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Pembaca Setia Mancing Mania,

Dibulan Agustus ini aktifitas perkantoran, sekolah dan usaha mulai terasa begitu ramai, setelah hampir satu atau dua bulan men-
jelang bulan suci Ramadhan dan libur hari Raya Idul Fitri. Kemacetan diberbagai daerah pun mulai terasa kembali, musim kemarau 
pun mulai melanda wilayah Indonesia serta dibeberapa daerah terjadi kekeringan serta kebakaran hutan pun mulai melanda. Ada 
beberapa pemancingan mulai menjalankan lomba dari galatama, harian maupun kiloan, serta pemancing laut pun mulai menjalan-
kan trip mancing. Event mancing pun mulai banyak dilaksanakan baik di pemancingan, setu maupun laut. Terlihat beberapa peman-
cingan mengalami kekeringan dan ikan-ikan yang berada didalam kolam pun terpaksa diangkat daripada ikan tersebut mati karena 
tidak ada air. Dalam edisi kali ini kami membahas liputan khusus mengenai EFTTEX, trip, event, umpan, serta pojok etalase 
mengenai reel spinning yang patut anda baca. Selamat membaca………………………………

Salam strike
Redaksi
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LIPUTAN KHUSUS

BERBAGI CERITA DARI EFTTEX 2015
Warsawa - Polandia

E FTTEX (European Fishing 
Tackle Trade Exhibition), 
adalah pameran yang digagas 

oleh EFTTA (European Fishing Tackle 
Trade Association) sejak tahun 1981.  
Lokasi EFTTEX berpindah-pindah ke 
negara-negara di Eropa untuk setiap 
tahunnya. Negara yang pernah men-
jadi tuan rumah sebelumnya adalah 
Denmark, Perancis, Jerman, Italia, 
Belanda, Swiss, dan Inggris.

Pameran perlengkapan pancing di 
Eropa (EFTTEX 2015) pada tahun ini, 
diselenggarakan di kota Warsawa, 
Polandia pada tanggal 11-13 Juni 2015. 
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Tujuan dari pameran EFTTEX adalah 
untuk memperkenalkan produk baru 
dan mencari customer baru. 

Peserta pameran tidak hanya terdiri 
bagi perusahaan-perusahaan di Eropa 
saja tetapi dapat diikuti oleh bebe-
rapa perusahaan dari negara lain, 
seperti Amerika, Australia, Asia juga 
hadir termasuk PT. Central Sarana 
Pancing (PT. CSP) sebagai pabrik 
pancing pertama di Indonesia, ikut 
serta sebagai exhibitor memamerkan 
produk-produk di bawah brand Relix 
dan brand Rig Solutions (perlengkapan 
untuk pemancingan ikan mas yang 
dikuhusukan untuk keperluan pasar 
Eropa).

PT. CSP mengikuti pameran pertama 
pada EFTTEX 2000 yang diselengga-
rakan di kota Lyon, Perancis. Sejak  
saat itu PT. CSP mempunyai customer 
hampir disetiap negara di Eropa. 
Melalui event ini PT. CSP mempunyai 
kesempatan untuk memperkenalkan 
setiap produk barunya kepada custo-
mer dari berbagai negara. 

EFTTEX juga merupakan tempat 
yang cocok untuk bertemu dengan 
para customer, mengingat jarak yang 

saling berjauhan, maka akan sangat 
sulit untuk dapat mengujungi mereka 
satu persatu. Pengunjung pameran di 
Eropa biasanya dari kalangan agen, 
produsen, maupun pedagang perlengkapan 
pancing. Peserta dan pengunjung pame-
ran sama-sama memberikan berita 
dan informasi mengenai alat pancing 
yang digunakan di berbagai belahan 
dunia.  

Tujuan PT. CSP mengikuti pameran 
EFTTEX tahun ini selain memper-
kenalkan produk baru, juga untuk 
membahas proyeksi bisnis tahun 2016 
dengan para customernya. Selain itu, 
pastinya untuk mendapatkan custo-
mer baru dengan target yaitu custo-
mer dari Eropa Timur yang pasti hadir 
mengingat lokasi pamerannya kali ini 
berada di lokasi strategis yaitu negara 
Poland, Warsawa.

“Tahun ini kita ingin fokus mem-
perkenalkan merek “Rig Solutions” 
yang sudah terkenal di negara 
BENELUX (Belgium, Netherlands, 
Luxembourgh)”, demikian penuturan 
pihak PT. CSP. Diharapkan akan lebih 
banyak negara lain di Eropa yang akan 
memasarkan “Rig Solutions”.

Tujuan dari pameran 
EFTTEX adalah untuk 
memperkenalkan produk 
baru dan mencari 
customer baru.
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LAPORAN KHUSUS

Pada kesempatan ini juga PT. CSP 
mencapai kesepakatan partnership 
dengan pihak Helm Associate di Czech 
Republik untuk menggapai lebih 
banyak pasar di Eropa tengah dan 
Eropa timur. Sedangkan untuk pasar 
Eropa Barat, kerjasama tetap dengan 
pihak Promocarp di Belanda. 

Di EFTTEX 2015, PT. CSP mengeluar-
kan produk terbaru dari Relix adalah 
Relix 127 (Fluoro Carbon Hybrid), 
Relix Fantastic 1 dengan TEFLON® 
coated, produk yang menjadi anda-
lan di EFTTEX kali ini. Sedangkan 
untuk reel hasil produksinya, PT. CSP 
memperkenalkan reel Relix aluminum 
body model classic yaitu Relix seri SV. 
Termasuk juga Tackle Box 6250 serta 
Rod Rack dan Rod Tube.

Antusias dari para pengunjung untuk 
pameran  EFTTEX tahun ini sangat 
bagus, dibandingkan pameran  EFTTEX 
tahun 2014 di kota Brussels, Belgia  
yang relatif sangat sepi pengunjung. 

Pihak panitia penyelenggara, 
mereka mengatakan bahwa dari 100 
undangan yang dikirim ke bisnis alat 
pancing terbesar di Negara Polan-
dia, ada 76 respon yang mengatakan 

Suasana di stand PT. CSP saat pameran 
berlangsung.
MM

bahwa pameran ini sangat luar biasa.  
Suksesnya EFTTEX 2015 di Polandia ini 
terlihat juga dari data yang menya-
takan bahwa 85% booth tahun depan 
sudah dipesan.

Tahun depan EFTTEX akan diseleng-
garakan di kota Amsterdam, Belanda. 
Diharapkan antusias pengunjung tahun 
akan lebih banyak dari tahun ini. 
Sampai bertemu lagi di EFTTEX 2016 
Amsterdam, Belanda!lmm



|edisi #252 9

TRIP

SENSASI STRIKE MONSTER
OIL FISH (ESCOLAR)
Tanjung Tobaku Kolaka Utara Sulawesi Tenggara

Dengan semangat Brotherhood tgl. 
23 - 26 Juli 2015, team Boeltap 
Fishing Club (Boeltap) terdiri dari 

Bang Achank, Bagonk, Hadist Hanafie, 
Benny Malonda, A.Wahyudi, dan Bosowa 
Angler terdiri dari Wawan, Hengky Ukar-
di, Erick Malik serta Subair melakukan 
Trip Brotherhood di Spot Tanjung Tobaku 
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Beran-
gkat dini hari pukul 05.00 WITA Tanggal 
23 Juli 2015 dari Makassar menuju 
Pelabuhan Siwa untuk menumpang kapal 
KM. Marina Express menuju ke Pelabuhan 
Tanjung Tobaku.

Tiba di Pelabuhan Tanjung Tobaku 
pukul 15.00 WITA, disambut oleh team 
Boeltap Fishing Club Kolaka Utara terdiri 
dari Kurie, Itto, Hamda, Bustam, dan 
Yusuf untuk menuju ke kapal KM. Rini 
dan KM. Bira, untuk langsung Menuju 
Spot Escolar Tanjung Tobaku. Tiba di Spot 
Tanjung Tobaku pukul 18.00 WITA awak 
kapal sudah mulai menurunkan jangkar, 
sambil para Angler mulai menyiapkan 
piranti untuk mulai beraksi merasakan 
sensasi Strike Oil Fish (Escolar) Tanjung 
Tobaku. Pukul 19.00 WITA sebelum mulai 
kami makan malam bersama terlebih 
dahulu, untuk menambah tenaga agar 
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perut tidak keroncongan nantinya. Abk 
kapal sudah mulai menyiapkan kebutu-
han makanan dan minuman kami semua.

Pukul 20.00 WITA kami mulai menurun-
kan umpan metal jig dan umpan caka-
lang, Spot tanjung Tobaku dikedalaman 
180m sampai dengan 200m yang merupa-
kan sarang bagi ikan Escolar (Oil Fish), 
tidak berapa lama umpan metal jig bro 
Hengky disambar.. Striiiikeee!!!,. Bro 
Hengky mulai beraksi angler dari Bosowa 
Angler ini menarik dan menggulung reel-
nya, fight selama hampir 1 jam untuk 
menakutkan Escolar yang menyangkut 
dimata kailnya akhirnya Oil Fish (Escolar) 
seberat 30kg berhasil landed dinaikkan 
diatas kapal KM. Bira..mantaap..!!

Pukul 01.00 WITA, giliran Bang Achank 
dikapal KM. Rini umpan metal jig dan 
cakalang disambar juga, reel mulai 
berbunyi siiing...fight sekitar 30 menit 
Angler dari Boeltap Fishing Club ini 
berhasil menaikkan Oil Fish Escolar 
seberat 29kg diatas kapal..

Pukul 01.30 WITA, giliran bro Wawan 
yang beraksi di KM. Bira, umpan metal 
jig dan cakalangnya disambar juga, 
Striikee..reel mulai berbunyi siiiingg, 
fight sekitar 1 jam lamanya dengan esco-

Salah satu anggota team berpose dengan ikan 
hasil tangkapannya
ROBBY

lar seberat 35kg, keringat angler dari 
Bosowa Angler ini bercucuran....

Pukul 03.00 WITA, umpan metal jig dan 
cumi bro kury di Kapal KM. Rini, disam-
bar juga strikkeeeee...!!!.. fight sekitar 
1 jam lebih dengan Oil fish (Escolar) 
seberat 40kg, angler dari Boeltap Fishing 
Club Kolaka Utara ini berhasil menaikkan 
Escolarnya..Mantaap.,!!! kami mengakhi-
ri trip hari pertama dengan berhasil 
menaikkan 3 Ekor Oil Fish (Escolar) di 
Spot Tanjung Tobaku.

Keesokan harinya tanggal 24 Juli 2015, 
pukul 17.00 WITA kami menuju Ke Spot 
Taka Masalekkoe, tiba di Spot sekitar 
pukul 19.30 WITA kami menyiapkan 
piranti setelah makan malam, di Spot ini 
bro Hadist Hanafie mulai beraksi menu-
runkan metal jig 180 gram dan berhasil.. 
striiikeee...!!, seekor ikan Mata Bonsang 
seberat 10 kg berhasil menyangkut dan 
landed di dek KM. Rini.

Pagi hari tanggal 25 Juli 2015 pukul 
08.00 WITA, giliran Bro Itto Angler 
dari Boeltap Fishing Club Kolaka Utara 
ini yang beraksi, umpang metal jignya di-
sambar seekor Tenggiri seberat 15 kg dan 
berhasil landed di dek Kapal KM. Rini.

Setelah makan siang di Rumah Karang 
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Taka Masalekkoe kami memutuskan untuk 
kembali ke Spot Tanjung Tobaku.

Tiba di Spot Tanjung Tobaku sekitar 
pukul 18.00 WITA

ABK kapal mulai menyiapkan maka-
nan dan minuman untuk makan malam 
kami, sambil kami menyiapkan piranti 
untuk mulai beraksi lagi di Spot Tanjung 
Tobaku.

Pukul 19.00 WITA, dikapal KM. Rini,  
umpan metal jig bro Erick Malik disam-
bar ikan Mata Bonsang, disusul oleh bro 
Hadist Hanafie dan Bang Achank umpang 
metal jignya juga di Sambar Ikan Mata 
Bonsang seberat 10kg.

Pukul 21.00 WITA di kapal KM. Bira, 
Umpan Bustam dan Yusuf dari Boeltap 
Fishing Club Kolaka Utara disambar juga 
oleh ikan Mata Bonsang..Striikee..!!

Pukul 23.00 WITA, Umpan metal jig 
Bang Achank disambar lagi kali ini dari 
kedalaman 180m, seekor ikan Escolar 
(Oil fish) seberat 35kg berhasil dinaikkan 
di dek kapal KM. Rini.

Tidak lama berselang kemudian ter-
dengar teriakan di KM. Bira, Umpan bro 
Benny Malonda di sambar juga ikan Esco-
lar di kedalaman 180m fight sekitar 30 
menit ikan Escolar seberat 25kg berhasil 

Strike ikan escolar berhasil di naikkan oleh 
salah satu anggota team.
ROBBY

di naikkan di dek kapal KM. Bira.
Dikapal KM. Rini Pukul 03.00 wita, bro 

Bagonk dan Bro Itto beraksi juga fight 
dengan ikan Kuwe Mata Belo..di dek 
kapal bagian depan Bro Hadist Hanafie 
juga beraksi fight dengan ikan Mata 
Bonsang.

Bersamaan dengan matahari terbit 
tanggal 26 Juli 2015 kami memutuskan 
untuk mengakhiri Trip kami di Tanjung 
Tobaku dengan mendapatkan hasil 5 ekor 
Ikan Escolar, 5 ekor Ikan Mata Bonsang, 
1 ekor ikan Tenggiri, 30 ekor ikan Kuwe 
Mata Belo..Alhamdulillah...!!, makasih 
ya Allah atas izinMu Trip Brotherhood 
Boeltap Fishing Club dan Bosowa Angler 
berhasil dilaksanakan dengan hasil yang 
cukup memuaskan.

Kenangan mancing di Tanjung Tobaku 
Kolaka Sulawesi Tenggara adalah salah 
satu trip yang sangat mengesankan yang 
pernah kami lakukan..!!, salam Strikee 
dan Salam Brotherhood...!!lrobby 
ibrahim
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Demi merasakan sensasi strike GT 
pantura yang konon kabar nya sudah 
mulai langka di wilayah sepanjang 

laut pantura jawa, pemancing Semarang 
Hondi prasetyo dan Ari Ponco Nugroho 
berkomunikasi dengan Iman Sulaiman seo-
rang pemancing senior di wilayah Cirebon, 
di sepakati untuk bikin trip schedule selasa 
malam rabu di perairan laut Indramayu.

Sesuai kesepakatan berangkat peman-
cing Semarang terdiri dari lima orang, 
Ari Ponco, Hondi Prasetyo, Nur Khasan, 
Muh Maezun, Boe doet, berangkat dari 
Semarang pukul 10.00 sampai di Cirebon 
pukul 16.00, setelah istirahat sebentar 
di Cirebon dan bertemu Iman Sulaiman 
kemudian dilanjutkan perjalanan ke Indra-
mayu, sampai di lokasi muara eretan sudah 
menunggu pemancing Indramayu Santo 
Dominggo yang sudah menyiapkan kapal 
beserta crew nya dan perbekalan. Setelah 
persiapan dirasa cukup perjalanan ke 
lokasi spot berangkat pukul 20.00 sekitar 
20mil dari dermaga yang di tempuh selama 
3 jam perjalanan.

Selama perjalanan para pemancing me-
lakukan persiapan peralatan yang akan di 
gunakan sesuai teknik yang akan di pakai 
seperti metal jigcast 30-60 gram, popper 

TRIP

SENSASI TARIKAN GT
MALAM HARI

Pantura Indramayu

30-50 gram dan minnow serta pensil.
Sampai lokasi spot pukul 23.00 para 

pemancing mulai mempersiapkan untuk 
melakukan casting dan popping, sampai 
di lokasi ternyata ikan GT sudah muncul 
penampakan frenzy mengejar ikan umpan, 

Asyik berpose bersama hasil tangkapan ikan 
GT.
ZAKY
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tanpa menunggu lama pemancing Cirebon 
Iman Sulaiman melempar kan poppernya, 
langsung strike pertama dengan piranti ke-
las light medium pe2 akhirnya GT pertama 
berhasil landed dengan perlawanan yang 
cukup menegangkan selama 10 menit den-
gan bobot 7kg, di susul strike berikutnya 
pemancing Semarang Ary ponco dengan 
teknik popping juga piranti light medium 
pe2 berhasil naik GT yang lebih besar 
sekitar 9kg, di susul bertubi tubi semua 
pemancing berhasil strike seperti Hondi 
prasetyo dan Nur Khasan dengan teknik 
andalannya castjig, pesta strike berlang-
sung sepanjang malam sampai pagi, karena 
menggunakan piranti yang cenderung light 
medium class sedangkan perlawanan fight 
GT yang begitu hebatnya, banyak yang 
harus kecewa karena terjadi line break 
dan nyajen popper minnow dan metal jig, 
tidak terasa matahari mulai muncul dari 
timur begitu juga dengan frenzy ikan GT 
sudah mulai hilang penampakannya, total 
GT yang berhasil di naikkan adalah 18 ekor 
dengan bobot terberat yang berhasil naik 
12kg yang di peroleh oleh Ary Ponco.

Setelah matahari terbit, semua peman-
cing memutuskan untuk kembali, sesuai 
niatan awal untuk merasakan sensasi strike 

GT pantura malam, kepuasan yang tidak 
akan terlupakan sensasi strike GT pantura 
menggunakan piranti light medium.

Sampai kembali ke darat pukul 8.30, se-
telah beres-beres melanjutkan perjalanan 
ke Cirebon, setelah istirahat di Cirebon di 
lanjutkan perjalanan pulang ke Semarang 
dengan semangat akan kembali lagi untuk 
merasakan sensasi strike GT pantura. 
lzaky zaman seperti yang diceritan 
oleh ary ponco dan iman sulaiman.

Hondi Prasetyo berpose dengan hasil 
tangkapan ikan GT.
ZAKY
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Berawal dari perbincangan hangat 
dengan rekan pemancing yang 
sedang sakau. Dengan dadakan 

akhirnya diputuskan untuk trip mancing 
ke Pulau Tunda, trip ini menjadi special 
karena rencana akan menjajaki rumpon 
yang telah dibuat.

Tujuan spot rumpon yang ada di Pulau 
Tunda sendiri merupakan kunjungan 
perdana, maklum rumpon baru berusia 2 
bulan. Kali ini bobok rumpon berlangsung 
sukses dengan hasil akhir mencapai 3,5 
box ikan. Beberapa rekan pemancing 
yang turut serta antara lain Fery, Bakoh, 
Gunawan Syuhry, Yanle dan pemilik rum-
pon Gunawan dan Senstra.

Mengawali kisah perjalanan mancing 
pukul 20.30 WIB dengan menggunakan 
kapal KM. Sampoerna yang ditunggangi 
oleh Kapten Mumu. Kala itu ombak sangat 
flat dan ideal untuk memancing dan 
berburu ikan dasar yang menjadi target.

Perjalanan menuju spot memakan 
waktu tiga setengah jam. Sesampainya 
di spot pertama milik Sens tanpa basa-
basi kami langsung menurunkan piranti 
pancing kami. Arus J8 menjadi khas 
penggunaan bandul di sekitaran perairan 
Pulau Tunda.

TRIP PERDANA
RUMPON BARU
Pulau Tunda
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Di Spot pertama ini kami berhasil 
mendapatkan ikan khas rumpon, yaitu 
ikan kakap merah dan kaci-kaci sebanyak 
8 ekor. Ukurannya juga lumayan besar dan 
membuat rasa sakau kami hilang begitu 
strike dan fight dengan ikan buruan.

Pindah ke spot kedua, sayang antara 
arus dan ombak kurang singkron. Arus 
kearah barat dan ombak yang mengalun 
ke arah utara. Mungkin ini yang me-
nyebabkan ikan kurang makan. Menurut 
Kapten Mumu, ikan banyak namun tidak 
mau makan. “mungkin sedang puasa Pak,” 
sahut Fery sambil tertawa.

Menjelang fajar barulah ikan mulai 
memakan umpan kami, baik mengguna-
kan umpan atau kotrekan dengan teknik 
dasaran. Kami bertujuh serasa mancing 
di kolam pemancingan, asalkan turun 
kotrekan atau umpan pasti mendapatkan 
ikan, wow luar biasa.

Kotrekan pun menjadi senjata paling 
istimewa, maklum sekali naik ikan yang 
kami peroleh bisa berisi 2 hingga 3 ekor. 
Kejadian ajib ini berlangsung hingga pukul 
08.30 WIB. Sayang setelah jam tersebut 
mendadak arus sangat kencang. Berawal 
penggunaan bandul J30 lalu naik menjadi 
J40 dan J50. “OMG, masih mau mancing 

tapi apa daya bulu ketek bisa ambrol..
hehehe,” canda Feri.

Akhirnya kita pindah spot dekat Pulau 
Tunda dengan mengandalkan spot tandes, 
tapi alam berkata lain. Sampai jam 12.00 
WIB tidak ada juga perubahan arus, 3,5 
jam kita hanya duduk-duduk, kongkow 
dan sempatkan makan siang dengan menu 
istimewa. 

Selanjutnya kami pindah ke rumpon 
milik Rudy, karena arus kencang kita coba 
teknik drifting dengan asumsi jika 30 
detik tidak ada sambaran hingga tiga kali 
putaran. Akhirnya usaha kami berbuah 
manis, Sens mengawali strike dengan 
berhasil menaikan kakap babon.

Sang Kapten langsung lego jangkar, di 
spot rumpon Rudy ini memang amazing, 
kaya toserba, ikan apa aja ada. Asal 
kotrek atau umpan diturunkan pasti berisi 
ikan, sampai-sampai yang mancing kele-
lahan ngangkatin ikan plus beban bandul 
j22 OMJ deh kena pinggang euy.

Alhamdullilah kita diberkahi ikan 
melimpa, sehat dan selamat sampai 
tujuan, puasnya polll. Semoga kami bisa 
kembali berkunjung ke rumpon istimewa 
dengan stamina yang bagus pula.lndi 
seperti dikisahkan fery.

TRIP

Di spot rumpon Rudy 
ini memang amazing, 
kaya toserba, ikan apa 
aja ada!!
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TANGKAPAN BESAR
DI KOLAM PRIBADI
Ciganjur

Wow... tangkapan ikan bawal 
yang besar juga! Hari itu kami 
memancing di kolam pribadi 

yang terletak di daerah Ciganjur 500 
meter dari pintu masuk Matoa golf. 
Suasana kolam ini begitu asri dan nyaman. 
Awalnya kolam ini terbuka untuk umum. 
Namun semenjak berganti kepemilikan, 
kolam ini dijadikan kolam pemancingan 
pribadi. 

Kolam ini sudah melakukan pembibitan 
kurang lebih sejak 7 tahun lalu. Dengan 
luas kolam 1 hektar, pemilik kolam mene-
bar bibit bawal, patin, gurame masing-
masing sebanyak 1 kwintal dan ikan mas 
2 kwintal. Hingga saat ini di dalam kolam 
ini sudah bertambah jenis ikannya dengan 
ikan Sapu-Sapu dan Ikan Tawes.

“Untuk perawatan dan pemeliharaan 
ikan-ikan di kolam, kami memberikan 
makanan terhadap ikan–ikan tersebut 
berupa daun talas dan sisa-sisa maka-
nan”, begitu pengakuan seorang bapak 
yang bekerja merawat kolam ini, “Jangan 
lupa untuk diberi umpan pelet setiap 
hari dan agar ikan tetap selalu sehat, 
harus diperhatikan sirkulasi antar air 
masuk dan keluar selalu lancar” ujarnya 
menambahkan. 
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COVER STORY

Ikan yang paling besar dipelihara di 
kolam ini adalah ikan Patin dan Bawal 
dengan berat ikan 8 kg hingga 20 kg.  
Senang dan puas juga bisa merawat ikan-
ikan besar ini. Sayangnya kolam peman-
cingan ini tidak untuk disewakan kepada 
kalangan umum, hanya dikhususkan untuk 
hiburan dan tempat rekreasi keluarga 
sendiri saja.  

Suatu hari pemilik kolam datang menga-
jak saya dan kakak saya untuk mengetes 
joran yang baru saja beliau beli. Segera 
kami mempersiapkan umpan, berupa 
umpan kuning yang dicampur kuning telur, 
susu dan pellet. Umpan selesai disiapkan, 
kegiatan mancing pun dimulai. Tidak 
perlu menunggu lama, umpan kami disam-
bar ikan. 

Hasil tangkapanpun mulai naik ke atas. 
Mulai dari ikan Bawal, ikan Patin, ikan 
Gurame, ikan Mas, dan ikan Mujair. Ikan 
bawal yang kami peroleh masing-masing 
beratnya 8 kg. Sedangkan patin beratnya 
5 kg. Joran pemilik kolam sempat strike 
ikan bawal dengan berat kurang lebih 20 
kg ternyata joran tidak mampun menahan 
beban. Terpaksa kami merelakan jorannya 
patah dan senarnya putus.  

Sensasinya luaaarrrrr biasa menakjub-

kan saat strike dengan ikan-ikan besar 
tersebut. Walau badan pegal-pegal tapi 
terobati dengan hasil yang kami peroleh.
lBobby & Joema Cool

Asyik foto bareng hasil tangkapan bawal dan 
patin.
BOBBY
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PEMANCINGAN

TEMPAT UNTUK PENIKMAT
MANIA GT LELE
Pemancingan Telaga Biru - Jln. Cilangkap Perum Pesona Laguna
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Sabtu, 25 juli 2015. Banyaknya animo 
para mania akan GT Lele, membuat 
pemilik kolam Telaga Biru membuka 

pemancingan galatama lele dengan total 
70 lapak. Memang tak tanggung-tanggung 
dalam menyiapkan lapak, hal ini semata 
untuk memuaskan para mania GT Lele.

Tiket dengan mahar Rp. 250 ribu per 
lapak include ekstra dua kali langsung full 
di padati peserta, bahkan masih banyak 
para mania yang tidak kebagian lapak. 
Waktu lomba sendiri dimulai pukul 21.00 
hingga 24.00 WIB.

Menurut Gery, selaku pemilik kolam 
bahwa total ikan lele yang ada berjumlah 
7 ton yang terdiri dari ikan induk dan 
ikan rame. Untuk ikan induk terberat ada 
yang berbobot 12 kg. “Untuk lebar lapak 
1,5 meter dengan ke dalaman kolam 1,5 
meter, sirkulasi air mengandalkan air kali 
dan air mutar untuk menghindari endapan 
minyak dari umpan dan bau pada air,” ujar 
Gery.

Saat lomba berlangsung terhitung dari 
pengamatan Mancing Mania (MM) ada 
sekitar 7 joran yang patah menjadi dua 
atau tiga bagian akibat ganasnya tarikan 
lele. Bayangkan ikan dengan bobot 6-7 kg 
masih belum masuk nominasi.

Cara perhitungan kategori ikan terba-
nyak berdasarkan point atau jumlah ikan 
yang didapat, dengan catatan ikan hook 
up sempurna. Jadi tidak ada timbangan 
total keseluruhan di akhir sesi. Tiap satu 
baris lapak kiri atau kanan disediakan kedi 
8 orang yang siap membantu melepas kail 
pada mulut ikan.

Umpan yang dilarang seperti, marus, 
kroto, bangke atau umpan yang berbau, 
kremes, telur sapu-sapu dan cacing sutra. 
Dalam lomba ini mayoritas peserta meng-
gunakan dasar umpan cacing, ada yang 
polos atau yang ditambah racikan essen.

Syarat lain untuk mancing di Telaga Biru 
ialah penggunaan kail nomer 7 dengan 
ruit yang dibuang dan kenur utama mono. 
Di tengah lomba panitia memainkan ikan 
balap dengan jumlah 70 ekor dengan 
hadiah Rp. 10 ribu/ekor. Disediakan pula 
doorprice alat pancing dari sponsor.

Nantinya lomba regular akan diadakan 
dengan tiket Rp. 35 ribu per dua jam. Buka 
pukul 14.00-16.00 dan 16.00-18.00 lanjut 
sesi malam pukul 19.30-21.30 dan 21.30-
23.30. Dalam pembukaan keluar sebagai 
juara ialah lapak 35 atas nama Zulfikar 
dengan berat ikan 11,95 kg.lndi

PEMANCINGAN

PemancinganTelaga Biru
(GalatamaLele)
Jalan Cilangkap, Perum Pesona Laguna 1 
(Pas belakang kantor RW. 020)
0822 - 9976 - 3388 (Gery)
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PEMANCINGAN

Bagi para mania yang ingin menya-
lurkan hobi mancingnya dan 
mencari pemancingan yang dapat 

membawa keluarga, maka Panjang Jiwo 
Resort menjadi pilihan yang pas sebagai 
tujuan memancing dengan membawa 
anggota keluarga.

Hal ini karena fasilitas yang diberikan 
Panjang Jiwo Resort terbilang komplit. 
Ketika anda sebagai ayah dapat menya-
lurkan hobi mancing, maka sang anak dan 
ibu bisa menikmati permainan flying fox 
atau ikut pula memancing di gazebo yang 
telah disediakan di pinggiran kolam.

Suasana berbeda yang anda dapat ke-
tika akan memancing akan anda rasakan, 
anda dapat membuat pilihan memancing 
dengan diselingi liburan bersama keluar-
ga, kerabat atau teman terdekat. Pilihan 
atau tempat pemancingan yang berada 
daerah pegunungan ataupun pedesaaan 
dapat menjadi pilihan alternative untuk 

Suasana para pengunjung Resort yang asyik 
memancing.
NDI

RESORT YANG PAS
UNTUK MANCING

Pemancingan Panjang Jiwo Resort - Sentul Bogor
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bisa mancing dan bersantai bersama 
keluarga.

Jangan khawatir jika anda tiba-tiba 
keasyikan mancing hingga matahari 
tenggelam, karena Panjang Jiwo juga 
menyediakan resort yang dapat anda 
sewa. Pilihan resort tinggal anda yang 
tentukan sesuai dengan budget yang 
dimiliki. Bahkan fasilitas kolam renang 
siap memanjakan putra putri anda. 

Untuk dapat mengakses ke Panjang 
Jiwo resort juga sangat mudah. Anda 
tinggal masuk ke Tol Jagorawi dan keluar 
pada gerbang tol Sentul Selatan. Tak jauh 
dari keluar gerbang tol, anda akan selalu 
diarahkan dengan plang yang memandu 
anda untuk dapat dengan mudah sampai 
di Panjang Jiwo Resort.

Untuk sistem mancing di Panjang Jiwo 
Resort ialah dengan cara kiloan, artinya 
ikan yang berhasil di dapatkan akan  
ditimbang seluruhnya lalu anda tinggal 
membayar dari hasil ikan tangkapan. 
Jenis ikan yang disediakan meliputi, ikan 
mas, patin, gurame, nila dan bawal. 
Namun jenis ikan yang mendominasi ialah 
ikan mas.

Pilihan kolam juga ada dua, sisi kolam 
besar dengan kolam kecil yang ditengah-

PEMANCINGAN

Panjang Jiwo Resort
Jalan Babakan Tumas No.9
Desa Cikeas, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor
0251. 716.0260 / 0251. 827.0270
www.panjangjiworesort.com

nya terdapat gazebo dan jembatan. Tentunya 
anda dapat berselfie ria dengan smart 
phone anda ketika mendapatkan hasil 
tangkapan memancing anda.

Jadi buat para mania yang ingin 
mancing sambil berlibur dengan keluarga, 
tempat ini bisa anda jadikan pilihan untuk 
anda kunjungi. Fasilitas pendukung lain-
nya seperti restoran, meeting room untuk 
pertemuan atau gathering juga tersedia 
di Panjang Jiwo.lndi
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SIMPUL

Simpul ini dapat di gunakan untuk bervariasi diameter senar karena menghasilkan gesekan minimum antar senar tanpa merusak 
senar. Ideal untuk kail, kili-kili, dan ring ukuran kecil.

1.

Bentuk lingkaran melalui 
senar utama

Geser simpul 
menuju mata 
kail dengan 
cara menarik 
senar utama

Kencangkan simpul 
dengan menarik ujung 
senar dan senar utama

Tarik ujung senar 
hingga ikatan simpul 
terkunci

 Lakukan sampai 3x
Masukkan ujung senar 
melewati mata kail 
senar utama

2.

4.
5. 6.

3.

SIMPUL CENTAURI
UNTUK VARIASI DIAMETER SENAR
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UMPAN

M enggunakan umpan murah khususnya untuk dasar umpan pelet bukan berarti hasil yang diperoleh sangat sedikit 
atau umpan murah tidak bisa diandalkan untuk mendapatkan ikan induk saat mengikuti lomba atau memperoleh 
ikan rame saat mancing harian.

Pemikiran demikian sebenarnya sangat keliru, karena belum tentu umpan yang dibuat dengan dibeli secara murah 
meriah tidak bisa diandalkan. Edisi kali ini Mancing Mania (MM) kembali menghadirkan umpan murah meriah untuk 
digunakan mancing ikan mas.

Bahan-bahan :
1. 1 bungkus pelet halus wayang
2. ½ bungkus djempol keju susu
3. 1 kaleng tuna pasific queen
4. 2 saset susu putih
5. ½ sendok makan biang susu
6. ½ sendok makan wisman
7. 1 butir kuning telur bebek
8. 4 lembar daun pandan
9. 1 ons kroto

Cara membuatnya :
Pertama haluskan terlebih tuna pasific queen, setelah halus tuang pelet, telur bebek, umpan djempol, biang susu, 

susu saset, wisman dan ½ ons kroto. Aduk ke semua bahan hingga tercampur merata, setelah itu kukus hingga ± 15-20 
menit.

Diamkan sejenak hingga umpan dingin dan umpan siap dipergunakan. Sisa ½ ons kroto digunakan sebagai cocolan 
atau pelapis umpan ketika akan mancing. Umpan dapat pula disimpan beberapa hari jika ditaro atau simpan di freezer 
lemari es atau kulkas. Selamat mencoba, salam strike.lndi

UMPAN DASAR
PELET IKAN MAS
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TIPS MEMANCING IKAN
DI AIR TAWAR

TIPS & TRIK

Mania Mancing mungkin sudah 
banyak yang mengerti tentang 
Tips memancing di air tawar, 

namun tidak semua orang yang mengerti  
tentang tips dan trik memancing di air 
tawar, sebagian hanya mengucapkannya 
tapi jarang melakukannya, atau sebagian 
melakukannya namun tidak pernah tau 
bagaimana untuk mengucapkannya, dan 
lebih mirisnya, tidak banyak yang mau 
berbagi tentang tips dan trik memancing, 
namun ada juga yang mau berbagi namun 
hanya sedikit tips.

Namun ini juga bukan semua tips dan 
trik yang akan kami berikan pada para 
pembaca, setidaknya ada sedikit kebijak-
saan mereka yang sudah malang melin-
tang dalam sebagai mania mancing di air 
tawar, ada yang kami ambil dari peman-
cing lokal dan pemancing profesional. 
Karena memancing adalah olahraga yang 
menyenangkan dan memerlukan beberapa 
keterampilan serta waktu, tapi buat para 
pembaca yang baru ingin mancing cobalah 
tips untuk para mania mancing. 

“Tergantung dimana ikan target mania 
mancing, taktik nya juga berbeda. Ikan 
di air payau mungkin memerlukan teknik 
dan gaya tertentu untuk dipancing , 

sementara ikan air tawar yang tenang 
mungkin perlu gaya yang berbeda juga. 
Terlepas dari jenis ikan atau air, ada 
beberapa tips memancing air tawar yang 
harus diketahui”

Buat para mania mancing, ini sedikit 
tips dan trik yang kami umpan sebagai 
daya tarik mereka yang baru mengaku 
sebagai mania mancing atau para mania 
mancing yang kawakan, terutama para 
mania mancing air tawar atau air tenang, 
air pegunungan, sungai, danau, rawa, 
maupun muara. 

• Perhatikan lokasi air berubah atau 
berganti air, karena saat perpindahan air 
berubah atau berganti ikan akan berkum-
pul dilokasi tersebut, berubah karena 
suhu atau kejernihan air tersebut, lokasi 
ini bisa terlihat antara air dangkal dan air 
yang dalam, posisi antara air dangkal dan 
dalam adalah tempat ikan-ikan biasanya 
berkumpul.

• Umpan yang bercahaya akan lebih 
menarik ikan-ikan predator, akan tetapi 

Tergantung di mana 
ikan target mania 
mancing, taktik nya 
juga berbeda
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TIPS & TRIK

sinar matahari yang langsung sering mem-
buat kebingungan ikan, hindari umpan 
terkena sorotan matahari langsung, atau 
lempar umpan pada lokasi yang teduh.

• Gunakan metal lure atau umpan yang 
tidak langsung menerima refleksi sinar 
matahari, atau terlalu besar refleksinya, 
gunakan metal yang tidak rata/bergelom-
bang/bermotif untuk mengurangi besar 
refleksi pantulan sinar matahari.

• Lempar umpan pada lokasi arus atau 
air bergerak.

• Lokasi yang banyak lumut atau 
plankton, adalah lokasi favorit ikan kecil 
untuk mencari makan, dan ikan besar 
atau predator akan berdatangan ke lokasi 
tersebut.

• Kenali pola makan atau jenis umpan 
atau serangga yang sering di mangsa, 
serangga atau umpan yang sering di 
mangsa bisa dijadikan acuan untuk mem-
buat umpan yang suka di mangsa, seperti, 
warna, bentuk, ukuran, dan yang paling 
utama adalah gerakan atau aksi umpan 
tersebut.

• Buat catatan, atau laporan peman-
cing lokal atau nelayan, dimana biasanya 
lokasi ikan menyambar umpan, atau lokasi 
tenggakan ikan.

• Banyak sekali pemancing yang menya-
rankan memancing pada saat matahari 
terbit, begitu juga nelayan yang selalu 
berangkat awal sebelum matahari terbit, 
oleh karena itu waktu fajar atau matahari 
terbit sangatlah disarankan.

• Perhatikan gerakan senar/mono/ line 
/tali utama / leader apakah mengganggu 
waktu ikan memangsa umpan, jangan 
sampai gunakan line dan leader yang 
terlalu besar, tali kecil mudah bergerak 
saat bertarung dengan ikan, tali yang 
besar akan bergerak lebih lambat biasa-
nya kurang diminati.

• Teliti lokasi mancing yang akan dituju, 
jenis ikan yang mudah dipancing, maupun 
ikan yang sulit dipancing, lain ladang lain 
belalang, lain lubuk lain ikannya. Periba-
hasa yang harus sering di hapalkan. 

• Kesabaran adalah tips yang paling 
utama saat memancing, namun sesering 
mungkin melempar umpan akan menda-
patkan peluang yang lebih banyak strike, 
atau “rajin lempar, pangkal strike”

Itulah beberapa tips yang harus dilaku-
kan para mania mancing untuk menda-
patkan strike atau ikan target, selamat 
mencoba.lIrwan Riduan

Kesabaran adalah tips 
yang paling utama 
saat memancing
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BEDAH PIRANTI

Reel Penn Pursuit II bahan bodynya 
terbuat dari graphite dan anti 
karat, serta ringan dan alumunium 

spool, reel ini sangat cocok bagi peman-
cing galatama. Warna dari reel ini terdiri 
dari hitam dan silver.lsmg

Model  Line Capacity Mono (lbs/yds)    Line Capacity PE (lbs/yds) Gear Ratio Weight (g) Bearings

PUR II 4000 8/285,10/230,12/170         15/370,20/270,30/190 5.2:1 365  4+1

PENN PURSUIT II

Spool Assy

Body & Rotor

Handle Assy

Main Shaft Assy
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Exori kembali mengeluarkan produk senarnya yaitu 2 Tone dan 2 Power terbuat dari bahan nylon yang bermutu tinggi 
menjadikan senar ini layak dimiliki dan dijadikan sebagai piranti untuk berburu ikan. Senar yang berbahan nylon ini 
tidak mudah kusut atau keriting,  serta dimana senar ini  memberikan kepuasan kepada para mania mancing karena 

senar ini kuat, lentur dan tahan gesekan. Warna hijau dan coklat yang cocok untuk semua kondisi air. lrn

Joran tegeg yang diperuntukkan untuk  pemancing  pinggiran pantai, dengan bahan fiber bila dipanjangkan joran ini bisa mencapai 360 
meter serta terdiri dari 5 ring yang terbuat dari bahan keramik, dan berwarna biru putih.larp

EXORI 2 TONE DAN 2 POWER

Joran sambung 2 yang berbahan carbon, dibuat khusus untuk pemancing galatama 
mas,patin,bawal maupun lele dan bisa digunakan pula untuk mancing laut terutama 
pinggiran terdiri dari tiga macam yaitu maguro secret, undercover dan victorious dengan 

berbagai macam ukuran 135,150,180 meter. Serta terdiri dari 6 ring dan ring tersebut terbuat 
dari bahan keramik.ldp

MAGURO SECRET, UNDERCOVER & VICTORIOUS

EXORI  FREE SURF 360

Model Number Length (M)  Open Length (CM)  No.Of Section Lure Line
MUN  135   70          2 4 – 18 g 8 - 16 lbs
MSC  150   79          2 4 – 18 g 8 - 16 lbs
MVT  180   86          2 7 – 21 g 8 - 20 lbs

Model Weight/Length Size Range/Diameter (mm)     Colors
2 Tone 150 M   0.12,0.14,0.16,018,0.20,0.22,0.26,0.30,0.35,0.40,0.50,0,55 Hijau, Coklat
2 Power 150 M   0.12,0.14,0.16,018,0.20,0.23,0.26,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50 Hijau, Coklat

BEDAH PIRANTI

Secret

Undercover

Victorious

Model Number Rod Length (M) No.Of Section   Weight (g) Bottom Dia. (mm) Type
Free Surf 360 360    4      395  25   Surfcasting
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INFO PRODUK

MAJOR CRAFT ZONER

TEAM KAMIKAZE MADAI ASSIST REAR HOOK

RELIX SALT WATER CUT SSW

Lure Major Craft Zoner dengan desain yang serba unik dan terdapat 
beberapa warna, yang biasa dipergunakan oleh pemancing laut dengan 
berbahan resin.ldp

Hook yang dipergunakan untuk mancing dilaut, dengan berbahan stainless steel, 
menggunakan senar pe.lsmg

Hook yang berbahan stainless steel, Untuk 
memancing ikan – ikan berukuran besar.larp

Model Weight Colors
ZC55S 11g Rainbow, Mat Tiger, Chart, Blue Gill, Ablette, 
  Clear Sakura, Ghost Rainbow, Gold Yamame
ZC55S-R 12 g Silver Shadow, Skeleton Ayu

Model   Size
Madai Assist Rear Hook  S,M,L,LL

Model Size
Salt Water 6/0
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LUBUK

Trip CasNeg (Casting & Negeg) 
ikan hampala dan Genggehek ini 
berawal ketika Burhan sedang 

membeli alat pancing di daerah 
Bogor. Tanpa sengaja bertemu dengan 
pemancing bernama Arif dan mulailah 
percakapan mengenai mancing serta 
kami berbagi cerita mancing khususnya 
mancing di sungai Cisadane.

Saat bercerita tentang ikan hampala 
Burhan langsung berkesan, maklum 
ikan hampala merupakan ikan dambaan 
castingers. Terlebih bisa mendapatkan 
hampala di Sungai Cisadane. Kala itu 
Arif yang biasa mancing ikan genggehek 
di sungai Cisadane menceritakan bahwa 
banyak ikan hampala yang naik melon-
cat ke permukaan air sungai.

Sekilas mengenai info ikan gengge-
hek, seperti dikutip wikipedia.com, 
ikan ini adalah sejenis ikan air tawar 

SENSASI CASNEG
HAMPALA & GENGGEHEK
Sungai Cisadane Cipaku Bogor

Strike ikan genggehek di pinggiran sungai 
cisadane.
NDI
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LUBUK

anggota suku Cyprinidae. Ikan yang 
biasa hidup di sungai ini juga dikenal 
dengan nama-nama lain seperti kapyah 
(Lampung), lawak, lalawak (Btw.), 
wader, wader eco (Jw.), keprek (Jatim), 
dan juga regis (sd).

Disitu Burhan mulai sangat antu-
sias untuk menjajal spot Arif. Masih 
menurut Arif bahwa suatu saat dia 
pernah mendapatkan ikan genggehek 
lalu tiba-tiba langsung disambar oleh 
ikan hampala sampai si ikan genggehek 
tersisa hanya kepalanya saja.

Dari cerita tersebut Burhan tertarik 
untuk menuju spot tersebut, dirinya 
akan mencoba casting dengan umpan 
tiruan. Esoknya Burhan janjian dan 
telpon ke Arif untuk mengajak mancing 
ke spot ikan hampala. Sambutan dari 
Arif membuat sumringah Burhan pasal-
nya Arif bersedia untuk mengantar dan 
mancing bersama. 

Pukul 14.00 setelah Sholat Jumat, 
Burhan langsung dari rumah untuk 
menjemput teman komunitas mancing 
di Bogor, yaitu BAC (Bogor Anglers 
Community) untuk saya ajak casting 
di Sungai Cisadane. Setelah itu lanjut 
kami bertemu dengan arif di tempat 

Asyik Berfoto bersama hasil tangkapan ikan 
hampala.
NDI

yang kita sepakati.
Sekitar pukul 15.00 tim sudah sam-

pai di spot Sungai Cisadane, dengan 
melewati jalan yang tidak umum ke 
spot yang kita tuju, alangkah terkeju-
tnya kami ternyata di Sungai Cisadane 
masih ada tempat yang indah nan asri.

Tanpa menunggu lama kami lang-
sung menyiapkan peralatan pancing, 
Burhan yang membawa piranti set joran 
spinning dengan kenur mono yang biasa 
digunakan untuk mancing galatama 
ikan mas menjajal dengan lure spoon. 
Sementara Arip menyiapkan tegeg untuk 
mancing genggehek. Lemparan pertama 
spoon diarahkan ke arus sungai yang 
tidak begitu deras.

Hingga tiga lemparan akhirnya usaha 
Burhan berhasil, yummy… strike!! 
Sontak Burhan. Spoon yang digunakan 
disambar ikan terlihat dari cipratan 
air dan joran miliknya yang tiba-tiba 
melengkung. Dengan cekatan joran 
langsung digentak pelan ternyata ikan 
berlari mengikuti arus.

Tidak mau buruan perdananya lepas 
Burhan mulai asik memompa joran naik 
turun sambil menggulung ril anda-
lannya. Tidak berapa lama ikan pun 
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LUBUK

berhasil diangkat ke darat. “Woww.. ini 
ternyata ikan Hampala sungguhan,”ucap 
dalam hati Burhan.

Tanpa ragu Burhan mulai selfie ber-
sama hampala tangkapannya. “Setelah 
puas selfie saya lepas kembali ke sungai 
agar bisa tumbuh besar dan berkem-
bang biak,” ujar Burhan. Sungguh besar 
nilai kepedulian dengan mancing catch 
and release.

Tidak berapa lama Arif pun berhasil 
menaikan ikan genggehek sebanyak 5 
ekor. Sementara Iksan juga berhasil 
mendapatkan hampala dengan cara cas-
ting dan sempat pula ikan mocel lolos 
dari treble hook milik kami. 

Selang berapa lama lure milik Iksan 
nyangkut di dasar sungai akhirnya Arif 
membantu untuk turun ke sungai untuk 
mengambil lure. setelah kejadian spot 
di turunin ternyata ikan sudah tidak ada 
sambaran lagi, ahirnya kami mencoba 
mancing memakai tegeg dengan umpan 
lumut batu.

Tidak berapa lama ikan genggehek 
pun berhasil kami dapatkan. “Seru 
juga ternyata mancing CasNeg, walau 
ikan tidak terlalu besar tapi sensasi 
tarikannya lumayan bikin sport jantung 

takut ikan mocel.” Imbuh Burhan.lndi 
seperti dikisahkan Burhantea

Foto salah satu spot untuk memancing spottail 
bass.
NDI
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BELANJA

PRODUK BISA BELI DIMANA SAJA 
DAN ADA PROGRAM SISTEM POINT
Bursa Pancing

P erusahaan  peralatan  meman-
cing  yang berlokasi di Jalan 
Lodan Raya, Ancol Jakarta 

Utara, dengan jaringan distribusi 
meliputi seluruh wilayah Indonesia 
menyediakan peralatan berkualitas 
bagi para pemancing laut, kolam dan 
danau. 

Bursa Pancing juga menyediakan 
produk pancing yang berkualitas 
tinggi bagi pemancing di seluruh Indo-
nesia  dengan harga terjangkau dan 
bisa dibeli dimana  saja. Disini para 
mania juga disuguhkan dengan pro-
gram yang menarik, seperti program 
sistem point.

Program sistem point sendiri meru-
pakan suatu sistem perhitungan transaksi  
belanja dengan kelipatan Rp. 10.000,- 
yang nantinya akan dihitung untuk 
mendapatkan 1 Poin ketika anda belanja. 
Poin yang didapatkan nantinya akan 
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BELANJA

dapat anda tukarkan dengan berbagai 
reward yang akan kami tawarkan secara 
up to date.

Program ini ditujukan sebagai wujud 
penghargaan terhadap pelanggan 
setia, yang dimaksudkan sebagai 
parameter ukur loyalitas antara kami 
sebagai penyelenggara dan pelanggan 
retail yang telah berbelanja di selu-
ruh showroom kami. 

Dengan segala kemampuan yang ada 
Bursa Pancing berusaha menghadirkan 
sebuah sistem program yang akurat, 
real time, mudah dan simple. Diha-
rapkan dengan sistem ini mampu men-
jembatani tanpa terkendala waktu, 
jarak dan tempat. 

Sehingga antara pihak Bursa Pancing 
maupun pelanggan dapat melihat, 
mengupdate dan melakukan penuka-
ran poin dengan lebih mudah. Pelang-
gan dapat dengan mudah mengakses 
ke halaman situs sistem Bursa Pan-
cing.

Segala aktifitas transaksi belanja, 
penukaran point reward berikut 
ketersediaan reward yang tersimpan 
aman di server milik Bursa Pancing. 
Sehingga bagi pelanggan dan kami 

Foto pengunjung sedang asyik mengikuti games 
seru di showroom.
MM

dapat bersama-sama mengetahui  
secara  akurat dan transparan.

Kami juga menyediakan tempat 
berkumpul yang nyaman, sehingga antara 
pembeli dengan karyawan kami bisa 
berdiskusi terlebih dahulu saat membeli 
piranti pancing idamannya. Atau tem-
pat yang kami sediakan dapat menjadi 
sarana kumpul para mania untuk berbagi 
pengalaman memancing.

Kini Bursa Pancing juga hadir pada 
laman website SM Group sebagai media 
integrasi dan komunikasi antar pelanggan 
dengan management SM Group. Sebagai 
wujud peningkatan service yang ada di 
Bursa Pancing, management SM Group 
sangat menunggu segala kritik dan 
saran yang dapat para mania sampaikan 
terbuka untuk mencapai kesempurnaan 
dalam pelayanan, produk dan kebutuhan 
peralatan mancing.ltim mm
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EVENT

Untuk pertama kalinya Phade 
production mengadakan lomba 
photo contest untuk menyambut 

bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri 
2015, yang biasanya pada bulan ramad-
han aktivitas memancing berkurang 
sehingga kami adakan lomba kontes 
foto agar kami tetap bisa berinteraksi 
ke pelanggan, disamping pelanggan 
juga mempunyai aktifitas sendiri di FB 
sehingga silaturahmi dengan pemancing 
lainnya bisa tetap berjalan meskipun 
aktifitas mancing berkurang selama 
bulan ramadhan. Untuk lomba foto 
contest ini kami bekerjasama dengan 
beberapa sponsor mulai dari Maguro 
Indonesia, Toko Aneka Raya Pancing, 
Mimix, Adzola Custom Rod, Setu 
Cibuntu Lestari, D‘Lure Indonesian Hand 
Made.  

Lomba foto kontes dimulai pada 
tanggal 16 Juni 2015 dan berakhir 
mengirimkan foto kontes pada tanggal 
28 Juni 2015, serta like foto peserta 
mulai tanggal 16 Juni 2015 dan berakhir 
pada tanggal 4 Juli 2015. Dan pengu-
muman pemenang lomba foto kontes 
serta like terbanyak pada tanggal 6 Juli 
2015. Pada  awalnya lomba kami bagi 

PHOTO CONTEST
MENJALIN SILATURAHMI
Pha’de Production
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EVENT

menjadi 9 kategori berdasarkan desain 
product. Tiap ketegori ada 2 pemenang, 
masing-masing like terbanyak dan 
pilihan panitia. Kategori itu antara lain: 
Kaos Tema Indonesian Angler, Kaos Tema 

Natgeo Angler, Kaos Tema Ikan tang-
kapan, Kaos Tema Piranti, Kaos Tema 
Joe Mich, Kaos Tema Kartun, Kategori 
Jaket/Hoodie, Kategori Trucker Hat, 
Camo & Topi, Kategori produk pesanan 
komunitas. Serta dalam pelaksanaan-
nya kami mendapat tambahan hadiah 
dari para sponsor antara lain: Kategori 
peserta yang juga menggunakan piranti 
produk Maguro, Kategori peserta yang 
juga menggunakan piranti dari Aneka 
Raya Pancing dengan produknya yaitu 
Shino, Hinomiya, Relix, Exori atau 
Starlit, serta Kategori peserta yang 
juga menggunakan umpan dari MIMIX 
LURE. Untuk hadiah kami menyediakan 
beberapa kategori: 9 Pemenang Like 
terbanyak pertama tiap kategori men-
dapatkan Jersey Camo exclusif ditan-
datangani oleh Joe Mich, 9 Pemenang 
Like terbanyak kedua mendapat soft 
lure dari D’Lure Indonesian Hand Made, 
9 Pemenang Pilihan panitia mendapa-
tkan camo exclusive ditandatangan 
oleh Joe Mich,  3 Paket hadiah untuk 
pemenang yang menggunakan piranti 
produk Maguro, 3 Paket hadiah untuk 
pemenang yang menggunakan piranti 
dari Aneka Raya Pancing yaitu produk 

Peserta lomba mendapatkan hadiah exclusive 
dan ditandatangani Joe Mich.
MM
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Shino, Hinomiya, Relix, Exori atau 
Starlit, 3 Paket Hadiah untuk pemenang 
yang menggunakan umpan dari MIMIX 
LURE, 2 Voucher hadiah dari Adzola Rod 
Custom untuk jasa service, wraping & 
Rod Builder, 6 voucher masing-masing 
Rp. 50.000,- untuk 3 pemenang dari 
Setu Cibuntu Lestari Pond C&R, 3 soft 
lure Hand Made dari D’Lure Indonesian 
Lure Hand Made untuk peserta komu-
nitas Indonesian Lure Maker, Souvenir 
menarik kepada seluruh peserta lomba. 
Acara ini sangat diminati oleh para 
mania mancing, sampai kami kewala-
han dalam menyeleksi foto–foto para 
peserta, kami mendapatkan foto dari 
seluruh wilayah Indonesia dan beberapa 
peserta dari Jepang & Malaysia. Lomba 
foto ini diikuti oleh 200 peserta mania 
mancing. Para peserta lomba juga 
saling meminta dukungan like sehingga 
ada beberapa peserta yang mendapat 
ribuan like. Untuk lomba foto kontes 
ini kami lebih bisa berinteraksi kepada 
para pelanggan dan sesama pelanggan 
pun akhirnya terbentuk komunikasi 
pada saat kontes foto ini. Interaksi 
tersebut cukup menggembirakan kami 
karena dapat mengetahui keinginan/

harapan customer atas lomba foto yang 
akan datang juga harapan atas produk-
produk kami.lmm

EVENT

Foto peserta yang berhasil mendapatkan hadiah 
dari Shino.
MM
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P emacing yang satu ini diju-
luki sebagai pemancing koboy, 
maklum setiap kali mendapat-

kan tugas dinas luar kota pasti tidak 
melupakan yang namanya membawa 
piranti pancing. Menekuni hobi 
memancing sejak SMA hingga memiliki 
satu putra tetap tidak bosan dengan 
yang namanya memancing.

Berawal dari kegemaran Galih 
ketika remaja yang acap kali mancing 
di pinggiran Sungai Kapus, Palembang 
dengan target ikan patin dan tapah. 
Seiring berjalannya waktu Galih juga 
menikmati mancing di kolam bersama 
istri dan mancing laut di sela-sela 
ketika mendapatkan dinas keluar 
kota.

“Hampir setiap mendapatkan dinas 
luar kota Saya selalu tidak ketingga-
lan membawa piranti pancing, ketika 
waktu off saat bekerja saya manfaat-
kan untuk mancing. Terkadang man-
cing dipinggiran laut atau menyewa 
kapal nelayan ketengah,” ujar Galih.

Galih yang juga mengidolakan Ariel 
Noah menceritakan tentang penga-
laman memancingnya, seperti ketika 
di Kendari joran yang di bawa dari 
Jakarta patah menjadi dua bagian 
ketika dirinya strike dan fight ber-
sama ikan Tenggiri.

Menurutnya, walaupun jorannya 
patah namun puas rasanya ikan 
tenggiri masih bisa naik keatas 
kapal. “lumayan untuk makan malam 
bersama teman di mess,” tuturnya. 
Mesti patah pada bagian ujung joran 
menjadi dua, Galih mencoba mencari 
pengganti ujung yang patah. 

Ketika dicari ternyata tidak ada 
yang menjual ujung joran yang patah 
di Kendari, akhirnya Galih membeli 
pada online shop yang ada di Jakarta. 
“Lumayan kan jadi bisa mancing lagi, 
seru kalau bisa mendapatkan ikan 
yah walaupun kecil atau besar urusan 
belakangan, yang penting mancing 
terlebih dahulu,” imbuh Galih.lndi

GALIH KURNIAWAN
Menyempatkan Mancing Saat Dinas Luar Kota

Profile
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Kilasan

Hobi mancing memanglah sangat 
mengasyikkan, terlebih saat man-
cing kita dapat merasakan tarikan 

ikan yang kita idolakan. Belum lagi hadiah 
bonus amplop atau piranti pancing ketika 
kita berhasil memenangkan perlombaan 
mancing, baik itu mancing air tawar atau 
asin.

Ya memang saking asyiknya mancing 
kadang para mania lupa akan menjaga 
kebersihan tangan yang acap kali digu-
nakan untuk memuntir atau memasang 
umpan pada mata kail. Khusus untuk di 
Pemancingan galatama bawal atau lele 
agar diperhatikan lebih untuk tidak lupa 
mencuci tangan atau menggunakan cairan 
anti septic setelah memancing.

Belakangan banyak rumor di media 
sosial facebook yang mengatakan ada 
beberapa pemancing yang menjadi diare 
atau terinfeksi kuman setelah melakukan 
aktivitas mancing. Maklum tanpa sadar 
bagi pemancing kolam terkadang suka 
memegang umpan sendiri atau mengguna-

kan air kolam untuk mengaduk umpan.
Tanpa sadar umpan yang digunakan ialah 

umpan seperti ayam tiren, usus, esen, 
cacing dan umpan berbau lainnya yang 
sejatinya umpan ini belum tentu higienis 
atau bebas dari kuman. Atas isu tersebut 
Mancing Mania (MM) mencoba menghubungi 
Dr. Osman Hasan, ya Dokter yang satu ini sudah 
tidak asing bagi pemancing kolam.

Selain hobi memancing, Pak Dokter 
(sapaan akrab pemancing–red) juga dikenal 
karena keahliannya dalam membuat 
ramuan umpan kolam. MM pun langsung 
menanyakan mengenai hubungan atau 
keterkaitan antara mancing dan sumber 
bakteri yang kemungkinan ada pada umpan 
dan kemungkinan masuk kedalam tubuh 
kita.

Menurut Osman Hasan, hal seperti ini 
belum ada yang meneliti. Hanya kalau 
melihat system kekebalan tubuh, bakteri 
yang masuk tidak cukup banyak menim-
bulkan infeksi. Karena tubuh akan lebih 
dahulu dan lebih cepat membuat anti-

body untuk membunuh kuman tersebut. 
“Seperti proses vaksinasi,” tambah Osman 
Hasan.

Nah dari penjelasan tersebut nampaknya 
membawa pencerahan bagi para mania 
khususnya pecinta mancing kolam. Namun 
tetap Osman Hasan berpesan untuk tetap 
melakukan cuci tangan atau mengguna-
kan anti septic setelah memancing. “Yah 
memang sebaiknya mencegah, kesehatan 
harus tetap di jaga,” tutup Osman Hasan 
dalam Private Massage kepada MM.lndi

JAGA KEBERSIHAN TANGAN
SETELAH MANCING
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PERNIK

IKAN DAUN

Ikan dari sungai amazon ini benar-benar berbentuk seperti daun 
yang mati, mulai dari bentuk tubuhnya hingga gerakannya 
yang perlahan terombang-ambing mengikuti arus di permukaan 

sungai. Ikan daun ini memangsa ikan-ikan yang lebih kecil dengan 
cara menarik perhatian mangsa melalui organ di dagunya yang 
menyerupai cacing. Apabila mangsa telah mendekat maka dengan 
super cepat (kurang dari seperempat detik) ia memanjangkan 
mulutnya, menghisap korban dan kembali ke posisi semula. Sum-
ber officialtrans7.blogspot.com

SI AHLINYA MENYAMAR
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RAGAM

l Awang: 0815 1461 9512 / 70280513
GPS, FF, Dapur, WC.

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

l Bule: 085711539299/085693440788.

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

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

TANJUNG PASIR

GAMBAR KUDA

ULANGAN

KOLAM HARIAN KILOAN

PIK (PANTAI INDAH KAPUK)

PLTU ANCOL

Info Klub Mancing

Banyolan

Info Kolam Pemancingan

Info Lomba Mancing

Pemandu 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

Guru TK: ‘‘kamu gambar apa? Kok kertasnya masih 
kosong?’’
Murid: ‘‘Gambar rumput, Bu Guru.’’
Guru TK: ‘‘Mana rumputnya?’’
Murid: ‘‘Dimakan kuda, Bu.’’
Guru TK: ‘‘Lalu kudanya mana?’’
Murid: ‘‘Udah lari, Bu! habis Ibu berisik, sih!’’

Ibu: ‘‘Bagaimana ulangan matematikamu hari ini, Nak?’’
Anak: ‘‘Dari lima soal, saya cuma salah satu.’’
Ibu: ‘‘Wah, hebat dong anak Ibu! Pasti nilaimu bagus!’’
Anak: ‘‘Tidak juga sih, Bu. Yang sembilan lagi lupa saya 
kerjakan.’’

A. Lomba Galatama Ikan Mas, Pemancingan Telaga 
Cibubur Tanggal 16 Agustus 2015, Tiket Rp. 1.000.000/
lapak, Lapak: 100 Pukul: 14.00 – 20.00 WIB.
B. Lomba Harian Ikan Mas, Pemancingan 101 
Joglo, Jakarta Barat Tanggal 30 Agustus 2015, Tiket 
Rp.750.000/lapak, Lapak: 64 Pukul: 09.00 – 16.00 
WIB, Hadiah: Uang Tunai Pendaftaran: IFT (021) 5694 
2504/0812 971 4578.
Kopdar Castinger Festival Sungai Serayu 2015
Tanggal 29 Agustus 2015, Tiket: Rp 100.000,- Pendafta-
ran: Dhikdoc Rahardian Hp: 0856 4004 4999.
Indonesia Fishing Challenge, KP Galatama Patin Tam-
bok Lobu, Tgl 17 Agustus 2015, Tiket Rp 1.000.000/ 
lapak, Hadiah: Uang Tunai, Pendaftaran: Indonesia 
Fishing Challenge (021) 9712 4003, Jeffry Joe: 0812 
9631 5311, Candra: 0856 8888 258, Mamad: 0856 9551 
96317.

1. Pemancingan Yasmin Bogor Barat, Jl. Wijaya 
Kusuma Raya Perum. Taman Yasmin Bogor Barat

2. Sabar Jaya Haji Budin Sawangan Depok, Jl. Pasir 
Putih Sawangan Depok

3. Untung Lestari, Jl. M Kahfi I Gang Resmi (Sebelah 
Palem) Rt 01/02, Ciganjur Jakarta Selatan. Telp 
0813 1931 8397

4. Tirta Mas, Jl. Raya Kolak Ngadiluwih, Kediri, Jawa 
Timur. Hub : (0354) 698-883.

5. Uda Rizal, Jl. Kapten Tendean (Belakang Kantor 
Pos & Giro, Mampang Prapatan) Mampang, Jakarta 
Selatan. Hub : 0812-80567888 / 0878-80464009.

6. 99, Jl. H. Ipin Pondok Labu, Jakarta Selatan. Hub : 
(021) 9236-3720.

7. Karang Asri, Desa Wisata Karanggeneng Purbowi-
nangun  Pakem, Sleman, Yogyakarta, Jl. Palagan 
Km 14 (Perempatan  Balong ke arah Barat). Hub : 
0818-04077050

8. 101 Joglo, Jl. Joglo Baru, Belakang SMAN 101
9. Lubana Sengkol, Jl. Hutama Karya Km 1,5, 

Kampung Sengkol, Muncul, Tangerang. Telp : (021) 
3399-5669

10.Bang Roy, Jl Raya Perjuangan Teluk Buyung, 
Gerbang Selatan Sumarecon, Kota Bekasi Hub : 
0838 9207 2610

www.iftfishingstore.com

www.okepancing.com 

www.pancingbersama.com

www.pusatpancing.co.id

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

http://www.iftfishingstore.com
http://www.okepancing.com
http://www.pancingbersama.com
http://www.pusatpancing.co.id
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ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 / 
Pin Bbm 54ACD3C9
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POJOK KAMPUS

Reel spinning adalah reel yang paling populer digunakan oleh 
para mania. Disebut reel spinning karena proses penggulungan 
senarnya memakai sistim memutar/spin.

Reel spinning populer karena: 
1. Pemakaiannya yang sangat sederhana bahkan untuk pemula 

sekalipun jika diajari sekali langsung bisa memakainya.
2. Terjangkau untuk semua kalangan/tersedia dari harga yang 

paling murah sampai yang produknya bak pahatan seni dengan 
harga yang selangit.
Adapun beberapa kelemahan utama dari reel spinning adalah:

1. Saat kita mengulung senar, senarnya akan terjadi twist (pelin-
tiran). Biasanya ini bisa diatasi/dikurangi efek negatifnya dengan 
pemakaian kili.

2. Gear pengerak utama dan Gear pinion (yang digerakkan) 
dengan konsep face gear.

Face gear mempunyai keterbatasan dikekuatannya. Sebagai 
perbandingan Reel trolling dan baitcasting memakai sistim direct 
gear yang lebih kuat.
Illustrasi bagian-bagian reel spinning.

Secara garis besar reel spinning terdiri dari:
1. Sistim Drag.
2. Spool.
3. Sistim Rotor.
4. Body.
5. Gear pengerak.
6. Sistim osilasi.
7. Komponen penting lainnya.

1. Sistim Drag adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur 
besarnya tegangan senar. Pengaturan besar tegangan senar yang 
sesuai sangat bermanfaat dan bisa menghindari terjadinya putus 
senar dan joran. 

Kekuatan Drag harus diatur maksimum di 60% dari kekuatan senar 
supaya senar tidak putus. Artinya jika tarikan ikan lebih besar dari 
60% maka reel akan mulai mengulurkan senar.

Misal: Jika pada reel terisi senar 50 lbs, maka maksimum tension 
di set di 30 lbs (60% dari 50lbs). Drag juga harus disesuaikan dengan 
kekuatan joran karena pengaturan drag yang terlalu besar akan 
bisa mengakibatkan joran patah.

Sistim drag pada spinning reel ada 2 yaitu: Front Drag (sistim 
drag di depan) dan Rear Drag (sistim drag di belakang).

Kedua sistim mempunyai cara kerja berbeda.
Sistim drag di depan bekerja dengan cara memberikan tekanan 

pada spool. Semakin besar tekanan yang diberikan pada spool, 
akan mengakibatkan spool terkunci sehingga spool menjadi susah 
berputar dan senar susah terulur. Komponen pengunci drag terdiri 
dari baut, spring dan drag washer.

Sistim drag di belakang bekerja dengan cara mengunci main 
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POJOK KAMPUS

shaft sehingga main shaft susah berputar yang mengakibatkan 
spool yang terpasang pada main shaft juga susah berputar.

Sistim rear drag biasanya hanya dipakai di reel ukuran kecil dan 
sedang karena sistim ini nyaman untuk pemakaian tetapi tidak 
sekuat sistim front drag.

2. Spool adalah tempat dimana senar tergulung, spesifikasi dari 
spool yang perlu diperhatikan adalah 

1. kapasitas senar.
Kapasitas senar berkaitan dengan panjang senar yang muat untuk 

tiap jenis dan ukuran senar. Mis: kapasitas senar mono dan kapasi-
tas senar braided.

2. Besar diameter spool.
Besar diameter spool mempengaruhi kecepatan pengulungan 

spool. Semakin dangkal spool akan mempunyai kapasitas senar yang 
lebih kecil tetapi kecepatan pengulungan senar yang lebih cepat.

3. Sistim Rotor adalah bagian yang mengatur lemparan senar 
(casting) dan pengulungan senar.

Pada sistim rotor terdiri dari :
1. Bail.
2. Mekanisme buka tutup bail.
3. Line roller.

4. Body adalah rumah dari reel. Terdiri dari Body, tutup body dan 
baut untuk pengunci.

Fungsi dari Body sendiri adalah 
1. Sebagai bagian dimana reel ini dikunci ke joran. 
2. Sebagai tempat untuk gear pengerak.

3. Sebagai tempat untuk sistim osilasi.
4. Tempat untuk beberapa mekanisme lainya seperti sistim   

 stopping.

5. Gear Penggerak. Handle yang terpasang ke gear utama (main 
gear) jika diputar akan mengerakkan gear pinion (gear yang dige-
rakkan). Gear pinion akan mengerakkan rotor sehingga menggulung 
senar.

 Disebut face gear karena gear pengerak dan gear yang digerak-
kan mempunyai posisi 90o (berhadapan). Gear rasio bisa dihitung 
dengan membagikan jumlah gigi main gear dibagi jumlah gigi gear 
pinion.

Gear rasio yang rendah (<5) akan mempunyai kekuatan tarikan 
yang lebih baik tetapi pengulungan senarnya lebih lambat, type 
gear rasio rendah sesuai untuk pemancingan kelas berat. 

Gear rasio yang tinggi sesuai untuk type pemancingan yang 
memerlukan penggulungan cepat atau pengulungan terus menerus 
tetapi dengan kekuatan ikan yang bukan kelas berat.

6. Sistem Osilasi adalah system penggerakan spool (naik dan turun-
nya spool) agar senar dapat tergulung rapi di spool. Jenis – jenis 
Oscillating System:

- Arm Oscillating System (Generasi pertama Oscillating System, 
kuat namun hasil gulungan kurang rapi. (terlalu banyaknya naik 
turun spool mengakibatkan senar menumpuk ditengah)

- Gear Oscillating System (Murah, kuat dan bandel, walaupun 
hasil penggulungan tidak sempurna tetapi hasil penggulungan sudah 
jauh lebih baik dari tipe Arm Oscilating System). Masih sering 
dipergunakan saat ini terutama untuk reel spinning tipe ekonomis 
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dan menengah dan untuk reel ukuran besar.
-Worm Shaft Oscillating System (Menggulung dengan rapi).
Termasuk sistim osilasi yang bisa menggulung dengan kerapian 

terbaik tetapi tidak sesuai untuk diaplikasikan pada reel kelas 
berat.

7. Sistem Stopping. Adalah sistem pengunci reel agar rotor tidak 
berputar mundur.

Terdapat 3 Jenis Stopping System yaitu :
- Rachet Stopping System, mempunyai 8 stop untuk 1 putaran 

rotor, biasanya memiliki sela saat stop.
- Rotor Stopping System mempunyai 18 s/d 30 stop untuk 1 

putaran rotor, biasanya memiliki sela.
- One Way Stopping System, sistim stopping yang tidak memiliki 

sela.
Rachet stopping system dan rotor stopping system masih dipakai 
di reel kelas berat karena masih unggul dalam hal kekuatan. Untuk 
reel kelas berat ada beberapa reel yang menggabungkan/memakai 
2 sistem. Yaitu 1 way stopping system plus rachet stopping system.

Komponen lain yang tak kalah penting.   
1. Handle adalah bagian yang menggerakkan gear utama. Handle 
yang tadinya sederhana juga berevolusi menjadi berbagai jenis 
dan terkadang merupakan satu kebanggaan bagi Para mania untuk 
melakukan modif handle supaya reel kelihatan lebih menarik dan 
unik. Tergantung dari jenis pemancingan, handle yang ada dipasa-
ran terdiri dari:

- Handle standar
- Handle jenis pegangan kayu.

- Balance handle.
- Power handle.

2.Ball Bearing adalah komponen yang digunakan  untuk menyang-
gah komponen-komponen yang bergerak memutar,  biasanya 
dipakai untuk menyangga perputaran gear, shaft, spool, dimana 
terjadi sangat banyak gesekan. Jenis – jenis Ball Bearing:

- Chrome Steel (Open Style), murah namun mudah dimasuki 
kotoran sehingga mudah macet.

- Chrome Steel (double shielded), murah tetapi tidak mudah 
dimasuki kotoran karena kedua sisi tertutup.

- Stainless Steel, lebih mahal, kuat, tahan karat dan kedua sisi 
tertutup.

Banyak yang beranggapan jika semakin banyak jumlah ball 
bearing maka semakin baik performance reel, tetapi itu tidak sepe-
nuhnya benar karena apabila ball bearing yang terpasang memiliki 
kualitas yang buruk maka pemasangan ball bearing dengan jumlah 
yang banyak hanya sekedar gimmick.

Pemasangan ball bearing yang dapat meningkatkan performance 
reel:

1. Main shaft/pinion gear
2. Drive gear
3. Line roller
4. Spool 
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NO. BRAND SERIES SIZE BEARING MATERIAL PRICE RANGE

1 MAGURO BARRA 1000 - 8000 4 GRAPHITE 139 - 190K

2 MAGURO BREAM 1000 - 8000 4 GRAPHITE 139 - 190K

3 KAIZEN KATSU 1000 - 8000 3 GRAPHITE 83 - 115K

4 EXORI PRO MASTER 1001 - 3001 1 GRAPHITE 80 - 85K

5 EXORI HARRIER 1000 - 5000 5 GRAPHITE 100 - 130K

6   VIKING 5000 SERIES 5035 - 5080 1 - 3 ALUMUNIUM 260 - 410K

7 SHIMANO HYPERLOOP FB 1000 - 6000 1 GRAPHITE 207K - 464K

8 EXORI HYPERPOWER 750 - 3000 2 GRAPHITE 57.5K - 76.5K

9 RELIX REVO 750 - 850 4 GRAPHITE 65.8K - 66K

10 RELIX BLOOD DIAMOND 750 - 850 4 GRAPHITE 65.8K - 66K

11 EXORI WALKER 750 - 3000 4 GRAPHITE 64K - 83K

12 EXORI THUNDERBIRD 750 - 3000 2 GRPAHITE 56K -74K

NO. BRAND SERIES SIZE BEARING MATERIAL PRICE RANGE

1 KAIZEN GENKI V1000 - 8000 5 + 1 GRAPHITE 133 - 165K

2 KAIZEN HYUGA 1000 - 8000 4 + 1 GRAPHITE 133 - 165K

3 MAGURO AROWANA 1000 - 8000 5 + 1 GRAPHITE 190 - 240K

4 EXORI WIGO 500 4 + 1 GRAPHITE 130K

5 EXORI LEADER 850 - 4000 7 + 1 GRAPHITE 130 - 160K

6 EXORI MEGATON 6000 - 8000 7 + 1 ALU+ GRAP 300 - 330K

7 PENN PURSUIT II 3000 - 8000 4 + 1 GRAPHITE 950K

8 KAMIKAZE ELEMENTO 3000 9 + 1 GRAPHITE 860K

9 KAMIKAZE DEFECTOR 2500 - 3500 10 + 1  GRAPHITE 953K

10 SHIMANO BAITRUNNERD 4000-12000 3 + 1  GRAPHITE 1.755k - 2.068K

11 G-TECH INFINITY 2000-4000 9 + 1 GRAPHITE 400K-420K

12 RELIX TREMOR 1000-8000 10 + 1 GRAPHITE 237.5K-286K

SPINNING REEL WITH RACHET STOPPING SYSTEM

1 1

5 5

99

2 2

66

1010

3 3

77

1111

4

88

4

SPINNING REEL WITH ONE WAY STOPPING SYSTEM

121212



|edisi #252 57

WARTA CLUB

MANCING BORONGAN
KARYAWAN BSA GROUP
BSA Fishing Club - Jakarta

Walau belum resmi menjadi 
sebuah organisasi mancing 
seperti layaknya club mancing 

yang ada, kumpulan karyawan yang ter-
gabung dalam Bahana Sejahtera Abadi 
(BSA) Group Fishing Club cukup rutin 
mengadakan aktivitas mancing. Ber-
tempat di Pemancingan Pondok Rizki, 
Tangerang Selatan, diadakan mancing 
Ikan Mas bersama Karyawan BSA Group 
FC. 

Acara mancing bersama dimulai pukul 
08.00 WIB, panitia menurunkan ikan 
sebanyak 35 kg, sistem perjanjian yang 
dilakukan oleh pihak pemancingan 
dengan pihak panitia ialah booking kolam 
borongan dengan penurunan ikan sesuai 
perjanjian, lalu jika ikan tidak terang-
kat bisa diubek atau dijaring.

Sebagai info bahwa Pemancingan 
Pondok Rizki sendiri memiliki bebe-
rapa kolam ikan dengan jenis ikan 
yang berbeda juga. Ada ikan mas, 
bawal, patin, nila dan gurame. Serta 
sistem yang digunakan ialah kiloan, 
jadi ketika anda mendapatkan ikan 
lalu dimasukan ke dalam korang atau 
waring maka ikan tersebut yang nanti-
nya akan ditimbang untuk mengetahui 
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berat kilo, kita tinggal bayar berdasar-
kan berat ikan yang didapat.

Pada tiap-tiap kolam terdapat saung 
yang bisa anda gunakan namun, jika 
hari sabtu, minggu dan hari libur anda 
harus booking terlebih dahulu ke bagian 
Resepsionis, jika tidak di booking 
dahulu maka anda tidak akan mendapa-
tkan saung. Untuk hari senin pemancin-
gan Pondok Rizki tutup.

Acara mancing bersama sendiri ber-
langsung seru dan penuh canda tawa, 
maklum beberapa peserta ada yang 
benar-benar pemula sehingga terkadang 
posisi kenur saling menyilang atau 
beradu mata kail sehingga saling tarik 
menarik. Disinilah yang kadang mem-
buat seru dalam memancing bersama.

Tepat pukul 12.00 WIB acara rehat 
untuk ISOMA, sambil menikmati makan 
yang disajikan oleh pihak kolam panitia 
melakukan undian doorprice. Door-
price yang disiapkan cukup beragam 
mulai dari joran, ril, kenur, mata kail 
dan doorprice utama uang tunai Rp 
500.000,- yang diberikan dadakan oleh 
CEO BSA Group, Boy Adhitya. 

Undian doorprice yang dilakukan 
paling akhir membuat sedikit tegang 

Peserta Lomba berfoto setelah berhasil 
mendapatkan ikan mas.
NDI

peserta mancing, maklum hadiah uang 
tunainya lumayan besar. Begitu kertas 
undian dibuka nama Ahmad muncul 
dan berhasil mendapatkan doorprice 
utamanya. “Alhamdulillah senang 
banget bisa dapat doorprice ini, tidak 
menyangka bisa mendapat doorprice 
uang tunai,” ujar Ahmad dengan 
senang.

Mancing bersama berakhir pukul 
15.30, peserta mulai menimbang ikan 
terberat dan terbanyak yang berhasil 
diperoleh. Keluar sebagai juara ter-
berat induk 1 ialah Didin berhak atas 
hadiah joran, juara terberat induk 2 
didapat Herman berhak atas ril dan 
juara 3 ialah Arifin berhak atas ril. 
Untuk kategori ikan terbanyak atau 
total diperoleh Ahmad dengan banyak 
15 ekor.lndi
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