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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi umat muslim diseluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa. Serta pada beberapa waktu lalu, warga DKI Jakarta telah melaksanakan Pilkada Putaran Kedua. Di bulan ini pula ada sebagian toko pancing bekerja sama
dengan beberapa komunitas mancing mengadakan trip mancing bersama maupun lomba mancing baik yang diadakan di kolam
pemancingan atau di laut. Pada edisi kali kami akan membahas mengenai fokus mancing sidat yang belum diketahui oleh semua
pemancing, trip mancing di Pulau Panjang, Pulau Tunda, serta event Mustad Ma Omah Fun Fishing, IFT Four Strike, pemancingan
Shimano Galatamania 2017, Fun Fishing SMA 72 Jakarta, dan masih banyak yang dibahas. Silahkan membaca....
Redaksi

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Indigo, Bima. Desain Grafis: Indigo.
Koresponden: 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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B

agi sebagian warga Jakarta pasti
sudah tak asing lagi mendengar
wisata pulau harapan. Objek
wisata ini terkenal dengan perairan
warna biru yang cantik dan Gugusan
terumbu karang yang bervariasi. Pastinya sungguh mengasyikkan jika bisa
menghabiskan waktu liburan ke kawasan
ini. Tak hanya bisa menikmati keindahan
dari tepi pantai, tapi para mania juga
bisa menikmati dari bawah laut dengan
snorkeling ataupun dengan kegiatan
mancing.
Nah pada beberapa waktu lalu, salah
satu komunitas mancing yaitu Jak Angler
berkejasama dengan Ancol Angler mengadakan “Open Trip Pulau Harapan 2017”.
Ini merupakan bagian program dan kegiatan tahunan yang diadakan oleh komunitas Jak Angler. Alasan memilih lokasi
ini karena bisa dijangkau dari berbagai
wilayah Jabodetabek, serta keindahan
laut dan tentunnya saja beragam ikan
yang ada. Pada event ini, JAK Angler juga
berkejasama dengan komunitas Ancol
Angler.
Diawali dengan suasana Jakarta yang
cukup terang, para peserta yang sudah
diiformasikan oleh panitia berkumpul

OPEN TRIP PULAU HARAPAN

2017 WITH SMG GROUP
Pulau Harapan - Kep. Seribu
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Salah satu peserta mendapatkan ikan Tenggiri
ukuran besar.
JAK ANGLER

di dermaga kali adem pada hari Jumat
sekitar pukul 3 sore dan berlanjut untuk
menuju Pulau harapan. Waktu yang di
tempuh sekitar 3 jam perjalanan. Sesampainya di lokasi, para panitia mengumpulkan peserta sekaligus membagikan lokasi
kamar dan memberitahukan mengenai
event mancing yang diadakan besok pagi.

Sekitar pukul 6 pagi dan sesudah
menyantap sarapan pagi, para peserta
pun yang sudah diberikan perahu mulai
berangkat untuk memancing. Selama
event mancing berlangsung, suasana
laut terpantau tenang, walaupun sempat
tertunda selama 1 jam akibat hujan yang
yang turun. Terpantau dari salah satu
HuMas Jak Angler yaitu Nanda yang sempat dihubungi oleh redaksi mancingmania.
com, “peserta begitu antusias, ini terlihat
ketika para peserta naik ke kapal dan
mereka berteriak layaknya seorang pelaut
yang ingin berlayar” ungkap Nanda.
Kali ini panitia menyiapkan sekitar 30
perahu dengan satu perahu yang diisi 4
orang/1 tim. Peserta juga mendapatkan
kaos serta name tag, sebagai ciri khas
atau tanda dari event yang berlangsung.
Sesaat para peserta menaiki kapal, para
panitia pun mulai menyiapkan snack dan
minuman hangat untuk menyambut para
peserta yang tiba. Ada 2 kategori yang
diperebutkan, yaitu jumlah ikan terberat
dan landbase. Dan menariknya ada juga
kategori kapten terbaik yang merupakan bentuk penghargaan untuk memicu
semangat dalam memandu para peserta.
Untuk mengikuti event ini, diikuti oleh
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150 peserta dan 22 panitia anggota panitia. Komunitas yang datang tidak hanya
dari wilayah jakarta, melainkan wilayah
lainnya seperti Cirebon, Tegal, Cilacap,
Karawang bahkan dari Belitung. Pada
event ini, teknik mancing yang digunakan pun beragam, mulai dari casting,
dasaran, popping, hingga jigging. Salah
satunya tim Hula-Hula FC yang meraih
juara pertama.
Setelah hampir seharian penuh
menghabiskan waktu di laut, waktu
yang di tunggu-tunggu pun ahkirnya tiba yaitu pengumuman hadiah
dan berkumpul bersama komunitas
lainnya. “Suasana berubah menjadi
rasa kekeluargaan dan persaudaraan,
walaupun kami dari berbagai latar
belakang yang berbeda, dan yang
terpenting Berdiri sama Tinggi Duduk
sama Rendah” ungkap Om Nanda.
lbima
Daftar Juara
1.
2.
3.
4.
5.

Juara
Juara
Juara
Juara
Juara

1 diraih oleh Hula-Hula FC dengan ikan Tenggiri seberat 5,17 kg
2 oleh GMTB dengan dengan Yellow Fin Tuna seberat 3,09 kg
3 Fishing Trap oleh Giant Travelly seberat 2,47 kg
harapan 1 tim AFA dengan ikan Giant Travelly seberat 2,33 kg
harapan 2 tim Arp Community dengan ikan Barakuda seberat 2,32 kg

Foto para pemenang lomba mendapatkan
hadiah uang tunai dan trophy.
JAK ANGLER
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P

BERBURU KAKAP MERAH

PESANAN SANG GURU
Pulau Tunda

ermintaan itu tak hanya menantang
tapi juga membuat cemas. “Pak
Kyai Guru pengen oleh-oleh Kakap
Merah,” ujar Ary Anglerboy, sesaat sebelum berangkat. Tak tanggung-tanggung,
sebagai ‘barter’ pesanan itu, Pak Kyai
Guru memberi sekarung beras. Sekarung
beras dan oleh-oleh Kakap Merah membuat kami menjadi gundah.
Tentu saja, sama sekali tak ada maksud
Pak Kyai Guru untuk bertukar hadiah. Ini
bahasa kami, sekadar gurauan agar lebih
semangat. Beliau hanya menunjukan
perhatian dan kasih sayang seorang guru
kepada murid-muridnya. Lebih tepatnya,
kebijaksanaan Beliau terhadap sesama
manusia, nurani seorang muslim yang
sudah ‘selesai’ dengan dirinya untuk
urusan dunia.
Tapi bagi kami, sekarung beras itu sangat
memacu adrenalin. Hanya saja, ‘hari gini’
mencari kakap merah di laut utara bukanlah perkara mudah. Jenis ikan ini susah
sangat sulit untuk didapat, bahkan mancing di rumpon sekalipun adalah ‘rumah’
ikan yang sengaja dibuat untuk menarik
agar ikan, terutama Kakap Merah, mau
bermukim. Kalau cuma sekadar kuniran,
barangkali tak sampai membuat lemas.
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Foto Om BBM dengan hasil tangkapan ikan
Kaci-Kaci.
IRWAN

Jenis ikan ini masih cukup banyak tersedia
di kawasan laut utara.
Selain Ary Anglerboy, sang penggagas
acara mancing di sekitar Pulau Tunda
pada 22-23 Maret 2017 itu, sejumlah
pemancing lain juga ikut. Ada KH. Agus
Abdul Ghofur, Yudi, Jurag, Tjahyono dan
Arman. Dua yang disebutkan pertama
sudah beberapa kali ikut trip mancing,
namun bagi Jurag ini betul-betul pengalaman pertama. Sedangkan Tjahyono, yang
biasa dipanggail ‘‘Om BBM’’ atau ‘‘Om
Gede’’ karena badannya yang memang
subur, dan Arman memang sudah biasa
mancing. Khusus untuk Yudi, dia mendapat julukan petugas chumming, potongan
ikan atau udang rebon yang ditebar agar
ikan berkumpul, karena dalam beberapa
kali ikut mancing selalu saja mabuk laut.
Sekitar pukul 13.00 wib, kapal mancing KM Mitra yang dinahkodai Kapten
Mamat dengan dua anak buah kapal (ABK)
masing-masing Udin dan Hamzah siap-siap
bertolak. Para anggota tim pun berdoa,
dipimpin KH Agus, agar perjalanan
mancing ini berjalan lancar dan selamat.
Tentu saja doa untuk mendapatkan kakap
merah. Ada secercah harapan kami akan
mendapatkan ikan ‘pesanan’ tersebut,

mengingat salah satu lokasi yang akan
disambangi adalah rumpon yang sudah
lebih dari tiga bulan tidak ditengok. Tapi,
sekali lagi Kakap Merah adalah target
yang sulit.
Kapal pun melaju. Angin bertiup cukup
kencang. Alunan ombak setinggi sekitar
semeter menghantam sisi-sisi kapal,
membuatnya sedikit oleng. Satu-satu
peserta tim segera lelap tertidur. Sayup
terdengar dengkuran yang dalam candaan
anggota tim disebut suara genset. Hanya
Yudi yang kelihatan agak gelisah. Dan,
betul saja, hampir tak berselang ketika
kapal sudah melaju, dia pun melaksanakan ‘tugasnya’, muntah karena mabuk
laut. Dalam bahasa para pemancing,
kondisi itu disebut ‘nembak’. Padahal,
sebelum berangkat dia sudah minum obat
pencegah mabuk laut. Tentu saja, beda
maknanya dengan istilah nembak yang
digunakan para remaja sekarang, yang
mengacu pada pengungkapan rasa cinta.
Kata nembak sudah mengalami perubahan
arti awalnya, yang dalam kontek bahasa
disebut dengan generalisasi.
Melihat Yudi yang terus ‘nembak’, Jurag
yang baru pertama kali ikut mancing
merasa kasihan. Namun, the show must
|edisi #270 10
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go on. Sekali biduk terkembang, pantang untuk kembali. Kapal terus melaju
menuju lokasi pertama yang sudah ditentukan sebelumnya. Sekitar pukul 15.30,
kapal pun sampai di lokasi yang pertama.
Selain angin tetap berhembus cukup
kencang, arus ternyata sangat kencang.
Parahnya lagi, arah angin dan arus laut
saling berlawanan. Ini membuat kapten
kapal dan ABK-nya agak kesulitan menurunkan dan menancapkan jangkar. Hanya
saja, pengalaman Mamat sebagai kapten
tak diragukan lagi. Dia berhasil memarkir
kapal pada lokasi yang diinginkan.
Tapi, sekali lagi, arus saat deras. Kenurkenur pancing yang diulurkan dengan
pemberat hampir tiga kali lipat dari
biasanya tak bisa jatuh ke dasar laut yang
dalamnya lebih dari 50 meter itu. Upaya
menambah timah pemberat lebih banyak
lagi juga tak membuahkan hasil. Hanya
Kapten Mamat yang agaknya mengerti dan
bisa menguasai kondisi ini. Dia berhasil
mendaratkan seekor ikan Kuwe dengan
bobot sekitar 3 kilogram.
Para peserta tim pun menyerah. Mereka
kembali merebahkan badan, melanjutkan
tidur yang tadi terputus. Hanya Arman
yang terus berusaha namun agaknya dia

kewalahan. Dia pun angkat tangan. Apa
boleh buat, upaya pertama hanya berhasil
mendapatkan satu ekor ikan Kuwe, hanya
itu.
Rencananya, ikan Kuwe itu yang akan
kami masak sebagai lauk makan malam.
Syukurlah, Om BBM sudah membawa rendang, jadi ABK tak perlu memasak ikan,
cukup masak sayuran untuk menemani
rendang yang sudah siap. Entah karena
ayunan kapal, atau karena memang sudah
sangat lapar, para peserta makan dengan
lahap. Apalagi, rendangnya memang
sangat enak.
“Arus akan kendor nanti malam, sekitar
pukul 22.00”. Ini artinya para pemancing
harus menunggu enam jam lagi agar bisa
mancing dengan tenang dan leluasa.
Memang, apa yang dikatakan Udin benar.
Setelah menunggu cukup lama, di lokasi
yang sama kami pun mulai menurunkan
pancing masing-masing. Tapi, alam tak
mau berkompromi. Arus memang melemah tapi angin bertiup semakin kencang.
Tetap saja, mancing menjadi tidak nyaman. Ramalan cuaca yang menjadi acuan
peserta ternyata meleset.
Bersusah-susah menahan angin, Arman
berhasil menaikkan seekor Kerapu

Aksi Ary didepan kamera setelah naikkan ikan
Kuwe.
IRWAN
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Aksi Ary didepan kamera setelah naikkan ikan
Kakap Merah.
IRWAN

lumayan besar, berbobot sekitar 3 kilogram. Kemudian, ada lagi Kerapu berukuran lebih kecil ditambah dengan beberapa
ekor kuniran yang berhasil dinaikkan ke
kapal. Jangankan Kakap Merah, hanya itu
yang berhasil diangkat ke kapal. Pancing
Kapten Mamat di-betot ikan besar, yang
menurut perkiraan dia adalah ikan Pari.
Tapi, kenur yang digunakan tak sanggup
menghentikan perlawanan ikan. Kenurnya
putus.
Karena sepinya sambaran ikan, Kapten
Mamat memutuskan untuk pindah. Ditambah lagi, di sekitar kapal ada sejumlah
kapal nelayan yang sudah menebarkan
jaringnya. Arus membawa jaring-jaring
tersebut menuju ke arah kapal dan tak
ada jalan lain kecuali angkat jangkar.
“Kita mancing di rumpon saja” kata
Mamat. Nah, ini dia peluang untuk mendapatkan Kakap Merah.
Tak mudah mencapai lokasi rumpon
yang jaraknya tidak terlalu jauh dari
lokasi tadi. Mamat terpaksa membawa
kapal berputar-putar dengan kecepatan
sangat lambat. Ternyata, jaring kapal
nelayan akan melintas di sekitar lokasi
rumpon. Hampir satu setengah jam kapal
hanya berjalan dengan lambat, tak juga

melepaskan jangkar. Inilah susahnya
mancing malam.
Segera setelah kapal nelayan lewat,
Mamat pun mantap mengarahkan kapal
ke lokasi rumpon. Angin masih bertiup
cukup kencang. Di kejauhan, terlihat kilat
menyambar-nyambar. Hamzah dan Udin
menurunkan jangkar setelah mendapatkan arahan dari kapten kapal. “Kita
nginap di sini saja. Pagi baru kita cari
tenggiri” kata sang kapten.
Karena ini mancing di rumpon, para
pemancing menggantikan perambut
dengan ukuran lebih besar. Maklum, ada
‘pantangan’ kenur putus kalau mancing
Kakap Merah. Biasanya, kalau ada kenur
yang putus, ikan ini akan menghilang. Ini,
barangkali, karena Kakap Merah termasuk
ikan yang hidup bergerombol, atau school
fish, sehingga kalau ada salah satu ikan
yang menjauh maka kawanan yang lain
akan ikut.
Semua sudah siap sesuai rencana. Pancing dengan umpan Cumi-cumi utuh pun
diturunkan. Tak ada sambaran. Padahal,
pancing sudah cukup lama diturunkan.
Wah, gawat. Ini pertanda tidak bagus.
Trip kali ini agak bakal boncos-istilah
untuk mendapatkan ikan yang sangat
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sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali.
Para peserta mulai kelihatan bosan.
Satu-satu mereka pun menyerah, kembali
melanjutkan tidur dan menghidupkan
genset. Angin yang berhembus juga terasa
tidak nyaman, membuat sakit tulang dan
hidung buntu.
Pukul 4 pagi, Arman kembali menurunkan pancing. Tak banyak yang berubah,
hanya beberapa ekor Snop, sejenis
Barrakuda, berukuran tak lebih dari 30
cm. Ini kondisi yang membuat lemas.
Juga cemas karena tak berhasil membawa
oleh-oleh untuk Pak Kyai Guru.
Sama-samar, ufuk timur mulai terang.
Garis merah mulai kelihatan. Pagi pun
menjelang. Tiba-tiba, pancing Arman
mendapat sentakan yang keras. Aha,
nasib pun berubah. Berdasarkan pengalaman, Ini sentakan Kakap Merah.
Pelan dan hati-hati Arman pun menggulung kenurnya, fight dengan ikan yang
meronta keras untuk melepaskan diri.
Tak berselang lama, seekor Kakap Merah
terlihat. Karena tak ada yang membantu,
Arman mencoba untuk menyerok sendiri.
Tapi, karena licin serokan satu-satunya
itu malah terjatuh ke laut. Parah, Dengan
memegang kenurnya, Hamzah membantu

mengangkat kenur. Seekor Kakap Merah
dengan berat hampir dua kilogram mendarat di kapal.
“Bangun, bangun. Ikan mulai makan”
Arman berteriak membangunkan para
pemancing yang tertelap. Tak menunggu,
lama mereka pun segera menurunkan
pancing dan umpannya ke laut dengan
kedalaman sekitar 50 meter itu. Hanya
Ary yang tak mau menggunakan umpan
alami. Dia lebih memilih menggunakan
jig, umpan besi berbentuk ikan kecil.
Semua mendapatkan sambaran.
Senyum para pemancing merekah di
pagi itu. “Yes!” Ary berteriak ketika jignya mendapatkan sambaran ikan. Rilnya
yang disisi dengan kenur PE 1 menderit
. Jorannya melengkung. Ini kombinasi bunyi dan pemandangan yang indah
namun mendebarkan. Sebuah harmoni
yang memacu adrenalin. Ary berhasil
memenangkan pertarungan itu. Seekor
Kakap Merah berhasil dia ‘kelabui’ dengan
umpan besi.
Pagi itu, derit ril bersahut-sahutan.
Senyum KH. Agus terus mengembang.
Tangan sibuk menggulung kenur masuk
ke dalam ril yang dia pakai. Semua joran
melengkung serentak, seperti ada yang

Aksi Ary didepan kamera setelah naikkan ikan
Kuwe Lilin.
IRWAN
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Ekspresi kalem setelah berhasil naikkan seekor
ikan.
IRWAN

memberi komando. Sejumlah Kakap
Merah dan Kaci-kaci, kadang-kadang
disebut ikan seminyak, menggelepar-gelepar di lantai kapal, baru saja terangkat
dari laut. “Besok, mau ke tukang pijit,”
kata Om BBM. “Pergelanganku sakit,
capek menahan joran,” ujarnya bercanda.
Senyum simpulnya seolah-olah tak mau
berhenti. Sayang sekali Jurag dan Yudi
tak menikmati ‘kepanikan yang indah’
itu. Jurag tetap tertidur lelap. Sedangkan
Yudi, dengan wajah yang pucat-pasi,
masih bertarung dengan mabuk lautnya.
Sekitar satu setengah jam situasi itu
berlangsung. Sambaran ikan pun mulai
jarang. Namun, pemancing sudah menaikkan cukup banyak ikan dengan ukuran
beragam. Dan, yang paling penting, ada
kakap merah. Jumlahnya, sekitar 20 ekor
dengan berat kurang lebih 2 kg per ekor.
Yang Maha Kuasa dan Maha Pemberi mengabulkan doa kami. Terimakasih ya Allah.
Kapten kemudian memutuskan untuk
menyudahi mancing di lokasi rumpon.
“Kita cari Tenggiri,” kata Mamat. Jangkar
diangkat, dan kapal melaju menuju lokasi
pertama yang diperkirakan ada Tenggirinya. Sebagian pemancing menggunakan
pancing gerandong untuk mendapatkan

Tenggiri, ada juga yang tetap menggunakan umpan Cumi-cumi. Namun, hari
itu tak rezeki Tenggiri buat trip kali ini.
Tak seekor Tenggiripun berhasil diangkat.
Memang, Mamat beberapa kali mendapat
sentakan Tenggiri. Namun, kenurnya
putus. Belum rezeki.
Menunggu sekitar satu jam dengan
bosan, kapal pun kembali diarahkan
Kapten Mamat ke rumpon lagi. Sejumlah
Kaci-kaci menambah peroleh kami sebelumnya. Om BBM juga berhasil menambah
seekor Kakap Merah. Yang menarik, Jurag
mulai belajar mancing menggunakan ril.
Beberapa ekor ikan berhasil dia daratkan
termasuk seekor Pakol, atau Ayam-ayam,
berukuran cukup besar.
Karena ada janji dengan teman KH.
Agus yang akan memasak beberapa ekor
ikan hasil pancingan, trip hari itu diputuskan berakhir pukul 1 siang. ABK menyiapkan makan siang dengan menu ikan masak
tauco. Usai makan, kapal melaju ke
Karang Antu. Tiba di pelabuhan Tempat
Pelelengan Ikan (TPI) itu pukul 15.10,
atau meleset sepuluh menit dari rencana.
Sesuai rencana, ikan hasil pancingan
hari itu akan diserahkan ke pondok
pesantren Madinatunnajah pimpinan KH.
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Agus. Para pemancing hanya membawa
secukupnya saja. Tentu saja, sebagian
sudah disisihkan untuk dimasak dan dimakan bersama di rumah temannya Pak Kyai.
Dua box styrofoam ukuran besar penuh
dengan ikan untuk dibawa ke pesantren.
Momen yang paling mengesankan
adalah pesta kuliner di Karangantu adalah
kegembiraan dan kebahagiaan kami
selanjutnya. Ikan dimasak ala Makasar,
ada yang berkuah, bakar dan digoreng.
Acara makan bersama digelar, pemancing tuan rumah dan keluarganya duduk
bersila bersama. Apa boleh buat, karena
masakannya sangat enak, semua makan
dengan lahap. Ada saja ‘alasan’nya untuk
nambah, entah itu karena kuahnya masih
ada, atau karena nanggung masih ada
ikan yang perlu ditemani nasi. Canda ria
dan ketawa meramaikan suasana makan
yang lahap itu. Terima kasih, Pak Zul,
Tuan Rumah yang telah menjamu kami
dengan masakan yang menakjubkan itu.
Sore semakin mendekati malam. Azan
Maghrib terdengar dari sebuah masjid di
dekat rumah tuan rumah. Usai sholat di
sana, kami berpamitan dan kembali ke
Jakarta.
Terimakasih Tuhan yang memungkinkan

kami membawa oleh-oleh Kakap Merah
buat Pak Kyai Guru. Dan Tak malu kami
juga menerima sekarung beras dari
Beliau. Terimakasih Tuhan atas semua
rejekiMu.lIrwan Riduan

Sekarung Beras Barter dengan Kakap Merah
hasil buruan.
IRWAN
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TRIP MANCING CASTING

DI PULAU PANJANG
Cilegon - Banten

erbekal informasi dari Jhon Opay,
Mania Mancing di Cilegon Banten,
yang mengajak Saya untuk ikut trip
Mancing di Bojo. Ajakan ini tentunya tidak
saya sia-siakan, karena potensi mancing
di Bojonegara, Cilegon Banten sangat
beragam, dari teknik casting, jigging,
popping, ataupun dasaran yang pernah
Saya sambangi semuanya sangat memuaskan.
Singkat cerita, Albert Sucindi, Jammy
Sasnan, Jhon Opay, Amin Maulani, dan
saya sepakat untuk pergi mancing di
Bojonegara, Cilegon Banten. Sekitar jam
24.00 WIB Saya berangkat ke Jakarta
menjemput Amin Maulani, di sekitaran
Tomang Jakarta Barat, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Cilegon yang
rencananya menjemput Jhon Opay di
depan Masjid Agung Cilegon, memang
terlalu pagi berangkatnya, namun saya
punya prediksi sedikit, kalau berangkat
mepet waktu tentunya akan menguras
tenaga dan kekuatan mata saat berkendaraan, makanya saya putuskan berangkat
lebih awal untuk menyiapkan tenaga dan
bisa tidur sebentar di Cilegon.
Sambil bercerita ngalor ngidul dengan
Amin Maulani tentang potensi mancing
|edisi #270 16
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di Indonesia, akhirnya saya tiba di depan
masjid Agung sekitar pukul 04.00 WIB,
setelah memejamkan mata sebentar di
KM 69 Tol Jakarta - Merak. Messenger
sudah dikirim untuk membangunkan Opay,
sementara itu Amin Maulani mengkontak
Jammy. Dan beberapa saat kemudian
Jammy dengan kendaraan sendiri tiba
di Masjid Agung Cilegon. “Pagi banget
dateng-nya” ucapnya saat merapat dan
parkir didepan mobil saya. “Memang
sengaja biar nggak ketiduran” ucap saya.
“Ok deh, kita sarapan dulu aja sebelum
berangkat sambil nunggu Opay” ucapnya. “Ok tapi saya sholat subuh dulu ya”
jawab Saya dibarengi oleh adzan subuh
dari Masjid Agung Cilegon. Setelah sholat
dan Opay sudah datang kemudian kami
merapat ke kedai nasi uduk, mengisi
perut sarapan pagi.
Setelah sarapan, perjalanan dilanjutkan
menuju kediaman Albert Sucindi, namun
yang bersangkutan sudah berada di dermaga lebih dahulu, tanpa banyak tanya
langsung menuju dermaga dan segera
loading peralatan yang dibawa. Ternyata
mereka sudah sepakat untuk melakukan
casting di sekitaran Pulau Panjang,
sedangkan peralatan yang saya bawa

bukan peralatan casting, tapi peralatan
dasaran dan joran popping. Tidak masalah toh, yang utama arsenal saya adalah
kamera untuk mengabadikan kegiatan
mancing kali ini. Perjalanan ke lokasi
Pulau Panjang tidaklah terlalu lama,
karena kapal didorong oleh angin yang
kebetulan saat berangkat dari dermaga

Aksi Opay didepan kamera dengan Ikan Nyai
hasil tangkapan.
IRWAN
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Foto salah satu angler dengan Ikan Tompel
hasil casjig.
IRWAN

terasa kencang sekali, yang membuat
ragu, namun trip tetap dilanjutkan.
Sampai di pulau panjang, semua mempersiapkan arsenal casting, dengan joran super
light atau super ringan dan reel ukuran
1000 sampai 2500 yang mereka bawa, line
PE ukuran 0,5 s/d 1 mengerutkan jidat saya
karena ukuran reel saya sudah 6000 nggak

cook buat light casting. Namun tetap casting harus berjalan, setelah menghubungi
pemilik sampan atau perahu kecil, kami
berlima dibagi tiga perahu, saya dan
Opay, Sammy dan Amin, Sementara Albert
hanya sendiri.
Sebelum perahu datang, Albert Sucindi
mencoba casting dari kapal. “Saya mau
test minnow (lure) yang sering di samber
ikan” ucap Albert kepada Saya dan langsung melempar umpan. Saat umpan jatuh
di air, kemudian retrieve, “strike” satu
lemparan Albert membuahkan hasil, sedikit ada perlawanan dari ikan dan akhirnya
menyerah seekor Barrakuda table size.
Semuanya semakin bersemangat, saat
perahu datang, mulailah kami berpetualang casting disekitaran pohon bakau
yang rimbun memanjang di Pulau Panjang
Banten. Beberapa lokasi kami sambangi
dan beberapa sambaran ikan terjadi. Target
Mangrove Jack tidak membuahkan hasil,
namun Sammy dan Amin tetap dilokasi
tidak berpindah ke lokasi lain, sedangkan
perahu Albert dan perahu Opay, bergerak
mengelilingi Bakau dan Karang sekitaran
goba pulau panjang, Saya sempat mendapatkan sambaran menggunakan piranti
milik Opay, satu ekor Kerapu, satu ekor
|edisi #270 18
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Barrakuda, sempat hook up, sementara
beberapa kali sambaran baby GT tidak
berhasil hook up.
Sammy berhasil Hook Up Mangrove
Jack ukuran sedang, yang memberikan semangat bahwa ikan mau makan
umpan buatan (Lure), dan Opay
mendapatkan ikan Nyai (gigi jarang)
ukuran sedang, sementara itu Albert
menceritakan bahwa umpan andalannya hook up Biawak, dan Biawak
berhasil membawa kabur umpan andalannya. Sampai menjelang siang tidak
ada hasil lagi, karena angin cukup
kuat dan menyulitkan pemilik perahu
untuk berada di lokasi yang strategis,
diputuskan untuk kembali ke kapal dan
makan siang.
Setelah makan siang, tim memutuskan untuk menyudahi casting karena
air beranjak surut dan angin tidak
mengendur malah cenderung menguat,
dan diputuskan untuk ngomset dasaran
dengan umpan Udang hidup yang sudah
dipersiapkan sebelum sampai di dermaga. Tiga kali spot di sambangi dan
tiga kali juga hasilnya nihil, karena
posisi kapal yang terombang ambing
angin yang cukup kuat, kemudian

kapten mengarahkan ke lokasi tambat
tongkang yang terlindung dari angin
serta ombak. Disini Sammy berhasil
menaikan ikan Baronang, dan beberapa ikan kecil, Albert beberapa kali
strike, namun ikan berhasil menyelamatkan diri, saya menaikkan ikan
Kaci-kaci dan beberapa kuniran, Jhon
Opay castjig dan membuahkan hasil
ikan Tompel, Amin juga menaikan ikan
kecil dengan umpan Udang kupas.
Trip kali ini memang cukup memuaskan buat Saya, karena Saya melihat
bagaimana pemilik sampan atau
perahu yang mengantarkan kami casting sudah cukup profesional, tinggal
menambahkan pengalaman dalam
mencari spot dan waktu yang tetap
untuk casting. Sedangkan lokasi sangat
rekomen untuk para mania casting, namun perlu informasi yang banyak dari
pemancing Cilegon dan pemilik sampan
atau perahu disana.lirwan riduan
Foto para angler dengan hasil tangkapan anak
Barrakuda.
IRWAN
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PERBANDINGAN DAYA REDAM
JORAN DENGAN ACTION
YANG BERBEDA.

H

ai mania mancing, berbicara
tentang teknik mancing pasti
tidak akan ada habisnya. Pada
edisi ini, kita akan membahas mengenai daya redam joran dan senar leader
yang sangat berguna saat bertarung
dengan ikan. Terutama untuk mania
Ultra Light dengan piranti mancing
yang kecil.
Dengan adanya pemahaman yang baik
maka para mania bisa memilih joran
yang tepat untuk setiap target jenis
dan ukuran ikan yang berbeda, ditambah:
1. Mencegah senar putus karena hentakkan keras secara tiba-tiba, terutama
untuk pengguna PE.
2. Mencegah patahnya joran akibat
maksimum load pada joran.
3. Dapat mempertahankan hook set
pada mulut ikan, sehingga tidak mudah
sobek.
4. Daya redam yang memadai juga

berfungsi untuk mengurangi daya kejut
yang diterima langsung oleh tangan
kita.
Kita akan membuat simulasi dengan
tiga joran dengan jenis action joran,
ketiganya memiliki maksimum load
yang sama.
Action joran:
1. Fast tapper,
2. Regular fast tapper, dan
3. Slow tapper.
Kita test dengan memberikan setting
drag sebesar 30% dari maksimum load
joran. Dalam hal ini joran berkapasitas
6 lb (2.7kg), maka setting drag reel
sebesar 0.9 kg.
Joran dengan posisi berdiri tegak
lalu kita tarik senar sampai joran
melengkung dan drag pada reel
bekerja. Kita ukur berapa panjang
senar yang tertarik akibat lengkungan
action joran sesaat sebelum drag pada
reel bekerja.

Dengan adanya
pemahaman yang
baik maka para mania
bisa memilih joran
yang tepat untuk
setiap target jenis
dan ukuran ikan yang
berbeda.
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Hasil total panjang redaman lengkungan
joran adalah:
Slow tapper
= 140 cm
Regular fast tapper = 130 cm
Fast tapper
= 110 cm
Bila memakai leader 100 cm dengan
elongasi 25% maka perpanjangan atau
daya redam maksimal dari leader
adalah 25 cm
Total redaman lengkungan joran dan
senar leader adalah:
Dengan joran slow tapper + senar leader 100 cm = 140 cm (daya redam joran)
+ 25 cm (elongasi leader 25%) = 165 cm
sebelum drag pada reel bekerja.
Agar didapatkan hasil redaman yang
sama pada tipe joran yang lain, maka
diperlukan panjang senar leader sebagai
berikut :
Regular fast tapper + senar leader 140
cm = 130 cm (daya redam joran) + 35 cm
(elongasi leader 25%) = 165 cm sebelum
drag pada reel bekerja.
Fast tapper + senar leader 220 cm = 110
cm (daya redam joran) + 55 cm (elongasi
leader 25%) = 165 cm sebelum drag pada
reel bekerja.
Dengan adanya analogi perbandingan
diatas, para mania bisa menentukan :

1. Jenis joran yang akan dipakai dan
panjang leader.
2. joran slow tappper akan memberikan
redaman yang lebih baik.
3. Joran fast tapper akan mempunyai
sensitifitas yang lebih baik.
Pilihan kita kembalikan kepada mania
untuk menentukan piranti mana yang

Ilustrasi gambaran jenis action joran saat
terkena beban.
MM

cocok dan nyaman untuk Anda. Semoga
pembahasan kita kali ini bisa mengedukasi para mania mancing.lmm
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BRAIDED / 3 YARN
1

2

BRAIDED / 4 YARN
3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

150 YD

5

6

150 YD

9

10

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

1
2
3
4
5
6

TORNADO

CHOICE

LB: 6-50

100 M

31K

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 20-25

100 M

69K - 86K

METALLIUM

ENERGY

LB: 30-40

50 M

25K

KAIZEN

MUSASHI

LB: 20-70

100 M

48.4K

RELIX NUSANTARA CEKING

LB: 4-12

200 M, 300 M

80K-120K

P-LINE

SPECTREX BRAID

LB: 10

150 YD

164K

LOGIC

BRAIDED

LB: 5-20

100 M

45.5K

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 5-10

100 M

69K

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

PRICE RANGE

TORNADO

GT-R

LB: 30-120

100 M

63K - 72K

YGK

G-SOUL ALL CATEGORY

LB: 10-20

100 M

195K - 207K

PENN

INTERNATIONAL PREMIUM BRAID

LB: 12-30

300 YD

150K

P-LINE

SPECTREX BRAID

LB: 15-65

150/300 YD

164K - 337K

G-TECH

TOURNAMENT

LB: 40-80

300 M

233K

MAGURO

SAKURA

LB:17-70

100 M

74.5K

RELIX

PERFECT BRAID

LB: 15-30

100 M

105K - 119K

MAGURO

YAKUZA

LB:17-70

100 M

111K

LOGIC

BRAIDED

LB: 25

100 M

57.5K

YGK

GALIS JIGMAN X4

LB:10-50

200 M

322K - 432K
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BRAIDED / 8 YARN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

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

TEAM KAMIKAZE

XT - LINE

LB: 30-80

300/400/500 M

500K - 900K

SHIMANO

SUPER POWER PRO 8 SLICK

LB: 10-50

150 Y

242K - 273K

MAGURO

HAWKZ

LB: 15-40

100 M

102.2K

YGK

ULTRA CAST MAN FULL DRAG WX8

PE: 4-10

100 M

218K - 240K

RELIX

EIGHT BRAID

LB: 15-80

100 M

65K - 108K

RELIX

FANTASTIC EIGHT

LB: 10-65

150 M

85K - 95K

G-TECH

STRONG PRO

LB: 20-80

150 YD

202K

KAMIKAZE

MONSTER BRAID

LB: 10-80

100 M

71.5K - 84.5K

SHINO

TRYON

LB: 14-74

100 M

69K

RELIX

HYBRID SINK

LB: 10-65

150 M

63K - 70K

RELIX NUSANTARA GERONG

LB: 14--100

300 M

200K - 300K

YGK

PE: 3-10

100/300 M

300K - 350K

ULTRA CAST MAN WX8

PRICE RANGE

www.mancingmania.com
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A

pa yang terlintas di benak para
mania jika mendengar Pulau
Kalimantan?? pasti sebagian berpikir
budaya Dayak dan hutan tropis. Namun
di pulau ini juga, para mania bisa menemukan sumber daya alam yang melimpah
baik Flora maupun Fauna. Walaupun
banyak beberapa sungai di Kalimantan
yang sebagian sudah tercemar, tapi
keindahan di beberapa pantai dan lautnya
rasanya masih diminati untuk menjadi
objek wisata.
Salah satunya di Kendawangan, kota
kecil yang berada di ujung selatan provinsi Kalimantan Barat. Di sepanjang perjalanan menuju kawasan ini, para mania
akan diperlihatkan keindahan pantai. Tak
hanya itu, terkadang beberapa pemancing
juga menyempatkan waktu kesini sembari
melihat keberagaman biota laut. Nah,
salah satu mania yang menjadi pemenang
cover di Tabloid Mancing Mania, menceritakan kisahnya saat memancing di
Kendawangan.
Berawal dari ajakan ayahnya yang
sering memancing ikan gabus, Ahmad
Nurdin atau yang sekarang biasa disapa
Pakwe mulai menyukai kegiatan mancing.
Di hampir setiap sore, setelah sholat

TARIKAN IKAN PENGHUNI

SPOT KENDAWANGAN
Kalimantan Barat
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Aksi didepan kamera setelah berhasil
mendapatkan Kerapu ukuran besar.
AHMAD NURDIN

ashar pasti menghabiskan waktu untuk
bisa membawa si Gabus. Masih teringat
jelas diingatannya ketika pengalaman
pertama mancing, saat di spot ladang
padi Kendawangan (Parit Selatan), Pakwe
berhasil mendapatkan 72 ekor gabus.
Kecintaanya pada kegiatan mancing,
membawanya menjadi pemenang we are

the champion dalam kategori the best
cover. Salah satu foto yang terpilih, yaitu
saat mancing di Karang Selat Bilik. Ingin
tahu keseruannya? Yuk simak obrolannya
dengan redaksi MM.
Berangkat dari muara dengan memakan
waktu sekitar 2-3 jam perjalanan laut,
tibalah Pakwe bersama kedua rekannya
yaitu Sam Heri Hermawan dan Roby di
spot yang dituju. Uniknya, mancing kali
ini tidak hanya berdiam di satu area tapi
berkeliling pulau untuk mendapatkan
tarikan penguasa di spot Takting (Spot
Anyar).
Di kawasan ini memang terkenal
dengan kelincahan dan kegesitan MJ.
Disinilah spot yang paling berkesan dan
membuatnnya tidak ingin buru-buru
meningalkan spot Anyar. Oleh karena
itu, diawali cuaca yang sangat cerah,
berangkatlah bang Pakwe CS demi
merasakan sensasi tarikan MJ.
Setelah beberapa kali menelusuri
beberapa area, ahkirnya berhentilah di
satu titik dan mulai menurunkan jangkar.
Menggunakan teknik casting, mulailah
lure di lemparkan dan terus dimainkan.
Sekitar 15 menit berjalan, tiba-tiba
ikan mulai bermunculan. Kembali lagi
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memainkan umpan, ternyata disambar
oleh seekor Mangrove Jack. Reel 3000
pun bederit tajam, dengan tenangnya,
bang Pakwe mulai menarik dan terus
memberikan perlawanan. Yang di tunggutungu pun ahkirnya tiba, MJ pun berhasil
dinaikkan ke atas kapal.
Tak hanya bang Pakwe saja yang sempat
merasakan gigitan, tapi Om Heri pun juga
berhasil strike. Menurutnya, saat mancing ikan yang jenis seperti ini dengan
teknik casting, “ketika melempar ke titik
ditepi daerah bebatuan, terus retrive
lure sedang dan lemparan kedua sedikit
memainkan tempo lambat atau kadang
berhenti kan 2-3 detik, kemudian terus
engkol lagi sampai sang ikan menyerah”
begitulah penuturan tips dari bang Pakwe.
Beliau menambahkan bahwa di spot ini
tidak hanya diisi ikan MJ tetapi Kerapu
pun terkadang muncul dengan ukuran
yang cukup besar.
Tak hanya di trip ini saja keseruan
yang didapat, tapi pada saat mancing
kerapu sunu pun juga mendapatkan
perlawanan dari sang Kerapu. Masyarakat Kendawangan mengenalnya sebagai
Kampung Halaman, tujuan utama
hampir semua pemancing daerah. Maka

tak heran jika para angler ingin sekali
merasakan sensasi sekaligus menikmati
keindahan.
Nyatanya di Kendawangan juga diisi
beragam jenis ikan. Salah satunya yang
pernah beliau dapatkan ketika berhasil
membawa pulang ikan Tombro dan ikan
Talang. Hampir di semua trip memiliki
kesan yang menarik. Seperti saat fight
dengan si Tombro berukuran sekitar
6 kg, beberapa kali membuat reel
menjerit.
Terakhir, saat menaklukan ikan
Talang. Lokasi agak sedikit jauh dari
spot biasanya, yaitu di Karang Pelanduk
(Orang lokal menyebut Kancil). Sensasi
ikan ini menguras line didalam reel,
dia bergerak ke kanan dan ke kiri yang
jelas perlu respon cepat saat memainkan reel. Tapi perjuangannya pun
akhirnya berhasil dengan menaikkan 4
kilo ikan Talang. Dan uniknya, hampir
semua spot selalu menggunakan teknik
casting, dengan Lure Zerek, Reel ATC
ValiantSW300, dan Line Duraking Genesis PE 3.lbima

Aksi didepan kamera setelah berhasil
mendapatkan ikan Talang-talang.
AHMAD NURDIN
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MANCING PELAMPUNGAN

DI IFT BIG GAMES 2017
Pemancingan CS-101 Joglo - Jakarta Barat

S

epertinya spot freshwater masih
menjadi idaman di kalangan
pemancing. Hal ini terbukti
dengan banyaknya para peserta yang
hadir dalam acara “Big Games” tahap
pertama yang diselenggarakan IFT,
berkerjasama dengan ARP (Aneka Raya
Pancing). Pilihan kali ini jatuh di Kolam
Pemancingan CS-101 Jogjo-Jakarta
Barat. Acara dimulai pada Minggu, 2
April 2017.
Tiket untuk mengikuti “Big Games”
yaitu sebesar Rp 1.500.000,-/lapak, 64
lapak, dan menurut pantauan redaksi
MM, bahwa tiket yang tersedia telah
habis terjual. Ini dikarenakan minat
masyarakat terhadap kegiatan mancing
semakin meningkat, terlebih untuk
memancing ikan Mas tidaklah mudah.
Hal ini senada juga diungkapkan oleh
peserta asal Kota Bandung yang tergabung dalam komunitas Jakarta Fishing
Club yaitu Om Eri Darmawan, beliau
munuturkan “Untuk mancing ikan Mas
tidak mudah, karena dibutukan konsentrasi dan penggunaan umpan yang
disukai”.
Sebelum acara dimulai, para peserta
diminta untuk mendaftar ulang serta
|edisi #270 32

PEMANCINGAN
mendapatkan kaos dan souvenir yang
dibagikan panitia. Dalam event ini panitia penyelenggara menyediakan uang
sejumlah Rp. 10.000.000,- bagi juara
pertama serta trophy.
Tepat pukul 08.00 para peserta sudah
berdatangan dan mulai melakukan
pendaftaran ulang, sekaligus pengambilan souvenir kaos IFT. Setelah selesai,
para peserta langsung berada di kolam
dan menunggu informasi mengenai
pembagian lapak yang akan diumumkan.
Dan sebelum mulai menempati posisi
lapak, para peserta diajak foto bersama
terlebih dahulu.
Saat peserta sudah menempati lapak
dan memancing, teriakan dari setiap
peserta membuat situasi kolam menjadi
ramai dan suasana pun berubah menyenangkan. Sebab untuk memancing ikan
mas diperlukan kesabaran tinggkat
tinggi. Mancing ikan mas memiliki seni
tersendiri. Pelampung yang mengambang diatas air sampai membuat umpan
merupakan hal yang menarik perhatian.
Jadi selama menunggu sambaran ikan,
para peserta pun mengisinya dengan
bercanda.
Hal uniknya selain diisi dengan gelak

tawa, pada saat jam 12.00 siang,
para peserta tidak ingin beranjak dan
bahkan harus makan siang dalam posisi
mancing. Sebagian ada yang membawa
bekal makanan dan juga membeli,
karena kebetulan beberapa pedagang
lewat, seperti bakso dan mie ayam.
Lomba ini memperebutkan total hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah
dengan kategori ikan terberat. Juara
pertama diraih oleh Dwi Onjo, juara
kedua diraih oleh Hery, juara ketiga
oleh Nurdin Seskoal, terahkir juara ke
empat diraih oleh Naga Bonar.
Serta yang paling banyak menaikkan
ikan merah yaitu Om Rika dengan total
sekitar 7 ikan dan mendapat uang Rp.
15.000,-/ ekornya. Menjelang siang hari
ikan yang naik sudah mulai berkurang
dan lambat, sehingga panitia langsung
menambahkan ikan rame terakhir agar
pemancing bisa semangat kembali dan
strike. Tepat Pukul 16.00 wib akhirnya
lomba selesai bersamaan dengan turunnya hujan di lokasi lomba mancing.
lbima kepada red.mm

Proses penimbangan ikan Mas yang di dapat
peserta.
BIMA
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B

eberapa waktu yang lalu Shimano
yang diusung PT. Aneka Raya
Pancing yang bekerjasama dengan
kolam PIK (Pantai Indah Kapuk) mengadakan lomba mancing Galatamania
ditahun 2017, dengan tiket tidak tanggung-tanggung sebesar Rp. 3.000.000,komplit per lapak, peserta yang mengikuti lomba ini ada sekitar 124 orang
baik dari wilayah Jabodetabek, maupun
dari wilayah luar Jabodetabek.
Dalam ajang kali ini terlihat beberapa orang peserta wanita yang mengikuti lomba ini, para wanita tersebut
tidak mau kalah dengan para prianya.
Untuk lomba ini pihak panitia dari
Aneka Raya Pancing menyediakan
hadiah total kurang lebih sekitar Rp.
150.000.000,- berupa uang uang tunai
maupun produk pancing dari Shimano.
Masing-masing peserta berhak mendapatkan kaos Shimano.
Sebelum acara lomba dimulai masingmasing peserta menyiapkan umpan
yang telah diracik, untuk mengikuti
lomba di kolam Pantai Indah Kapuk
peserta dilarang memakai umpan
usar, Nilam, dan juga sereh, umpan
yang diperbolehkan di kolam tersebut

SHIMANO GALATAMANIA

WITH ARP TAHUN 2017
Kolam Pantai Indah Kapuk

|edisi #270 34

PEMANCINGAN
berupa sagu atau ongol-ongol, pellet yang telah digiling, serta Belut/
Lindung. Setelah pendaftaran ulang
dan foto bersama diteruskan dengan
pengocokkan lapak maka peserta mulai
memasuki lapaknya masing-masing.
Untuk peserta yang mengikuti lomba
diminta untuk memakai kaos Shimano
yang telah dibagikan. Tepat jam 12.00
siang panitia lomba memberi aba-aba
lomba dimulai, tidak ketinggalan pula
pada lomba kali ini pihak Shimano juga
memberikan hadiah doorprize berupa
1 buah reel Shimano Symetre 3000 FL,
tidak lupa juga panitia menyediakan 15
hadiah hiburan khusus untuk para kedi
berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.
Pihak Aneka Raya Pancing juga
membuka stand penjualan berupa
produk-produk Shimano berupa reel,
joran, serta aksesoris dengan memberikan diskon belanja sebesar 15% dan
juga ada hadiah lucky draw dan hadiah
belanja lainnya yang telah disiapkan
pihak Aneka Raya Pancing. Sekitar
pukul 18.00 panitia mengumumkan
bahwa acara lomba berakhir.lmm
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WE ARE THE CHAMPIONS MANCINGMANIA.COM

Y

eah..Tidak terasa kontes bulanan “We Are
The Champion” pada edisi bulan April telah
selesai. Para mania dari berbagai daerah

Adhie Sudarno
Cover Story of The Month Maret 2017

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

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

Lahir dan dibesarkan di wilayah yang memiliki destinasi wisata serta sektor perikanan yang cukup
tinggi, membuatnya sangat menyukai kegiatan mancing. Sejak umur 5 tahun, Om Adhie Sudarno
atau yang biasa di sapa dengan sebutan “Catboy” sering diajak Ayahnya memancing di area di
pelabuhan Hatta - Makassar (sekarang pelabuhan container).
Merasakan sensasi strike dan bisa merasakan hasil pancinganya, itu juga yang menjadi alasan
beliau menjalanani sebagian aktivitasnya dengan memancing. Lokasi yang dipenuhi dengan spotspot mancing, tentunnya tidak terlalu sulit, terlebih dengan banyaknya ikan predator yang berada di
kawasan Sulawesi. Pengalaman mancing ikan Escolar di perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi
Tengah (Kab. Morowali), membuatnya terpilih menjadi cover di Tabloid mancingmania.com.
Tak sekedar keberhasilan menaikan 1 ekor Escolar, melainkan 13 ekor yang berukuran 20 kg serta
belasan Ruby, Doggy, Mata belo. Ganasnya dan tarikan gigitan ikan ini pun harus takluk di tangan om
Adhie. “Ini semua bantuan teman-teman yang ikuit mancing, mereka juga berhasil mendapatkan
banyak ikan” begitulah sedikit cerita yang dibagikan kepada redaksi mancingmania.com.
Pengalaman menarik yang lainnya yang pernah dirasakan, sewaktu melakukan perjalanan trip
mancing ke Perairan Konawe. Saat suasana laut sedang teduh dan berangkat mulai pukul 12 malam,
sejam lebih perjalanan tiba-tiba terasa ombak saling benturan dan seperti ada lampu lagi menyorot kearah kapal, kami berfikir itu kapal besar yang sedang mengawasi kita, tapi sinar sorot itu
terkadang muncul dari arah belakang dan depan. Menurut para nelayan dan warga sekitar, mitosnya
itu adalah hantu laut (Gurita raksasa).
“Perasaan saya waktu itu campur aduk, tapi beruntung kami ahkirnya bisa sampai di desa-desa
Sawapudo Kecamatan Soropia, Konawe”, begitulah sepenggal cerita mengenai pengalamannya
selama memancing. Walaupun pernah mengalami hal yang sedikit menakutkan, baginya itu bagian
dari Sensasi dari memancing.
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Nunu Nugraha
Selfie of The Month Maret 2017

Nyobok sering dikenal juga dengan sebutan ngoyor, nyobok berarti menceburkan diri dengan
maksud untuk menjangkau spot mancing yang jauh. Ini merupakan teknik mancing yang terbilang unik dan penuh tantangan tersendiri. Apa jadinya jika teknik ini dilakukan oleh kaum
perempuan? Penasaran bukan? Yuk simak obrolan singkat dengan Mba Nunu Nugraha.
Pengalaman pertama kali strike pada tahun 2010, membuatnya tidak ingin lepas dari
kegiatan mancing. Bahkan bersama teman-temannya membentuk grup mancing 100% Nyobok.
Grup yang dikenal di kota solo ini dengan teknik nyobok-nya nya hampir diikuti 2.400 anggota
di grup Facebook.
Aktivitasnya memancing pun tidak dijalani sendiri, melainkan selalu bersama sang suami.
Bahkan perkenalan dunia mancing itu dimulai ketika di Waduk Kedung Ombo Grobogan
Jawa Tengah. “Awalnya saya bersedia ikut dengan syarat harus di spot yang nyaman, teduh
dan tidak panas serta membawa bekal makanan kecil agar tidak bosan. Ternyata syarat itu
dipenuhi, dan dari situlah mulai ingin mancing. Pada waktu itu belum menggunakan teknik
nyobok, tapi masih mancing di pinggiran waduk. Dan bisa merasakan menarik ikan pertama
kali ini,membuat saya ketagihan. Pengalaman menarik atau menyenangkan selama memancing banyak sekali, salah satunya ketika bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah
di spot, terlebih jika main ke luar kota dan naik pesawat terbang, hehehe….
Ketika ditanya teknik yang paling sering digunakan, tentunya teknik nyobok yaitu memancing dengan cara masuk ke dalam air setinggi pinggang atau dada. Teknik ini penuh tantangan
tersendiri, karena perlu kehati-hatian. Secara khusus harus menggunakan life jacket atau
pelampung untuk keselamatan.
Walapun sering menggunakan teknik nyobok, tak lantas puas dengan teknik itu-itu saja.
Bahkan wanita yang usianya sudah menginjak 36 tahun ini juga tak malu untuk belajar dari
senior-seniornya. Bahkan beliau juga tergabung dalam komunitas Ladies Angler Comunnity.
Pada beberapa waktu lalu saja sempat diudang untuk menghadiri mancing bareng oleh
Ladies Angler Comunnity yang bertepat di Saung Desa. Dan baginya bisa bertemu teman-teman yang berada di luar daerah adalah pengalaman yang menyenangkan.
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SIMPUL

I

ni adalah salah satu cara yang digunakan untuk membuat rangkaian bercabang pada leader para mania. Simpul ini bisa para
mania gunakan untuk membuat rangkaian yang biasa digunakan untuk mancing dasaran.

1.

1. Simpul ini mirip seperti simpul spider
hitch, namun menggunakan alat bantu
pensil untuk mengikatnya. Pertama
buatlah loop dengan senar yang sudah
dilipat ke pensil seperti pada gambar.

3. Lanjutkan sampai 5 kali lilitan.

5.

4.

4. Kemudian masukan bungkus akhir
melalui loop seperti pada gambar.

3.

2. Buatlah
lilitan untuk
menahan loop.

2.

6.

5. Setelah itu, tarik senar untuk
mengencangkan simpul.

6. Jika sudah kencang,
potong senar yang salah
satunya lebih panjang
seperti yang terlihat pada
gambar.

SIMPUL SIMPEL MULTI LEVEL
RANGKAIAN UNTUK MANCING DASARAN
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UMPAN JAGUNG MANIS UNTUK IKAN MAS
Jagung manis biasa digunakan oleh Ibu-ibu sebagai masakan sayuran ataupun digunakan sebagai lauk. Ada beberapa pemancing
yang menggunakan jagung manis sebagai umpan dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Oleh karena itu kami akan mencoba memberikan beberapa resep umpan harian ikan mas yang menggunakan jagung manis.
Bahan - bahan :
20 bonggol jagung manis
1 pak keju Kraft (250 gr)
250 gram mentega
8 butir telur Bebek
2 kaleng ikan Sarden
Susu murni secukupnya
2 kg Kroto putih segar
Cara Membuat :
1. Biji jagung dipipilkan sebanyak 20 lalu campurkan dengan
ikan sarden kemudian di-blender hingga halus.
2. Kemudian keju diparut lalu susu murni dimasak pakai api kecil
sambil terus diaduk hingga mendidih.
3. Masukkan jagung manis, ikan Sarden, keju, mentega, 1/2 kg
Kroto, telur Bebek (5 butir dicampur, 3 butir diambil kuningnya
saja), susu murni kemudian diaduk dengan mixer hingga halus
dan merata.
4. Setelah itu masukkan kedalam plastik kiloan kemudian kukus
kurang lebih 30 menit, lalu angkat umpan pun siap digunakan
jangan lupa campurkan sisaan Kroto jika akan digunakan.lberbagai sumber
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TIPS MEMILIH JORAN UNTUK

PEMANCING PEMULA

M

Foto salah satu angler dengan joran
melengkung saat fight dengan ikan.
MEDIAPANCING.COM

emancing terdapat berbagai macam teknik yang tentunya dengan
peralatan yang berbeda-beda.
Begitu juga dengan peralatan pancing
yang tentunya berhubungan langsung
dengan kekuatan dan ketahanan sekaligus kenyamanan, hal ini tentunya akan
membuat bingung terutama bagi pemula
untuk menentukan pilihannya, apalagi
semakin banyaknya pabrikan-pabrikan
alat pancing yang bersaing di pasaran.
Sebelum memilih joran setidaknya anda
sudah tahu teknik apa yang akan anda
gunakan, atau jenis ikan apa yang akan
anda pancing. Di blank joran keluaran
pabrikan biasanya sudah di sertakan
keterangan mengenai panjang joran,
action dan berat lure yang dianjurkan.
Dengan asumsi joran akan maksimal untuk
pemakaian di kisaran ukuran tersebut.
Seperti panjang joran, semakin panjang
joran akan semakin jauh jarak lemparan
yang di hasilkan, sedangkan joran yang

pendek akan lebih ringan ketika kita fight
dengan ikan besar. Dari dua kategori di
atas kita bisa menyimpulkan mana joran
yang cocok di gunakan baik dari pinggir
pantai atau dari atas kapal, atau joran
mana yang lebih cocok untuk casting/popping dan yang lebih cocok untuk jigging
atau dasaran.
Joran panjang akan menyulitkan kita
saat mancing di tempat yang terdapat
banyak halangan untuk melempar, perlu
di perhatikan juga dimana tempat kita
memancing baik di atas kapal atau di
alam terbuka.
Beberapa faktor lain yang juga bisa
menjadi pertimbangan antara lain berat,
karakter, dan kualitas ring guide joran.
Berat joran akan mengurangi kenyamanan
kita disaat mancing, terutama ketika kita
melakukan popping atau casting seharian,
tentu semakin berat joran semakin membuat kita cepat lelah sehingga trip kita
menjadi tidak maksimal, berbeda ketika
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kita memancing dengan teknik koncer
atau dasaran dimana joran bisa kita letakkan di rod holder atau bibir kapal.
Joran berbahan carbon atau graphite lebih ringan dan memiliki sensitifitas lebih baik sayangnya kurang tahan
terhadap benturan, atau ketika terinjak,
sehingga bisa menyebabkan patah saat
menghajar ikan, sedangkan joran fiber
cenderung lebih berat meskipun harganya
lebih murah.
Karakter joran sangat penting untuk di
sesuaikan dengan target ikan yang akan
kita pancing, ketika kita memancing ikan
besar atau casting dengan umpan yang
berat, joran kaku akan menjadi pilihan
kita, tetapi saat kita memancing ikan
kecil atau casting dengan umpan yang
ringan, joran dengan karakter lenturlah
yang menjadi pilihan kita, karena akan
lebih terasa ketika ikan kecil menyambar
umpan, bahkan ketika fight dengan ikan
kecil akan lebih terasa sensasinya. Begitu
juga saat melempar umpan yang cukup
ringan akan lebih sulit jika menggunakan
joran dengan karakter kaku.
Joran terdapat beberapa model yaitu
tanpa sambungan, sambung dua, atau
sambung tiga, tentunya memiliki kele-

bihan dan kekurangan masing masing,
dimana joran tanpa sambungan lebih kuat
di banding joran sambung dua atau tiga,
tetapi joran sambungan akan memudahkan kita ketika membawanya saat
berangkat mancing baik menggunakan
mobil atau pesawat.
Lifting power, lifting power joran berbeda dengan action joran. Lifting power
joran terbagi menjadi 3, fast tapper,
medium (moderate) dan slow tapper,
joran fast tapper memiliki kelenturan
sedikit pada ujung joran, medium tapper
memiliki kelenturan hampir setengah
batang joran, sedangkan slow tapper
memiliki kelenturan dari ujung hingga
pangkal joran parabolic.
Untuk anda yang lebih suka adu
betot dengan ikan, sebaiknya memilih
joran dengan tipe fast tapper, karena

kecepatan respon joran mampu mengimbangi kecepatan kita saat memompa joran. Tipe fast tapper cenderung
keras di bagian pangkal hingga tengah
joran. Sedangkan jika kita lebih suka
menikmati sensasi fight berlama lama
dengan ikan kita bisa memilih tipe
slow tapper, tipe slow tapper cenderung lentur dari pangkal joran hingga
ujung joran (parabolic),
Ring guide, ring guide banyak sekali
tingkatanya, semakin bagus semakin
mahal tentunya, selain bahannya yang
tidak mudah karat, kualitas keramik juga
memiliki perbedaan, keramik dengan
kualitas bagus tidak akan merusak senar
saat di gunakan.lmediapancing.com
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SENAR SHIMANO KAIRIKI SX8 (Rp. 200.000 - Rp. 400.000)
Produsen ternama Shimano mengeluarkan senar yang begitu halus, luwes dan peka berupa senar PE braided
yang mempunyai beberapa spesifikasi diantaranya: advanced 8 carrier japanese PE braid, manufactured with
S-EBT (Shimano Enhanced Body Technology) which increases sensitivity and amplifies the most delicate of
bites. Produces fighter, smoother and rounder line for longer casts. Selecting newer and softer pe material
(polyethylene) gives a supple feeling that the pro demands. Model
Ukuran/m LB
		
Colour
Kairiki SX8

150, 300

6,8,10,15,20,30,40,50,60,80

Steel grey, Mantis green

REEL MAGURO RAPTOR (Rp. 688.100 – Rp. 720.000)
Reel yang digunakan untuk mancing laut bisa dengan tehnik dasaran maupun jigging. Reel Maguro Raptor terdiri dari: 12 Ball Bearings (Corrosion free), Aluminium Handle Knob, Aluminium Body Powerful Construction,
All Brass Gears, Hybrid Rotor Construction, Extra Wide Carbon Drags, Water Proof Drag System, Extra Thick
Stainless Steel Main Shaft, Additional Ratchet Stopper. Model
Gear Ratio Weight
Line Capacity
5000
6000
8000

5.2:1
5.2:1
5.2:1

410
430
495

0.35/180, 0.40/140, 0.50/100
0.35/300, 0.40/210, 0.50/135
0.35/400, 0,40/310, 0.50/180

EXORI CAMOUFLAGE GOLD DAN CAMOUFLAGE GREEN (Rp. 70.000 - Rp. 100.000)
Salah satu produsen piranti pancing ternama Exori menghadirkan joran sambung dua yang digunakan untuk mancing dikolam, rawarawa maupun didanau joran ini terbuat dari bahan carbon dengan lima cincin serta begitu ringan jika dibawa maupun dipakai.
Model

Section

Colour

Size

Camouflage

2

Gold, Green

120,135,150, 165, 180

TEAM KAMIKAZE AUTOMATIC INFLATABLE LIFE VEST (Rp. 1.300.000)
Team Kamikaze mengeluarkan produk barunya berupa alat keselamatan yang paling utama jika akan melakukan
trip mancing dilaut. Alat ini merupakan life jacket, yang mempunyai beban berat maksimun 100 kg. Dengan
beberapa spesifikasi diantaranya: Automatic/Manual Inflation Device, Cylinder with 33g CO2, Whistle, ReflecModel
Colour
tive Tape, Oral Inflation Tube.
Automatic Inflatable Life Vest Red, Pink, Orange
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SHINO DRY BAG 20 L (Rp. 250.000)
Shino mengeluarkan produk barunya berupa tas dengan model back pack, tas ini terbuat dari
bahan anti air, tas ini dapat dipergunakan saat anda melakukan traveling ataupun sedang
melakukan trip memancing, tas ini juga berguna melindungi pakaian dan piranti pancing
berupa reel saat tiba-tiba hujan turun juga terdapat beberapa tempat tambahan untuk
tempat gantungan aksesoris seperti tang dan grappler.
Model Number

Colour

Dry Bag 20 L

Red

JORAN MAGURO INVINITY (Rp. 2.100.000 – Rp. 2.200.000)
Kembali hadir produk terbaru dari Maguro berupa joran Maguro Invinity yang dibuat untuk
mincing laut yang terdiri dari beberapa spesifikasi diantaranya: 2 Section, High Carbon
Material, X Power Spiral Concept, Full FUJI SIC Guides, Fuji Reel Seat.
Model
MIJR2-4
MIJR2-6
MIJR2-8

Length
168 cm
168 cm
150 cm

Action
Medium Heavy
Medium Heavy
Medium Heavy

Lure
300 gr
400 gr
500 gr

Pe Max
4
6
8

Max Drag
12 kg
15 kg
18 kg

MUSTAD FINESSE MULTI PLIER MT023 (Rp. 100.000)
Alat ini merupakan tang yang multi fungsi, dengan beberapa spesifikasi diantaranya:
The mustad MT023 teflon finnese multi plier features teflon coated stainless steel construction. Excellent line cutter for wire
and mono lines spitring and hook removal. Two buit in knives.
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POLISI PERAIRAN YANG

SANGAT CINTA MANCING
Riccar Sandi

J

Om Sea dengan tangkapan ikan GT ukuran
sedang.
BIMA

ika sebagian anak-anak ditanya mengenai apa cita-citanya, pasti menjawab ingin menjadi seorang Polisi,
Tentara, Dokter, Pilot, dan Insinyur. Nah
bagaimana reaksi dan perasaanya jika dulu
yang diimpikan sejak kecil bisa teruwujud?
sudah pastinya senang. Nah inilah yang
juga dirasakan salah satu Perwira yang saat
ini bertugas sebagai Polisi perairan. Menariknya, disamping bertugas, beliau juga
sangat menyukai olahraga memancing. Yuk
intip keseruannya bersama redaksi MM.
Dibesarkan oleh sebagian anggota
keluarga yang berprofesi sebagai polisi,
tidak membuatnya besar kepala. Bahkan dari kecil, hobby memancing sudah
dimulai sejak kelas 4 SD. Sama seperti
anak laki-laki pada umumnya yang juga
bermain sepak bola dan layangan, Riccar
Sandi atau yang biasa diapa om Sea
lebih memilih untuk memancing. Tapi
kesenangan ini memuncak ketika kelas 1

SMA. Bersama pamannnya, beliau diajak
ke Perairan Karang Antu. Berbekal teknik
mancing yang masih sederhana yaitu
teknik dasaran, beliau sempat merasakan
tarikan ikan Kurisi dan Gerik.
Hampir 3 tahun menghabiskan waktu
dengan memancing dan lokasi rumah
yang tidak jauh dari laut, membuatnya
mancing di laut sudah seperti taman
bermain. Setelah tamat sekolah, om Sea
lalu melanjutkan ke jenjang pendidikan
Polisi pada tahun 2007. Dari sinilah,
takdirnya mengarahkan untuk menjadi
polisi perairan. Beruntung, beliau masih
di tempatkan di perairan banten dan di
bidang ini juga terkadang memanfaatkan
waktu istirahat atau libur dengan memancing.
Di bidang Polisi Perairan ini om Sea bertugas dalam mengawasi wilayah perairan
Indonesia. Tentunnya, banyak pengalaman
yang pernah dialaminnya, dan beliau
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tidak sungkan untuk menceritakan kisahnnya. Saat bertugas di sekitaran Pulau
Panjang, tepat pukul 15:20.wib, kami
melihat 1 kapal yang sangat mencurigakan dan dugaan itu ternyata benar, kapal
tersebut membawa potongan besi kapal
yang diambil dari bangkai kapal perang
dunia, dan itu dilindungi sebagai Cagar
Alam bawah laut, sehingga harus memiliki
surat izin (dokumen), kami pun akhirnya
membawanya untuk diproses sesuai
peraturan UU.
Keesokan harinya kami patroli dan kembali ke sekitaran kapal karam tersebut,
karena hobi mancing, peralatan pun tidak
lupa dibawa, saat menurunkan umpan
mancing, tidak lama kemudian umpan
berhasil disambar oleh ikan Kuwe Lilin,
tarikan dan tarikan terus terjadi. Hal ini
ternyata memicu teman yang juga ikut,
alhasil mereka mendapatkan ikan Kerapu
dan ekor kuning. Tidak terasa umpan yang
digunakan pun habis, pada malam harinya
kami kembali untuk beristirahat sembari
menikmati hasil tangkapan.
Keseruan memancing dalam bertugas, ternyata tidak dialami sekali tapi
saat ditempatkan di Kalimantan pun
merupakan hal yang tak terlupakan.

Saat mengawal kapal perusahaan Migas,
menggunakan teknik trolling pun berhasil
mendapatkan Tenggiri dengan bobot 14,5
kg. Selain teknik trolling, teknik casting
dan popping pun yang baru dikenalnya
juga memiliki kesan tersendiri. Saat
mancing di Pulau Panjang, minnow dan
mini popper yang dicelupkan, tiba-tiba

Foto dari Om Sea saat bertugas sebagai PolAir
dan saat memancing.
BIMA
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di sambar ikan, secara perlahan piranti
pun mulai dimainkan dan akhirnya strike
ikan GT. “Semenjak ditugaskan di PolAir,
hampir beragam teknik digunakan, dan
ini menambah pengetahuan Saya tentang
dunia mancing” ungkap om Sea.
Walapun terkadang hari libur disempatkan untuk memancing, namun di
usianya yang masih menginjak 39 tahun,
ia juga tidak lupa membagi waktu bersama istri dan 1 orang anaknya. Bahkan
kegiatan mancing selama ini, sangat
didukung oleh keluarganya, karena
kebetulan sangat suka mengonsumsi
ikan. “Walaupun jarang mendapatkan
libur, tapi beruntung saya masih dekat
dengan keluarga yang kebetulan juga
tinggal di daerah Serang, Banten. Harapan Saya untuk para angler mari kita
rawat laut kita dan Arnapat Darva Mahe
Karena di Laut Kami Bangga” begitulah
penuturan Angler asal banten ini saat
menceritakan kisahnya kepada redaksi.
lbima kepada red.mm
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EVENT

M

emiliki kandungan DHA (Decosahexaenoic acid) dan vitamin yang
tinggi, ternyata membuat jenis
ikan Sidat sangat digemari oleh negara Jepang. Bahkan jenis ikan ini selalu menjadi
favorit di setiap restoran dan harganya
yang cukup mahal. Saat ini harga ikan
sidat berkisar antara Rp. 160.000 hingga
Rp 245.000/kilogram (kg), yang rata-rata
terdiri dari 3-4 ekor ikan.
Di Indonesia sumber daya ikan Sidat
belum banyak dimanfaatkan, padahal
ikan ini baik dalam ukuran benih maupun
ukuran konsumsi jumlahnya cukup melimpah. Oleh karena itu, saat ini pemerintah
dan sejumlah peternak sedang gencargencarnya mendorong masyarakat untuk
membudidayakan ikan Sidat. Hal inilah
yang juga didukung Komunitas Mancing
Mania Jogjakarta dalam event “Sidat
Fishing Tournament 2017”.
Komunitas MMJ sendiri memang yang
tidak hanya berfokus pada kegiatan mancing, namun kerap mengadakan kegiatan
yang tujuanya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang benar.
Nah, salah satunya bekerjasama dengan
Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
dalam mengadakan “Sidat Fishing Tourna-

KESERUAN MANCING IKAN

SIDAT BERSAMA MMJ
Jogjakarta
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Foto para pemenang lomba mancing sidat
mendapat uang tunai.
MMJ

ment 2017”. Acara ini sendiri diikuti oleh
sekitar 500 peserta dari berbagai daerah,
seperti kota Yogyakarta, Bantul, Sleman,
Kulon Progo, Gunung Kidul, Kebumen,
Magelang, dan Wonosobo.
“Pada awalnya event ini diadakan
atas saran dari beberapa pemancing dan
teman-teman anggota untuk mancing
ikan Sidat. Karena banyaknya saran yang

masuk, jadi acara ini terbilang singkat
dalam perencanaannya” begitulah penuturan awal mas Wahyu ketika di wawancarai oleh redaksi mancingmania.com.
Walaupun event ini terbilang singkat
dan sedikit mendadak, namun antusias
para peserta yang datang cukup membuat
dampak yang besar bagi wilayah di seputaran kota Yogyakarta. Hal ini terbukti
dengan banyaknya para peserta yang
datang, terlebih keingintahuan mereka
terhadap potensi ikan sidat.
Acara ini dimulai pada malam hari
dan sebelum memulai memancing, para
panitia mengumpulkan para peserta
untuk terlebih dahulu mensosialisasikan
ketentuan dalam mancing serta tidak lupa
mengingatkan untuk menjaga lingkungan.
Dan kali ini lokasi yang dipilih yaitu di
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya
tempat ini, karena letak yang cukup luas
untuk penampung jumlah peserta dan
support dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
akan adanya kegiatan yang berhubungan
dengan ekosistem air dan ikan.
Menurut penuturan mas Wahyu, salah
satu HuMas Komunitas Mancing Mania
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Jogjakarta, event ini merupakan kegiatan yang baru pertama kalinya diadakan
dalam lomba mancing ikan Sidat, tetapi
untuk acara serupa sudah sering diadakan
oleh beberapa komunitas lain di Yogyakarta. Selain bersosialisasi mengenai
persyaratan ketika mancing, peserta dan
panitia saling memberikan infomasi jam
keberangkatan dan spot yang dituju.
Informasi diberikan melalui media sosial
seperti WA, BBM, dan FB.
Selama event berlangsung, panitia
tidak terjun langsung ke spot, karena
spot yang digunakan bebas dan juga
diadakan pada malam hari, panitia
hanya menyiapkan hadiah dan alat
untuk menimbang pada besok harinya.
Dan batas waktu yang diberikan sampai
pada pukul 09.00. Pada event ini, teknik mancing digunakan yaitu menggunakan landbase fishing, yaitu memancing
ikan di tepian laut. Dan umpan yang
digunakan yaitu cacing, anak kodok,
gendon atau uret, belut, dan embrio
telur ayam.
Walaupun situasi dan kondisi laut
yang tidak menentu, serta untuk
memancing ikan sidat cukup sulit, ternyata tidak membuat para pemancing

begitu saja menyerah, ini dibuktikan
beberapa pemancing yang berhasil
mendapatkannya.
Berikut adalah Daftar pera pemenang :
- Juara 1 a/n Anggry berat ikan 5,105 Kg
- Juara 2 a/n Sipuk berat ikan 3,585 Kg
- Juara 3 a/n Pemadat berat ikan 3,340 Kg
-Juara 4 a/n Mojlong berat ikan 1,905 Kg
- Juara 5 a/n Sipuk 2 berat ikan 1,740 Kg
- Juara 6 a/n Danang berat ikan 1,230 Kg
- Juara 7 a/n Yudi berat ikan 1,153 Kg
- Juara 8 a/n Indarto berat ikan 1,145 Kg
- Juara 9 a/n Sudarsono berat ikan 1,145 Kg
- Juara 10 a/n LJSH berat ikan 0,086 Kg
Sembari panita membagikan hadia
kepada para pemenang, Panita juga
menyediakan minuman panas, snack
untuk para peserta dan menikmati
hiburan organ tunggal serta menunggu
pengundian doorprice.lbima
Aksi salah satu pemancing bersama Hampala
hasil casting.
MMJ
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FUN FISHING TENGGIRI DI

HARI ULTAH MA OMAH FC
Kepulauan Seribu

D

alam mengisi kegiatan hari jadi
Ma Omah Fishing Club (MFC) yang
kedua.Tepatnya, dideklarasikan
pada tanggal 24 Maret 2015 dua tahun
yang lalu, segenap pengurus dan para
anggota bersepakat untuk mengadakan
kegiatan/lomba yang bersifat kekeluargaan dan gembira (fun fishing) dengan
target perolehan khusus ikan “tenggiri
terpanjang”. Tentu rekan-rekan anglers
bertanya-tanya mengapa harus yang terpanjang dan bukan yang terberat? Untuk
menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan
menjaga asas fair play.
Kegiatan ini bertajuk “Mustad Ma
Omah Fun Fishing” dengan sponsor utama
produk “Mustad” dari Sumber Mulia Group
dan didukung oleh beberapa sponsor
lainnya. Kegiatan hari jadi tersebut baru
terselenggara pada tanggal 8 April 2017,
mengingat cuaca yang tidak bersahabat
dan dilaksakanakan di perairan Kepulauan
Seribu dengan awal pemberangkatan dari
“Dermaga Jokowi” di Pelabuhan Nelayan,
Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Menggalang kebersamaan
Peserta lomba diikuti oleh segenap
anggota Ma Omah Fishing Club (MFC)
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dengan mengiikutsertakan klub mancing
di bawah naungan/binaan Sumber Mulia
Group (SM-Group), dan kelompok mancing
lainnya dengan melakukan beberapa
kali pertemuan baik markas (base camp)
MFC di Kota Bekasi maupun di ruang
pertemuan SM-Group, di Bursa Pancing,
Kompleks Lodan Center, Jln. Lodan Raya,
Ancol Barat, Jakarta Utara.
Technical meeting dimulai pada tanggal
4 April 2017, pukul 20.30 WIB dibuka oleh
pembawa acara (Master of Ceremony)
Pebry Wahyudi dilanjutkan oleh Ketua MFC
yakni Suharto dan Ketua Pelaksana Lomba
Yudi Dermawan. Dihadiri juga oleh beberapa perwakilan perkumpulan mancing.
Acara mancing bareng dalam memperingati hari jadi Ma Omah Fishing Club (MFC)
yang kedua diikuti oleh delapan kapal,
terdiri dari enam kapal khusus anggota MFC dan dua kapal terdiri dari klub
Rabalo dan Jak Anglers, di setiap kapalnya
terdiri dari lima orang pemancing. Sangat
disayangkan, menjelang keberangkatan,
hari Sabtu, 8 April 2017, pukul 02.00 dini
hari rombongan Jak Anglers mengundurkan
diri mengingat cuaca yang tidak bersahabat. Jadi .., lomba Mustad Ma Omah Fun
Fishing diikuti oleh tujuh kapal.

Suasana perjalanan.
Rombongan MFC keluar dari base camp
pukul 23.45 WIB melesat memecah keheningan malam melalui jalan bebas hambatan Gatot Subroto iring-iringan (konvoi)
kendaraan dan satu kendaraan memisahkan diri karena harus menjemput salah
satu anggota menunggu di persimpangan
menuju “Pelabuhan Perikanan Samudra
(PPS) Nizam Zaman”. Kurang lebih satu
jam perjalanan, peserta menyempatkan
diri untuk menikmati mie rebus, kopi, dan

Para anggota dan peserta lomba kumpul di
basecamp sebelum berangkat.
MFC
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Hasil tangkapan tenggiri oleh salah satu
anggota tim peserta lomba.
MFC

berbagai penganan lainnya di “WarungTeh
Kokom” untuk mengisi asupan energi agar
tidak masuk angin.
Tepatpukul 03.00 dini hari, lomba
dinyatakan start untuk meninggalkan
dermaga, namun ada pengecualian, yakni
khusus kapal yang dinahkodai oleh kapten
Dayat, boleh melaju lebih awal setengah
jam yakni pukul 02.30 dengan asumsi
bahwa mesin kapal kapten Dayat, daya
pacunya lebih lemah.

Diperkirakan sekitar pukul 05.55 WIB,
di salah satu spot keempat kapal terlihat
mencari umpan hidup berupa ikan-ikan
spesies kembung, yang merupakan umpan
andalan untuk mengejar ikan spesies
tenggiri sebagai target utama, ternyata
kondisi alam berkehendak lain, arus di
bawah sana cukup kuat, kami sempat berupaya mencari ikan-ikan sebagai umpan
andalan. Alhasil .., ikan-ikan buruan yang
kami tangkap/pancing tidak maksimal.
Dalam lomba ini, hasil tangkapan
kapten dan abk boleh untuk diperlombakan, dengan catatan bahwa setiap kapal
hanya boleh satu ekor saja yang diusulkan
/diajukan sebagai kandidat juara. Setiap
peserta bebas mencari spot-spot andalan,
sesuai dengan pengetahuan dan penginderaan satelit melalui perangkat yang
mereka miliki.
Menit-menit terakhir sekitar pukul
14.00 WIB. Masing-masing peserta dan
kapten kapal memacu kapalnya beranjak
meninggalkan spot untuk segera kembali
menuju dermaga “Jokowi” untuk menyerahkan hasil tangkapan yang akan dinilai
oleh Panitia yang telah menunggu di darat
yang terdiri dari Marcus, Karsono, dan
Bagyo.
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Mengingat kondisi cuaca yang belum
stabil walau pada kalender telah menunjukkan bulan April, pertanda bahwa
musim kemarau telah tiba dan angin
barat jarang terjadi. Ya… itu dulu ketika
iklim atau cuaca masih stabil. Sedangkan
sekarang apa-apa serba ekstrem. Itulah
jika “Sang Penguasa Alam” sudah berkehendak. Satu demi satu peserta lomba
mulai merapat ke dermaga yang lebih
awal adalah anglers dari klub “Rabalo”,
menyerahkan hasil tangkapannya tepat
pukul 14.55 WIB, disusul oleh kapal Kapten Andri pukul 16.22, kapal kapten Surya
pukul 16.43 WIB, dan seterusnya terakhir
kapal kapten Dayat yang mendapat prioritas tiba di dermaga paling lambat pukul
17.30 WIB.
Pemenang.
Lazimnya sebuah kompetisisi, sudah
dipastikan akan ada yang menjadi
pemenang atau peserta yang kurang
beruntung, demikan juga pada lomba
kebersamaan yang bertajuk Mustad Ma
Omah Fun Fishing. Setelah diadakan
pengumpulan hasil tangkapan dari
masing-masing peserta lomba, secara
kasat mata dapat terlihat siapa peme-

nangnya, hal ini dikarenakan hasil
buruan sangat sulit didapat. Bayangkan, namun begitulah dunia memancing ada peribahasa atau pepatah
yang berbunyi “Ada siang ada malam,
ada untung ada rugi, ada tinggi ada
pendek, kemarin dapat banyak sekarang boncos, dan seterusnya!”, wooow
memancing itu sulit diprediksi! Tetapi
begitulah dunia memancing. Setelah
melihat secara kasat mata, bahwa
hasil tangkapan dari masing-masing
peserta sudah dapat ditentukan siapa
pemenangnya.
Adapun pemenang atau juaranya
adalah sebagai berikut:
1. Pemenang I, Komandan regu Ir.
Karta, Kapten Kapal Andri
2. Pemenang II, Paguyuban KM
Rabalo, Kapten Kapal Hadi
3. Pemenang III, Komandan regu Agus
Sya’ban, Kapten Kapal Usep.
Hadiah yang diterima oleh Juara I,
II, dan Juara III adalah berupa uang
tunai dan bagi peserta yang tidak
memperoleh peringkat juara, masih
dapat berharap mendapatkan hadiah
dari doorprize berupa perlengkapan
memancing totalnya Rp. 7 juta dan

berbagai pernak-pernik aksesoris
memancing yang sangat menarik dari
para sponsor.
Pembagian hadiah kepada para
pemenang diserahkan langsung dipelataran areal parkir Dermaga Jokowi,
MuaraBaru. Dalam kata sambutan
penutup Ketua Ma Omah Fishing Club
(MFC), Suharto dalam kata sambutan
penutup memohon maaf apabila dalam
penyelenggaraan lomba masih banyak
kekurangan dalam pelayanan dan
acara yang masih belum sempurna.
Sampai jumpa pada lomba mendatang.
Salam Strike!lsubagyo slamet

|edisi #270 60

KOLOM MEDIA PANCING

KEUNIKAN CARA MANCING

IKAN MASHEER/KERLING

I

kan Masheer atau Kerling merupakan
ikan asli perairan Banda Aceh. Karakteristiknya yang unik membuat ikan
ini susah-susah mudah untuk dipancing.
Bagi penduduk lokal Banda Aceh cara
mancing ikan ini bisa menggunakan teknik
dasaran dengan serangga (walang) atau
ulat daun pisang sebagai umpannya, dan
sering dilakukan pada sore hari menjelang
malam.
Sekelompok ikan Masheer atau Kerling
memiliki kebiasaan mendatangi sesuatu
yang jatuh ke air kemudian menyambarnya. Tapi untuk menipu ikan ini tidaklah
mudah, bisa jadi dalam 100 kali lemparan
Umpan tiruan anda hanya akan dikejar
tapi tak juga dimakan. Mungkin sobat
akan merasa aneh dan kesal dengan kejadian ini dan disitulah keunikan mancing
ikan Masheer.
Ikan Masheer atau Kerling sangat sensitif dan hanya mau menyambar umpan
ketika jatuh dan bergerak tak ubahnya
seperti buah yang jatuh dan terbawa

arus. Terlambat sedikit saja karena
senar kita masih dalam posisi kendur
hingga umpan tiruan kita tenggelam, ikan
Masheer akan langsung berbalik badan
atau terkadang akan membuntuti umpan
kita hingga sampai pinggir sungai. Sebaiknya ketika memancing ikan Masheer kita
tidak banyak mengeluarkan suara berisik
sehingga ikan Masheer tidak merasa
terganggu.
Banyak berbagai jenis lure dan beberapa jenis teknik mancing yang bisa kita
gunakan untuk mancing ikan Masheer,
seperti yang pernah dibahas pada artikel
sebelumnya, baik teknik casting, fly
fishing maupun dasaran. Hal ini bisa kita
sesuaikan dengan kondisi lokasi atau spot
tempat kita mancing.
Seperti lokasi sungai yang agak dalam
dan arusnya cenderung lemah, kita bisa
mengarahkan lure didekat palung palung
dengan jenis umpan top water seperti
mini popper atau sejenis pencil yang
berukuran kecil. Sehingga saat umpan
jatuh ke air tidak langsung tenggelam,
dan usahakan sebelum lure menyentuh
air kita segera menututup bail arm reel
sehingga senar tidak terlalu kendur dan
bisa me-retrieve umpan tersebut.
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Sedangkan jika lokasi tempat kita
mancing adalah jeram-jeram atau tempat
agak dangkal dengan arus deras jenis
umpan minnow jenis sinking, mikro jig
atau spoon kecil bisa menjadi pilihan,
karena saat jatuh akan langsung bergerak
terbawa arus dan dengan diikuti retrieve
sambil sesekali di jerk sehingga action
lure akan menggoda ikan Masheer.
Selain jenis ikan Masheer jenis ikan
Jungle Perch juga bisa menyambar umpan
kita, ikan Jungle Perch juga merupakan
jenis ikan eksotis penghuni sungai asli
Banda Aceh.lmediapancing.com
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B

FUN FISHING BARENG

TIM RELIX NUSANTARA

eberapa waktu lalu, rangkaian trip
Relix Nusantara ke Selatan Pulau
Jawa berkesempatan untuk mancing
bareng dengan tema Fun Fishing di kolam
PT. Central Sarana Pancing Purbalingga,
Jawa Tengah.
PT. CSP Purbalingga yang bergerak di
bidang produksi senar monofilament ternyata memiliki beberapa kolam ikan yang
diisi dengan beragam jenis ikan antara
lain Gabus, Toman, Bawal, Patin, Gurame
bahkan ikan eksotis air tawar Lou Han.
Setelah selesai dengan trip freshwater
Hampala di spot Kali Pelus Purwokerto,
tim Relix Nusantara yang ditemani oleh
beberapa angler dari Kota Purwokerto bergeser menuju Kota Purbalingga
menyambangi kolam pancing yang berada
di dalam area PT. CSP. Di kolam pemancingan kali ini para angler lebih merasakan
suasana mancing bareng yang lebih santai
dengan suasana kekeluargaan yang akrab.
Di awal sesi mancing nampak Amin
Maulani mendahului para angler lainnya
dengan strike ikan Gurame menggunakan
soft lure, joran ultralight prototype Relix
dan senar Jabrik keluaran Relix Nusantara. Strike perdana Amin tidak membuat
para angler lainnya putus semangat.
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Dengan semangat “juang 45” Jin Denmas
juga berhasil mengangkat spesies ikan
Toman berukuran jumbo dengan umpan
jump frog Mekitik nya.
Strike demi strike hampir dirasakan
banyak angler di kolam ini. Segala jenis
umpan seperti jump frog, soft plastic
lure, minnow bahkan umpan pelet selalu
berbuah strike manis bagi semua angler
termasuk bagi Tanza Aliza, ladies angler
dari tim Relix Nusantara yang berhasil
landed ikan Bawal berukuran sedang ke
permukaan.
Sesi memancing yang berakhir pada
sore hari ini menyisakan banyak kesan
dan kenangan bagi para pemancing tim
Relix Nusantara maupun tuan rumah
Purwokerto. Termasuk bagi Susanto,
angler spesialis ikan Hampala yang sudah
malang melintang di dunia per-Hampalaan khususnya daerah Purwokerto dan
sekitarnya mengaku cukup senang ikut
dalam trip mancing yang diadakan oleh
Relix Nusantara.
“Saya senang om bisa ikut mancing tim
Relix Nusantara, tadi saya berhasil landed
ikan Lou Han dengan teknik handline
menggunakan umpan pelet”. Ujar Susanto
di akhir sesi memancing kali ini.lmm
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CONDOM BALLOON FISHING
ALA KUBA

S

ejatinya, manusia memiliki akal yang diberikan oleh sang
pencipta. Tidak jarang akal berubah menjadi inovasi terbaru untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi.
Seperti cara mancing unik yang terkuak beberapa waktu lalu di
Kuba.
Untuk mensiasati biaya dan ketatnya peraturan melaut di
Kuba, para nelayan biasa menggunakan alat kotrasepsi yang satu

ini untuk melakukan kegiatan memancing tanpa harus melaut ke
tengah. Cerdik bukan?
Sederhana, kondom ditiup seperti balon lalu diikatkan ke
senar pancing. Setelah itu, umpan di cast dan dibiarkan hanyut
ke tengah laut terbawa ombak sampai si ikan menyambar, barulah kita tarik si ikan ke tepi pantai. Mau coba?.lred.mm
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RAGAM
Pemandu Mancing

BINUANGEUN

TANJUNG PASIR

l

Awang: 0815 1461 9512 / 0815 1004 5557
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.

Km. Jagat dan Surya 2 : Uus 0852 1939 2944

PANARUKAN SITU BONDO
l

Pak To: 0852 5765 9860

BANDAR LAMPUNG
l

Km Berdikari: Johan 0812 726 5522

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK
l

Belanting Fishing : 0821 4449 3081

PAPUA - BIAK
l

Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

Info Lomba Mancing
1. Negek Bersama Hinomiya PT Aneka Raya Pancing,
Pulau Onrust ( Kepulauan 1000 ), Minggu 14 Mei 2017,
pukul 07.00 - 14.00 wib, tiket Rp 150.000,-/orang.
Informasi lanjut hubungi: Ghany 0813 1072 4484,
Yanto 0878 3520 4874.

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

2. Shimano Open House Jakarta, Minggu 07 Mei 2017,
Dibuka untuk umum dari jam 10.00 - 17.00 wib,
ruang victory 2 level 6, Hotel Ciputra Jakarta Barat.
3. Maguro Cast and Camp 3 Palangkaraya, Kalimantan
Tengah. Tempat Bumi perkemahan Sabaru, Tiket Rp.
75.000,-/angler, Sabtu dan Minggu 13 dan 14 Mei
2017. Info lebih lanjut hubungi: Lastiyo 0812 8270
307, Anjas (om black) 0856 9465 9276.

Info Kolam Pemancingan
INFO FAMILY FISHING
1. Saung Desa, Jl. Raya Pebayuran, Kampung Pacing
Bedeng RT 01/RW 05, Sumbersari, Pebayuran,
Bekasi. Telp : 0857 77832678/0878 8203 6996
2. Kabeda, Jl. K H Usman Depok, Jawa Barat 16425
Telp : 0851 0053 9502
3. Godong Ijo, Jl. Raya Cinangka KM 10 No. 60,
Bojongsari, Serua, Sawangan, Depok. Telp : (021)
7417 10678/ 0821 1212 9431
4. Fishing Valley, Jl. Pemda Raya No.107, Bogor Telp
(0251) 9577 556/ 8662 808
5. Adiharja Deluna, Jl. Karya Bakti Gg. Anggrek RT
002/005, Tanah Baru Depok Telp (0251) 8030 4782/
0852 8000 0898
6. Ling Sanim, Jl. Pagelaran 1 RT 08/03 No.77,
Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Telp (021)
848 3050/0812 1332 299
7. Puspita, Jl. Pondok Gede 8 Jakarta Timur Telp
(021) 8009 749/0818 0422 2888
8. Ita, Jl. Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Telp
(021) 8499 8584/ 0813 1044 5474
9. Cinangka Indah, Jl. Abdul Wahab No.18, Cinangka
Sawangan Depok Telp (021) 740 1083/ 7491 931 /
0857 1530 7147

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

|edisi #270 67

ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 /
Pin Bbm 54ACD3C9
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S

MANCING BARENG IKAN

TARGET BARRAMUNDI

Mancing Amatir Semarang

ing penting yakin lan guyub ujar
Maryanto atau sering dipanggil
Blackrock selaku ketua dari grup
MAS. Berawal dari ide-ide yang diungkapkan saat berada di basecamp tepatnya
di jalan Ariloka Raya itu munculah ide
untuk mengadakan acara MaBar (Mancing
Bareng) yang juga sekaligus merayakan ulang tahun Grup MAS yang ke-6,
bagaimana tetap bisa mancing nyaman,
aman dan tetap guyub pastinya.
Para pengurus MAS segera berkoordinasi
dan membentuk panitia untuk acara yang
disepakati jatuh pada hari Minggu tanggal
9 april 2017 dan diberi nama MaBarMancing Bareng yang berlokasi di wisata
Pantai Marina Semarang. Dengan waktu
yang ditentukan yaitu dari pukul 07.0011.00 dan dilanjutkan dengan resepsi dan
penyerahan hadiah pukul 12.00-16.00
yang berlokasi di Balai Kelurahan Jalan
Ariloka Raya, Semarang dengan biaya
pendaftaran Rp. 25.000 dan dengan syarat
harus mempunyai jersey MAS maka telah
terdaftar sebanyak 75 nama yang ikut
serta dalam acara MaBar.
Dengan kesepakatan yaitu target ikan
utama adalah Barramundi dan jika lepas
dari itu maka diambil ikan kategori Rucah
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terberat sebagai juaranya.
Tepat pukul 07.00 WIB acara dimulai
dan strike pertama yang didapatkan oleh
Alfano Ghozy pada pukul 07.10 yaitu ikan
Kerapu dengan berat 0.5 kg. Dan disusul
oleh peserta lainnya yang mendapatkan
ikan kategori Rucah.
Waktu semakin siang dan suasana guyon
yang rame di lokasi tersebut, akhirnya
pun target ikan utama berhasil di naikan
oleh peserta bernama Lek No dengan
ikan barramundi mempunyai berat 1.5
kg pada pukul 10.30. Dan peserta yang
menjadi juara 2 bernama Candra dengan
ikan barramundi mempunyai berat 0.5 kg
pada pukul 10.40, disusul dengan peserta
dengan nama Donny Ferari keluar sebagai
juara 3 dengan target ikan Rucah yang
mempunyai berat 1kg pada pukul 10.45.
Para juara berhasil membawa pulang
hadiah berupa piala + hadiah + uang tunai
+ voucher belanja yang diserahkan pada
acara resepsi di Balai Kelurahan Ariloka.
Acara ini juga di sponsori oleh berbagai
Toko Pancing di Semarang diantaranya
Indoraya, Rejeki Pancing, Jaya Pancing,
dan juga JFFC serta salah satu Toko Meubel di Semarang yaitu Kencana Jati Raya
dan Pabrik Gordyn Semarang yaitu Bryling

Gordyn. Dan juga turut mengundang dari
Grup Mancing di Semarang diantaranya
yaitu BFC (Barramundi Fishing Club), RM
(Rucah Mania), CAS (Community Angler
Semarang), NHPP (New Habitat Para
Pemancing), Mancing Semarangan, dan
juga PPS (Paseduluran Pemancing Semarang).
Sebelum pembagian hadiah, semua
peserta dipersilahkan menikmati hidangan
yang telah disediakan dan menikmati
hiburan berupa organ tunggal.
Acara ini merupakan acara yang bertujuan untuk memperkuat tali persaudaran
satu dengan lainnya dan ini menurut
Saya ini bisa dikatakan acara yang sukses
karena sesuai dengan syarat utama
yaitu target ikan utama Barramundi yang
berhasil di naikan. Ujar Harno SR selaku
ketua panitia MaBr.
Terima kasih kepada semua panitia dan
semua pihak sponsor yang turut meramaikan acara ini dan sampai bertemu di
event MAS selanjutnya, salam seduluran
saklawase.ljimmy ananta

Foto para pemenang lomba mendapatkan uang
tunai dan trophy.
JIMMY
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