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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Tidak terasa tinggal berapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2016 dan memasuki tahun yang baru. Di tahun 2016 ini kejadian alam yang menimpa negara Indonesia sangat luar biasa mulai dari banjir, longsor, gempa dan berbagai wilayah mulai dari
Sabang sampai Merauke, di tahun ini pula pemilihan kepala daerah serentak diselenggarakan. Pada masa kampanye sekarang ini
beberapa calon kepala daerah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan kampanye, mulai dengan blusukkan ke daerah-daerah
terpencil, kumuh, pasar-pasar tradisonal, serta memberikan bantuan, ataupun kegiatan sosial yang melibatkan masyrakat. Ditahun
ini pula kami semua kehilangan teman-teman Angler yang sedang ngetrip mancing dilaut. Dua bulan menjelang tutup tahun 2016
beberapa komunitas mancing berhasil mengadakan event besar. Salah satunya kegiatan Pada edisi akhir tahun ini redaksi menyiapkan beberapa pembahasan diantaranya kopdar setu cipule, serunya mancing tenggiri, berkah angin selatan handeleum, trip sederhana ke Cirata, berakhirnya final ift biggames, meriahnya acara Shimano open house Bali, dan mancing mania Pekalongan. Selamat
membaca.
Salam strike
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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inggu 11 Desember 2016, bertempat di Pulau Ayer sebuah event
mancing casting dan negeg yang
penuh kekeluargaan digelar. Event ini
diikuti oleh 100 pemancing dari komunitas
Arp Community sejabodetabek, acara
ini merupakan rangkaian kegiatan Arp
community diakhir tahun 2016. Tiket yang
dibagikan untuk mengikuti fun fishing casting dan negeg Rp 250.000,-/ orang, serta
mendapatkan kaos, souvenir, tiket masuk
pulau ayer all in, serta makan siang bersama. Sebelum acara berlangsung panitia
mengadakan persiapan di base event dan
lokasi yang akan dijadikan spot mancing
oleh para castinger.
Diminggu pagi yang cerah para peserta
Arp Community telah berkumpul di
dermaga 16 Marina Ancol. Suasana terasa
hangat ketika mereka saling berjabat
tangan dan saling mengenal satu sama
lainnya. Selama ini para komunitas
bertegur sapa melalui media sosial saja
tanpa bertatap muka langsung. Peserta
mulai mendaftar ulang terlebih dahulu
untuk mendapatkan kaos, souvenir,
serta tiket masuk kapal pp ancol ayer
sebelum menyeberang ke pulau Ayer,
setelah pendaftaran ulang selesai panitia

CASTING DAN NEGEG WITH

ARP COMMUNITY
Pulau Ayer
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Foto bersama seluruh peserta acara Fun
Fishing 2016.
MIMIN

mengumumkan kepada peserta untuk
mempersiapkan diri masuk ke kapal yang
telah dipersiapkan panitia, tepat pukul
07.00 pagi. Kami pun berangkat menyeberang ke pulau ayer, sambil menikmati
sejuknya suasana dipagi hari dan menikmati betapa indahnya pulau-pulau yang
ada di Indonesia. Selama diperjalanan
ke pulau Ayer terlihat beberapa peserta
bersenda gurau, ada yang masih mempersiapkan piranti pancing, ada pula yang
tertidur. Ada sekitar lima orang anggota
Arp community yang ikut mancing melalui
undian saat ulang tahun Arp community.

Dalam penyelenggaraan mancing casting
dan negeg ini ada beberapa produk dari
sponsor antara lain G tech, Shimano,
Starlit, Hinomiya, Relix dan Shino.
Peserta yang mengikuti fun fishing casting dan negeg tidak hanya dari kalangan
pria saja, bahkan ada 5 peserta wanita
yang ikut event dan membawa serta
keluarganya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih dua puluh menit kami
pun sampai di pulau ayer, sebelum acara
lomba dimulai para peserta melakukan
sesi pemotretan bersama, lalu peserta
mulai mencari tempat-tempat strategis
dimana ikan-ikan tersebut bersembunyi,
ada pula yang sedang berfoto selfie baik
sendiri maupun beramai-ramai.
Sekitar pukul 07.30 wib panitia penyelenggara memberi aba-aba bahwa acara
mancing casting dan negek pun dimulai.
Para pesertapun mulai mancing casting
maupun negeg dengan piranti yang telah
dibawa para peserta. Dalam fun fishing
casting dan negeg tersebut, panitia
penyelenggara menyiapkan hadiah produk
untuk pemenang casting pertama berupa
reel Gtech Champion 3000, pemenang
kedua reel Shimano Sienna 4000FD dan
pemenang ketiga joran Starlit Black Bass
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180. Sedangkan negeg, pemenang pertama Joran Hinomiya Stacia 540, pemenang
kedua joran Hinomiya Stacia 450, pemenang ketiga joran Hinomiya Stacia 360.
Tidak ketinggalan pula toko Aneka Raya
Pancing, Jakarta yang membuka stand
penjualan dengan memberikan diskon 15
% untuk semua produk yang dijual.
Acara juga didukung dengan cuaca yang
cerah tanpa hujan, atau ombak besar.
Semakin siang cuaca semakin panas, para
peserta mulai menyerahkan ikan hasil
tangkapannya kepada panitia untuk ditimbang. Berbagai macam ikan hasil tangkapan para peserta fun fishing casting dan
negeg diantaranya ikan kerapu, baronang,
gt adapula yang mendapatkan cumi.
Sebelum acara berahkir, panitia mengumumkan peserta yang berhasil maupun
tidak untuk bersiap-siap menyiapkan
alat pancing mereka. Tepat pukul 12.00
wib panitia mengumumkan bahwa acara
berakhir, para peserta disuruh berkumpul kembali dibase camp untuk makan
siang bersama dan melaksanakan ibadah
sholat dzuhur bagi peserta yang beragama
muslim. Dilanjutkan dengan pembagian
hadiah bagi pemenang casting dan negeg,
serta pembagian doorprize berbelanja

dan hadiah doorprize lainnya.lseperti
penuturan mimin kepada redaksi mm
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TIM RELIX NUSANTARA

ASYIK NYOBOK DI SOLO
Solo - Jawa Tengah

elix Nusantara mengadakan tour
dibeberapa kota Jawa Tengah,
seperti Purwokerto, Cilacap,
Semarang, Jogjakarta, dan akhirnya
tiba di kota Solo yang menjadi tujuan
trip Relix Nusantara. Pada hari pertama menginjakan kaki di kota Solo,
dengan antusias team langsung merasakan sensasi memancing ikan Nila.
Menggunakan tehnik ciri khas kota Solo
yaitu ”Nyobok” team bersama komunitas mancing Solo yaitu 100 % Nyobok
memancing bersama.
Om Amin Maulani, mbak Rina Nainggolan, mas Tan Po Liang, mas Lataru
ikut dalam keseruan dan keasyikan
serta kebersamaan nyobok di Waduk
Kedung Ombo tepatnya di spot Temu
Gureh. Rombongan berkumpul didepan
hotel tempat Team Relix Nusantara
menginap di Solo, sekitar pukul 05.00
dini hari dan langsung menuju ke Waduk
Kedung Ombo. Setelah 1 jam perjalanan
sampailah rombongan di depan pasar
sapi Sumber Lawang untuk sarapan dan
membeli bekal untuk makan siang. Tanpa
disangka-sangka ternyata sudah banyak
yang menunggu disana dan akan ikut
rombongan kita untuk nyobok bersama.
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Tidak berapa lama rombongan
langsung berangkat lagi ke dermaga
Ngasinan tempat bersandarnya kapal
yang sudah kita persiapkan untuk mengantar ke spot Temu Gureh. Sesampainya di spot Temu Gureh rombongan
yang berjumlah sekitar 25 orang
lebih mulai mempersiapkan segala
sesuatunya. Wow tak disangka mbak
Rina Nainggolan dari Relix Nusantara
strike pertama dan berhasil menaikan
ikan nila sebesar 4 jari. Kemudian
mas Lataru juga berhasil menaikkan
ikan nila juga. Hanya 2 orang yang
belum lulus mancing Nyobok yaitu om
Amin Maulani dan mas Tan Po Liang
sedangkan Pak Rivai Susanto tidak bisa
ikut dikarenakan ada gangguan atau
mengalami sakit pada pinggangnya
jadi tidak bisa ikut mancing nyobok.
“saya sangat menyesal tidak bisa ikut
mancing nyobok“ kata pak Rivai begitu
mendengar cerita dari saya di hotel,
bagaimana keseruan dan keramaian
kita semua waktu mancing nyobok.
Pada malam harinya Team Relix
Nusantara mengajak berkumpul
bersama teman-teman 100 % Nyobok
untuk mendengar secara langsung apa

yang diinginkan para mania mancing
di Indonesia khususnya di Solo, produk
seperti apa supaya bisa dikembangkan
dan diproduksi untuk menjadi solusi
mancing di Indonesia. Dalam hal ini
teman-teman di Solo merasa bangga
dan senang karena baru kali ini ada
seorang owner merk alat pancing
datang dan turun tangan langsung
untuk mendengar keinginan para
mania mancing.
Pada hari kedua Team Relix Nusantara ada dua agenda. Om Amin Maulani
dan teman–teman berangkat ke Rawa
Pening di Salatiga, sedangkan Pak Rivai
bersama saya melihat kegiatan kepedulian lingkungan yaitu bersih-bersih
di Kali Mati yang dilaksanakan oleh
warga sekitar di desa Bangsri Kriwen
dan didukung oleh Dinas Perikanan
Sukoharjo serta komunitas Ikatan
Mancing Casting Sukoharjo.
Kegiatan ini meneruskan apa yang
sudah kita mulai dulu, dan kali ini
dari IMCS yang mensupport agenda
dari Dinas Perikanan, dibantu oleh
warga sekitar untuk bersih-bersih
sungai. Di desa Bangsri Kriwen ini
kebetulan ada karamba milik warga

Rina Nainggolan berhasil strike ikan nila dengan
tehnik nyobok.
NUNU
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sekitar yang sudah lama tidak digunakan lagi karena sungai tertutup oleh
tumbuhan air seperti enceng gondok
dan kayu apu. Dan rencananya akan
dihidupkan lagi supaya perekonomian
warga bisa terangkat naik, kalau ada
usaha budidaya ikan dan tebar benih
juga nantinya, yang terpenting adalah
bagaimana lingkungan disekitar kita
bisa bersih dan sehat, serta kelestarian alam bisa terjaga dengan baik.
Seperti yang saya tahu salah satu
visi dan misi dari Relix Nusantara yaitu
“Berperan aktif untuk melestarikan
industri mancing di Indonesia dengan
edukasi dan pemeliharaan lingkungan”
makanya saya mengajak Pak Rivai
untuk melihat salah satu contoh kegiatan kepedulian terhadap lingkungan
yang ada di eks karisidenan Surakarta.
Semoga ini bisa menjadi contoh untuk
project jangka panjang tentang kepedulian terhadap lingkungan.lnunu
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eperti trip-trip sebelumnya, tanggal
12-13 November 2016 Saya beserta
rombongan pemancing dari Jakarta
dan Bogor berkumpul di M-2 (Markas ke
dua), rumah Adam Boediman, Pandeglang,
Banten. Kami yang berjumlah sepuluh
orang ini merealisasikan rencana yang
hari-hari sebelumnya telah disusun, yaitu
mancing dengan tehnik casting di seputaran Pulau Handeuleum, Ujungkulon.
Sebuah destinasi yang indah dan tak ada
kata bosan untuk lagi dan lagi memancing di Ujungkulon. Kondisi perairannya
masih bagus, suasana pemandangan alam
yang begitu luar biasa indah dipandang
membuat spot ini menjadi sangat menarik
untuk terus dijelajahi.
Pulau Handeuleum sendiri berada
di antara gugusan pulau-pulau kecil
yang berada di ujung timur laut pantai
Semenanjung Ujung Kulon. Pulau yang
kondisi alamnya dikelilingi oleh hutan
mangrove, membuatnya sebagai surganya
para pemancing dengan teknik casting.
Di pesisir maupun di dalam muara yang
membelah pulau-pulau kecil sekitar Handeuleum merupakan titik-titik potensial
untuk melakukan explorasi.
Sabtu pagi kami sudah siap dengan

SURGANYA TRIP CASTING

DI UJUNG BARAT JAWA
P. Handeuleum, Ujung Kulon - Banten
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Foto salah satu angler sedang berpose dengan
baby GT.
GUS ANANTA

segala keperluan memancing masing-masing. Rekan Jon Robi ternyata sudah tak
sabar untuk memancing, sembari menunggu jukung yang akan membawa kami
eksplorasi datang beliau menyempatkan
memancing ikan Baronang dengan tegeg.
Jon Robi memang notabene pecinta tegeg
sejati, namun lambat laun mulai keranjingan tehnik casting.
Pagi itu diawali dengan strike tegeg!
Teriak kegirangan beliau yang sudah lama
tidak merasakan strike dengan tegeg.
Ditemani mas Ibnu yang iseng-iseng
casting disamping Jon Robi, ternyata Ibnu
pun mendapatkan sambaran. Sepertinya
umpan tiruan miliknya disambar baby
GT, tapi keberuntungan belum berpihak
padanya. Ibnu harus merelakan sang Ikan
meloloskan diri dari mata kail. Jon Robi
yang tadinya main tegeg di dermaga pun
langsung mengambil piranti casting. Jon
penasaran dengan ikan yang menyambar
umpan buatan Ibnu. Jon mulai melemparkan mini popper dan rupa-rupanya hari
itu keberuntungan milik Jon Robi. Baby
GT berhasil ia naikkan ke dermaga untuk
diajak selfie.
Intermezo pagi kami pun berakhir,
karena tak lama kemudian jukung pun

tiba di dermaga. Tanpa buang-buang
waktu lagi, selagi masih pagi, kami
bergegas menuju spot pertama. Menyisir
pinggiran-pinggiran pulau dengan jukung/
katir. Casting pinggiran di karang-karang
dangkal adalah tantangan tersendiri
bagi kami. Seolah kami berlomba untuk
memperdaya ikan-ikan predator yang ada
di dalamnya. Berbagai jenis ikan seperti
kuwe gerong, barracuda, kerapu karang,
barramundi dan bahkan ikan muara
seperti mangrove jack pun menjadi target
kami. Tak terkecuali ikan prestisius,
Indonesian Black Bass.
Lemparan demi lemparan kami mulai.
Saya yang hari pertama berpasangan satu
jukung dengan Jon Robi membuat aturan
sendiri. Hehehee… Saya ditantang menggunakan umpan top water. Tidak boleh
casting dengan menggunakan jenis lurelure tertentu seperti minnow sinking/
floating, spoon atau micro jig, soft lure
dan lain sebagainya yang tergolong deep
water. Hanya diperbolehkan menggunakan
jenis Top Water (WTD, Popper) saja.
Selama setengah hari saya dan Jon Robi
sama sekali tidak berhasil landed dengan
top water. Hehehe…. Ikan berhasil kami
goda dengan popper, tapi sayangnya
|edisi #267 13
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selalu mocel dan mocel terus. Akhirnya
kami memutuskan untuk membatalkan
tantangan tersebut dan kami pun dengan
kompak segera mengganti umpan dengan
bebas. Saya mengganti dengan jenis
sinking, melihat kondisi air yang lumayan
dalam dan berkarang. Dengan kedalaman air kira-kira 1-3 meter, lure sinking
ternyata lebih efisien jika digunakan pada
siang hari.
Strike pertama di hari pertama saya
adalah seekor ikan Mangrove Jack. Ikan
jenis bass ini berhasil landed dengan
sempurna menggunakan PE RELIX FANTASTIC 30Lb. Ikan Mangrove Jack adalah
ikan migrasi menurut Saya, karena bukan
hanya berada di dalam muara, tapi juga
bisa sampai pinggiran laut bahkan tengah
laut. Dan ini sudah beberapa kali saya
mendapatkannya di pinggiran pulau/
pesisir.
Sepertinya PE Relix Fantastic yang
Saya gunakan ini terlalu tangguh untuk
menaklukkan ikan berbobot kira-kira 3,2
kilo gram tersebut. PE Relix Fantastic
yang didesain dengan lapisan Teflon ini
sangat kuat dan lembut untuk teknik
casting. Lapisan Teflon di PE tersebut
berfungsi untuk melindungi serat di

dalamnya dari gesekan karang atau pun
gigi tajam ikan target. Begitu juga saat
melakukan lemparan, dengan PE Relix
Fantastic Saya dimanjakan dengan kelembutannya menjadikan lemparan long cast
dan lebih akurat. Kondisi senar seperti
ini sangat menguntungkan Saya. Apalagi
di saat cuaca yang pada saat itu memang
agak sedikit kurang mendukung. Angin
bertiup agak kencang membuat Saya yang
sering casting dengan piranti Bait Casting
Reel kesulitan melakukan lemparan, jadi
sangat butuh akurasi tinggi. Relix menjadi
jawaban Saya atas kesulitan yang Saya
alami.
Angin selatan yang berhembus saat itu
terlewatkan dengan strike-strike indah di
hari pertama. Begitu juga dengan jukung
yang lain, Adam, Rachman Wibowo, Ilham
Td, Esar, Edi & Peno. Mereka juga berhasil
strike ikan-ikan penghuni karang seperti;
ikan kerapu, baby GT, barracuda dll.
Kecuali Jon Robi yang satu jukung dengan
saya, mocell dan mocell. Hehehehe….
Ikan Tarpon pertamanya juga mocel.
Sore pun menyapa kami semua dengan
indahnya. Langit terlihat begitu elok
kemerah-merahan pertanda saatnya
kami merapatkan jukung ke pinggir Pulau

Aksi didepan kamera setelah berhasil naikkan
mangrove jack.
GUS ANANTA
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Foto salah satu angler berhasil landed
barracuda ukuran sedang.
GUS ANANTA

Handeuleum untuk bermalam, mempersiapkan rencana untuk eksplorasi hari ke
dua lalu beristirahat.
Malam berlalu, kicau burung-burung di
Pulau Handeuleum menyambut pagi kami.
Setelah sarapan pagi, kami meninggalkan
Pulau Handeuleum dengan penuh harap
semoga cuaca hari ini lebih baik dari hari
kemarin.
Sesuai dengan rencana yang kami susun

semalam, salah satu teman Saya bertukar
tempat dengan mas Ibnu. Ya, Jon Robi
menemani mas Ibnu dan Saya satu jukung
dengan om Ilham Td yang sebelumnya
bersama Ibnu. Lalu, berangkatlah semua
rombongan meninggalkan pulau. Spot
pertama yang menjadi tujuan adalah
belakang Pulau Handeuleum. Kenapa
semua jukung mengarah kebelakang
pulau? Selain terlindung dari angin selatan
yang sejak kemarin berhembus, karena
kemarin semua gagal landed alias mocel
di sana, membuat mereka penasaran
ingin mengulang harapan strike. Kecuali
jukung yang Saya tumpangi bersama om
Ilham Td. Kami memisahkan diri dari
rombongan. Tekong saya instruksikan
untuk mengarahkan laju jukungnya
menuju sebuah pulau kecil depan
Handeuleum. Sengaja Saya memisahkan
diri dari rombongan karena saya berpikir
posisi terlalu rapat untuk bebas melakukan casting, apalagi jika kelima jukung
sama-sama menuju satu titik spot. Oleh
sebab itu Saya putuskan untuk tetap jaga
jarak dahulu dan nantinya akan menyusul
mereka.
Sesampai di spot yang saya tunjukkan tadi, Saya melihat jukung om Esar
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Pose didepan kamera bersama ikan kerapu
hasil casting.
GUS ANANTA

memisahkan diri juga. Mungkin ia merasa
jarak antar jukun terlalu rapat juga. Di
kejauhan beliau menunjuk satu muara.
Rupanya beliau memutuskan masuk salah
satu muara seputaran Handeuleum.
Saya mulai melemparkan umpan top
water (mini popper), diikuti lemparan
minnow om Ilham Td. Tanpa menunggu
lama seekor baby barracuda berhasil Saya
perdayai dengan mini popper. Sepertinya
umpan buatan milik saya lagi hoki. Beberapa kali saya mendapatkan baby-baby
barracuda. Om Ilham Td pun mulai gemas
melihatnya. Akhirnya beliau memutuskan
menggunakan umpan top water seperti
Saya. Benar saja, tak sampai lima kali
lempar joran pun melengkung indah dan
reel menjerit nyaring. Strike pertama
beliau dengan Saya, seekor Bluefin Trevally menyambar mini popper om Ilham.
Dengan semangat pagi, beliau menggulung untuk menaklukkan ikan tersebut.
Butuh waktu kurang dari 10 menit dengan
piranti ringan untuk menaikkan seekor
Bluefin Trevally yang terkenal dengan
agresifitasnya saat menyambar umpan
pemancing.
Saya pun tak mau kalah dari om Ilham,
segerombolan ikan Bluefin Trevally

terlihat jelas beberapa meter dari jukung
yang kami tumpangi. Lemparan Saya pun
mendapat respon. Dengan agresifnya
Bluefin tersebut menyambar mini popper
Buldozer dari Sparrow. Kali ini Bluefin
Trevally yang benar-benar besar untuk di
casting. Dari amukannya di permukaan
air membuat saya kurang percaya diri
untuk menaklukkannya. “Besar... besar
banget om Lilik!” teriak om Ilham kepada
Saya yang waktu itu sedang mengambil
dokumentasi video strike Saya.
Benar, Saya kurang beruntung kali ini.
PE kecil yang Saya gunakan tak mampu
membendung ganasnya serangan Bluefin
Trevally yang kami perkirakan lebih dari
tujuh kilo. Alhasil, mini popper saya
dibawa kabur oleh ikan. Perlu diketahui
bahwa ikan berbobot jika kita timbang di
darat misalnya 2kg, tenaganya saat didalam air bisa mencapai dua kali lipatnya.
Dan Saya sangat memaklumi kejadian line
break tadi.
Saya pun kembali membuat sambungan
simpul leader. Belum selesai membuat
sambungan leader ke PE, teman satu
jukung Saya memanggil sambil menunjuk
sesuatu yang mengapung. Ternyata mini
popper Saya yang tadi disambar ikan telah
|edisi #267 16

TRIP
lepas dari mulutnya. Tukang jukung pun
segera menghampiri lure tersebut dan
mengambilnya untuk Saya. “Alhamdulillah ketemu lagi ini popper”, kata saya.
Teman saya pun menimpali “Mungkin
ikannya langsung ke klinik om tadi untuk
cabut treble popper”. Hahahhahahaa....
Serentak kami tertawa mendengar candaan teman Saya.
Kami kembali casting sembari pindahpindah spot pinggiran pulau sampai akhirnya
kami memutuskan untuk mencoba masuk
kedalam muara juga. Baru sampai di bibir
muara om Ilham Td mendapatkan sambaran
baby GT dan berhasil ia release kembali.
Lalu kami melanjutkan untuk lebih kedalam
lagi menyusuri muara. Saya yang berda di
ujung jukung dengan leluasa melempar ke
kanan kiri, pojok, bawah akar-akar bakau.
Dengan tingkat kejernihan yang rendah, bersyukur saya kembali mendapatkan sambaran
ikan predator penghuni muara, Mangrove
Jack ukuran tiga kiloan dengan mudah Saya
taklukkan. Ya, release kembali setelah Saya
berfoto ria dengan ikan target saya.
Sesampainya di pertigaan dalam muara,
barulah saya bertemu dengan rombongan
jukung teman-teman yang lain. Kami
memutuskan untuk beristirahat sejenak

sambil membuat kopi. Ngobrol ngalor-ngidul tentang strikenya masing-masing. Ada
yang mendapatkan ikan fenomenal Black
Bass yang berhasil di release, hingga cerita
boncosnya salah satu teman kami. Barramundi mocel hingga kerapu saja yang selalu
didapat teman kami. Semua membaur, suka
duka dalam trip, kebersamaan satu hobi,
semua abadi disini.
Tak terasa hari kian sore dan kami pun
keluar dari dalam muara secara bersamaan
untuk kembali ke Dermaga Taman Jaya
dengan sejuta cerita mancingnya.llilik gus
ananta

Foto bersama ikan hasil tangkapan dengan
tehnik casting.
GUS ANANTA
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B

MANCING IKAN TENGGIRI

BERSAMA PKB FC
Kepulauan Seribu

uat para mania, mancing ikan
dengan target ikan Tenggiri dengan
nama latin Scomberomorus commerson, tentunya punya sensasi sendiri.
Ikan yang senang bergerombol termasuk
dalam kerabat dekat ikan Tuna, Tongkol
dan Kembung ini selalu dicari oleh para
pemancing diseluruh dunia, terlebih di
Indonesia. Karena aksinya saat menyambar umpan.
Mancing ikan Tenggiri tentunya punya
banyak teknik berbeda dari masing-masing orang atau angler, ada yang senang
dengan teknik ngoncer, ada yang senang
dengan teknik grandong, casting, bahkan
popping.
Di Kepulauan Seribu teknik ngoncer
sangat banyak diminati oleh para mania
mancing, dengan menggunakan rangkaian (rigging) kawat atau nekline yang
terdiri dari satu atau dua mata kail.
Menggunakan umpan hidup ikan Tembang,
Kembung, Selar, atau ikan hidup lain yang
sering menjadi santapan ikan Tenggiri.
Pengepul Kertas Bekas fishing Club atau
PKB FC, sering menyambangi spot Tenggiri di Kepulauan Seribu, seperti karang
Kroya, karang Jawil, karang Berak, karang
Anyar, dan beberapa karang-karang kecil
|edisi #267 18
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yang tersebar di kepulauan seribu. PKB FC
kali ini menyambangi spot karang kroya
bersama Hadi Ghedak, Arman, Yunus
Mutsu, Solichin, dan Ary Anglerboy sang
ketua PKB FC.
Keseruan memancing tengggiri buat
PKB FC adalah untuk menyambungkan
silaturahmi pemancing, ABK dan kapten
kapal. Trip yang dilakukan juga biasanya
berdasarakan informasi dengan komunikasi melalui media Handphone dan Internet.
Setelah itu langsung berangkat untuk
menikmati serunya mancing ikan Tenggiri.
Ary Anglerboy dan Yunus Mutsu kali ini
sangat bahagia, karena beberapa kali
strike dan mendapatkan ikan Tenggiri
yang cukup lumayan besar untuk ukuran
pulau seribu. Ary mendapatkan strike
pertama, umpan ikan Tembang yang
dilepas bebas langsung disambar jeng
riri sang primadona pulau Seribu, joran
melengkung tajam, sangat miris melihatnya (silahkan imajinasi sendiri bagaiman
kondisinya) saat ikan menyambar dan
mulai melarikan line dari spool reel
andalannya, suara jeritan reel yang sangat aduhai tentunya membuat terkesima
para mania mancing di kapal tersebut.
Dengan perlawanan yang sangat seru

akhirnya ikan Tenggiri landed setelah
terkena gancu ABK.
Begitu pula Yunus Mutsu, mania mancing yang terbilang pendiam, mulai bersuara saat jorannya melengkung tajam

Berfoto bersama setelah berhasil naikkan
tenggiri dan talang-talang.
IRWAN
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dan jeritan reel yang menghentak Om
arman, Solichin dan Hadi Ghedak. Dengan langkah aduhai ke belakang kapal,
kesamping kapal dan beberapa kali
memutari kapal, ikan Tenggiri merusaha
menyelamatkan diri dari gancu para abk
yang sudah siap disisi kapal untuk menghentikan perlawanannya. Seru memang
seru, dengan gurauan ala PKB FC dan
gerakan gerakan yang memprovokasi
mania mancing yang lain, akhirnya ikan
Tenggiri landed di tangan Yunus Mutsu.
Keseruan mancing Tenggiri di Pulau
Seribu oleh PKB FC kali ini sangat
terasa, walau tidak memenuhi kuota
angler yang ikut, namun keseruan dan
kekeluargaan memancing ikan Tenggiri
dipulau Seribu sangatlah romantis.
Cerita lucu, candaan yang kadang sering
terselip kesal namun tetep semangat,
tertawa lepas, bahkan sedih karena
ikan target tidak dapat landed. Tidak
lupa Hadi Ghedak sempat mengabadikan
momen ini melalui Handphone yang Ia
bawa selama perjalanan.lirwan
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KOMPARASI SENAR PE X3, X4 DAN X8
MENGHADAPI TWIST/PELINTIRAN.

M

ania, twist atau pelintiran
umumnya terjadi pada saat kita
memancing. Pelintiran dibagi
menjadi 2 yaitu pelintiran wajar dan
pelintiran negatif.
Pelintiran wajar terjadi pada saat
kita menggulung senar dari spool ke
reel. Pelintiran ini terjadi tidak banyak,
sehingga tidak sampai mengganggu baik
kekuatan senar PE maupun konstruksi
senar PE.
Sedangkan pelintiran negatif berlaku
sebaliknya, efek yang ditimbulkan oleh
pelintiraan negatif adalah berkurang
secara drastis kekuatan PE dan juga
sering bisa mengakibatkan windknot/
membundel. Pelintiran bisa terjadi
akibat beberapa faktor, diantaranya :
1. Pemakaian senar PE dan leader yang
tidak sesuai (leader terlalu besar dan
terlalu panjang).
2. Saat kita menghajar ikan dalam
waktu yang lama tanpa ada swivel/kili
yang bisa mengurai Plintiran yang terus

bertambah.
3. Pemakaian lure berputar tanpa
memakai swivel/kili.
Pojok kampus kali ini kita mencoba
melihat perubahan bentuk dan kekuatan
dari PE X3 yang berbentuk pipih vs X4 vs
X8. Kita akan bawa tes kita ke tingkat
yang lebih ekstrim yaitu sampai 200
pelintiran /m untuk setiap jenis senar.
Berikut adalah video dari tes twist
beserta hasil uji kekuatan dari masingmasing senar PE :

Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah :
1. Secara kasat mata, plintiran akan
terlihat jelas di X3 tetapi tidak terlihat
pada X4 dan X8.
2. Pada X3 dengan bentuk pipih, plintiran berada diluar konstruksi kepangan
sehingga terlihat jelas sedangkan pada
X4 dan X8 plintirannya masuk kedalam
konstruksi kepangnya.
3. Plintiran pada X4 masuk ke dalam
konstruksi kepangan bisa terdeteksi dengan terjadinya kerutan pada permukaan.
Sedang pada X8, terlihat permukaannya
yarn setelah jumlah plintiran tertentu
yarn cenderung terbuka karena cara
kunci X8 yang berbeda dengan X4.
4. Efek negatif untuk penurunan
kekuatan pada X3 adalah yang paling
kecil.
5. Efek negatif untuk windknot/membundel akan sama untuk semua jenis
konstruksi.lmm
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BRAIDED / 3 YARN
1

2

BRAIDED / 4 YARN
3

4

1

2

4

150 YD

150 YD

5

3

6

5

6

7

8

9

10

11

12

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

1
2
3
4
5
6

METALLIUM

ENERGY

LB: 30-40

50 M

25K

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 20-25

100 M

69K - 86K

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

G-TECH

TOURNAMENT

LB: 40-80

300 M

233K

RELIX

PERFECT BRAID

LB: 15-30

100 M

105K - 119K

MAGURO

YAKUZA

LB:17-70

100 M

111K

YGK

GALIS JIGMAN X4

LB:10-50

200 M

322K - 432K

MAGURO

SAKURA

LB:17-70

100 M

74.5K

TORNADO

GT-R

LB: 30-120

100 M

63K - 72K

YGK

G-SOUL ALL CATEGORY

LB: 10-20

100 M

195K - 207K

KAIZEN

MUSASHI

LB: 20-70

100 M

48.4K

LOGIC

BRAIDED

LB: 25

100 M

57.5K

PENN

INTERNATIONAL PREMIUM BRAID

LB: 12-30

300 YD

150K

P-LINE

SPECTREX BRAID

LB: 10

150 YD

164K

LOGIC

BRAIDED

LB: 5-20

100 M

45.5K

TORNADO

CHOICE

LB: 6-50

100 M

31K

RELIX NUSANTARA CEKING

LB: 4-12

200 M, 300 M

80K-120K

PRICE RANGE
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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

ULTRA CAST MAN WX8

PE: 3-10

100/300 M

300K - 350K

RELIX NUSANTARA GERONG

LB: 14--100

300 M

200K - 300K

RELIX

HYBRID SINK

LB: 10-65

150 M

63K - 70K

MAGURO

HAWKZ

LB: 15-40

100 M

102.2K

G-TECH

STRONG PRO

LB: 20-80

150 YD

202K

RELIX

FANTASTIC EIGHT

LB: 10-65

150 M

85K - 95K

YGK

ULTRA CAST MAN FULL DRAG WX8

PE: 4-10

100 M

218K - 240K

TEAM KAMIKAZE

XT - LINE

LB: 30-80

300/400/500 M

500K - 900K

RELIX

EIGHT BRAID

LB: 15-80

100 M

65K - 108K

SHINO

TRYON

LB: 14-74

100 M

69K

KAMIKAZE

MONSTER BRAID

LB: 10-80

100 M

71.5K - 84.5K

SHIMANO

SUPER POWER PRO 8 SLICK

LB: 10-50

150 Y

242K - 273K

YGK

PRICE RANGE

www.mancingmania.com
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S

eperti biasa, setiap hari libur Saya
dan beberapa teman Saya dari
komunitas mancing di Pontianak,
Kalimantan Barat melakukan trip kecil,
dan untuk hari ini kami berencana
untuk trip di salah satu spot potensial
di daerah pedalaman Kalimantan Barat
yaitu Sungai Loncek Ambawang.
Memang pada hari itu hujan deras
sejak keberangkatan kami dari Dermaga Senghi hingga mencapai spot. Reel
Daiwa Tatula, joran Daiwa Cross Fire,
dan lure Megabass Cyclone Mdx adalah
piranti pancing yang Saya gunakan
saat itu. Dengan modal keyakinan dan
sekotak lure kami mulai memancing
dengan teknik cast dan trolling, namun
hingga menjelang makan siang belum
ada sambaran dari sang predator sungai
tersebut.
Setelah makan siang kami mulai
melanjutkan perburuan di hulu Sungai
Loncek, memang dalam keadaan hujan
lebat, air sungai menjadi tidak potensial untuk memancing karena arusnya
yang sangat deras dan keruh.
Karena kami mulai kelelahan dan
kedinginan. Kami pun mulai fokus
dengan teknik trolling menggunakan

SUKSES STRIKE IKAN TAPAH

DI SUNGAI LONCEK
Kalimantan Barat
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jenis lure crank dengan warna yang
bisa memantulkan cahaya.
Dan akhirnya… Strike…!! Pancing
Saya di sambar ikan. Perlawanan yang
tidak terlalu sulit membuat Saya
berhasil menaikkan ikan Tapah (dalam
bahasa latin ‘‘Wallago leeri’’) dengan
ukuran yang tidak terlalu besar.
Ikan ini memang tergolong ikan
perairan dalam, hingga kami lebih
sering menggunakan lure tipe floating dengan lidah yang panjang agar
kemampuan selamnya lebih dalam,
dan memang pada saat itu kondisi air
sedang pasang tinggi karena hujan.
Hingga menjelang gelap tidak ada
tangkapan yang dapat di naikkan lagi,
hanya beberapa sambaran dari ikan
jenis snakehead seperti Kerandang
dan Toman namun semuanya mocel,
hingga akhirnya kami memutuskan
untuk pulang.ldartaborneo
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FINAL IFT BIGGAMES DI

PENGHUJUNG TAHUN 2016
Pemancingan CS 101 Joglo - Jakarta Barat

I

nternational Fishing Tackle (IFT)
kembali menggelar babak final atau
akhir lomba ditahun 2016. Acara yang
berlangsung pada hari Minggu 27 November 2016, berlokasi di kolam pemancingan
daerah Joglo, Jakarta Barat yaitu CS
101. Para peserta yang datang mengikuti
lomba ini dari beberapa wilayah diantaranya Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang,
dan Bekasi. Mereka mulai berdatangan
dengan berkelompok maupun perorangan,
para peserta terlihat membawa perbekalan berupa piranti maupun umpan yang
telah dipersiapkan sebelumnya. Lomba
ini diikuti kurang lebih 100 orang peserta
lomba, panitia pun sampai kewalahan
untuk mengurusi lomba yang dinantikan
oleh para pemancing karena antusiasnya
peserta yang ingin ikutan sampai ada
beberapa peserta yang masuk cadangan.
Untuk pendaftaran kali ini harga tiket Rp.
1.500.000,-/lapak 2 orang.
Panitia IFT menyediakan hadiah uang
tunai jutaan rupiah, trophy, produk
dari sponsor. Produk tersebut antara
lain joran, reel, tackle box, payung dan
juga kacamata. Sekitar pukul 08.30 wib
panitia mengumumkan agar peserta mulai
melakukan pendaftaran ulang serta men|edisi #267 30
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dapatkan souvenir yang telah disiapkan
panitia IFT. Dilanjutkan dengan sesi foto
bersama para peserta dengan menggunakan kaos yang telah dibagikan.
Setelah selesai sesi pemotretan
dilanjutkan dengan pengocokan lapak
undian, para peserta menempati lapaknya
masing-masing dan mulai menyiapkan
piranti maupun umpan yang akan digunakan. Pukul 09.00 wib lomba mancing
pun dimulai para peserta mulia melempar
joran ketempat dimana ikan-ikan tersebut berkumpul, dalam lomba ini pun
panitia IFT menyediakan hadiah produk
untuk ikan lagu sebanyak 10 produk dari
sponsor, serta menyediakan 5 hadiah produk bila peserta mengisi kuisioner yang
disiapkan panitia. Ikan yang disebar oleh
panitia IFT untuk final kali ini sebanyak
1.200 kg, dan ikan merah 64 ekor. Nurdin
seskoal yang menempati lapak 45 strike
ikan induk dengan berat 5.46 kg. Sementara perolehan ikan rame semakin seru
dengan teriakan para peserta. Meriahnya
acara ini berlangsung karena hadiah yang
disediakan banyak dan juga ikan yang
disebar pun sangat banyak.
Sekitar 1 jam sebelum berakhirnya
lomba, panitia kolam menyambangi para

peserta untuk menimbang hasil perolehan ikan, setelah menimbang hasil perolehan
maka yang menjadi juara total ikan dari lapak ganjil nomor 10 atas nama Yani totalnya
21.51 kg dan dari lapak genap nomor 48 atas nama Deni Palem totalnya 27.16 kg, para
pemenang ini berhak mendapatkan masing-masing Rp 1.500.000,- dan trophy. Acara
berakhir pukul 16.00 wib, dan inilah daftar para pemenang lomba.lift

Daftar Juara
No.
1
2
3
4
5

Juara
Induk Terberat
Induk Terberat
Induk Terberat
Induk Terberat
Induk Terberat

1
2
3
4
5

Hadiah
Rp.16.000.000 + Trophy
Rp.8.000.000 + Trophy
Rp.5.000.000 + Trophy
Rp.2.500.000 + Trophy
Rp.2.000.000 + Trophy

Nama		
Pale		
BD		
Nurdin Seskoal
Bunga Tanjung
Wir 2		

No Lpk
39
11
45
5
23

Berat Ikan( kg )
5.62
5.54
5.46
4.86
4.44
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B

agi anda yang gemar mancing
dikolam-kolam, tidak ada salahnya
mencoba salah satu kolam dikawasan
Bekasi Selatan. Kolam ini berdiri kurang
lebih selama setahun, memiliki dua kolam
diantaranya kolam galatama maupun
harian.
Untuk kolam harian menempati luas
kurang lebih 4000 meter kolam galatama
lebar 60 meter dengan panjang 100 meter
ada sekitar 52 lapak, dan kolam semi galatama lebar 30 meter, panjang 60 meter
dan sekarang sedang tahap perbaikan.
Berlantai semen bertiang besi, beratap
asbes dijamin anda tidak akan kepanasan,
kehujanan atau becek-becekan.
Untuk tiket lomba harian Rp. 100.000,
tiket mancing harian Rp. 25.000/jam,
sedangkan untuk kolam galatama tiket
Rp. 100.000 atau bisa disewakan untuk
lomba sesuai perjanjian. Sedangkan jam
buka, kolam harian mulai pukul 07.0017.00 wib, sedangkan jadwal kolam galatama dalam sehari ada dua sesi, pertama
mulai pukul 13.00-17.00 wib, kedua pukul
17.00-20.00 wib.
Fasilitas dikolam wisata bumi restu
diantaranya area kolam yang luas, parkir
luas, dan terdapat pula kantin yang men-

ADA KOLAM GALATAMA

DAN KOLAM HARIAN
Pemancingan Wisata Bumi Restu, Bekasi Selatan
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jual makanan dan minuman serta terdapat keddi. Umpan yang dilarang dikolam
ini memakai kroto.
Ada beberapa alternatif jalan jika para
mania mancing ingin berkunjung kesini :
1. Jika berangkat dari tol Jakarta ke
Cikampek keluar di pintu Tol Jatibening,
masuk jalan Caman, ambil kearah jalan
Suluki Cempaka, dibawah kolong jembatan Tol JORR, ketemu SPBU Pertamina
belok kanan.
2. Kalo dari jln Tol JORR dari pondok
indah ke Cakung keluar di pintul tol Jatiasih/Cikunir (km.40) lewat bawah kolong
jembatan tol lurus ke jalan Cikunir.lmm
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WE ARE THE CHAMPIONS

MANCINGMANIA.COM

H

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

Jin Denmas Yulian Hadi
Selfie of The Month Oktober-Nopember 2016

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…

“Ketika terlahir, mungkin darah pemancing atau hobi mancing sudah mengalir di tubuh
saya”. Demikian komentar pertama yang diucapkan kepada Mancingmania saat sesi
wawancara dengan pemenang Selfie periode Oktober-November di program WE ARE THE
CHAMPION.
Sejak kelas 4 SD om Jin Denmas Yulian Hadi (nama Facebook-nya) sering diajak ayah
dan kakak lelakinya untuk mancing di sungai menggunakan alat pancing yang sangat
tradisional. Bermodalkan bambu yang diraut sendiri menjadi bagian indah perjalanannya menjadi seorang pemancing hingga saat ini. Teknik meraut bambu yang diajarkan
ayahnya membuat dirinya mampu membuat bambu melengkung dengan indah sehingga
layak dipakai untuk memancing.
Seiring berkembangnya waktu, hobi memancing pun semakin mengental di dalam
dirinya. Berbagai macam teknik dan lokasi mancing telah dicobanya. Mulai dari bottom
fishing, jigging, popping, casting di freshwater sampai saltwater, telah menjadi bagian
perjalanan mancingnya.
Saat ini selain menekuni hobi mancing, om Jin (panggilan akrabnya) mempunyai
aktifitas lain bersama sahabat mancingnya. Mereka berkreasi dalam membuat jump frog.
“Bertemu Mas Tutung saat ada kesibukan pekerjaan di kota Pasuruan dan kini menjadi
sahabat” ujarnya. “Kita juga sering ikutan lomba mancing di kolam dan juga suka casting
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si ikan gabus. Dari sinilah saya dan dia sepakat untuk mencoba kreasi bikin jump frog.”
Hasil kreasi jump frog om Jin dan om Tan Po Liang awalnya dipakai sendiri. Setelah
melihat hasil nge “jump” nya si JF (jump frog), mereka memberanikan diri untuk
berkarya dan menjadikannya sebagai usaha untuk kalangan sendiri dan teman-teman
dekat. “Kita melayani pembuatan JF tersebut walau masih banyak kendala karna sistem
kerja kita masih manual. Pertama harus diraut dengan cutter, proses mengamplas, di tes
eksen baru dicat, istilah kerenya “hand made”. Tak terasa sudah kira-kira 2 tahun lalu
mereka memulai usaha ini.
Hal yang sangat positif yang dilakukan om Jin dan om Tan Po Liang dari hasil memancingnya adalah belajar untuk membantu teman-teman maupun saudara yang butuh
albumin. Ikan hasil tangkapan diberikan secara cuma-cuma kepada yang membutuhkan,
jadi memancing bukan sekedar menjalankan hobi saja. Kandungan albumin di dalam
ikan gabus memang sangat membantu untuk pemulihan pasca operasi dan masih banyak
manfaat untuk kesehatan saat mengkomsumsi ikan gabus.
Bagi yang tertarik untuk mencoba casting ikan gabus, ada satu wilayah bernama
Raci, Pasuruan yang menjadi tempat favorit bagi banyak teman-teman pemancing dari
Pasuruan, Surabaya dan sekitarnya. Kebetulan area ini banyak tambak-tambak udang
dan bandeng. Pemilik tambak sering kali tidak menyadai bahwa si gabus telah masuk
dari sungai sekitar tambak. Gabus yang bersifat predator ini menjadi hama. Sehingga tak
heran jika pemilik tambak memberi ijin kepada para pemancing untuk casting si gabus,
secara tidak langsung turut membantu untuk “menghabisi” si gabus.
Waktu yang tepat cast gabus adalah saat pagi hari atau sore hari. Ikan gabus mempunyai kebiasaan untuk berburu mangsanya di waktu-waktu tersebut. Meski tidak jarang
juga bisa terjadi boncos karena iklim yang terlalu panas atau pergantian iklim yang terlalu drastis dari panas kedingin atau pun sebaliknya. Tetap dibutuhkan ketelatenan saat
casting gabus. Biasanya si gabus mau menyambar umpan kita saat ia merasa terganggu
teritorialnya atau si gaby benar-benar tertarik dengan lure kita. Jadi pintar-pintar lah
menarik perhatian si gaby untuk merasakan tarikannya.
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Eliqz Kuen
Cover Story of The Month OktoberNovember 2016

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang luas, tak heran jika banyak
yang memanfaatkanya sebagai peluang usaha atau kegiatan positif. Salah satunya
kegiatan memancing yang saat ini menjadi tren di masyakarat luas, khususnya di
Indonesia. Banyak manfaat yang bisa digali dan pengetahuan yang kita ketahui. Salah
satunya dengan meningkatkan kepedulian kita akan alam.
Untuk itu banyak sektor pemerintah atau pihak swasta yang saat ini juga banyak
mengadakan lomba memancing. Salah satunya yang dilakukan mancingmania.com
yaitu mengadakan program We Are The Champion.
Alberd Kuen atau biasa disapa Eliqz Kuen memang sudah merasakan sensasi
memancing ketika ayahnya mengajaknya untuk memancing. Pria kelahiran Kendari
ini memang sudah tidak asing dengan dunia laut, sehingga baginya memancing hobby
yang menyenangkan dan penuh tantangan tersendiri. Terutama di Sulawesi banyak
sekali pulau yang memancarkan keindahan ragam ekosistem laut. Mungkin sebagian
dari kita hanya mengenal Pulau Bunaken sebagai tempatnya wisata yang menabjukan, tetapi masih ada beberapa daerah lainya yang tepat sebagai sarana rekreasi.
Salah satunya Pulau Labengki, lokasinya terletak di Desa Labengki, Kecamatan
Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain wisata menyelam ataupun snorkling di Labengki, kita jugga disugguhkan aktivitas memancing
disini. Ada banyak beragam jenis ikan seperti Barakuda, Kerapu, Tuna Sirip Kuning,
Kakap Merah ataupun Ikan Layar.
Elizq sudah diperkenalkan dengan beragam cara dan tehnik memancing ketika usianya masih 4 tahun. Dan Ketertarikan akan dunia memancing membawanya hingga di
usia yang sudah 42 tahun, walupun begitu tidak menurunkan hobbynya akan memancing. Selain itu, beliau juga aktif di komunitas Kendari Fishing Adventure (KFA) yang
kebetulan menjabat sebagai ketua sejak 2013.
Salah satu tehnik pertama yang digunakan yaitu tehnik Jigging. Dengan lure buatan
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yang terbuat dari timah membuatnya merasa sedikit terasa berat dan kurang yakin jika
bisa menangkap ikan. Tapi keyakinanya berubah ketika pertama kalinya mendapatkan
strike ikan Bigeye Travely sebanyak 18 ekor ukuran kurang lebih 3 sampai 7 kg. Semenjak itu, semakin nyaman menggunakan tehnik Jigging, walupun banyak tehnik lainya
yang terus saya pelajari diantaranya casting, popping dan bottom. Dan salah satu pengalaman yang tidak terlupakan ketika memancing GT, dogtooth tuna, bigeye travely,
oilfish, matabongsang. Salah satunya untuk menangkap Ikan Oilfish, biasanya menggunakan umpan satu ikan tongkol atau barakota. Biasanya untuk di daerah Kendari,
cara merakit umpannya menggunakan lingara. Masing-masing tehnik yang digunakan
tergantung situasi dan kondisi di lapangan yang pasti berbeda dengan sensasi strikenya.
Dan saat ini sedang mencoba tehnik fly fishing untuk memperluas wawasannya dalam
memancing.
Menurut penuturannya kepada mancingmania.com, beliau sering melakukan trip ke
Pulau Bokori, Saponda Utara, Reef Masalekoe di Kolaka utara, Masadian, dan Manui yang
terletak di Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Sulawesi Tenggara. Keindahan alam
dan ikan yang besar menjadi alasannya lebih senang memancing dilautan. Tentunya
masih banyak pulau yang belum tersentuh dan tereksplore, dan ini menjadi rencana
kedepanya berasama komunitas Kendari Fishing Adventure (KFA). Walupun lebih sering
memancing di laut, tidak menutup kemungkinan beberapa kendala yang pernah dihadapi.
Salah satunya selain cuaca yang tidak bersahabat, harus menunggu beberapa jam untuk
mendapatkan ikan dan bahkan merasakan terjalnya jalan yang rusak.
Eliq yang juga sangat mengidolakan Bob Sadino tidak lupa membagikan waktunya
bersama istri dan kedua anaknya. Baginya bersama keluarga merupakan momen yang
indah, walupun beliau juga disibukan dengan usaha yang dirintisnya. Terahkir tak lupa
Eliq memberikan tips kepada Angler-angler untuk terus mencoba dan jangan sampai
memancing menggangu pekerjaan kita.
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SIMPUL

D

iperkenalkan oleh Peter West, simpul ini memungkinkan kita untuk membuat rangkaian cabang dua.

2.

3.

1.
1. Buatlah lingkaran overhand di tippet
tersebut

4.

4. Setelah membuat tiga atau empat
lilitan, masukkan kembali ke loop awal
seperti pada gambar.

2. Buatlah loop seakan membuat
simpul indikator

3. Masukkan senar ke loop yang telah kita
buat, dan buatlah lilitan.

5.
5. Kencangkan kedua
knot sesuai dengan
urutannya;Pertama simpul half
blood dan kemudian simpul
indikatornya.

6.

6. Simpul selesai

WESTY’S DROPPER
RANGKAIAN SIMPUL CABANG DUA
|edisi #267 41

UMPAN

UMPAN PATIN PALING GALAK DAN AMPUH

B

erbagai aroma umpan oplosan sering digunakan oleh pemancing diantaranya pasta, essen ataupun bahan bercair lainnya.
Untuk kali ini kami akan membagikan bahan untuk membuat racikan umpan patin paling galak dan ampuh.

Bahan - bahan :
Tepung ikan atau udang secukupnya
Kuning telur ayam kampung 2 butir
Jagung muda 8 buah
Ikan sarden 1 kaleng kecil
Pellet secukupnya
Madu secukupnya

Cara membuat :
1. Blender jagung muda terlebih dahulu lalu pisahkan
2. Siapkan baskom lalu masukkan Tepung ikan, jagung muda yang
diblender, sarden, pellet lalu aduk sampai merata
3. Lalu masukkan kuning telor dan madu aduk hingga menyatu
dan merata
4. Setelah itu adonan dikukus, jika rasa harum sudah tercium,
berarti menandakan umpan sudah siap dangkat lalu dinginkan.
5. Umpan racikan pun siap digunakan untuk mancing patin.
ldarto
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TRIK MENGALAHKAN

IKAN DENGAN CEPAT

K

epuasan dan sensasi mancing merupakan salah satu hal yang selalu di
buru oleh para mania mancing, ada
yang puas mengalahkan ikan besar dengan
piranti ringan, ada yang sebaliknya memiliki kepuasan saat bisa adu betot dengan
ikan dimana ikan masih full power, ada
pula yang puas dengan mendapat hasil
yang banyak, bahkan ada juga pemancing
yang puas karena bisa berkumpul dengan
sesama pemancing, dan masih banyak
lagi.
Bertarung dengan ikan besar menggunakan piranti ringan merupakan sensasi yang
luar biasa karena hampir 70 persen teknik
yang berbicara, dengan memanfaatkan
kondisi ikan menyerah karna kehabisan
tenaga.
Tetapi mengalahkan ikan dengan cepat
juga terdapat kenikmatan tersendiri,
kita bisa melihat kemampuan kita sampai
dimana untuk bisa mengalahkan ikan
pada saat kondisi ikan masih full power.
‘‘Jangan sampai ikan menyiksa kita’’ karna
harus meladeni pertarungan dengan ikan
dalam jangka waktu yang cukup lama.
Untuk mengalahkan ikan dengan cepat
juga memerlukan teknik tersendiri,
karena saat ikan yang menyambar umpan
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kita beratnya melebihi kemapuan drag
maka otomatis saat ikan melawan walaupun kita pompa joran sekuat tenaga line
akan tetap keluar karena ikan akan terus
berontak dan berenang menjauh.
Triknya saat ikan menyambar umpan,
hentakan joran agar hook up sempurna.
Disitu ada moment dimana ikan akan
kaget dan kepala ikan akan sempat
menghadap keatas karena hentakan
joran. Sebelum ikan membalikan kepalanya kebawah dan lari menjauh, kita
harus segera memanfaatkan momen itu
dengan memompa joran dengan cepat.
Karena saat ikan melawan dengan
menggerakan ekornya otomatis ikan justru akan berenang naik ke atas. Jika kita
sudah mampu menguasai keadaan itu,
selanjutnya akan lebih mudah. Namun
sebaliknya, jika kita tidak bisa memanfaatkan momen ini dan memberi kesempatan ikan untuk membalikan kepalanya
maka ikan akan berontak sekuat-kuatnya
dan lari menjauh hingga kita harus
menunggu ikan kehabisan tenaga untuk
bisa mengalahkannya.lwww.mediapancing.com
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BEDAH PIRANTI

HINOMIYA FROG SF 0101 DAN HINOMIYA FROG LEG SF 0101 KIT 02218 AS (Rp. 15.000-Rp. 35.000)
Model Number
Size
Color
Umpan ini dibuat khusus untuk pemancing casting dispot rawa-rawa,
bentuknya yang mirip dengan kodok sangat menggugah selera makan ikan
yang menjadi target.

Frog SF 0101

40

1157,1158

Leg Frog SF 0101

#S (2 Pcs)

Grey

BKK SF 8070 JIGGING ASSIST HOOK (Rp. 95.000)
Kail yang dibuat khusus mancing jigging yang terdiri dari hand grind, microring, luminous. Model Number Size
SF 8070

1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0

REEL OH MAGURO EMMISARY (Rp. 1.980.000)
Rasio gear 6.2:1; cocok untuk teknik jigging yang membutuhkan retrieve umpan yang
cepat. Reel ini memiliki 9 Ball bearings.
Model
Max Drag
Gear Ratio

Handle

ME 300 H

10 kg

6.2:1

ME 300 HL

10 kg

6.2:1

Right
Left

ME 500 H

10 kg

6.2:1

Right

ME 500 HL

10 kg

6.2:1

Left

EXORI MAGNA, GALLOP, ROCKET (Rp. 300.000)
Exori memperkenalkan produk terbaru buat para pemancing wild fishing, produk tersebut joran pole atau joran tegek, joran ini
berbahan carbon, ada tiga macam joran yang dikeluarkan oleh Exori.
Model Number

Size

Magna

240, 270, 300, 360, 450

Gallop

240, 270, 300, 360, 450

Rocket

240, 270, 300, 360, 450
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INFO PRODUK

MUSTAD HYBRID FISHERMAN’S PLIERS (Rp. 425.000)
Alat ini merupakan tang pemotong mata kail yang tertancap dimulut ikan, yang terdapat beberapa spesifikasi diantaranya replaceble titanium, coated tungsten, carbide cutter, durable woven
nylon belt holder, spring loaded beltloop, clasp ergonomic grip handles.

G TECH BIG FISH GRIPPER GT BFG 10 (Rp. 125.000)
G tech mengeluarkan produk terbarunya yang berbahan stainless stell, alat
ini merupakan penjepit ikan apabila berhasil dinaikkan hanya bisa menjepit
ikan kurang lebih dari lima kg.

REEL MAGURO TOURNAMENT 5000 PG & 8000 PG (Rp.
1.710.500 – Rp. 1.793.000)
Reel Maguro Tournament ini memiliki beberapa spesifikasi diantaranya : Full alumunium Body,
Alumunium Rotor, Stainless Stell Gear, Gear Ratio 4.1 : 1, Infinite Anti Reverse, Waterproof
Seals, Interchangeable Power Handle, Permanent One-Way Clutch, CNC Machined Brass gear
and S-Slider, Thick Alumunium Bail Wire, Large Capacity Spool, Alumunium T-Bar / Round Knob,
Powerfull & comfortable, Carbon Fibre / Carbon tex Drag Washer.
Model

Max Drag

Gear Ratio

Line Cap (mm – m)

5000 PG

20 kg

4.1:1

(0.35-280, 0.40-200, 0.45-160)

8000 PG

30 kg

4.1:1

(0.35-360, 0.40-280, 0.45–220)
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LUBUK

P

ergi trip ke Situ Cirata perjalanan
yang membutuhkan waktu kira-kira
2 jam jika berangkat dari Karawang
dengan menggunakan kendaraan roda
empat. Berangkat pada pukul 03.00 pagi,
adalah waktu yang pas agar dapat tiba saat
masih pagi hari, dengan pertimbangan jam
makan ikan adalah di pagi hari dan sore
hari, saat matahari belum menyengat.
Berbekal peralatan mancing yang
mencukupi, setibanya di Situ Cirata, Saya
langsung mempersiapkan semua kebutuhan
mancing. Begitu perlengkapan dirasakan
cukup, rombongan angler pun segera
menuju ke kapal. Menggunakan kapal
mesin kap terbuka, dapat memudahkan
para angler untuk melempar dan menjadi
lebih leluasa untuk memancing.
Kapal yang memuat 5 orang angler
meninggalkan pangkalan sekitar jam
07.00 pagi, dengan bersemangat kami
menuju target spot. Tidak butuh waktu
lama, sekitar setengah jam, kami kiba di
spot pada jam 07.30 WIB. Tanpa basa-basi
kami masing-masing langsung mencari
titik potensial yang memungkinkan ikan
bersarang. Pinggir-pinggir eceng dan selasela eceng adalah area yang disukai ikan.
Tidak menunggu lama, di spot pertama ini

KISAH TRIP SEDERHANA

CASTING DI SITU CIRATA
Situ Cirata - Jawa Barat
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Lady Angler berpose bersama toman hasil
tangkapan.
DINA

ternyata om Edo berhasil memikat ikan
dengan jump frog miliknya. Fight yang
heboh, membuat kita semua bersorak
melihat om Edo yang berhasil mengangkat
ikan toman dengan size yang termasuk
besar.
Setelah beberapa waktu masih di spot
pertama, akhir kami memutuskan untuk
pindah spot. Di spot kedua kali ini soft
frogy om Herman yang dimakan oleh ikan
gabus, di pinggiran keramba. Memang
menurut orang asli Cirata ikan gabus dan
toman biasa bersemayam di pinggiran
keramba. Setelah landed, om Edo coba
lagi untuk mengarahkan lure jump frog ke
pinggiran keramba. Setelah beberapa kali
melempar, akhirnya om Edo mendapat sambaran kencang yang lumayan mengagetkan
kami di perahu, dengan fight yang dahsyat,
ternyata itu ikan toman dengan size yang
sangat besar! Kami mulai bersorak dan
dengan bercanda melarang om Edo untuk
memancing, karna dia telah mendapat 2
ikan toman dengan size yang besar.
Matahari mulai terasa panas, waktu
sudah menunjukkan pukul 9 pagi dan Saya
sudah mulai sedikit putus asa karena jam
ikan makan sebetulnya sudah terlewat.
Mencoba peruntungan, Saya putuskan un-

tuk mengganti lure jump frog Saya dengan
soft frogy, barangkali itu akan membantu
menarik perhatian ikan dengan kilauan
blade yang tepancar sinar matahari.
Setelah berpindah dari spot satu ke
spot lainnya teriknya matahari semakin
menyengat, tetapi itu tidak menciutkan
semangat kami untuk memancing. Soft
frogy Seahawk terus Saya lempar ke
berbagai titik yang sekiranya potensial. Ternyata usaha ini dapat menarik
perhartian toman, dengan senang
Saya meladeni fight ikan yang ingin
melepaskan diri hingga akhirnya dia
menyerah dan ikan di jaring ke dalam
kapal. Sungguh moment yang tidak bisa
dilupakan. Akhirnya kami memutuskan
untuk menepi untuk istirahat, namun
sayangnya ikan hasil tangkapan Saya mati
di perahu, kemungkinan karena menelan
soft frogy Saya terlalu dalam.
Kami kembali ke kapal saat pukul
14.00 WIB, saat itu cuaca sudah tidak
mendukung untuk melanjutkan trip,
hujan dan petir membuat kami putuskan
kembali ke dermaga untuk pulang dan
menyimpannya sebagai cerita sederhana
saat trip ke Situ Cirata.ldina angler
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EVENT

P

SHIMANO OPEN HOUSE BALI

RAMAI PENGUNJUNG
Bali

ulau dewata Bali merupakan salah
satu objek wisata yang banyak
dikunjungi para wisatawan dalam
negeri maupun wisatawan luar negeri.
Salah satu produsen piranti pancing
ternama menggelar acara Shimano
open house di Ibis Hotel Styles ruang
Plumeria.
Acara Shimano open house yang berlangsung pada hari Minggu 27 November
2016, bekerjasama dengan salah satu
toko pancing di Bali yaitu Puri Pancing.
Untuk penyelenggaraan kali ini pihak
Shimano akan mengeluarkan produk
barunya reel, joran, umpan serta aksesoris lainnya.
Acara dibuka untuk umum tepat pukul
10.00 wib, kali ini panitia penyelenggara
memberikan diskon belanja 50%, gratis
joran Shimano untuk setiap pembelian
electric reel, serta memberikan harga
spesial combo set Rp. 300.000 dan juga
gratis goodie bag untuk pembelian katalog 2016, bila pengunjung belanja Rp.
1.000.000 akan mendapatkan 1 kupon
lucky draw. Produk baru yang dikeluarkan oleh Shimano berupa reel New
Vanquish, serta produk yang dipromosikan Electric reel.
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Menjelang siang hari pengunjung
terus berdatangan, ada yang membawa
keluarga dan teman-temannya, ada
pula pengunjung yang sedang mencoba
piranti pancing. Terlihat ada pengunjung dari mancanegara menanyakan
bagaimana cara penggunaan piranti
pancing tersebut kesalah seorang
penjaga stand. Para pengunjung yang
datang selain dari wilayah Bali, ada
juga dari beberapa wilayah lainnya
bahkan beberapa wisatawan asing.
Antusiasnya para pengunjung semakin
terlihat ketika pengundian lucky draw
berlangsung, untuk hadiah lucky draw
panitia menyiapkan hadiah produk
sebanyak 10 pcs, sedangkan untuk
hadiah pertama berupa 1 buah reel
Shimano Twin Power 4000 HG. Menurut penuturan panitia penyelenggara
Hariwanli Suparta, Shimano open house
Bali kali ini sukses besar karena omzet
penjualan Shimano naik tiga kali lipat
dari tahun lalu. Sampai akan berakhirnya pameran yang ditutup pada pukul
19.00 wib masih banyak yang ingin
berbelanja.lmm

Beberapa foto pada saat acara pameran
berlangsung.
MM
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KOLOM MEDIA PANCING
1. Chugger/Splashing (Popper)
Ini dapat dilihat dari bentuk mulutnya
yang besar, seperti cawan atau mangkok.
popper ini akan mengeluarkan suara
seperti “Pop..pop..pop” dan splash air
yang besar klo kita mainkan (di retrive).
Popper jenis Chugger baik digunakan
pada saat kondisi air flat (tenang tidak
berombak), splashnya bisa terlihat bagus,
kelemahannya popper dengan Churger
agak berat saat dimainkan semakin besar
dan dalam churgernya semakin berat
saat di retrive, butuh tenaga lebih ketika
popping, karena mulutnya yang seperti
cawan menahan balik air kedepan, teknik
retrive nya dengan dihentak-gulung-hentak-gulung.

MENGENAL KARAKTER

LURE UNTUK POPPING
2. Popper Tipe Pencil
Popper tipe pencil berada di permukaan
air, cara retrivenya setelah cast digulung
dengan cepat.

saat ditarik seperti Torpedo. Tergantung
bentuk nya dan bagaimana memainkannya.
Lure Swimmer ini sangat bagus
untuk menggoda ikan ikan seperti
GT,YFT,Tenggiri, Bluefine travelly, Talang
talang, rainbow runner, Baracuda dan lain
lain, lure ini baik digunakan pada kondisi air choppy, dimana kondisi air tidak
menentu, berombak.

3. Swimmer (Stickbait)
Lure jenis ini dapat dilihat dari bentuk mulutnya yang kecil, dan umumnya
rata, “swimmer” dari namanya kita bisa
simpulkan umpan ini berenang layaknya
“perenang” banyak sekali actionnya ada
yang kanan kiri-kanan kiri, zig zag, atau
joget ada yang kepalanya anggut- anggut
...atas bawah, ada juga yang lurus aja
|edisi #267 56

#TRENDING TOPIC

TIPS MENJAGA KESEGARAN IKAN TANGKAPAN

ALA JEPANG (DI FUKUI, OBAMA)

M

ania, Jepang adalah negara yang
sangat peduli dengan kesegaran
ikan karena mereka suka mengkonsumsi ikan mentah (Sashimi dan Sushi).
Untuk dapat menjaga kesegaran ikan perlu
persiapan alat yang memadai dan prosedur
menyimpan ikan yang benar.
Dari trip ke Jepang kali ini, penulis berkesempatan untuk mengamati kedisplinan
dari pemancing-pemancing Jepang. Mania
di Jepang dengan pakaian mancing yang
lengkap termasuk waterproof jacket dan
life vest secara independen membawa
semua peralatan yang dibutuhkan dari set
joran dan reel, peralatan pancing maupun
cool box.
Dari pengamatan, setiap pemancing
membawa 4-6 set joran dengan fungsi
yang berbeda seperti joran untuk light
jigging akan berbeda dengan joran untukeging. Fokus kita kali ini adalah menjelaskan mengenai menjaga kesegaran ikan
tangkapan.
Pada setiap cool box, kapten akan

memasukkan 2-3 es beku (air diisi kedalam botol besar bekas minuman ringan
yang dibekukan) ke dalam coolbox dari
setiap mania.
Saat strike ikan dan landed, maka
mania akan mengeluarkan pisau fillet
dan melukai bagian dekat posisi insang
ikan setelah itu ikan diceburkan kedalam ember berisi air laut sampai darah
ikannya keluar.
Setelah satu jangka waktu antara 5-10
menit maka sebagian besar dari darah
ikan sudah keluar, keluarkan bagian dalam
perut ikan dan buang, ikan siap untuk
dimasukkan kedalam cool box individu
pemancing. (Catatan: Darah, bagian
dalam perut dan insan ikan adalah penyebab utama ikan cepat amis).
Selalu jaga kebersihan karena mikro
organisme akan mudah berkembang di
lingkungan yang kotor. Demikian tips kita
kali ini semoga bisa di coba untuk dipraktekan di Indonesia.lmm

fish-bleeding-out

Proses perendaman ikan
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PERNIK

KAMERA PELAMPUNG, GADGET KEREN UNTUK PARA
PELAMPUNGERS
Pasti ada saja macam-macam cara untuk mendeteksi keberadaan ikan pada saat memancing. Ada yang menaruh jarinya
di senar sampai dengan alarm pada rangkaian pancing. Namun
adalagi gadget unuk yang bisa para pelampungers gunakan, yaitu
kamera wireless pada pelampung.
Sebenarnya tidak penting, tetapi gadget ini bisa membantu
para mania menemukan cara lain untuk melihat bagaimana ikan
memakan umpan kita. Bahkan kamera ini juga bisa para mania
guanakan untuk mengetahui keberadaan si ikan.linternet

TEHNIK MANCING UNIK

Dalam memancing juga banyak hal yang harus diperhatikan.
Selain harus menetukan peralatan, umpan, lokasi atau spot,
tehnik juga jadi penentu bagi maniamancing untuk memancing.
Ada beragam tehnik yang harus dipahami ketika memancing.
Di Srilangka contohnya menggunakan tehnik memancing yang
unik. Masyarakat pesisir Sri Langka melakukan dengan cara
bergelantungan pada tiang penyangga yang ditanam di tengah
laut. Hanya satu tangan, sedangkan tangan yang lain memegang
tiang penyangga tubuh yang disebut dengan Petta. Saat mereka
mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu ikan dari jenis Mackerels dan Koraburuwa, wadah penampung ikan telah dipersiapkan
dan diikat pada sisi tiang penyangga.linternet
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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.
2. Maguro Fishing Team (MFT), Komp. Sentra Latumeten
Jl. Prof Dr. Latumeten No.50 Blok C 23/24 Telp +6221
56975501.
3. IFT Member komp.sentra latumeten jl. prof. dr.
latumeten no. 50 blok aa 24 telp (021) 5694 2504.
4. Mancing Bagan Mania, Jl. Raya Pasar Kemis RT 007/07
(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang.
5. Mancing Lestari Fishing Club (MLFC) komp.taman
hidup baru blok III no.82 Pademangan Barat, Jakarta
Utara telp 0821 1133 3332.
6. Jakarta Fishing Club Jl. T no.7 rt 04/10 kebon baru /
tebet/jakarta selatan telp (021) 828 25 71/ 0813 8979
7819.

Km. Jagat dan Surya 2 : Uus 0852 1939 2944

PANARUKAN SITU BONDO
l

Pak To: 0852 5765 9860

BANDAR LAMPUNG
l

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. Shimano Open House Semarang, Minggu 22 Januari
2017, Ciputra Hotel, Ruang Puri Lobby, Ground Floor
(Lantai Dasar) Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden
Semarang Tengah, Kota Semarang, Awa Tengah,
Dibuka untuk umum mulai dari jam 10.00-17.00 wib.
2. Fun Fishing Galatama Patin Arp with Hinomiya,
Minggu 15 Januari 2017, Kolam Galatama Patin
Tambok Lobu, Tiket Rp. 500.000,-. Pukul 13.00 18.00 wib, Hadiah uang tunai, trophy dan produk
dari sponsor
3. Kupas Habis Tehnik Slow Jigging SMG, dengan
pembicara dari Malaysia dan Jepang translater
Bayu Mancing Mania Trans 7, Mall Artha Gading
Hall lantai 1 Jakarta Utara, Minggu 15 Januari 2017,
Pukul 13.00 -19.00 wib, Info Lebih Lanjut Hubungi
Bursa Pancing (021) 691 0050 Ibu Sisy
4. IFT Big Game Tahap Pertama, Minggu 22 Januari
2017, tiket Rp. 1.000.000 - Rp 1.500.000, Info lebih
lanjut hubungi (021) 5694 2504

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
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ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 /
Pin Bbm 54ACD3C9
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WARTA CLUB

P

MMP, BATIK CITY

FISHING COMMUNITY

Pekalongan - Jawa Tengah

ekalongan yang terkenal dengan julukan kota Batik ternyata
memiliki grup memancing yang
dikenal dengan nama MMP (Mancing Mania
Pekalongan). MMP sendiri terbentuk pada
tahun 2015 dimana pada waktu itu terbersit keinginan beberapa angler Pekalongan
untuk membentuk suatu wadah komunikasi antara para angler Pekalongan dan
sekitarnya yang memiliki kesamaan minat
dalam dunia mancing.
MMP sendiri sering mengadakan KOPDAR
(Kopi Darat). Kegiatan rutin yang diadakan antar sesama anggota bertujuan
agar setiap anggota dapat berperan aktif,
merancang dan membuat jersey anggota
MMP, saling share seputar mancing dan
lain sebagainya. Kekompakan bisa terus
terjalin melalui kerjasama mempersiapkan dan melakukan setiap kegiatan.
Hal unik atau spesial dari klub MMP
adalah lebih menspesifikkan grup mereka
akan keahlian para anggota dalam hal
berburu Barramundi (Kakap Putih),
meliputi teknik khusus ala Pemancing
Barramundi Pekalongan. Untuk update
info hot spot Barramundi dan juga aktifitas MMP dapat bertanya jawab di grup
Facebook.
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WARTA CLUB
MMP pun pernah mengadakan tiga
kali turnamen antar member berhadiah
dengan target Barramundi di seputaran
daerah Pekalongan dengan target ikan
Barramundi (Kakap Putih) atau yang
dikenal dengan “Pelak” dalam bahasa
lokalnya. Tercatat MMP pernah mengikuti
turnamen yaitu Lomba Mancing Barramundi 2016 atau dikenal dengan FESTIVAL
KALI COMAL 2016 dan Lomba Mancing
Kakap Putih 2016 alam rangka menyambut
hari jadi BBMT ke-2 Tahun.
Animo angler daerah Pekalongan
dan sekitarnya ternyata cukup besar.
Terbukti dengan banyaknya para angler
yang bergabung di dalam grup MMP ini,
tercatat kurang lebih 1700-an angler
yang sudah bergabung dalam kurun waktu kurang dari setahun. Anggota yang
bergabung di klub ini mulai dari remaja
usia 15 tahun hingga yang berumur
61 tahun (Bapak Kusmanto”Karebet”)
demikian info dari Yudha Jr. kepada
pihak Mancing Mania. Saat melakukan
kegiatan mancing, anak- anak yang
ikut beraktifitas di klub ini merupakan
Putra/Putri dari Anggota MMP sendiri.
Suatu bentuk kekeluargaan yang erat di
dalam MMP.

Adapun struktur organisasi MMP adalah :
Pembina		
: Karebet
Ketua		
: Muket Petualang
Wakil Ketua
: Bolary Lary
Sekretaris
: Nawer Hidayat
Dokumentasi
: Yudha Jr
Untuk detail profil dan info lebih lanjut
silahkan kunjungi grup MMP di facebook.
Salam Strike.lsyamsoel basri

Foto bersama para anggota grup mancing
mania Pekalongan.
SYAMSUL
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