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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Bulan April ini merupakan bulannya emansipasi wanita yang diperingati setiap tanggal 21 April yaitu lahirnya tokoh inspirasi wanita
yaitu Raden Ajeng Kartini. Pada zaman ini terlihat para wanita Indonesia mulai banyak bekerja seperti para kaum pria, para wanita
ini kebanyakan membantu perekonomian keluarganya. Para wanita ini tidak pernah mengeluh apapun pekerjaan mereka, yang terpenting perekonomian keluarganya terpenuhi serta bisa membiayai pendidikan anak-anaknya. Dalam dunia mancing hanya kaum pria
yang menyukai hobi mancing itu dahulu, tetapi beberapa tahun ini perkembangan mancing yang diikuti kaum wanita sudah mulai
banyak perkembangan, diantaranya mulai adanya komunitas mancing wanita. Untuk memperingati hari Kartini, komunitas pemancing wanita mengadakan acara mancing bareng di SCL Cibinong. Dalam acara ini kaum pria boleh ikut serta tetapi harus menggunakan pakaian adat bebas. Pada edisi ini kami akan membahas fokus mengenai mancing nyobok, beberapa event mancing, usaha, rawa
pening, Tour De Solo With Mata Pancing, Shimano Open House Medan, silahkan membaca….
Salam strike
Redaksi

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Akto Widianto. 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.
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Salam Redaksi

PEMANCINGAN

Daftar Isi
FOKUS

Area Kolam Cukup Luas, Dengan Total 56 Lapak
Kilasan “We are The Champion www.mancingmania.com”
Kenali Lebih Jauh Tehnik Mancing Nyobok
Pojok Kampus “Twist, ‘Silent Killernya’ Senar Braid”
Pojok Etalase
COVER STORY

Berburu Sensasi Tarikan Mama Hampala

Simpul “Dropper Loop”
Umpan “Umpan Telur Asin Cocok Digunakan Di Air Hijau”
Tips & Trik “Tips Sukses Lomba Mancing Antar Klub”
Bedah Piranti
Info Produk
EVENT

Tour De Solo 100% Nyobok Bersama Mata Pancing
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Mancing Bareng Alumni Berbagai Angkatan
Mancing Pinggiran Daftar Cuma 1000 Perak
Shimano Open House Event Besar Para Angler
Shimano Galatamania Event Banjir Hadiah

BELANJA

Kalender Mancing Mei - Juni 2016
LUBUK

Toko Pancing Terlengkap dan Tertua Sejak 1970
Pernik “Transparent Eel Larva, Unik Namun Beracun”
Ragam
Advertisement
Profile

Berkunjung Ke Markas Gabus Rawapening

WARTA CLUB

USAHA

Strike Battle 2 Kumpulkan 24 Tim Siap Bertarung
facebook.com/mancingmaniaonline

Mengintip Home Industri Metal Jig & Popper

54ACD3C9

@mancingmaniatabloid
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KENALI LEBIH JAUH TEHNIK

MANCING NYOBOK
Solo - Jawa Tengah

olo adalah salah satu kota budaya di
Jawa Tengah yang dikelilingi banyak
waduk yang dahulu terkenal dengan
sektor pertaniannya. Maka tak heran
masyarakat Solo tidak asing lagi dengan
kegiatan mancing. Di kota yang terkenal
dengan pasar “Klewer”nya ini ada satu
teknik mancing yang agak unik yaitu teknik ngoyor atau nyobok. Mengapa disebut
nyobok? Mungkin berasal dari kata dasar
dalam bahasa jawa ‘obok’ yang berarti
memasukkan sebagian anggota tubuh di
dalam air atau memancing dengan cara
berendam dan mendapat awalan ‘ng’ yang
berarti sedang melakukan. Maka pemancing-pemancing di kota Solo menyebutnya
dengan istilah ngobok. Karena lidah
Jawa selalu mengambil mudahnya dalam
pengucapan maka sekarang banyak yang
bilang dengan kata nyobok.
Asal muasal teknik mancing berendam
setinggi dada ini disebabkan banyak
spot waduk atau rawa di sekitaran Solo
memiliki karakter permukaan tanah yang
landai dan banyak tumbuhan-tumbuhan
air seperti ganggang, enceng gondok dan
teratai. Kondisi alam ini tidak memungkinkan kalau melempar umpan lumut dari
tepi/pinggiran waduk. Kira-kira sudah
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20 tahun yang lalu mania mancing Solo
mengenal teknik ini. Teknik ini menjadi
dikenal luas karena di Solo ada sebuah
komunitas yang bernama 100 % Nyobok
yang memiliki anggota lebih dari 5000
orang. Bukan hanya memancing saja
yang dilakukan komunitas ini, mereka
juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial
yang pasti memberikan arti positif bagi
masyarakat Solo khususnya, salah satunya adalah melalui kegiatan GEMARIKAN
(Gemar Makan Ikan) yang dilakukan di
moment Car Free Day.
Booming mancing teknik nyobok ini
dikarenakan kemajuan teknologi yang
kian pesat menyebabkan banyak temanteman yang mem-posting foto atau pun
kegiatan yang berkaitan dengan nyobok di
media sosial terutama facebook.
Pada dasawarsa terakhir ini banyak
pemancing-pemancing kota Solo mengaplikasikan teknik ini di waduk-waduk seputaran Jawa Tengah seperti Waduk Kedung
Ombo di Boyolali, Waduk Gajah Mungkur
di Wonogiri dan Waduk Wadas Lintang
di Wonosobo, Waduk Bening di Saradan.
Walaupun waduk-waduk tersebut tidak
banyak tanaman airnya, mania mancing
ini tetap menggunakan teknik nyobok.

Memancing dengan teknik ini targetnya
adalah ikan nila atau bahasa latinnya
Oreochromis niloticus, dan dalam bahasa
Inggris dikenal sebagai Nile Tilapia.
Persiapan yang dilakukan saat akan
melakukan mancing nyobok adalah :
1. Fisik atau kondisi tubuh harus fit
atau prima, karena kita akan berendam
di dalam air kurang lebih selama 6 hingga
8 jam. Kalau kita lagi tidak enak badan
sebaiknya jangan melakukan tehnik
nyobok ini.

Aksi para angler di depan kamera saat
melakukan nyobok.
ALEX
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Satu lady angler bergaya di depan kamera saat
melakukan nyobok.
ALEX

2. Pelampung Safety Frist atau
keselamatan hal yang utama digunakan.
Sepandai-pandainya kita berenang tetap
disarankan memakai pelampung saat
melakukan tehnik nyobok ini.
3. Siapkan umpan, biasanya memakai
umpan lumut. Dengan umpan lumut
sawah atau sungai pada musim kema-

rau. Tetapi pada musim hujan karena
aliran deras dan lumut banyak yang
hanyut, biasanya pemancing mengandalkan penjual-penjual lumut di sekitaran
waduk. Kebanyakan penjual lumut di Solo
di-supply dari daerah Pengging Boyolali,
Janti dan Ponggok Klaten. Lumut ternyata
banyak dijumpai di daerah tersebut
karena lingkunganya banyak sekali mata
air sehingga penduduk lokal banyak yang
membuat kolam di bawah mata air untuk
budidaya lumut. Perlu diketahui, ada
dua jenis lumut yang digunakan diantaranya lumut kasar dan lumut halus.
Selain umpan lumut bisa saja memakai
umpan buatan kita uncal (lempar)
sambil nyobok. Sebagai info nyoboknya paling sepinggang saja soalnya
kalau nyobok sampai sedada kita akan
mengalami kesuliatan saat melakukan
lempar.
4. Peralatan pancing yang digunakan
antara lain :
a. Tegek: Pemakaian joran jenis tegek
ini dengan maksud bisa meletakkan
umpan atau bisa melempar umpan dengan
perlahan sejauh mungkin dengan jarak
pemancing, sehingga ikan juga tidak takut
untuk mendekat dan memakan umpan
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Aksi salah satu lady angler di depan kamera
saat melakukan nyobok.
ALEX

kita. Meletakkan umpan lumut perlahan
ke air dimaksudkan supaya lumut tidak
lepas dari mata kail. Dalam pemilihan
tegek juga di sesuaikan dengan spot atau
lokasi mancing mau pakai yang kaku atau
yang lentur. Misalnya di tempat banyak
tumbuhan air, maka kita pilih tegek yang
kaku tidak terlalu panjang, kebanyakan
menggunakan tegek 3-3.5 m. Sedangkan
untuk lokasi terbuka seperti waduk atau
danau kita pergunakan tegek dengan ukuran yang panjang, kebanyakan pemancing
menggunakan tegek 4,5–6 m bahkan ada
yang 7 m. Untuk rangkaian pancing dari
ujung adalah mata kail kemudian sekitar
10 cm dari mata kail adalah timbel pemberat yang di bentuk memanjang sekitar
3 cm dengan maksud akan lebih mudah
melilitkan lumut pada mata kail. Diatas
timbel pemberat kemudian ada pelampung yang di apit menggunakan stoper
karet untuk mengatur kedalaman mata
pancing dari permukaan air.
b. Line (kenur): Begitu juga dalam
pemilihan senar/line. Untuk senar kebanyakan penyobok menggunakan monofilament dengan ukuran antara 0. 18 mm–0.25
mm. Kenapa menggunakan jenis line
yang kecil? Karena cara makan ikan nila

adalah dengan menghisap lumut, sehingga
kalau kita menggunakan line terlalu besar
dikhawatirkan kail tidak mudah masuk
ke mulut ikan. Tetapi pada akhir-akhir
ini banyak pemancing menggunakan
line jenis PE atau multifilament dengan
ukuran 1-2, karena jenis line ini walaupun
memiliki ukuran kecil namun memiliki
kekuatan yang lebih dibanding dengan
monofilament
c. Kepis. Sebagai tempat ikan hasil
memancing
d. Ember. Untuk tempat umpan lumut
sebuah ember perlu dimodifikasi dengan
ditambahkan gabus dengan tujuan agar
bisa terapung dengan baik.
e. Tiang. Sebuah tiang pancang dengan
panjang 1,5-2m untuk tempat menggantungkan kepis dan ember lumut.
Ada beberapa alasan pemancing yang
menyukai mancing dengan menggunakan
tehnik nyobok ini antara lain :
1. Mencari titik ideal, dimana tempat
ikan nila berkumpul. Biasanya di bawah
tumbuhan-tumbuhan air dengan kedalaman 1-1,5 m.
2. Nyaman karena berendam setinggi dada
membuat anggota badan terbebas dari gaya
gravitasi sehingga badan tidak cepat lelah.
|edisi #260 9

FOKUS
3. Dingin. Dengan nyobok pemancing
tidak terkena sengatan matahari pada
tangan dan kaki, untuk kepala disarankan menggunakan buff/slayer, topi dan
kacamata uv.
4. Lebih peka terhadap Cuaca. Dengan
teknik nyobok pemancing akan lebih peka
terhadap kondisi air, dimana air sedang
dingin atau hangat. Karena ikan nila
cenderung tidak nafsu makan jika kondisi
air dingin biasanya dimusim pancaroba.
5. Hemat biaya. Dengan teknik nyobok
pemancing tidak perlu menyewa kapal
atau rakit, ongkos sewa rakit sekitar
5ribu-10ribu.
6. Tidak mudah haus. Pemancing tidak
merasakan haus karena badan menjadi
dingin menyesuaikan air, tetapi menjadi
dilema karena sering buang air kecil maka
disarankan tetap banyak minum air putih
untuk menghindari dehidrasi.
7. Dan masih banyak lagi alasan-alasan
dan sensasi mancing dengan teknik nyobok termasuk sensasi strike ketika fight
dengan ikan dimana posisi mata, joran,
pelampung itu hampir sejajar horizontal….hmmmm…..joooossss
Ada beberapa resiko yang harus dihindari dan diwaspadai saat mancing dengan

teknik nyobok diantaranya :
1. Tenggelam. Pemancing nyobok
disarankan menggunakan pelampung dan
bisa berenang.
2. Serangan gatal di kulit. Setelah
berendam dari pagi sampai sore biasanya pemancing akan merasakan gatal
di bagian kulit tertentu pada malam
harinya. Disarankan untuk mengolesi kulit
dengan minyak gosok atau obat nyamuk
oles sebelum mancing. Untuk mengurangi
rasa gatal setelah nyobok disarankan
menaburkan bedak atau minyak gosok.
Menurut testimony pemancing nyobok
hanya merasakan gatal pada awalnya,
setelah 2 atau 3 kali nyobok tidak akan
merasa gatal lagi.
Untuk spot mancing nyobok hanya ada
di sekitar kota Solo saja soalnya kalau di
daerah lain atau luar jawa tidak mungkin
bisa nyobok karena bahayanya lebih besar
sebab spot-spot di luar jawa masih banyak
binatang buasnya.lAlex Joss, Mas Nunu

|edisi #260 10

|edisi #260 11

|edisi #260 12

POJOK KAMPUS

|edisi #260 13

POJOK KAMPUS

TWIST, ‘SILENT KILLERNYA’
SENAR BRAID

B

erawal dari banyaknya keluhan
senar braid yang pemakaiannya
tidak awet padahal produk senar
bermerek. Saat senar braid masih
kondisi baru kekuatannya masih full
power, tetapi setelah dipakai beberapa kali kekuatan braid langsung drop
drastis. Lebih “sakitnya” mania mocel,
karena putus senar, padahal besarnya tangkapan yang sudah terlihat di
depan mata bukanlah ukuran monster.
Kami di mancingmania.com mencoba menyelidiki masalah apa yang
sebenarnya terjadi. Kita meminta
sampel-sampel dari senar PE braid
yang putus dari beberapa sumber.
Juga menelusuri ke toko pancing dan
melihat senar PE yang baru. Bertemu
dengan pihak Relix, salah satu sumber
yang mengetahui dengan baik perihal
teknis senar PE braid. Memang ada
beberapa pabrikasi seperti Spiderwire,
YGK dan Varivas tetapi mereka berada

di luar Indonesia sehingga lebih sulit
diakses.
Sampel senar yang diterima dianalisa
di bawah mikroskop dan setelah dipelajari lebih mendalam, hampir semua
senar yang diterima mempunyai gejala
twist. Ya, twist alias plintiran. Senar
braid yang sebagian besar dipakai
pada reel spinning punya kecendrungan terpelintir saat mengulung, ketika
rotor reel berputar rupanya dapat
mengakibatkan senar terpelintir.
Berbeda dengan senar nylon atau
fluorocarbon yang monofilament (filamen tunggal), senar braided adalah
kepangan dari multifilament yang
hampir tidak memilki memori cukup
untuk mengembalikan konstruksinya
kebentuk semula.
Twist/plintiran pasti akan terjadi
ketika para mania menggunakan reel
spinning. Twist juga bisa terjadi pada
pemakaian lure spoon/spinner yang

berputar. Sehingga dengan kondisi
ini kita yakin banyak dari para mania
pernah mengalami twist dengan atau
tanpa menyadarinya.
Untuk diketahui, kekuatan senar
braided bisa berkurang sampai 52%
akibat twist/plintiran dan sering tanpa
sepengetahuan kita. Itulah kenapa
Twist/plintiran kita namakan sebagai
silent killer.

Hasil pengetesan di laboratorium.
Kita menyiapkan beberapa sampel
senar diantaranya
Sampel: senar braid 4x, senar braid
8x, senar flourocarbon dan senar
nylon.
Cara test: Mengukur kekuatan pada
spesimen 50cm tanpa dan dengan
twist.
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Berikut bisa kita lihat photo braid di bawah mikroskop.

Dengan melihat hasil dari test di atas, kita
dapat menyimpulkan twist/plintiran berakibat sangat jelek terhadap senar braid, khususnya untuk kekuatan. Hasil test menunjukkan konstan terjadinya penurunan kekuatan
pada braid saat twist semakin banyak.
Senar braid 8x (penurunan kekuatan 35%)
bisa lebih baik menghadapi twist dibandingkan senar braid 4x (penurunan kekuatan 52%).
Sedangkan untuk nylon dan fluorocarbon
tidak terjadi penurunan kekuatan yang berarti
dengan adanya twist.
Mancingmania.com juga menelusuri internet untuk mendalami kajian yang sudah lebih
dulu ada, tetapi tidak menemukan data-data
sejenis. Mungkin dari pabrik senar braid sudah
melakukan kajian untuk hal yang sama tetapi
lebih merupakan kajian internal yang tidak
dipublikasikan untuk umum.
Sangat mungkin ini merupakan publikasi
umum yang pertama di Indonesia maupun
di dunia, pihak mancingmania.com dengan
bangga membuka fakta ini dan mempersembahkan kepada para mania. Tidak ada pretensi untuk menjelekkan senar braided tetapi
ini lebih suatu kajian ilmiah semata. Fakta
untuk para mania ketahui yang diharapkan
bisa membantu mengoptimalkan fungsi senar
braided. Salam strike.lmm
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BRAIDED / 3 YARN
1

2

BRAIDED / 4 YARN
3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

150 YD

5

150 YD

9

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

1
2
3
4
5

LOGIC

BRAIDED

LB: 5-20

100 M

45.5K

YGK

G-SOUL ALL CATEGORY

LB: 10-20

100 M

195K - 207K

TORNADO

CHOICE

LB: 6-50

100 M

31K

MAGURO

YAKUZA

LB:17-70

100 M

111K

P-LINE

SPECTREX BRAID

LB: 10

150 YD

164K

G-TECH

TOURNAMENT

LB: 40-80

300 M

233K

METALLIUM

ENERGY

LB: 30-40

50 M

25K

RELIX

PERFECT BRAID

LB: 15-30

100 M

105K - 119K

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 5-10

100 M

69K

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

P-LINE

SPECTREX BRAID

LB: 15-65

150/300 YD

164K - 337K

KAIZEN

MUSASHI

LB: 20-70

100 M

48.4K

MAGURO

SAKURA

LB:17-70

100 M

74.5K

PENN

INTERNATIONAL PREMIUM BRAID

LB: 12-30

300 YD

150K

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 20-25

100 M

69K - 86K

YGK

GALIS JIGMAN X4

LB:10-50

200 M

322K - 432K

LOGIC

BRAIDED

LB: 25

100 M

57.5K

TORNADO

GT-R

LB: 30-120

100 M

63K - 72K

|edisi #260 16

POJOK ETALASE

BRAIDED / 8 YARN

BRAIDED / 16 YARN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

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

YGK

ULTRA CAST MAN FULL DRAG WX8

PE: 4-10

100 M

218K - 240K

RELIX

HOLLOW POINT

LB: 40-200

-

300K - 380K

RELIX

SOLID GOLD BRAID

LB: 15-40

100 M

80K - 90K

TUF-LINE

GUIDES CHOICES

LB: 50-80

300/600 YD

700K - 800K

RELIX

HYBRID SINK

LB: 10-65

150 M

63K - 70K

1
2
3

SHIMANO

POWER PRO HOLLOW ACE

LB: 80

500 YD

1.600K

RELIX

EIGHT BRAID

LB: 15-80

100 M

65K - 108K

KAMIKAZE

MONSTER BRAID

LB: 10-80

100 M

71.5K - 84.5K

RELIX

FANTASTIC EIGHT

LB: 10-65

150 M

85K - 95K

YGK

ULTRA CAST MAN WX8

PE: 3-10

100/300 M

300K - 350K

TEAM KAMIKAZE

XT - LINE

LB: 30-80

300/400/500 M

500K - 900K

MAGURO

HAWKZ

LB: 15-40

100 M

102.2K

SHINO

TRYON

LB: 14-74

100 M

69K

G-TECH

STRONG PRO

LB: 20-80

150 YD

202K

SHIMANO

SUPER POWER PRO 8 SLICK

LB: 10-50

150 Y

242K - 273K
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BERBURU SENSASI

TARIKAN MAMA HAMPALA
Eno Salman

rip saya kali ini merupakan perjalanan kedua kalinya ke daerah
Kalimantan Tengah. Spot hampala yang menjadi target trip berada
tepat di jantung Kalimantan di wilayah
perbatasan antara Kalimantan Barat dan
Kalimantan Tengah. Di spot ini banyak
sekali menyimpan species predator
arus deras mulai dari sapan, hampala,
bagarius, toman, peyang dan ikan jenis
predator air tawar lainnya.
Perjalanan kami dimulai dari Banjarmasin. Cukup panjang waktu yang dibutuhkan untuk dapat tiba di spot mama
hampala, yaitu selama 12 jam lamanya.
Tiba di tujuan kami tidak ingin berlamalama lagi, 3 perahu segera kami sewa
untuk mengantarkan kami ke titik spot
yang kami inginkan. Sekitar satu jam
lamanya kami berperahu, menerjang
arus deras dan melewati beberapa
curam baru akhirnya dapat tiba ke spot
tujuan.
Hari telah menjelang sore, maka
kami memutuskan untuk mendirikan
tenda di sekitar spot, untuk beristirahat
dan menyiapkan makan malam guna
memenuhi kebutuhan energi yang telah
terkuras dalam perjalanan panjang
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kami. Tak terasa hari pun sudah menjadi
gelap, malam menjelang, tiba-tiba salah
satu tekong/juragan kapal membawa
anak kepiting kepada kami. Rasa penasaran kami pun muncul dan langsung
menanyakan maksud dan tujuan juragan
tersebut. Rupanya beliau mengajak kami
untuk memancing sapan dengan teknik
dasaran menggunakan anak kepiting
sebagai umpan. Kami sangat antusias
dan langsung mencobanya.
Tak berapa lama terdengar teriakan
strike, ternyata paketu Edi Suhardi
berhasil menaikkan seekor sapan, ketika
sedang asyik-asyiknya memancing, tibatiba hujan turun deras yang membuat
kami harus berhenti memancing dasaran
dan segera berlarian menuju tenda
masing-masing. Lumayanlah untuk tangkapan hari pertama. Malam itu kami pun
segera terlelap untuk menyongsong hari
kedua trip hampala kami.
Keesokan paginya saat kami terbangun
dan harus menghadapi kondisi debet air
yang bertambah tinggi, sungguh kondisi
yang diluar harapan kami ditambah
dengan air yang agak keruh. Akhirnya
kami sepakat untuk landbase disekitar
tenda saja. Untungnya Saya dan teman-

teman bisa merasakan strike hampala
dan sapan. Hingga sore kami melakukan
kegiatan ini dan memutuskan untuk
menyudahi trip hari kedua kami.
Rasa penasaran strike mama hampala

Aksi depan kamera setelah berhasil naikkan
hampala.
ENO
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belum terpenuhi, beberapa teman kami
masih menginginkannya membuat kami
semua memutuskan menambah waktu
satu hari, kebetulan di malam kedua
langit terlihat begitu cerah dan debet
air pun mulai menurun.
Keesokan hari, pukul 05.30 pagi kami
semua sudah terbangun dan mulai
mengemasi barang bawaan kami dan
memuat semuanya kedalam perahu dan
memastikan tidak ada satu pun yang
tertinggal. Kegiatan mancing kami dilakukan sambil berperahu menuju arah
pulang. Drifting dari atas kapal teknik
yang kami pilih. Ternyata usaha kami
membuahkan hasil, lemparan-lemparan
kami selalu mendapat respon sambaransambaran predator arus deras. Terlihat
keceriaan di wajah teman-teman yang
sedang menikmati strike dan strikeee...
Trip yang dapat memenuhi rasa penasaran pada mama hampala.
Terima kasih buat teman-teman saya
Roney ec, Edi Suhardi, Didik Hariyanto,
Ounces, Didi dan 2 orang shifu Saya
yang ada diseberang pulau atas trip
yang mengesankan ini.... #salam strikeeeee trip sotoy.leno salman
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N

ama Pemancingan Galilea yang
berada di Karawang, Jawa Barat
ini sudah tidak asing bagi para
mania, khususnya para mania pecinta
galatama ikan mas. Tidak hanya dikenal
di sekitaran Karawang saja, melainkan
hingga Bandung, Bogor, Bekasi dan
Jakarta. Pemancingan Galilea siap
dijadikan sebagai penyalur para mania,
selain tiket yang cukup terjangkau,
ikan mas di Galilea juga tergoyong
kasar-kasar. Lumayan untuk mengobati
rasa sakau memancing galatama.
Lapak yang ada di Pemancingan Galilea sebanyak 56 lapak. Para mania harus mendaftar lebih cepat, karena jika
tidak bisa kehabisan lapak. Terlebih
untuk hari jumat, sabtu dan minggu.
Jarak lapak antar pemancing tergolong
luas, dengan ukuran ± 1,8-2 meter perlapak. Rata-rata umpan yang digunakan
ialah umpan aci atau ongol-ongol dan

Suasana kolam pemancingan yang luas dan
lapak yang banyak.
NDI

AREA KOLAM CUKUP LUAS,

DENGAN TOTAL 56 LAPAK
Pemancingan Galilea - Karawang
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pelet. Fasilitas Musholla, kantin, parkir
luas, Toilet/WC, air bersih dan display
timbangan ikan membuat pemancingan
Galilea patut diperhitungkan.
Untuk banyak ikan yang ada sebanyak, 8-10 ton yang terdiri dari ikan
rame dan ikan induk. Ikan induk terbesar yang pernah terangkat berukuran
9 kg lebih. Untuk urusan hadiah yang
ditawarkan juga sama dengan pemancingan galatama ikan mas lainnya.
Seperti juara ikan induk, juara ikan
prestasi, ikan merah, ikan 5 kg up
dan ekstra. Pemancingan Galilea buka
setiap senin-minggu. Tiket senin-jumat
sebesar Rp. 120 ribu, untuk sesi 1 pukul
14.00-16.00 dan sesi 2 pukul 16.0019.00.
Jadwal hari sabtu dan minggu tiket
sebesar Rp. 150 ribu, untuk sesi 1
pukul 14.00-16.00 dan sesi 2 pukul
16.00-19.00. Lokasi untuk mencapai
lokasi pemancingan cukup mudah. Anda
tinggal keluar tol Karawang Barat dan
mengarah ke Jalan Bypas tepatnya
berada di sebrang Rs. Islam Karawang.
lndi

Pemancingan Galilea
Jl. Bypas, Tanjung Pura, Karawang
(Depan Rs. Islam Karawang)
Hp. 08567983910/085695150260/
081281340696

Suasana kolam pemancingan yang dipenuhi
para pemancing malam hari.
NDI

|edisi #260 22

KILASAN

WE ARE THE CHAMPIONS

MANCINGMANIA.COM

T

idak terasa sudah berjalan hampir
enam edisi kami mengadakan kontes
‘‘We Are The Champion’’ di website

Ry Eko Bhaskoro
Selfie of The Month Maret 2016

mancingmania.com, Peminat yang mengikuti
kontes ini pun semakin bertambah setiap
bulannya, para angler berantusias untuk

mengikuti kontes ini. Kiriman foto, artikel,
komentar maupun tulisan unik dan tanggapan para pemenang pun mulai beragam.

Seorang mania mancing yang menjadi pemenang Selfie We Are The Champion
periode Februari-Maret adalah Ry Eko Bhaskoro. Ia mulai mengetahui hal mancing
sejak duduk di sekolah dasar. Ajakan memancing pertamanya adalah dari sang Ayah
yang juga mengajarkan teknik memasang umpan. Beliau adalah senior Saya di dunia
mancing.
Berbagai spot mancing telah dikunjungi angler yang satu ini, ada beberapa tempat
yang meninggalkan kesan pada dirinya, yaitu ketika mengunjungi spot Sebangau Kalimantan Tengah, Nusa Penida Bali dengan Om Adhek, Karang Cumi di laut Seruyan.
Angler yang satu ini pun pernah mencoba mancing tebing di Jogja sama Jogja Kentir
Rock Fishing, dan yang terakhir di Bahaur Pulang Pisau bersama Ahmad Ffc Pulpis.
Teknik dasaran merupakan teknik yang dipilihnya semenjak masih di sekolah dasar
karena mancing dasaran kegiatannya banyak menunggu sehingga disela-sela menunggu tersebut ia dapat gunakan untuk bercengkrama dan bisa beristirahat.
Saat ditanyakan jenis umpan yang sering digunakannya, ia menjawab dengan
berseloroh “Awalnya Saya kenal umpan cacing untuk mancing, tapi setelah “diracun”
pertama kali diajak casting pake lure oleh om Guruh D. Saputra dan om Roney E.C,
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makanya “racun” melanda hingga saat ini...hehe..”. Jadi rupanya penggunaan lure
(umpan palsu) lebih disukai om Ry Eko. “Iya.. karena dengan umpan palsu kita bisa
aktif untuk membaca keadaan/situasi, kedalaman air dan serunya lagi bisa mengganti-ganti lure. Maka tak heran tackle box yang tadinya rapi saat berangkat, sampai di
spot jadi berantakan,” ia menambahkan jawabannya.
Menurut om Ry Eko sangat penting saat memilih umpan yang digunakan, harus pinter-pinternya kita mengakalin dan tahu cara retrieve. Hal yang paling menentukan
saat memilih jenis umpan yaitu kita harus tahu spot mancing dan apa yang menjadi
target mancingnya, ditambah dengan bisa mengira-ngira berapa kedalaman airnya.
Pilihan umpannya saat ini lebih senang umpan dalam atau di bawah permukaan air.
Diakhir wawancara dengan Ry Eko Bhaskoro, Mancing Mania sempat bertanya,
“Lebih memilih spot wild fishing, freshwater atau saltwater?” Ry Eko Bhaskoro berkata “Suka semuanya, karena mancing wild fishing, freshwater dan saltwater semua
punya tantangannya masing-masing. Asyiknya juga masing-masing yang bikin pengen
mancing terus.”
Oke deh om Ry Eko Bhaskoro, semoga semakin banyak pengalaman baru yang
didapat ketika melakukan kegiatan mancingnya dan selalu tetap menomor satukan
keselamatan dan peduli dalam menjaga alam sekitar spot mancing. Selamat ya om
telah terpilih sebagai pemenang Selfie, We Are The Champion mancingmania.com
dan kami menunggu pemenang-pemenang selanjutnya. Salam strike!
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Adriansyah
Cover Story of The Month Maret 2016

Angler asal kota Selayar Sulawesi Selatan ini tergabung di dalam komunitas mancing Jetz Angler. Bersama komunitas Jetz Angler ini lah ia sering mengadakan trip
mancing ke laut. Berbagai jenis ikan telah berhasil dinaiikkannya seperti Ruby, Dogy,
Tuna, Escolar, Jayen dan Travelly.
Adriansyah nama pemenang Cover Story “We Are The Champion” periode Februari-Maret lalu. Angler yang kini menetap di kota Kendari, Sulawesi Tenggara telah
mulai memancing sejak masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar. “Suhu memancing
saya adalah bapak saya” dan rupanya kegemaran untuk strike dibawa terus hingga
ia dewasa dan kini ia sering memancing bersama komunitas Jetz Angler, nama yang
berasal dari kata “Persaudaraan”. Spot mancing yang banyak ditemukan di kota
Kendari mereka datangi, sebut saja Batu Gong, spot Saponda Laut, Sawapudo, Kolaka
Utara, Kabupaten Wakatobi dan masih banyak lagi.
Jigging, dasaran, rinta adalah teknik mancing yang digunakannya dan pasti ia harus
menyiapkan metal jig, ikan hidup dan udang hidup sebagai umpannya.
Bicara soal teknik rinta, teknik ini seperti ngotrek, mata pancing yang digunakan
adalah bulu ayam atau kain dari sutra yang berfungsi untuk menarik perhatian ikan.
Kata rinta tersebut berasal dari bahasa Bajo yang artinya alat pancing untuk mencari
ikan umpan.
Penyuka tantangan mancing wildfishing, saltwater dan freshwater ini cuaca kurang
bagus adalah hal menjadi kendala saat mancing, ketika ditanya mengenai kendala
apa saja yang sering dihadapinya dalam memancing.
Berikut sedikit tips yang ingin om Adriansyah bagikan kepada para mania mancing
yang sering melakukan trip mancing ke laut yaitu selalu mengutamakan keselamatan, tetap ikut serta menjaga alam dan keindahan laut dengan cara menggunakan
perangkat pancing yang ramah lingkungan. Saat mancing harus sabar dan tidak
berhenti mencoba berbagai macam teknik mancing. Jika tiba-tiba ada badai saat
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mania mancing sedang berada di tengah laut, berlindung lah di pulau atau mencari
reef (karang) untuk menggantung jangkar. Jika sudah punya prediksi akan ada badai,
segeralah mencari perlindungan di pulau.
Selain tips diatas ada tambahan lain dari om Ariansyah agar menjadi perhatian buat
kita semua.
1. Periksalah keadaan jangkar kapal terlebih dahulu sebelum kita berangkat trip. Saat
badai datang, tidak boleh panik dan saat jangkar diturunkan pastikan jangkar benarbenar kuat tersangkut agar pada saat badai kita tidak ikut terbawa badai
2. Selalu menyiapkan peralatan safety seperti baju pelampung atau perahu cadangan.
3. Hubungi segera pihak SAR apabila dalam keadaan darurat.
Semoga kita semua selalu selamat dalam melakukan trip mancing kita. Selamat
memancing, salam strike!
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SIMPUL

M

emudahkan penggunaan pancing adalah salah satu tujuan dari penggunaan simpul ini, sehingga senar pancing tidak melilit ke
main line. Simpul ini hanya dapat digunakan pada mata kail yang memiliki lubang pada pangkalnya. Dropper Loop juga bisa
diaplikasikan untuk rangkaian pancing dengan mata kail lebih dari satu.

1.
3.

2.

1. Pegang senar menggunakan
tangan kiri dan kanan.
Kemudian pelintir loop senar
dengan sudut yang tepat sesuai
panjang loop yang diinginkan.

6.

4.

2. Pelintir senar sesuai
keinginan panjang senar yang
akan digunakan pancing, lalu
tarik pelintiran tersebut dan
usahakan membuat pelintiran
yang bagus (tidak tumpang
tindih).

7.
8.

6. Selanjutnya
masukkanlah pelintiran
tadi ke tengah lilitan.

7. Tarik lilitan secara perlahan
agar hasil pelintiran menjadi
rapih sampai simpul tertutup
rapat.

SIMPUL DROPPER LOOP

4. Buat lilitan
untuk menutup
senar.

3. Kendurkan
senar dengan cara
mempertemukan kedua
sisinya agar terjadi
pelintiran.
8. Masukkan
pangkal
(lubang)
mata kail
ke dalam
pelintiran
senar.

MEMUDAHKAN PENGGUNAAN PANCING

5.

5. Tambahkan
lilitan lagi dari
senar yang
ditutup tadi
menggunakan
jari tangan
dengan jumlah
lilitan sesuai
keinginan.

9.

9. Lalu sisipkan
ujung pelintiran
pada ujung mata
kail. Posisikan
pancing ke ujung
lilitan.

10.

10.
Rangkaian
siap
digunakan.
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S

ebelum para mania memancing khususnya memancing ikan mas, baiknya anda cek kondisi warna air untuk menentukan
varian umpan yang akan dibuat. Karena faktor warna air juga menjadi salah satu faktor untuk anda bisa sukses memancing.
Selanjutnya anda tinggal memilih jenis varian umpan yang dapat di mix untuk dijadikan umpan andalan. Pada edisi ini Mancing Mania (MM) akan memberikan varian umpan dengan varian telur asin. Umpan ini cukup efektif digunakan pada air yang
berwarna hijau.
Berikut bahan yang harus dipersiapkan:
1. 3 butir telur asin
2. 1 saset umpan djempol pandan wangi
3. 2 bungkus kara
4. 1 kaleng pacific queen
5. 2 ons kroto
6. 1 bungkus mie instan (pengeras)
7. Air panas secukupnya
Cara Membuatnya :
Langkah pertama persiapkan baskom plastik lalu haluskan pacific queen. Parut telur asin dengan menggunakan parutan keju.
Aduk hingga rata, setelah rata masukkan kara dan umpan djempol. Aduk kembali hingga rata jika kurang kalis tambahkan air
panas secukupnya.
Masukkan umpan ke dalam plastik kiloan lalu kukus hingga ± 10-15 menit. Setelah umpan dikukus lalu masukan kroto dan
aduk kembali. Jika umpan terlalu lembek, gunakanlah mie instan sebagai pengeras umpan. Umpan siap dipergunakan, selamat
mencoba.lndi

UMPAN TELUR ASIN

COCOK DIGUNAKAN DI AIR HIJAU
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TIPS PENTING DALAM

MANCING NYOBOK

M

ancing Nyobok merupakan
memancing dengan cara berendam atau memasukkan sebagian
tubuh ke dalam air. Apabila anda akan
mancing nyobok harus memperhatikan
beberapa hal antara lain :
1. Mengenai kondisi tubuh harus fit
atau prima. Karena kita akan berendam
didalam air agak lama.
2. Bila akan mancing nyobok anda
tidak boleh sendirian usahakan bersama
– sama, untuk mengantisipasi jika terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan.
3. Kenakan jaket pelampung, sepatu
yang tinggi, topi, kacamata dan pakaian
berlengan panjang, sun block. Kegunaan dari sepatu agar melindungi kaki
dari goresan batu karang, menginjak
bulu babi atau tersengat binatang laut
sedangkan topi, kacamata, pakaian
berlengan panjang untuk melindungi
kulit wajah dan tangan dari paparan
sinar matahari.

4. Mengetahui kedalaman air dan
struktur dasar perairan setiap kali
akan mancing di lokasi yang baru dan
tanyakan juga pergantian pasang surut
terbaru kepada penduduk setempat dan
pahami seberapa kuat arusnya
5. Jika anda hendak ngoyor di kedalaman yang lumayan dalam pastikan
tidak berada diareal dimana antara arus
bawah dan arus permukaan perbedaan
arahnya sangat ekstrem karena ini
berbahaya bagi keselamatan anda. Jika
terseret arus layaknya pohon tumbang
di air.
6. Anda harus mengetahui resiko yang
harus dihindari dan diwaspadai jika
mancing nyobok.
7. Tetaplah waspada terhadap gejala–
gejala yang timbul jika terjadi perubahan cuaca dan sudahi mancing sesegera
mungkin.lBerbagai sumber
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ROD RELIX BATTLE STAR 602

R

od terbaru dari produsen Relix, rod sambung 2 yang berbahan carbon dengan 7 buah cincin kualitas fuji
dan bisa digunakan untuk mancing kolam dan wild fishing. Harga rod ini kisaran Rp. 220.000,-.larp

Model number

Size

Line W.T

Battle star bs 602

180

8 - 15 lbs

M

MUSTAD TREEBLE HOOK 7794 DS

ustad treeble hook yang terdiri dari 3 mata kail menjadi satu dengan bahan stainless steel dan digunakan untuk mancing dilaut. Apabila anda menggunakan mata
kail ini harus berhati-hati dikarenakan ujung matanya sangat tajam. Harga treble
hook ini berkisar Rp. 250.000,-.lsmg
Model Number

Size

Treeble Hook 7794 DS

2/0, 3/0, 4/0

KAIZEN ROLLING SWIVEL KEIKO

F

ighting Belt Maguro terbuat dari bahan plastic/Grafite dengan bahan busa untuk memudahkan pemancing apabila strike ikan-ikan besar. Tersedia satu warna yaitu merah. Harga
kisaran Rp. 135.000,-.ldp
Model number		 Size
Rolling Swivel		 01, 02, 03, 04, 05 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
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TOPI KOBOI G TECH - SHINO

T

opi koboi ini bisa melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari, dan bisa digunakan
untuk segala macam aktivitas. Topi yang berbahan kanvas ini sangat nyaman digunakan, dan
tersedia hanya satu macam warna yaitu biru dongker.larp

ROD HAMMER HEAD LAVION

R

od keluaran Hammer Head ini merupakan rod sambung 2 dengan bahan
carbon dan warnanya yang menarik bisa digunakan di berbagai spot mancing
kecuali laut, rod ini buatan Korea serta terdiri dari 9 buah cincinnya berkualitas fuji. Harga rod lavion berkisar Rp. 725.000,-.lsmg
Model number

Length

Line W.T		 Lure W.T

Lavion LVS 602 MH

6’0’’

10 - 20 lb		 1/4 - 10z

REEL MAGURO AROWANA

R

eel spinning Maguro bisa digunakan untuk mancing alam liar dan kolam
dengan rotor tinggi kaku berbentuk segitiga, dengan sistem tarik super
serta berkekuatan tarik intensif, kekuatan pegangan aluminium dengan
eva handle knob, handlenya dapat diputar kekiri maupun kekanan, poros
utamanya berbahan stainless steel. Harga reel ini kisaran Rp. 275.000,-.ldp
Model number

Size												 Bearing

Maguro Arowana

1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000

5+1
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TOUR DE SOLO 100% NYOBOK

BERSAMA MATA PANCING
Solo - Jawa Tengah

K

ali ini Mata Pancing singgah di
kota Solo untuk meliput kegiatan
komunitas kita 100 % Nyobok.
Rombongan Mata Pancing tiba di Solo
Rabu 23 Maret 2016 dan rencananya
akan melakukan liputan di Solo di mulai
hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sampai
dengan Minggu 27 Maret 2016. Cerita
ini Saya mulai dari Sabtu 27 Maret 2016
pukul 04.00 WIB, dimana saya mulai
berangkat pagi hari menuju ke spot yang
telah di tentukan pada hari sebelumnya.
Saya bersama rombongan komunitas
100 % nyobok berangkat menuju Waduk
Gajah Mungkur yang terletak di Wonogiri
Jawa Tengah dengan perasaan gembira
senang dan bangga, karena kegiatan kita
diliput oleh stasiun televisi nasional yaitu
MNCTV dalam program Mata Pancing dan
ini baru pertama kalinya.
Kira-kira pukul 06.00 WIB saya sampai di spot Nglingi WGM dan menunggu
teman-teman berkumpul semua.Saya dan
sebagian dari teman-teman naik perahu
menuju ke Karamba ikan yang ada di
tengah-tengah untuk membeli bibit ikan
nila untuk acara tebar benih di sela-sela
acara nanti. Kita sebagai seorang pemancing tidak hanya bisa mengambil ikan di
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waduk saja akan tetapi kita juga harus
bisa memberikan kehidupan ekosistem
di waduk dengan cara menebar benih,
supaya habitatnya tetap terjaga sehingga
anak cucu kita kelak juga bisa merasakan
asyiknya memancing ikan.
Kurang lebih 2.000 ribu bibit ikan nila
yang kita beli yang akan kita tebar pada
waktu itu. Om Lastiyo dari Maguro dan
Jessica Andini host Mata Pancing ikut
dalam tebar benih ini. Setelah menebar
benih maka kita memulai memancing
ikan dengan tehnik nyobok dengan
target ikan nila. Mungkin tehnik nyobok
ini masih asing bagi sebagian angler di
Indonesia.Tehnik nyobok ini berasal dari
Solo dan membutuhkan konsentrasi serta
keberanian yang tinggi, karena kita harus
mencebur ke dalam air untuk mencapai
TIK (tempat ikan kumpul) tetapi jangan
lupa harus memakai pelampung untuk
keselamatan. Teman-teman yang sudah
dari pagi tadi datang dan sudah mulai
mancing sejak awal sudah mulai panen
strike.
Ini sangat membantu sekali untuk
mendapatkan gambar atau liputan Mata
Pancing. Jessica Andini yang awalnya
ragu-ragu atau gak berani nyobok

akhirnya memberanikan diri ikut nyobok
bersama saya dan teman-teman 100 %
nyobok. Sayang acara itu berlangsung
cuma setengah hari saja karena kita
harus pulang untuk mempersiapkan acara
selanjutnya yaitu GEMARIKAN (Gemar
Makan Ikan) suatu program pemerintah
untuk mengenalkan atau menggalakkan
anak-anak usia dini gemar makan ikan di
Car Free Day kota Solo.
Puncak dari rangkaian Tour De Solo
Mata Pancing, Maguro dan 100 % nyobok.
Terima kasih buat Om Lastiyo dan Maguro
yang sudah memfasilitasi kita semua.
Terima kasih buat MNCTV dan Mata
Pancing yang sudah meliput kegiatan
kita selama di Solo. Terima kasih buat
semua teman-teman yang tidak bisa Saya
sebutkan satu persatu yang telah ikut
membantu sehingga acara ini berjalan
dengan lancar dan sukses tanpa ada
halangan apapun. Salam Nyobok…….
WoooohJooooosh lnunu nugraha
Foto para peserta yang sedang mancing
nyobok.
NUNU
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MANCING BARENG ALUMNI

BERBAGAI ANGKATAN
Pemancingan Menteng Harapan - Jakarta Timur

K

omunitas mancing yang tergabung
di bawah naungan Ikatan Alumni
SMAN 72 (IKASA 72) Jakarta, mengadakan acara (event) lomba mancing
untuk yang kedua kalinya, kegiatan
tersebut diselenggarakan pada hari
Minggu, tanggal 3 April 2016, di Kolam
Pemancingan Menteng Harapan, Banjir
Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, yang
berbatasan dengan tembok Kota Mandiri
Harapan Indah, Kota Bekasi.
Dalam kata sambutan pada Lomba
Mancing Kedua, pemrakarsa/koordinator
pelaksana Bapak Prihantoro, mengatakan
bahwa kegiatan ini sebagai ajang silaturahim “lintas angkatan” banyak kegiatan
yang telah dilaksanakan di antaranya
seminar, futsal, buka bersama di bulan
Ramadhan, asuransi jiwa kepada alumni,
saling berbagi atau saling menolong bagi
rekan-rekan alumni, beasiswa, kegiatan
rohani dan lain-lain.
Antusiasme para Alumni untuk hadir
dan mengikuti lomba cukup tinggi, ada
beberapa diantara mereka yang tersesat
untuk menuju ke kolam pemancingan,
perhatian peserta tertuju memasuki
kawasan hunian atau pusat perbelanjaan
di Harapan Indah, setelah berpusing|edisi #260 38
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pusing mengelilingi kawasan Harapan
Indah. Ternyata lokasinya di luar tembok
di pinggir BKT sisi sebelah Timur.
Jalannya lomba cukup seru. Tepat
pukul 10.00 WIB koordinator pelaksana
Prihantoro menyatakan lomba dapat
dimulai. Dengan satu komando, pancing
saling dilontarkan ke dalam kolam.
Huuup di sana-sini para peserta lomba
nampak sedang menaklukan satwa air
tawar yang mirip dengan piranha. Yakni
ikan bawal air tawar. Setengah jam
kemudian terlihat di lapak 21 yang
ditempati oleh Gustaf, Angkatan 1987,
dapat mengangkat ikan bawal dengan
bobot 3,64 kg.
Dalam setengah perjalanan lomba
menuju pukul 13.00 WIB, Panitia menyelenggarakan doorprize bagi peserta lomba yang dapat mengangkat ikan dalam
hitungan waktu yang telah ditentukan
oleh Panitia berupa merchandise, seperti
topi dan gantungan kunci dan pemberian
uang tunai dari panitia pelaksana sebesar
Rp. 300 ribu bagi peserta yang dapat
mengangkat ikan berpita dan Rp. 150
ribu bagi yang dapat mengangkat ikan
seberat tiga (3) kilogram lebih. Hingga
acara lomba berakhir, ikan yang diidam-

kan oleh peserta tidak dapat dinaikkan
dari kolam.
Pascalomba galatama bawal dilanjutkan dengan acara makan siang bersama
bersambung dengan pembagian hadiah
bagi peserta yang dapat mengangkat
dan mengumpulkan ikan terbanyak yang
dinilai berapa berat yang mereka peroleh. Adapun peringkat para juara lomba
adalah sebagai berikut :
1. Juara I David, Angkatan 1993 dengan
jumlah/bobot seberat 15,36 kg.
2. Juara II Julius, Angkatan 1995 dengan
perolehan berbobot 13,14 kg.
3. Juara III Ardi, Angkatan 1997 dengan
jumlah/bobot 10,62 kg.
Pada penutup acara Pembina IKASA 72
Bapak Irsyad dan Koordinator Pelaksana
memberikan pesan dan kesan bahwa
untuk saling berkomunikasi sesama Alumni
dapat mengakses pada jaringan yang
telah diterbitkan di dunia maya, yakni
www.ikasa72.or.id, sehingga para Alumni
dapat memperoleh berbagai informasi
dan berinteraksi dari Pengurus kepada
anggotanya maupun sesama alumni
untuk saling berbagi informasi dan salam
kompak!.lsubagyo slamet

Peserta berhasil naikkan bawal

Foto bersama para alumnie wanita
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MANCING PINGGIRAN

DAFTAR CUMA 1000 PERAK
Pantai Wisata Marina - Semarang

omunitas mancing kota Semarang
mengadakan festival mancing pinggiran yang diselenggarakan Minggu 27
Maret 2016, di pantai wisata marina Semarang, acara ini dalam rangka ingin mengumpulkan para pemancing Semarang, kami
mengumpulkan pemancing hanya dengan
biaya pendaftaran 1000 rupiah, bertujuan
dengan biaya 1000 rupiah itu para pemancing dapat mengikuti dari kelas bawah,
menengah bahkan kalangan atas dan
bertujuan pelestarian laut di area Semarang, dengan cara memancing tidak dengan
membuang sampah di laut. Acara festival
mancing ini bekerjasama dengan aneka raya
pancing sebagai sponsor utama serta pihak
pengelola pantai wisata marina.
Acara yang diikuti kurang lebih sekitar
400 orang, piranti pancing yang digunakan
para pemancing beragam mulai dari kelas
sederhana maupun termahal, serta tehnik
yang digunakan oleh para peserta festival
mancing pinggiran menggunakan tehnik
koncer dan juga casting. Pada festival
mancing pinggiran ini terlihat para peserta
mendapatkan beragam ikan diantaranya:
ikan sembilang, ikan tigowojo, kiper, kerapu
kerang kerong. Tidak ada kendala yang
dihadapi ketika festival mancing pingguran
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ini sedang berlangsung karena panitia sudah
mendapatkan ijin dari polsek dan polrestabes sekitar. Para pemancing begitu antusiasnya mereka sangat senang dengan diadakan
nya acara mancing ini karena melihat
dengan terjangkaunya nominal pendaftaran
dan banyaknya hadiah yang diberikan oleh
panitia, peserta mengharapkan diadakannya
acara seperti ini, karena semua pemancing
bisa kumpul guyub mancing bareng.
Berbagai macam hadiah untuk para
pemenang dan juga hadiah hiburan yang
diberikan oleh pihak sponsor diantaranya
shimano, hinomiya, relix, starlit. Produk
yang diberikan antara lain Shimano Stradic
4000 FJ, Shimano Aernos 4000 FA, Shimano
Sedona 4000FD, Joran Relix Vigorous 702,
Joran Hinomiya Leopard 180, Joran Starlit
Big Bass 180 untuk para pemenang, sedangkan untuk hadiah hiburan diantaranya
umpan hinomiya premium x, topi hinomiya,
hinomiya green multi purpose bag, tas
hinomiya, tas relix, reel bag relix, senar
relix focus pike.
Tanggapan dari pihak sponsor mengenai
acara ini sangat puas dengan konsep acara
panitia, dan sponsor akan mengadakan
acara seperti ini di tahun yang akan datang.
Dalam event ini ada tiga penilaian untuk

jadi pemenang antara lain kelas terberat landbase, species kakap/kerapu, species rucah,
rejung, species omzet rejung.
Dan inilah daftar para pemenang festival mancing pinggiran Semarang tahun 2016 :
Juara 1: ikan sembilang ( 606, 679 gr ) atas nama Sugiyono, Semarang mendapatkan produk Shimano Stradic 4000 FJ
Juara 2: ikan ketapu ( 578,329 gr ) atas nama Ilham Nur, Semarang mendapatkan
produk Shimano Aernos 4000 FA
Juara 3: ikan kerapu ( 279,320 gr ) atas nama Teman MMC, Cirebon mendapatkan
produk Shimano Sedona 4000 FD
Juara species
Species kakap/kerapu: ( 231,048 gr ) atas nama Paiman, Semarang mendapatkan
produk joran Relix Vigorous 702
species rucah, rejung: ( 221,359 gr ) atas nama Teman Angler, Bekasi mendapatkan produk joran Hinomiya Leopard 180
spesies omzet rejung: ( 5 ikan ) atas nama Tjondro Purnomo, Semarang mendapatkan produk joran Starlit Big Bass 180
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SHIMANO OPEN HOUSE

EVENT BESAR PARA ANGLER

Medan - Sumatra Utara

inggu 06 Maret 2016, produsen
ternama Shimano kembali
mengadakan Shimano Open
House. Kali ini kota Medan yang menjadi tuan rumah Shimano Open House.
Bertempat di hotel Santika Dyandra
Medan, beberapa persiapan yang dilakukan oleh panitia mengenai event ini
diantaranya adalah publikasi melalui
media sosial dan selebaran. Kemudian
menentukan diskon yang menarik bagi
pengunjung yang datang.
Tema Shimano Open House Medan
yaitu mempererat tali silahturahmi
antara pemancing dengan produsen
Shimano. Untuk penyelenggaraan di
Medan panitia menyiapkan sebanyak
24 orang yaitu: Eddy Susanto, Ida,
Antonius, Reni, Ahon W, Wati, Kie Yong,
Rini, Anga, Kiki, Christyoko, Murni,
Jumin, Melly, Abed, Frince, Putra, Heri,
Pardede, Hanafi, Nunung, Sury, serta
Perwakilan dari Aneka Raya Pancing
Bapak Ridwan, Perwakilan dari Shimano
Mr. Lim Ee Tat, Cindy.
Tepat pukul 13.00 Shimano open
house dikota Medan dibuka oleh Mr. Lim
Ee Tat perwakilan dari Shimano. Piranti
yang dipamerkan antara lain Joran,
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Reel, Senar, Lure, Mata pancing serta
Aksesoris (sepatu, sandal, baju, kacamata dan tas).
Pada acara ini panitia juga memberikan diskon up to 50%, paket menarik
goodie bag dengan harga khusus serta
memberikan hadiah utama berupa reel
Twin Power.
Pengunjung yang datang berasal dari
Aceh, Medan sekitarnya dan Pekanbaru.
Piranti yang sering dicari pengunjung
adalah reel, rod dan aksesoris. Shimano
juga memberikan pelajaran cara menggunakan reel elektrik.
Mengenai tanggapan dari para pengunjung mengenai acara ini sangat positif
dan sangat antusias dengan acara yang
diadakan. Suasana acara saat itu sangat
meriah dan acara ini juga sebagai ajang
melepas kangen antara pemancing
senior dan junior yang sudah lama tidak
bertemu. Perbedaan antara Shimano
Surabaya dan Medan tidak begitu signifikan hanya undangan yang Medan buat
kalangan grosiran dan eceran.lseperti
yang diceritakan oleh Yoko kepada
redaksi mm
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himano galatamania with Aneka
Raya Pancing kembali diselenggarakan pada hari Minggu 10 April
2016 di pemancingan galatama Pantai
Indah Kapuk. Event ini diikuti sebanyak
124 peserta memenuhi seluruh lapak
yang disediakan oleh panitia. Untuk
event ini pemancingan Pantai Indah
Kapuk bekerjasama dengan Aneka Raya
Pancing dengan produk ternamanya
Shimano. Para peserta berlomba memperebutkan ikan induk terberat dengan
hadiah induk terberat pertama sebesar
55 jt+Shimano Stella 3000 FE+trophy
dan 5 hadiah utama lainnya serta 3
hadiah hiburan tambahan.
Dalam keterangannya, William selaku
pengelola Pantai Indah Kapuk menuturkan ada beberapa faktor mengapa
perhelatan ini dapat terselenggara
sesuai harapan antara lain karena
jalinan pertemanan yang telah dibina
sekian lama, dimana hampir sebagian
besar peserta merupakan kawan baik.
Kemudian dari segi hadiah tergolong
cukup besar bila dibandingkan dengan
biaya pendaftaran yang relatif murah.
Sedangkan menurut pihak panitia PIK
diwakili oleh Ikhsan menceritakan, ani-

SHIMANO GALATAMANIA

EVENT BANJIR HADIAH
Pantai Indah Kapuk
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mo peserta untuk lomba kali ini cukup
tinggi, karena nama besar Shimano plus
hadiah yang diberikan tentunya.
Akibat dari membludaknya calon
peserta ini, dengan berat hati pihak
panitia sampai harus menempatkan
sekitar 40an orang dalam daftar tunggu.
Disampaikan pula oleh Bpk. Amin selaku
perwakilan dari ARP para peserta
benar-benar dimanjakan dengan berbagai hadiah tanpa harus memenangkan
lomba. Cukup dengan mengisi kuesioner
pun bisa dapat hadiah, begitu juga
dengan membeli produk, ikan lagu atau
dari lucky draw. Pada acara ini juga
terdapat lelang produk Shimano rod dan
reel dalam jumlah yang terbatas dan
dengan harga spesial.
Jalannya lomba dimulai tepat pada
pukul 12.00 WIB, seiring dengan itu
tampak kesibukan peserta diikuti
dengan berbagai ekspresi yang muncul
dari wajah masing-masing pemancing.
Umumnya sih wajah penuh harapan
untuk bisa mendapatkan ikan induk
terbesar. Suasana lomba semakin
terasa semarak dengan iringan lagu-lagu dangdut dari band Alexa. Tak lama
kemudian para peserta silih berganti

mendapatkan strike.
Pada lomba kali ini para peserta tidak
hanya didominasi oleh pemancing pria,
namun terlihat beberapa pemancing
wanita yang ikut meramaikan gelaran
Shimano galatama PIK ini diantaranya

Foto para peserta yang mendapatkan hadiah
dari shimano.
DANARDHANA
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terdapat Ibu Puji, Ibu Magic dan Ibu
Cahaya (dua terakhir nama julukan).
Mereka ini tidak sendiri, melainkan
masing-masing peserta wanita ditemani seorang cady yang begitu telaten
melayani semua keperluan yang dibutuhkan.
Seperti yang nampak dilakukan oleh
Bang Cepi dan Bang Mansyur. Ibu-ibu
ini tampak percaya diri dengan kemampuan teknisnya selain didukung dengan
peruntungan yang bagus tentunya. Di
sela-sela jalannya lomba ke sibukan
tidak hanya nampak pada para peserta.
Pihak panitia seperti mas Iwan dan
rekan juga tidak kalah sibuk mengawasi, mencatat serta mengumumkan
perolehan sementara dari para peserta
lomba. Ikhsan menyampaikan ke penulis
ini merupakan kerja tim untuk memberikan pelayanan terbaik buat peserta.
Saatnya tiba pukul 18.00 WIB dimana
merupakan batas akhir waktu lomba.
Entah berkaitan atau tidak dengan
peringatan hari Kartini yang jatuh pada
bulan April, panitia mengumumkan
juara 1 diraih oleh kartini galatama
yaitu Ibu Cahaya dari Tangerang. Merupakan prestasi tersendiri karena dunia

mancing identik dengan para lelaki.
Selamat buat seluruh pemenang
dan juga panitia yang telah sukses
mengadakan sebuah event besar
dengan menghadirkan kesan prestice,
kebanggaan, kepuasan dan tentunya
dapat dikenang oleh seluruh peserta.
ldanardhana

Foto para pemenang lomba mendapatkan
hadiah uang tunai.
DANARDHANA
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erkesempatan datang ke sebuah
kota di daerah Jawa Tengah,
tepatnya kota Salatiga adalah
kesempatan yang tak mau disia-siakan oleh Mancing Mania (MM) untuk
mengunjungi kediaman seorang bapak
pengrajin entul (piranti yang ada di
ujung joran tegek yang terbuat dari
baja, berbahan lentur dan kuat-red). MM
pun menyempatkan diri untuk berkunjung
ke pengrajin eceng gondok, toko pancing
yang cukup dikenal di Salatiga, dan pasti
tidak ketinggalan menikmati kuliner khas
Salatiga serta trip mancing yang tidak
kalah mengesankan yaitu Danau Rawapening.
Setibanya di Salatiga, Rachmad Wahjoe
menyambut hangat kedatangan MM.
Pemandangan yang mengesankan pada
saat melihat Gunung Merbabu, Gunung
Telomoyo dan Gunung Ungaran berjejer
mengelilingi setengah bagian Danau
Rawapening.
Sore hari pukul 15.30 menjadi jadwal
MM untuk pergi mancing di Rawapening
bersama Rachmad Wahjoe, Rizky Bastanta
dan Sarju. Rintik hujan menemani kami
saat itu, berjalan menyusuri tanggul yang
licin menjadi tantangan untuk MM.

BERKUNJUNG KE MARKAS

GABUS RAWAPENING
Salatiga - Jawa Tengah
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Foto rachmad Wahjoe saat casting
menggunakan baju anti airnya.
MM

Setibanya di lokasi yang dirasa menjadi
tempat tinggalnya predator air tawar,
kami langsung casting ke titik-titik
potensial. Namun rintik hujan yang tidak
kunjung reda seakan mengisyaratkan
kami untuk kembali ke Rawapening di lain
waktu.
Keesokan lusa setelah semua jadwal
kunjungan kerja selesai, sore harinya MM
ditemani Rachmad Wahjoe, Sarju, dan

mas Budi menyambangi kembali lokasi
di hari pertama. Awan mendung terlihat
di kaki gunung membuat kami khawatir
hujan akan turun kembali seperti hari
kemarin, namun perlahan cuaca berubah
cerah.
Kali ini kami mulai memancing pukul
4.00 sore, berbekal piranti pancing
baitcast dan spinning yang disenjatai
dengan soft froggy kami berpencar dan
mulai casting ke titik yang terlihat adanya
tenggakan ikan. Berbeda dengan kami
yang mancing landbase, om Rachmad
Wajoe berbekal pakaian mancing anti
airnya mancing dengan teknik nyobok.
“Baju ini membantu sekali saat memancing nyobok mas, tidak akan kemasukan
air” Ujar Rachmad Wahjoe. Namun bahan
pakaian yang kedap udara tersebut justru
membuat tubuh om Rachmad bercucuran
keringat karena hawa panas pada saat
memakainya.
Setelah beberapa jam MM fokus melemparkan lure, tiba-tiba Sarju memanggil
dan ketika MM sampai dihadapannya, ia
langsung menunjukan ikan gabus sepanjang kurang lebih 15 cm. “Wiih, asiikk”
ujar MM sambil mengabadikan hasil
tangkapan pertama Sarju. Selanjutnya
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MM casting kembali sambil berharap bisa
berhasil bertatapan dengan predator
Rawapening.
Ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh para mania pemula, yaitu pada
saat memancing di daerah danau, rawa
ataupun sawah, gunakanlah perlengkapan
keselamatan tambahan seperti sepatu
boot untuk melindungi kita dari gigitan
ular yang sewaktu-waktu dapat melewati
area yang kita lewati. Persiapkan pula
topi untuk melindungi kita dari sengatan
matahari.
Gunakanlah celana panjang dan baju
lengan panjang, karena hal tersebut bisa
mencegah gigitan nyamuk dan serangga
lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi para mania saat memancing.
Hari semakin gelap, melihat segerombolan bebek yang digiring pulang menjadi
hal yang tidak bisa didapatkan di Jakarta.
Rupanya masih ada keberuntungan dipihak Sarju, tiba-tiba terdengar teriakan
“Strike !!!”. Ikan gabus yang lebih besar
berhasil didaratkan oleh Sarju, “Umpan
saya sudah berkali-kali disambar di titik
itu, tapi belum hook up.” Ujar Sarju.
“Keberuntungan dalam memancing itu
memang perlu ya om?” tanya MM. “Ya

perlu, walaupun casting berkali-kali kalau
belum beruntung ya tidak berhasil mas”
Jawab Sarju.
Apa boleh dikata, adzan maghrib sudah
diserukan dan kami harus kembali pulang.
Walaupun tidak bisa berkenalan langsung
dengan predator Rawapening, namun
suasana Rawapening akan berkesan
selamanya.lmm

Sarju melakukan selfie setelah berhasil
mendapat gabus.
MM
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MENGINTIP HOME INDUSTRI

METAL JIG & POPPER

Siak Jig & Popper

B

agi para mania khususnya penggemar mancing laut, siapa yang tidak
tahu pada lure metal jig & popper.
Lure yang satu ini bisa digunakan ketika
kita sedang mancing dengan teknik jigging
dan popping. Banyaknya jenis dan model
dari metal jig dan popper, membuat
masing-masing metal jig atau popper
memiliki fungsi yang berbeda pada tiap
actionnya. tinggal para mania menentukan sesuai kebutuhan saat jigging dan
popping.
Perkembangan olah raga mancing
dengan teknik jigging dan popping
tidaklah meredup di Indonesia, hal ini
terbukti dengan banyaknya pelaku usaha
dalam pembuatan umpan metal jig. Baik
yang produksi rumahan, industri ataupun
importir dari luar negeri. Seperti salah
satu produksi rumahan yang berasal dari
Depok. Siak Jig & Popper, merupakan
sebuah merek asli buatan dalam negeri.
Meski olahan dalam negeri, untuk hal kualitas tidak kalah jika dibandingkan dengan
buatan luar dengan merek kenamaan.
Menurut Trimo aka Ireng, nama Siak
sendiri diambil dari nama jalan tempat
produksi lure. Alasannya agar mudah
diingat. “Kita produksi dengan alat dan
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mesin custom seperti yang kamuliat ini,”
ujar Ireng sambil menunjuk mesin oven
kepada Mancing Mania (MM). Bahkan MM
mendapatkan penjelasan dan gambar eksklusif untuk pembuatan metal jig. Ireng
menjelaskan bahwa langkah awal dalam
pembuatan metal jig ialah pemilihan
material lempengan timah mesti bagus
kualitasnya.
“Awalnya persiapkan kawat stainless
steel dengan menyesuaikan panjang
cetakan dan buat tempat cetakan sesuai
berat metal jig dan model. Selanjutnya
masak timah hingga mencair lalu tuang
ke cetakan,” tahap mencetak telah
selesai ujar Ireng. Selanjutnya masuk
dalam proses finishing. Setelah metal jig
dikeluarkan dari tempat cetakan, selanjutnya dikikir, poles dan pemberian warna
(bisa request warna). Untuk membantu
proses pengeringan metal jig dimasukan
ke dalam oven.
Lain halnya ketika membuat popper,
“sangat berbeda antara pembuatan
metal jig dan popper. Proses bubut bisa
memakan waktu 1 jam jika design dari
popper yang akan dibuat sedikit rumit
modelnya,” jelas Ireng. Pemasaran metal
jig Siak sudah tembus hingga Australia,

walaupun usia dalam menggeluti usahapembuatan metal jig dan popper masih
tergolong muda, yaitu 2 tahun. Bahkan
para mania atau toko pancing dapat membawa gambar atau contoh untuk dibuatkan metal jig atau popper yang diinginkan
dan setiap metal jig yang dibuat telah
diuji di perairan Bali.lndi

Foto saat metal jig dalam proses oven setelah
di cat
NDI
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TOKO PANCING TERLENGKAP

DAN TERTUA SEJAK 1970
Toko Rejeki Nelayan
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R
Toko Rejeki Nelayan, Medan
Jl. Merbabu No. 6 B-C Medan
Telp (061) 415 9003

ejeki Nelayan merupakan salah
satu toko pancing yang paling lama
berdiri sejak tahun 1970. Ditahun
1993 toko ini pindah ke jalan Merbabu.
Dengan menempati ruko 2 lantai dengan
luas ± 280 m2 dan merupakan salah satu
toko pancing terlengkap di kota Medan
yang melayani kebutuhan piranti pancing
yang komplit untuk para mania. Mulai
dari kebutuhan mancing kolam, laut,
danau dan lainnya. Bahkan perlengkapan

piranti mancing lainnya dapat dengan
mudah ditemukan terpajang di display
showroom.
Dengan desain showroom yang menarik
dan ruangan yang lebih leluasa sewaktu
berkunjung untuk melihat produk piranti
pancing yang akan customer beli, para
karyawannya dibekali ilmu teori dan praktek yang diberikan agar dapat melayani
customer secara baik dan mampu memberikan masukkan akan kebutuhan yang
diperlukan oleh customer.
Toko buka setiap hari senin-sabtu mulai
dari jam 08.30-18.00. Toko ini melayani
penjualan grosir maupun ecer, untuk
penjualan grosir melayani wilayah Medan
dan sekitarnya. Rejeki Nelayan memberikan promo khusus untuk produk tertentu,
dan juga sebagai sponsor dalam lomba
mancing. Produk yang terdapat ditoko ini
antara lain: Shimano, Exori, Relix, Shino,
Daiichi, Carbon, Ultimate dan lain-lain.
Keunggulan dari toko memberikan
fasilitas service dan reparasi produk.
Ditoko ini pula hanya menyediakan spare
part piranti pancing produk Exori saja.
Produk yang ditawarkan ditoko ini mulai
dari yang termurah sampai dengan yang
mahal.lmm
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TRANSPARENT EEL LARVA, UNIK
NAMUN BERACUN

Memiliki bentuk tubuh yang agak pipih dan transparan, pastinya akan sangat sukar untuk dilihat oleh manusia terutama pada
saat hewan ini berenang-renang di dalam air. Transparent Eel
Larva merupakan larva dari beberapa belut air tawar dan belut
laut.
Larva belut ini akan berubah ke tahap Glass Eels (kulit transparan), Elvers (Meningkatnya pigmentasi), dan terakhir Juvenile
(disebut juga belut kuning). Tahap larva ini berlangsung sekitar 3
bulan lebih dalam 1 tahun.
Larva belut ini bisa masuk kedalam saluran air keran/sungai.
Darahnya beracun untuk manusia dan mamalia lainnya dan

dapat menyebabkan kram otot yang mempengaruhi jantung.
Oleh karena itu pastikan para mania merebus air terlebih dahulu
sebelum meminumnya, atau pastikan para mania minum air
dalam kemasan yang tersegel.l(http://www.hoaxorfact.com/
Health/beware-of-the-transparent-animal-living-in-yourdrinking-water-facts.html)
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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

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

Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

Info Lomba Mancing

1. Pessel Fishing Tournament 2016, Painan Sumatera
Barat . Tanggal 14-15 Mei 2016 Untuk Kategori
kelas profesional, kelas traditional, pinggir pantai/
dermaga. Info lebih lanjut hubungi: Mas jun (0857
8193 8500) atau buka website www.forumkamifc.
com.

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.

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

2. Shimano Open House Jakarta, Minggu 15 Mei
2016, Tempat Hotel Ciputra Jakarta Ruang Victory
2 lantai 6. Jam 10.00-18.00 Wib.
3. Trip P. Tunda Bersama Dunia Pancing Gunung
Sahari, Tanggal 01 Mei 2016, Tiket Rp. 700.000,-/
orang. Info lebih lanjut hubungi Dunia pancing
gunung sahari. Telp (021) 645 9649.
4. Lomba Mancing Harian, tanggal 22 Mei 2016, tiket
Rp. 1.000.000,-/orang, Tempat Pemancingan Telaga
Putera, info lebih lanjut hubungi IFT (021) 5694
2504 .

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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PROFILE

H

obi mancing yang digeluti Bambang
Wijanarko aka Benggol, nampaknya
membuahkan peluang bisnis bagi
dirinya. Menekuni dunia memancing sejak
duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga
kini dirinya terbilang sukses menjadi penggelut usaha bisnis mancing. Dalam pepatah dulu
mengatakan bahwa dalam menggeluti pekerjaan alangkah bahagianya jika berkenaan
dengan hobi yang ditekuni. Mungkin istilah
ini sangat tepat menggambarkan Benggol.
Berawal dari hobi mancing, baik itu mancing
di laut maupun kolam pemancingan.
Seiring berjalannya waktu dan keahlian
dalam meracik esen, maka dirinya mulai
beralih menekuni usaha esen oplosan alias
esen yang siap digunakan untuk memancing.
Sudah banyak pelanggan yang memesan
dalam jumlah banyak, baik sekitaran Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Timur dan dua provinsi
di Sumatra. Tidak hanya pemancing, toko
pancing juga sudah banyak yang meminta
order esen oplosan yang dibuatnya. Nama
oplosan dengan merek Dua Kail juga memiliki
arti tersendiri. Berawal dari kegemaran berat
pada galatama patin, yang kala itu hanya
diperkenankan menggunakan dua buah mata
kail pada rangkaian yang digunakan. Nah dari
situlah tercetus ide untuk menamakan merek

dagangannya dengan nama oplosan Dua Kail
spesial untuk galatama, baik galatama ikan
mas, patin, lele maupun bawal. Bahkan
para mania bisa memesan aroma esen
oplosan sesuai keinginan, asalkan memenuhi
persyaratanpengambilan.“Butuh perjuangan
untuk bisa mencapai diposisi saat ini, selain
bergabung dan aktif di beberapa komunitas
atau klub mancing, Saya mencoba untuk
netral dan sebisa mungkin untuk support. Ya,
hitung-hitung sekalian promosi produk baru
atau varian oplosan baru,” ujar Benggol.
Benggol menambahkan bahwa tips untuk
yang akan menggeluti hobi plus mencari
peluang bisnisnya, mulailah untuk banyak
bergaul dengan pemancing ataupun klub
atau komunitas mancing dan para pemilik
toko serta kolam pemancingan. Artinya selain
memancing disuatu kolam pemancingan galatama, nah disitulah peran kita untuk bersosialiasi. Jangan hanya terpaku di tempat duduk
atau lapak sambil menunggu strike saja.lndi

HOBI MANCING SEKALIGUS

MENJADI PELUANG BISNIS
BambangWijanarko aka Benggol
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WARTA CLUB

S

STRIKE BATTLE 2 KUMPULKAN

24 TIM SIAP BERTARUNG

Anak Empang Fishing Club

etelah sukses mengadakan Strike
Battle 1, di pemancingan Mina
Puri dengan sistem galapung. Anak
Empang Fishing Club kembali mengadakan
event lanjutan. Kali ini event diadakan
di kolam galataman ikan mas. Dengan
menggandeng FIGAS (Fishing Galatama
Society), Strike Battle 2 dilaksanakan
di Pemancingan Telaga Karawang, Jawa
Barat. Sebanyak 24 tim yang terdiri dari 4
peserta mancing turut dalam Strike Battle
2 Anak Empang dan FIGAS.
Minggu, 10 April 2016, Strike Battle 2
dilaksanakan dengan ramainya peserta
yang datang dari Bandung, Jakarta,
Karawang, Bogor dan Tangerang. Untuk
dapat mengikuti acara ini tiap tim
dikenakan biaya sebesar Rp. 1,2 juta. 96
lapak dari 98 lapak yang tersedia terisi
penuh oleh peserta Strike Battle 2. Lomba
dimulai pukul 11.00-16.00. Umpan yang
digunakan hanya ongol-ongol atau acid
dan pelet saja. Peserta menempati lapak
yang akan diundi secara fair, 2 pemancing
di lapak kecil berdampingan dan 2 pemancing di lapak besar berdampingan.
Selain mempersiapkan hadiah untuk
juara ikan induk, ikan terbanyak dan ikan
merah, panitia juga memberikan kategori
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WARTA CLUB
juara tim, dimana ada perhitungan poin
dalam setiap perolehan ikan. Seperti,
ketika juara induk terberat 1 berhak atas
35 poin, induk 2 berhak atas 25 poin,
induk 3 berhak atas 10 poin, ikan merah
berhak atas 15 poin, ikan terbanyak tim
1 dari gabungan 4 lapak berhak atas 30
poin, ikan terbanyak tim 2 berhak atas 20
poin, ikan terbanyak tim 3 berhak atas 10
poin dan setiap ikan Induk 6 kg-up yang
tidak nominasi/juara berhak atas 2 poin.
Selain hadiah uang yang telah dipersiapkan, panitia juga banyak memberikan undian doorprice yang tidak kalah
menarik. Seperti ikan balap, handphone,
majalah Trubus, pemberian pelet bom
dan esen oplosan. Hingga berakhirnya
lomba, keluar sebagai juara induk 1 ialah
Team MIMPI. Juara induk ke 2 diperoleh
JDFC dan induk ke 3 diperoleh Team MR.
X. Untuk perolehan ikan terbanyak atau
prestasi lapak kecil didapat Team SMG
dan lapak besar diperoleh Team Umpan
Bawal DAM.lndi

DAFTAR JUARA :
Juara Tim 1

Mimpi FC

51 poin

2.800.000 + trophy & piagam

Juara Tim 2

Kommando 417

50 poin

2.400.000 + trophy & piagam

Juara Tim 3

SMG

36 poin

2.000.000 + trophy & piagam

Induk Terberat 1

Mimpi FC

9,25 kg

1.900.000 + trophy

Induk Terberat 2

JDFC

9,15 kg

1.500.000 + trophy

Induk Terberat 3

MR. X

9,10 kg

1.000.000 + trophy

Induk Ikan Merah

Salman

5,30 kg

1.200.000 + trophy

Total Terberat Kecil

SMG

65,80 kg

600.000 + trophy

Total Terberat Besar

Umpan Bawal DAM

63,05 kg

600.000 + trophy

Ikan 6 kg up Terbanyak

Umpan Bawal DAM

12 ekor

400.000 + trophy
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