merencanakan berapa
banyak ikan segar yang akan dijual, berapa banyak yang akan
dibekukan dan berapa banyak yang akan dijual dalam bentuk olahan ikan. Pembeli juga bisa mendapatkan informasi sedini mungkin
dengan ikan apa yang tersedia.linternet
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RAGAM
Pemandu Mancing

BINUANGEUN

TANJUNG PASIR

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: 0857 1153 9299/ 0856 9344 0788
l

PLTU ANCOL
l
l
l

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

MUARA BARU
l

Ocim : 0878 8131 4960

Info Klub Mancing
1. Kamifc, Jl. Lodan Raya Ancol Komp. Lodan Center Blok
K No. 5-7 Jakarta Utara Telp. (021) 691 0050.
2. Maguro Fishing Team (MFT), Komp. Sentra Latumeten
Jl. Prof Dr. Latumeten No.50 Blok C 23/24 Telp +6221
56975501.
3. IFT Member komp.sentra latumeten jl. prof. dr.
latumeten no. 50 blok aa 24 telp (021) 5694 2504.
4. Mancing Bagan Mania, Jl. Raya Pasar Kemis RT 007/07
(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang.
5. Mancing Lestari Fishing Club (MLFC) komp.taman
hidup baru blok III no.82 Pademangan Barat, Jakarta
Utara telp 0821 1133 3332.
6. Jakarta Fishing Club Jl. T no.7 rt 04/10 kebon baru /
tebet/jakarta selatan telp (021) 828 25 71/ 0813 8979
7819.

Km. Jagat dan Surya 2 : Uus 0852 1939 2944

PANARUKAN SITU BONDO
l

Pak To: 0852 5765 9860

BANDAR LAMPUNG
l

Belanting Fishing : 0821 4449 3081

PAPUA - BIAK
l

1. Pemancingan Menteng Harapan-BKT Harapan
Indah (depan pintu air BKT Harapan Indah) masuk
melalui pinggir kali BKT harapan indah, telp 0811
854 290

Km Berdikari: Johan 0812 726 5522

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK
l

Info Kolam Pemancingan
KOLAM PEMANCINGAN BAWAL

Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

Info Lomba Mancing
1. Shimano Open House Bandung, Minggu 04 September 2016, Harris hotel & convention festival city link
Bandung, Room Splash Lantai 3 A (samping bioskop
XXI) Jam 10.00 - 17.00 wib
2. Indonesia Fishing Tackle Exhibition, 15 - 18
September 2016, Mall Gandaria City Piazza Area
Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan Jam 10.00 - 22.00 wib
3. Tournament SMG Fishing Cup 2016, Pemancingan
Pondok Hijau Jl. Legoso Raya Belakang Perum.
Pondok Hijau Cipayung-Ciputat, Minggu 25 September 2016, Tiket Rp. 1.600.000,-/ tim (Rp.800.000/
lapak), Tersedia 52 lapak untuk 26 tim, info lebih
lanjut hub. (021) 691 0050 sisy, 0821 1146 9142
4. IFT BigGame tahap 3, Mancing Harian, Kolam
Telaga kukusan, Minggu 24 sept 2016, tiket Rp.
1.000.000,-/lapak/2joran, lapak tersedia 52, Hadiah
Uang Tunai, Info lebih lanjut hub. (021) 5694 2504,
0812 971 4578

2. Pemancingan Rajawali d/a Komp. Arhanudri 1/
rajawali, Serpong Tangerang. Telp (021) 5421
2694/95
3. Pemancingan Mina Puri d/a Pojok, Ciledug Tangerang. Telp (021) 9424 0478/0888 8424 798
4. Pemancingan Leker Jl. Kav. DKI ( belakang alfamart) Jakarta Barat. Telp (021) 9047 9130/ 0853
1036 5924
5. Puspita Jl. Taman Kukila (samping futsal halim)
pondok gede, Jakarta Timur Telp 0877 7770
6279/0813 9877 7559
6. Pemancingan si bolang d/a Sentra primer (depan
perum. era mas 2000/depan kantor walikota
Jakarta Timur. Telp 0878 7837 3252

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

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING
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ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 /
Pin Bbm 54ACD3C9
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KOMUNITAS MANCING YANG

‘‘GA SEKEDAR MANCING’’
Komunitas 100% Nyobok

K

omunitas mancing 100% Nyobok terbentuk sejak tahun 2013, namun baru
dua tahun terakhir ini mulai aktif dan
mendapatkan banyak apresiasi dari para anggotanya. Seiring berjalannya waktu, bukan
hanya pemancing dari Solo saja, melainkan
dari Madiun, Surabaya, Kudus, Pati, bahkan
sampai Lampung dan Papua.
Awalnya kita banyak beraktifitas di kota
Solo, tidak hanya mancing bersama tapi juga
kegiatan sosial lainnya seperti menjenguk
anggota yang sakit, takziah keluarga anggota
yang meninggal dunia, kegiatan donor darah,
kegiatan amal bersama anak yatim dan
kegiatan sosial berbagi ikan goreng di car
free day.
Donor darah sudah menjadi agenda tahunan kami. Semenjak berdirinya komunitas
ini, kami sudah melakukan kegiatan donor
darah sebanyak 3 kali.
1. Donor darah pertama tanggal 10 Oktober
2014
2. Donor darah kedua tanggal 6 September
2015
3. Donor darah ketiga tanggal 13 Februari
2016
Kami juga turut serta untuk menyerukan
program pemerintah yang bertajuk“Gerakan
Memasyarakatkan Makan Ikan” (GEMARIKAN)
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dua tahun berturut-turut ditahun 2015 dan
2016. Pada tahun 2015, kami berhasil berbagi ikan goreng sebanyak 45 kg. Sedangkan
pada tahun 2016 kami berhasil berbagi ikan
goreng sebanyak 100 kg.
Bersamaan dengan event car free day kota
Solo dengan sasaran target anak usia dini
dan TK kami berharap bisa meningkatkan
minat masyarakat Indonesia untuk makan
ikan. Tebar benih berbagai jenis ikan dan
tumbuhan juga kami lakukan dalam rangka
menjaga kelestarian alam.
Dengan maksud kami tidak hanya mengeksploitasi waduk tetapi juga bertanggung
jawab untuk menjaga kelestariannya. Biasanya kami melakukan penggalangan dana
melalui akun media sosial kami.
1. Tanggal 25 Desember dan 28 Desember 2012 kami mengadakan tebar benih
ikan nila yang pertama di Bangil Pasuruan,
Jawa Timur berkoordinasi dengan om Dudu
Widodo (Wayang Uwong).
2. Tanggal 28 Januari 2013 kami mengadakan tebar benih ditempat yang sama namun
dengan bibit ikan yang berbeda seperti
tombro, gabus dan patin.
3. Tanggal 19 Januari 2014 di Kali Mati
Sukoharjo dengan jenis ikan nila, patin dan
tombro.

4. Di awal Januari 2015 kita tebar benih di
Embung Sawit Boyolali.
5. Dan banyak yang sudah kita laksanakan
dengan grup mancing yang lain. Misalnya
diawal pertengahan Januari 2016 lalu kami
bekerja sama dengan Karanganyar Fishing
Team mengadakan tebar benih di Waduk
Lalung Karanganyar Jawa Tengah.
6. Penanaman bibit pohon jati di area
sabuk hijau Waduk Kedungombo.
Berbagai kegiatan yang kami lakukan
selama ini tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar para mania
mancing di kota Solo pada khususnya
dan diseluruh Indonesia pada umumnya.
lalex joss

Para anggota komunitas sedang melakukan
penebaran benih ikan.
ALEX JOSS
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