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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.

Pembaca Setia Mancing Mania,

Bulan Februari ini kembali masyarakat di tanah air tercinta ini berduka dengan adanya pemberitaan mengenai bencana alam yang 
terjadi diseluruh tanah air Indonesia. Keadaan ini terjadi karena cuaca yang sudah tidak bisa diprediksi serta alam berkata lain. Ban-
jir dan longsor di berbagai wilayah dari sabang sampai merauke pun hampir merata terjadi. Mulai dari petani yang kehilangan sawah 
karena banjir serta sebagian nelayan tidak bisa melaut karena ombak yang besar. Oleh karena itu kita tidak boleh merusak alam 
sembarangan karena alam akan marah jika kita merusaknya, marilah kita bersama-sama menjaga alam mulai dari tidak membuang 
sampah sembarangan, tidak menggunduli hutan. Untuk itu jagalah alam disekitar kita maka kita akan terhindar dari bencana.

Pada edisi kali ini kami akan membahas fokus mengenai tehnik casting, trip, pojok kampus mengenai hook, ngubek bareng jak 
angler, dan masih banyak lagi. Selamat membaca....

Salam strike
Redaksi
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Pergi memancing ikan. Mendengar 
kata kerja tersebut, yang terlintas 
dalam benak kita, suatu kegiatan 

untuk mendapatkan ikan. Suatu hal 
menyenangkan untuk dilakukan para 
mania mancing. Begitu ada kesempatan 
dan waktu untuk pergi memancing, lang-
sung meluncur ke lokasi.

Biasanya setiap pemancing memi-
liki cara dan trik sendiri untuk dapat 
menaklukkan tangkapannya. Ternyata ada 
berbagai jenis teknik untuk memancing 
yang bisa dicoba. Pasti ada sebagian pe-
mancing yang sudah mengetahui ataupun 
pernah mencoba beberapa teknik-teknik 
yang berbeda disaat memancing. Tapi ada 
juga sebagian yang baru mengenal hobi 
mancing tidak atau belum mengetahui 
bahwa ada beberapa macam teknik di 
dalam memancing. 

Tak ada salahnya sebelum memutuskan 
untuk pergi memancing, kita mengetahui 
teknik-teknik yang umumnya sudah dike-
nal diantara para mania. Teknik tersebut 
antara lain, mancing dasaran, ngoncer, 
casting, popping, surfcasting, jigging, 
garong,  rock fishing,  fly fishing. 

Rubrik fokus edisi kali ini Mancing 
Mania (MM) akan membahas mengenai 

salah satu teknik mancing yaitu Casting. 
Teknik ini sering digunakan para peman-
cing di saltwater maupun freshwater. 
Ada baiknya kita mengenal arti Casting 
itu sendiri. Casting adalah teknik mancing 
dengan cara melempar umpan ke tempat-
tempat yang menjadi titik target dengan 
memakai umpan tiruan. Umpan tersebut 
bisa berupa minnow frogie, jump frog, 

Foto aksi memancing tehnik casting dari atas 
perahu.
MM

FOKUS
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soft lure dan masih ada beberapa jenis 
lainnya. Umpan di-retrive (digulung) 
hingga menyerupai pergerakan ikan atau 
binatang kecil yang biasa menjadi maka-
nan ikan di habitatnya. 

Pengertian casting itu sendiri secara 
umum bisa dibedakan dari jenis umpan 
yang digunakan. Saat ini teknik casting 
semakin beragam seperti misalnya 
popping menggunakan popper, cast jig 
menggunakan umpan berupa metal jig.

Lalu apakah ada perbedaan casting 
saltwater dengan casting wild fishing? 
Bedanya lebih ke masalah spot dan jenis 
umpan yang digunakan. Spot casting 
saltwater pasti berbeda dengan casting 
wild walau ada juga kemiripannya, mem-
bedakannya adalah cara retrive (me-
mainkan lure), karena harus mengikuti 
action lure tersebut sehingga benar-benar 
menyerupai ikan atau serangga hidup 
yang biasa menjadi makanan ikan di 
habitatnya. Jenis ikan yang bisa dijadikan 
target casting yaitu semua jenis ikan 
predator yang biasa memangsa ikan jenis 
lain, kebanyakan jenis ikan permukaan 
atau ikan yang tempat persembunyian-
nya bisa dijangkau oleh lure yang kita 
gunakan misalkan untuk freshwater ikan 

Hampala, Toman Gabus dan sebagainya, 
sedangkan untuk saltwater tenggiri, 
queen fish, GT, baby yft, bigeye travelly 
dan lain-lain. Namun ada salah satu kele-
bihan teknik casting, yaitu tekniknya bisa 
diterapkan di saltwater maupun freshwa-
ter dengan sama baiknya.

Selanjutnya saat memilih lure. Tentu-
nya saat melempar lure kita berharap 
semakin luas daya jelajah lure yang kita 
gunakan dengan demikan semakin banyak 
jenis ikan target yang bisa didapatkan. 
Jadi pemilihan jenis lure haruslah tepat. 
Kenalilah jenis lure yang ada sesuai 
dengan kondisi spot kita. Sebagai contoh, 
penggunaan minnow jenis sinking dan 
minnow jenis top water. Jenis sinking 
memiliki kemampuan menyelam lebih 
dalam sehingga terkadang ikan dasar 
bisa menyambarnya, sedangkan casting 
dengan menggunakan metal jig atau micro 
jig mampu menjelajah dari dasar karang 
tengah hingga ikan-ikan permukaan (pada 
kedalaman yang memungkinkan metal jig 
mampu turun hingga menyentuh dasar 
air). 

Jenis umpan/lure yang digunakan untuk 
casting antara lain minnow, baik sinking 
floating atau top water, WTD, mini 

FOKUS

Aksi Ladies Angler setelah berhasil naikkan 
toman.
MM
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popper, frogie, jump frog, spinner, dan 
masih banyak lagi. Terkadang untuk target 
ikan barracuda atau cendro juga memakai 
ikan belanak mati atau belut kecil yang 
dijadikan sebagai umpan casting. 

Untuk pilihan jenis simpulnya, semua 
simpul bisa digunakan dalam casting, tapi 
semakin kita mengetahui dan menguasai 
teknik mancing kita akan lebih memper-
timbangkan beberapa faktor antara lain 
kekuatan simpul (berapa persen jenis 
simpul tersebut mengurangi kekuatan 
line) karena beda simpul pasti berbeda 
kekuatannya semakin sedikit semakin 
bagus. 

Lalu perlu diperhatikan juga keteba-
lan simpul, semakin tebal simpul pada 
sambungan PE dan leader akan semakin 
besar gesekan yang dihasilkan, hal ini 
akan sangat mempengaruhi jarak lempar. 
Sebaiknya simpul yang digunakan untuk 
mengikat lure tidak hanya sekedar kuat 
tapi perlu diperhatikan agar tidak meng-
ganggu action atau gerakan lure tersebut 
saat dimainkan.
Peralatan untuk mancing casting :

1. Joran
Panjang 180 cm up bisa disesuaikan 

dengan spot untuk casting di pinggir 

pantai. Semakin panjang semakin bagus. 
Kelebihan joran panjang akan lebih jauh 
jarak lempar yang dihasilkan. Namun 
kelemahannya dan sekaligus menjadi sen-
sasinya, joran panjang akan lebih berat 
saat fight dengan ikan. 

Untuk menetukan ukuran joran yang 
akan digunakan untuk casting bisa dengan 
cara melihat dari berat lure yang akan 
digunakan. Biasanya di blank joran akan 
tertulis :

a. Length panjang : untuk kemampuan 
jarak lempar

b. Lure weight ; ukuran maksimal lure 
yang digunakan

c. Action : action joran extra hard atau 
medium

Jadi dari tiga ukuran ini kita bisa 
menentukan keseimbangan peralatan 
yang kita gunakan. Sedangkan joran juga 
memiliki lifting power. Lifting power ber-
beda dengan action joran, lifting power 
kita bisa sesuaikan dengan karakter kita 
masing-masing dan disesuaikan dengan 
tingkat kesulitan spot akibat banyaknya 
rintangan. Contohnya, joran casting tipe 
extra fast tapper (lentur hanya sedikit 
di ujung) akan lebih cocok digunakan di 
spot-spot yang terdapat banyak gang-

FOKUS

Ladies Angler sedang fokus memancing dengan 
tehnik casting.
MM
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FOKUS

gang atau ranting pohon yang menjadi 
penghalang saat fight dengan ikan tipe 
extra fast akan mampu mengalahkan ikan 
dengan cepat dan mengeluarkan ikan dari 
halangan tersebut. Tipe joran casting ada 
2, yaitu spinning reel dan bait casting 
reel. Intinya buat pemula pemakaian 
reel spinning lebih mudah digunakan 
tapi untuk tingkat akurasi lemparan bait 
casting lebih baik dari spinning reel.

2. Reel
Seperti disinggung sebelumnya, ada dua 

tipe reel yaitu bait casting dan spinning 
reel semua tergantung kebutuhan masing-
masing pemancing.

Untuk menentukan ukuran reel kita bisa 
melihat kemampuan maksimal drag pada 
joran (biasanya tertulis di blank joran) 
jika max drag joran 14 lbs atau kurang 
lebih 7 kg kita bisa memakai ukuran reel 
dengan drag maksimal 7 kg sehingga saat 
drag mencapai batas maksimal tidak 
mengakibatkan joran patah.

3. Line 
Line/senar dalam casting akan mem-

pengaruhi jarak lempar, semakin tebal 
line yang kita gunakan semakin mengu-
rangi jarak lempar, akibat beban yang 
diterima lure saat melesat akan semakin 

besar. Ketika line keluar dari spool, hal ini 
bisa dipengaruhi daya serap PE terhadap 
air atau beban line akibat dorongan 
angin.

Untuk mengetahui ukuran line kita bisa 
melihat pada tulisan ukuran line di spool 
reel (contohnya diameter senar 0.25 mm, 
panjang 300 m, 0.45 mm, 200 m). Bagi 
mania mancing yang sudah mengetahui 
teknik tingkat drag max line (tingkat 
maksimal line putus pada beban tertentu) 
akan sangat diperhitungkan. Tentu akan 
sangat mubazir memakai line dengan 
kekuatan di atas kemampuan kita mena-
han drag pada reel, karena semakin besar 
kemampuan line biasanya diikuti diame-
ter yang juga semakin besar hal ini akan 
mempengaruhi jarak lempar saat casting 
atau tingkat dorongan arus yang diterima 
oleh PE sehingga menyulitkan lure saat 
turun sampai dasar pada teknik cast jig, 
micro jigging, jigging ataupun dasaran.

Mau mencoba casting untuk rencana 
mancing berikutnya? Semoga informasi 
ini dapat menambah referensi buat para 
mania. Salam mancing mania!.lmm 
berbagai sumber

Aksi tehnik casting menggunakan baitcasting 
reel.
MM
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RASAKAN SENSASI STRIKE
GROUPER DAN ESCOLAR
Taka Masalekkoe Kolaka Utara

Taka Masalekkoe, Kolaka Utara meru-
pakan salah satu spot mancing yang 
menjadi incaran para pemancing air 

dalam Sulawesi, spot ini berisi ikan-ikan 
monster yang menjadi target bagi peman-
cing ikan laut air dalam. Team Boeltap 
Fishing Club melakukan trip ke Spot Taka 
Masalekkoe, Kolaka Utara, anggota team 
yang berangkat Bang Achank, Kurie, Benny 
Malonda, H. Hadist Hanafie, Achonk, A 
Wahyudi, Opu Uchu, Itto, dan Mikdam. 
Trip kali ini yang menjadi target incaran 
adalah ikan Grouper dan ikan Escolar 
(Oil Fish), berangkat dari Dermaga Rante 
Angin Kolaka Utara, dengan menggunakan 
KM. Rante Angin, team berangkat menuju 
Spot Taka Masalekkoe.

Tiba di Spot Taka Masalekkoe cuaca 
cukup mendukung laut bersahabat, suhu 
air dan arus mantap, Kapten kapal mulai 
menurunkan jangkar, anggota team 
menyiapkan pirantinya untuk teknik 
light jig dan bottom fishing. H. Hadist 
Hanafie mulai beraksi memainkan tackle 
light jignya, umpan light jig angler dari 
Boeltap Fishing Club Jakarta ini disambar 
ikan,..Strike........!!! dengan meneriak-
kan kata Andiknu...!! seekor ikan tuna gigi 
anjing seberat 10 kg Up berhasil dinaikkan 

TRIP
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ke atas kapal...mantap open strike...!!! 
Kurie juga menurunkan umpan light 
jignya, angler ketua dari Boeltap Fishing 
Club Kolaka Utara ini memainkan tackle 
light jignya....Strikeee....!!! seekor ikan 
tuna gigi anjing seberat 10 kg Up juga 
berhasil dinaikkan di atas kapal.

Hari menjelang malam matahari sudah 
mulai terbenam, keindahan menyaksi-
kan sunset di laut memang tidak ada 
duanya. Team memutuskan break dulu 
untuk makan malam, sambil menyiapkan 
tenaga baru fight dengan ikan, abk kapal 
menyiapkan makanan untuk makan malam 
, Team dengan santai menikmati suasana 
makan bersama di atas kapal. Suatu 
suasana yang akan selalu dikenang. 

Bang Achank menurunkan umpan light 
jignya, angler dari Boeltap Fishing Club 
Makassar ini mulai memainkan tackle 
light jignya..Strikeeee...!!!! seekor ikan 
tuna size 12 kg Up menyambar umpannya 
dan berhasil dinaikkan diatas kapal sambil 
meneriakkan kata Andiknuuuuuu...!!!!.

Benny Malonda dan Andi Wahyudi mulai 
beraksi juga, menurunkan Umpan light 
jignya, Double Strikeee....!!! seekor ikan 
tuna gigi anjing 9 kg dan Ikan kuwe mata 
belo berhasil dinaikkan di atas kapal. 

Mikdam menurunkan umpan bottom 
fishingnya, umpan ikan tongkol meluncur  
turun ke dalam laut di kedalaman 
200m, tidak lama berselang umpangnya 
disambar ikan monster...strikee..!!! 
seekor ikan Escolar (oil fish) seberat 
35 kg berhasil dinaikkan diatas kapal. 
Achonk juga menurunkan umpan bottom 
fishingnya. Umpan metal jig dipadukan 
dengan seekor ikan tongkol, tidak lama 
berselang umpannya disambar ikan, kali 

TRIP

Foto bersama hasil tangkapan oil fish ukuran 
sedang.
ROBBY
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ini seekor ikan grouper seberat 35 kg 
berhasil dinaikkan di atas kapal. Naikkmi 
Andiknu...!! teriakan Achonk di atas kapal 
sambil tersenyum puas..!.

Opu Uchu dengan menggunakan tackle 
bottom fishing menurunkan umpan metal 
jig dipadukan dengan ikan Tongkol, 
Strikeee....!! umpannya disambar ikan, 
seekor ikan Escolar (oil fish) menyambar 
umpannya dan berhasil dinaikkan diatas 
kapal. Itto dan H. Hadist Hanafie juga 
beraksi, Double Strike... Umpan light jig 

mereka disambar ikan tuna gigi anjing 9 kg 
up dan berhasil dinaikkan di atas kapal.

Benny Malounda dengan teknik bottom 
fishing juga beraksi, Umpan ikan Tongkol 
dipadukan dengan metal jig 350 kg disam-
bar ikan Escolar (oil fish), mantap Stri-
keee...!!! Bang achank dan Kurie menggu-
nakan teknik light jig juga beraksi, ikan 
tuna gigi anjing dan ikan kuwe mata belo 
berhasil dinaikkan di atas kapal. Menje-
lang dini hari di Spot Taka Masalekkoe, 
sensasi strike terus berlanjut, kali ini ikan 
Mata Bonsang menyambar Umpan H. M. 
Hadist Hanafie dan Bang Achank, Double 
Strike..2 ekor ikan Mata Bonsang size 9 kg 
up berhasil dinaikkan. 

Bro Achonk, Itto dan Uchu juga berak-
si...Triple Strikee....!!! Wow mantap... 
3 ekor ikan Mata Bonsang Size 9 kg up 
berhasil dinaikkan di atas kapal. Sensasi 
strike mata Bonsang berlanjut kali ini 
Kurie berhasil strike menaikkan ikan Mata 
Bonsang Size 9 kg up. Matahari sudah 
muncul menandakan pagi sudah datang, 
kami memutuskan untuk mengakhiri trip 
kali ini, dengan hasil yang memuaskan... 
sensasi strike Andiknu Di Taka Masalekkoe 
Kolaka Utara memang mantap.lrobby 
ibrahim

TRIP

Para anggota Team foto bersama setelah 
selesai melakukan trip.
ROBBY
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TRIP

RITUAL MANCING SEKALIGUS

Pulau Semak Daun

Menikmati mancing dengan cara 
yang berbeda. Seperti itulah kira-
kira yang ada didalam pikiranku. 

Mancing berhari-hari diatas kapal sangat 
menguras tenaga dan kadang bisa menje-
mukan. Pencinta hobby mancing biasanya 
memiliki hobby kegiatan outdoor lainnya. 

dan camping masih saling berkaitan, maka 
saya mencoba menggabungkannya dalam 
satu trip dan mengajak teman-teman dari 
komunitas Archipelago Fishing Commu-
nity. Spot pilihannya adalah memancing 
dan snorkeling di seputaran Pulau Air dan 
camping di Pulau Semak Daun.

Syukurlah ajakan saya disambut hangat 
oleh Komang, Irwan, H. Amir dan yang 
lainnya. Berangkat naik kapal regular 
dari dermaga baru Muara Angke-Kaliadem 
menuju Pulau Pramuka ditempuh dua 
setengah jam perjalanan. Tiketnya juga 
masih terjangkau, 47 ribu rupiah. Di 
Pulau Pramuka kami disambut Pak Widodo 
sebagai koordinator. Kami diarahkan ke 
home base untuk istirahat dan makan 
siang, lanjut naik kapal menuju spot man-
cing dasaran di tumbiran karang. Cukup 
menghibur meski hanya ikan-ikan dasar 
5 jarian yang bisa dinaikan keatas kapal. 

SNORKLING & CAMPING

Aku pikir aktivitas mancing, snorkling 
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Komang mencoba peruntungan casting den-
gan umpan minnow dan spoon. Dirasa sudah 

utara pulau Air. Dasar pemancing, sambil 
snorkeling pun bisa-bisanya bawa rangkaian 
handline dengan umpan cumi potong. Alha-
sil kerapu berhasil menambah pundi-pundi 
untuk tambahan menu BBQ malam harinya. 
Kehidupan di bawah lautnya sangat menye-
garkan mata. Pemandangan bawah lautnya 
yang cantik, dengan terumbu karang dan 
koral yang indah serta ikan-ikan kecil den-
gan jumlah banyak. Kamu akan melewatkan 
waktu tanpa terasa, karena saking asyiknya 
“bercengkrama” dengan ikan-ikan kecil. 
Sementara itu guide mengambil gambar 
bawah laut peserta satu persatu. Hari sudah 
mulai senja, saatnya kapal kami arahkan 
menuju base istirahat Pulau Semak Daun. 4 
Tenda dome besar sudah didirikan, lumayan 
nyaman.

Menikmati malam Pulau Semak Daun.

yang bermalam di homestay, suasana 
bermalam di tenda di atas pasir menjan-
jikan pengalaman yang tak terlupakan. 
BBQ ikan hasil tangkapan siang harinya 
sangat menggugah selera makan malam 

kami. Tips buat yang ingin camping di 
Semak daun adalah menambah bekal air 
gallon tawar sebagai pembilas mandi. 
Karena sumur yang ada airnya payau. Pilih 
baju ganti yang tipis dan mudah kering 
dan bawa peralatan seperlunya. Warung 
sederhana ada disini. Kopi, teh, mie 
instant, dan snack juga tersedia. Sambil 
menunggu rasa kantuk tiba, kami melan-
jutkan mancing di dermaga. Tak lupa 1 
termos kopi untuk menghangatkan badan. 

TRIP

Asyik bergaya di depan kamera setelah berhasil 
strike.
AGUS

cukup, kami lanjut ke spot snorkling di sisi 

Berbeda dengan paket snorkling biasa 
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Tak ada strike berarti. Mungkin karena spot 
adalah jalur kapal yang ramai. “Sesekali sih 
ada strike ikan jenaha di sisi kiri dermaga” 
penjaga pulau mengisahkan.

Malam itu angin seperti tak meniup tenda 
kami yang berada di tengah pulau. Aki-
batnya udara terasa gerah. Teman-teman 
sudah tertidur nyenyak. Aku memutuskan 
tidur diluar tenda. Tak jauh dari tenda kami 
ada juga rombongan lain yang camping. 
Sampai hari sangat larut mereka bersenda 
gurau dan bermain gitar. Sehingga kesu-
nyian pulau ini tidak begitu terasa.

Nama Pulau Semak Daun memang belum 
sepopuler Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau 
Pramuka atau Bira, tapi pulau yang satu 
ini sudah mengambil hati traveler yang 
gemar bertualang di gugusan Kepulauan 
Seribu. Bukan hanya aksesnya yang dekat 
dari Jakarta, Pulau Semak Daun memiliki 
pemandangan yang cantik, sangat cocok 
dijadikan tempat pelarian sejenak dari 
padatnya rutinitas sehari-hari. Sesuai 
dengan namanya, pulau ini hanya ditum-
buhi semak-semak dan pepohonan. Namun 
pulau ini memiliki pantai yang landai, 
bersih dan berpasir halus. Air lautnya pun 
jernih dan biru, menggoda siapapun untuk 
berenang. Asyiknya lagi, ada sunset yang 
super romantis sebelum datang malam 
berbintang dan sunrise menawan saat 
mata terbangun dari mimpi.

Keesokan harinya kami diajak ke penang-
karan hiu. Bukan cuma hiu ternyata. Ikan 
GT, Barramundi, Kue menggali dan banyak 
lagi berseliweran di keramba. Itulah spot 
terakhir kami. Kapal kembali ke Pulau 
Pramuka untuk bersiap balik ke Jakarta. 
Cukup berkesan trip ini meski singkat. Lain 
waktu kami akan trip seperti ini ke Pulau 
Sebaru via Pulau Harapan 3D2N. Siapa yang 
mau ikut call me!.lagus suyanto

TRIP

Para anggota Team berfoto setelah mendirikan 
tenda tempat bermalam.
AGUS
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STRIKE IKAN LAYARAN DAN 
CATCH N RELEASE
Tanjung Pasir - Kab. Tangerang

Trip mancing sudah pasti san-
gat digandrungi oleh sebagian 
orang, apalagi trip mancing di 

lokasi yang sangat dekat dengan tempat 
tinggal kita, kali ini Ary Angler, Wira 
Liu, Paulus Ng, dan Wesley berangkat 
trip mancing dari Desa Tanjung Pasir, 
Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten 
Tangerang, Banten. Lokasi yang sangat 
mudah dijangkau dan ada kapten kapal 
dan ABK yang sudah pernah mengikuti 
konvensi Standar Kompetensi Pemandu 
Mancing Nasional Indonesia, yang 
diselenggarakan oleh kementerian 
pariwisata.

Tepat pukul 03.00 WIB Ary, Wira, 
Paulus, dan Wesley berangkat menuju 
Tanjung Pasir, namun dalam perjalanan 
dini hari, biasanya mampir di pertigaan 
pasar Teluk Naga untuk makan nasi uduk 
khas daerah tersebut. Dan kebetulan 
nasi uduk sudah buka langsung keempat 
angler tersebut menikmati hidangan 
nasi uduk yang masih hangat karena 
memang baru saja matang. Selepas 
sarapan dini hari perjalanan dilanjutkan 
menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
Tanjung Pasir, Ary Angler melaksanakan 
ibadah sholat Subuh, Wira, Paulus, dan 
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Wesley langsung menuju dermaga mem-
persiapkan peralatan untuk trip dengan 
kapten Suryadi KM BRR.

Spot pertama yang dikunjung adalah 
karang besar, spot yang biasanya banyak 
berkumpul ikan-ikan karang seperti 
kerapu, jenaha, tenggiri bahkan kuwe 
giant trevally (GT). Untuk kali ini hanya 
ikan tompel, pisang-pisang, kurisi, dan 
kuniran yang didapat tidak ada ikan be-
sar yang mau menyambar umpan udang 
hidup dan cumi iris. ABK mulai ngotrek 
(sabiki) ikan selar, como, dan tembang 
yang akan dijadikan umpan hidup, Ary 
mencoba ngoncer untuk mendapatkan 
tenggiri atau ikan predator lainnya. 
Namun hanya Kapten Suryadi yang 
berhasil mendapatkan Alu-alu/barakuda 
ukuran 1,5 kg dengan teknik ngoncer 
dasar, lama tidak ada sambaran lagi 
Kapten memutuskan untuk pindah spot 
ke Kapal Karam, namun di spot Kapal 
Karam sama sekali tidak ada sambaran, 
bahkan umpan hidup juga sulit didapat.

Pukul 9.30 WIB Kapten memutuskan 
pindah ke lokasi rumpon lama yang 
jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi 
sebelumnya, hanya ada ikan-ikan kecil 
yang mau menyambar umpan, Ary 

kembali ngoncer menggunakan umpan 
como hidup, ada rasa putus asa karena 
tidak ada sambaran, akhirnya joran di 
letakkan di rod holder, sambil ber-
senda gurau dengan sesama angler dan 
kru kapal. Dan Ary sempat menyindir 
Kapten Suryadi “mancing kali ini payah, 
nggak ada ikan besarnya, gimana sih 
kapten kasih spotnya? nggak balik 

Setelah perjuangan cukup melelahkan team 
berhasil strike layaran.
IRWAN
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modal nich” kata Ary bercanda ria , 
sambil tertawa bersama saling nge-
cengin (meledek) Kapten dan kru KM 
BRR. Saat asyik bersenda gurau, tiba 
tiba ada suara reel menjerit, ternyata 
joran Xzoga PE 0,8 yang baru saja di 
buat sudah melengkung tajam, langsung 

ambil joran diiringi lompatan ikan di 
kejauhan “layaran, layaran” serentak 
berteriak seisi kapal.

Kapten Suryadi langsung bertanya, 
“lepas jangkar nggak” inisatif kapten 
untuk bisa bertarung dengan ikan laya-
ran, tanpa banyak alasan, Ary langsung 
mengiyakan karena menggunakan 
piranti light tackle (ringan) joran xzoga 
PE 0,8 Reel shimano Hiperloop 2500 dan 
line PE 1,5 dan dengan sigap kru kapal 
melepas tali jangkar yang sudah di buat 
sedemikian rupa untuk kondisi seperti 
ini. Kemudian kapten meminta Ary 
pindah posisi ke haluan kapal supaya 
bisa menghajar (fight) ikan dengan 
leluasa. Dengan sigap Wira Liu langsung 
mengambil kamera dan mengabadikan 
moment tersebut.

Cuaca saat itu sangat cerah dan 
permukaan air laut pun sangat teduh 
(flat), ikan layaran beberapa kali 
beraksi, melompat dan menari dengan 
indahnya di permukaan air dan terus 
menjauh menghindari kapal, Ary terus 
memompa joran dan menggulung reel 
sementara kapten Suryadi mengarah-
kan kapal mengikuti layaran bergerak. 
Beberapa saat ikan mulai berada tegak 

Wajah ceria setelah berhasil menaikkan ikan 
layaran.
IRWAN
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lurus antara kapal, disinilah kesulitan 
terjadi, dengan piranti yang sangat 
ringan sangat sulit mengangkat kepala 
ikan ke permukaan air, namun Ary 
Angler tidak kekurangan akal, saat me-
mompa joran, kemudian dibantu dengan 
menahan rem dengan memegang spool 
(gulungan) dan lambat namun pasti 
akhirnya ikan berhasil naik ke permu-
kaan, Edo dan Jack (ABK) sudah siap 
berdiri disebelah Ary Angler, saat ikan 
naik kepermukaan dengan sigap ABK 
memegang ekor ikan dan cepat memu-
tuskan leader, baru kemudian membuka 
kail yang menancap di mulut ikan dan 
siap untuk diabadikan.

Berbekal pengalaman di Kuala Rompin 
Malaysia. Setelah kurang lebih 1 menit 
ikan berhasil naik dan diabadikan diatas 
kapal, ikan dikembalikan lagi ke air, 
akan tetapi tidak langsung di lepas, 
karena merelease ikan bilfish tidak 
sembarangan, caranya :

- dengan memegang paruh ikan 
tersebut dan meliuk liukkan badannya 
sampai tenaga ikan sedikit pulih dengan 
tanda perlawan dari ikan. 

- Pastikan paruh dan kepala ikan 
berada didalam air, 

- ini bisa berlangsung 20 detik sampai 
lebih 1 menit tergantung jenis ikan. 

- kapal dalam kondisi berjalan dan 
lambat laun gerakan meliuk semakin 
luas baru ikan bisa dilepas (realese).

Setelah ikan di release lega rasanya 
dan bertanya kepada kapten, sudah 
seringkah ikan billfish naik atau strike 
dengan pemancing, jawabannya sudah 
banyak sekali, namun baru kali ini ikan 
layaran yang di lepas kembali, “sebe-
lumnya tidak pernah ada ikan yang 
dirilis” kata Kapten Suryadi. Sedih dan 
bahagia mendengar jawaban kapten, 
namun Ary merasa bahagia berhasil 
melepas kembali ikan layaran yang 
dia dapat, dan bisa memberikan ilmu 
kepada Edo dan Jack. bagaimana per-
lakuan saat mendapatkan ikan billfish, 
seperti layaran atau marlin kepada 
mereka, dan semoga bisa dilakukan 
untuk para pemancing lainnya dilain 
waktu. “Save Our Fishing Spot” ungka-
pan untuk melestarikan spot mancing, 
salah satunya dengan melepas kembali 
ikan-ikan bilfish dan ikan langka, dan 
teutamanya adalah “Jangan Membuang 
Sampah Kelaut”.lirwan riduan sp

Bocah berhasil menaikkan ikan berukuran 
sedang.
IRWAN
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TRIP MANCING RUMPON 
BARENG PAK DOSEN
Cisolok

Trip Cisolok ini berawal dari perte-
manan FB Gadjrut Laut selatan dan 
Prof. Dr. Purnawan Junaedi. Keduanya 

saling berinterkasi dua arah dan disepakati-
lah trip bersama dengan di pandu oleh Ferry 
selaku pemilik akun FB Gadrut.

Trip berlangsung pada tanggal, 7-8 
Februari 2016. Pertemuan tatap muka 
pertama ini mengesankan kesan tersendiri 
bagi Ferry. “Aura Pak Dosen kelihatan sekali 
sebagai seorang dosen dan terpelajar,” ujar 
Ferry.

Titik pertemuan disepakati di kediaman 
Ferry yang berada di Bogor, Jawa Barat. 
Pukul 10.00, tim berangkat menuju Cisolok 
dan tiba pukul 14.30. Sebelum melaut 
kami sempatkan untuk makan dan tak lupa 
berdoa agar kondisi cuaca bagus.

Tergabung dalam tim adalah Kapten Onoy, 
Ferry, Prof. Dr. Purnawan Junaedi, Asep dan 
Dadan sebagai anak buah kapal. Awalnya 
niat awal tim mau menanam  atau mence-
buri rumpon tambahan sebelum memancing.

Sayang ternyata daun kelapa yang dipesan 
belum siap dan terpaksa niat melepas 
rumpon, kami undur setelah trip berlang-
sung. Kondisi cuaca ketika trip sangat cukup 
bersahabat, dimana kondisi anginya bertiup 
sedang dari barat dan utara, serta berubah 
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kembali saat siang ke tenggara.
Ombak pun terbilang flat dan arus tidak 

terlalu kencang, dimana tim menggunakan 
pemberat bandul dengan ukuran J6 pada 
sisi teluk dan ukuran J10 pada luar teluk. 
Memulai petualangan trip dari pertama, 
yaitu karang deet yang berjarak kurang 
lebih 15 menit dari pantai.

Dari hasil  minggu lalu, dimana perolehan 
yang didapat pada spot ini ialah ikan kue 
berukuran 1-3 kg dengan banyak 36 ekor. 
Dengan semangat 45 dan harapan bisa men-
gulang sukses trip minggu lalu tim langsung 
menurunkan piranti pancing.

Dari pukukl 17.00 hingga 20.00 belum ada 
petanda dari ikan penghuni karang deet. 
“Kemana ini ikan, masa cuma narik ikan 
kue 2 ekor.” ujar Ferry. Ternyata perkiraan 
atau prediksi perolehan minggu lalu bukan 
menjadi patokan.

Hingga pukul 23.00, akhirnya Ferry 
memutuskan untuk pindah spot. Perjalanan 
1,5 jam membawa tim pada rumpon Legon 
Muncang. Di Rumpon ini banyak menyum-
bang ikan kakap merah dengan ukuran 1 kg.

Karena kendala angin dan ombak yang 
berlawanan, sehingga menyulitkan posisi 
menjangkar akhirnya kami melanjutkan 
ke rumpon Cidukul, Bayah. Dengan waktu 

jelajah 1 jam akhirnya kami tiba dilokasi. 
Menurut Ferry, spot ini biasa mendapatkan 
serangan dari ikan barakuda. 

Entah karena faktor apa, di spot ini tim 
hanya mendapatkan tambahan beberapa 
ekor ikan kakap merah. Pukul 02.30, tim 
bergegas kembali ke Karang Deet. Biasanya 
ikan akan migrasi pas matahari terbit.

Setibanya tim di Karang Deet awalnya 
sempat mendapatkan harapan dengan 
berhasil menambah ikan kue rambe dan 
GT. Hingga pukul 07.00 ikan perolehan kami 
baru mencapai ¾ box ikan. Dengan beru-
saha agar maksimal, Ferry menginstruksikan 
Kapten Onoy untuk melaju ke Rumpon 
Cimaja.

Rumpon ini sendiri merupakan rumpon 
favorit Ferry. Ternyata di Rumpon ini tim 
banyak mendapatkan strike dan fight. “Luar 
biasa, alhamdulillah box ikan langsung 
penuh di Cimaja,” ungkap Ferry.

Pukul 08.00, akhirnya trip disudahi. Hal 
ini karena masih ada pekerjaan untuk men-
gangkut rumpon baru untuk tambahan spot. 
“Secara keseluruhan Ferry sangat bagus 
dalam memandu trip ke Cisolok, saya pasti 
akan kembali lagi tetapi mesti bersabar 
karena saya masuk waiting list trip yang di 
pandu Ferry,” ujar Purnawan. lndi

Hasil tangkapan ikan yang di dapat dari 
mancing bareng.
NDI
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Seperti yang para mania ketahui, mata 
pancing terdiri dari bagian-bagian 
sebagai berikut :

1. Eye/ tempat dimana kail diikat   
dengan senar.

2. Shank/tubuh dari mata pancing.
3. Bend/bagian lengkungan.
4. Gap/lebar mata pancing.
5. Point/area yang tajam, bagian   

dimana ikan terkait.
6. Barb/duri, bagian untuk menahan  

 ikan tetap kuat terkait.
Apakah para mania sering mocel karena 

bermasalah dengan mata pancing? Berikut 
ini penjelasan mengenai bagian-bagian 
mata pancing yang memperngaruhi kebe-
rhasilan saat memancing.

A. Eye
Eye bisa berupa Ring (lubang) maupun 

Flat (permukaan pipih). Merupakan tempat 
kita mengikat mata pancing. Bentuk Eye 
atau Flat sama kuatnya untuk ikatan senar 

MEMAHAMI MATA KAIL/
PANCING

tergantung pada kebiasaan tiap daerah saat 
pancing pertama kali dipakai.

Eropa dan Amerika misalnya lebih senang 
dengan pancing berlubang, Asia yang 
mengikuti tren dari Jepang lebih nyaman 
dengan Eye berbentuk Flat.

Khusus untuk pengunaan wire leader, 
pancing dengan Ring lebih mudah untuk 
digunakan. Untuk produk Ring, dikembang-
kan produk Turn down eye dan Turn up eye 
seiring berkembangnya tipe pancing. 

B. Shank
Shank/batang, merupakan bagian mata 

pancing yang harus kuat karena bagian ini 
yang menghubungkan bend dengan eye.   
Mata pancing dengan batang yang panjang 
lebih rentan patah saat menerima beban 
berat, namun sangat cocok digunakan pada 
saat memancing ikan dengan ukuran kecil 
karena mudah untuk dilepaskan. 

Selain itu dapat melindungi senar leader 
dari gigitan ikan dan mencegah ikan 

menelan mata pancing, mata kail jenis 
ini cocok digunakan dengan umpan cacing 
karena dapat membuat bentuk cacing lebih 
alami pada saat terpasang di mata pancing.

Sebaliknya, gunakan mata pancing 
dengan batang yang pendek untuk menda-
patkan kekuatan yang lebih baik. Tetapi, 
melepas mata pancing dari mulut ikan akan 
lebih sulit. Batang pendek ini cocok untuk 
digunakan dengan umpan berbentuk gum-
palan/bulat. Shank juga ada yang berduri, 
biasanya disebut dengan bait holder yang 
bertujuan untuk menahan umpan agar tidak 
terlepas.

C. Bend
Bend/lengkungan, lengkungan pada mata 

pancing harus diperhatikan mengingat 
seringnya ikan yang lepas karena berhasil 
membengkokan mata pancing. Pernahkah 
para mania mengalaminya? Apa penyebab-
nya?

Terdapat 2 bagian yang berhubungan 
dengan lengkungan mata pancing, yaitu 
throat dan gap. Throat merupakan titik 
dimulainya lengkungan yang menentukan 
dalamnya penetrasi mata pancing terhadap 
ikan tangkapan. Sedangkan gap adalah 
jarak point ke batang. Jarak gap inilah yang 
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menyebabkan ikan dapat membengkokan 
mata pancing para mania.

Gap yang besar memang dibutuhkan dan 
cocok digunakan untuk menangkap ikan 
dengan paruh yang panjang, selain itu juga 
dapat menembus tulang rahang tebal yang 
lebar pada mulut ikan. Namun, gap yang 
terlalu besar justru akan memudahkan ikan 
untuk membengkokan mata pancing para 
mania mancing.

Biasanya bend bisa berbentuk bulat 
(round bend) atau berbentuk lengkungan ½ 
sisi dan ½ sisi lainnya berbentuk lurus.

D. Point
Point, yaitu adalah bagian dari mata 

pancing yang berhadapan langsung dengan 
ikan. Sudah dipastikan bahwa point terse-
but harus selalu tajam.

a. Knife edge point, dirancang untuk 
menembus daging maupun tulang mulut 
ikan, cocok digunakan untuk ikan bermulut 
keras.

b. Needle point, tipe ini tidak sebaik 
knife edge point untuk penetrasi, tetapi 
sangat baik untuk mencegah ikan lepas 
keluar dari mata pancing.

c. Beak hook, tipe mata kail dengan point 
yang melengkung ke atas mendekati shank/

batang mata pancing. Tipe point ini bisa 
mencengkram mulut ikan lebih kuat lagi.

d. Kirbed dan Reversed, hal ini berarti 
point bengkok ke kiri (18-20o) untuk rever-
sed, dan ke kanan untuk kirbed. Tujuannya 
untuk menambah agresifitas dari mata 
pancing.

E. Barb
Barb/duri, adalah bagian dengan fungsi 

untuk memegang/mengunci agar mata pan-
cing tidak lepas dari mulut ikan. Semakin 
besar barb pegangan semakin kuat tetapi 
saat mau melepaskan mata pancing juga 
agak sulit. Tergantung pada situasi meman-
cing, maka beredar beberapa tipe barb 
atau barbless.

a. Barbless, yaitu tipe mata kail tanpa 
barb/duri yang cocok digunakan dengan 
tujuan catch & release karena kemudahan-
nya untuk melepaskan mata pancing pada 
saat ikan landed.

b. Micro barb, yaitu duri kecil yang 
terpasang pada mata pancing.

Bahan mata pancing.
Mata pancing ada yang terbuat dari 

stainless dan juga non-stainless. Stainless 
memang tahan lama karena tidak berkarat, 

namun terdapat beberapa kelemahan yaitu:
- Lebih mudah bengkok.
- Mudah tumpul, namun mudah juga 

untuk diasah kembali.
- Harganya lebih mahal.
Tipe lain ialah mata pancing bahan car-

bon steel, karakternya lebih keras sehingga 
bisa lebih tajam tetapi bisa berkarat.

Merawat mata pancing agar tahan lama.
Dengan memilih tempat kotak pancing 

dengan partisi-partisi yang terpisah supaya 
mata pancing yang tidak terpakai tidak 
terkena air/lembab.

Selalu bersihkan mata pancing dari 
sisa-sisa umpan yang masih menempel pada 
mata kail, cuci dengan bersih mata pancing. 
Lalu pastikan mata pancing yang terkena air 
tetap dikeringkan sebelum disimpan.

Bagaimana jika mata pancing tidak 
tajam pada saat digunakan memancing 
pada di lain waktu? Jangan khawatir, para 
mania dapat mengasah mata pancing 
menggunakan asahan. Khusus untuk bagian 
yang sudah diasah, usahakan supaya tetap 
dibersihkan dan dikeringkan karena bagian 
ini sudah kehilangan lapisan pelindung anti 
karat sehingga akan lebih rawan rusak.
lmm
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NO. BRAND SERIES  SIZE PRICE  RANGE

1 Hamer Head Live Bait  1/0, 2/0, 3/0  30 K  
2 Team Kamikaze Madai Assist Single Hook  S, M, L, LL  55 K  
3 Team Kamikaze Micro Jaco Assist  LL  55 K  
4 Mustad Demon  1/0 - 5/0  45 K  
5 Hamer Head Okinami Chinu  1, 2, 3, 4, 5  15 K  
6 Hamer Head Chinu Tournament Series  4, 5, 6, 7, 8  20 K  
7 Hamer Head 1930 ss  1/0, 1, 12  20 K  
8 Hamer Head Chinu Champion Choice  4, 5, 6, 7, 8  15 K  
9 Shout Curve Point Treble  11, 21, 31, 1/0 - 7/0  180 K  
10 Shout Powerful Jaco Glow  1/0 - 5/0  100 K  
11 Shout Ring Kudako  1/0 - 6/0  130 K  
12 Gamakatsu 66810 Chinuring  1 - 12  40 K

NO. BRAND SERIES SIZE PRICE  RANGE

13 Gamakatsu 66808 Taman 16 - 24  50 K  
14 Varivas Gran Zeek ABL Chinu 1 - 7  35 K  
15 Vanfook Assist BSA 2/0 - 5/0  110 K  
16 Kaizen Samurai Cut Chinu 1 - 15  10 K  
17 Decoy KR-31B Octopus 1/0 - 6/0  35 K  
18 Decoy KRI-30B 4 - 11  30 K  
19 Gamakatsu Tuned 24, 28, 30, 40  110 K  
20 Gamakatsu Single Hook 5/0, 6/0, 8/0  85 K  
21 Maguro Trex 1/0 - 6/0, 1, 2, 4  25 K  
22 Maguro Jigging Hook 7/0 - 10/0  35 K  
23 Yamato Akitakitsune 0.8, 1 - 10  20 K  
24 Yamato Izumenjina With RIng 8 - 10  20 K 
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BERBURU SENSASI TARIKAN
INDONESIA RED BASS

Januar Adri



|edisi #258 30

COVER STORY

Adi, begitu panggilan teman-te-
mannya kepada pria yang bernama 
lengkap Januar Adri. Ia lahir di 

Pontianak pada tanggal 20 Januari 1986, 
tumbuh dan besarnya di Banjarmasin. 
Saat melanjutkan pendidikan kuliannya, 
pulau Kalimantan ia tinggalkan untuk 
menyelesaikan kuliah di Bandung. Rupa-
nya ia tetap memilih kembali ke pulau 
kelahirannya, saat ini Kalimantan Selatan 
menjadi tempat tinggalnya, lebih tepat-
nya di Desa Asam-asam, Kabupaten Tanah 
Laut dengan lokasi yang masih cukup jauh 
dari kota Banjarmasin.

Minatnya pada memancing berawal saat 
ia berumur 11 tahun, ketika masih duduk 
di kelas 5 SD, ‘‘Saya masih unyu-unyu nya 
waktu itu’’, demikian tutur om Adi kepada 
redaksi MM.

Pertama memancing yang namanya 
teknik popping, casting, trollling belum 
lah ia kenal. ‘‘Saya hanya tahu mancing 
itu menggunakan umpan yang berupa 
cumi-cumi, udang dan ditambah pembe-
rat, kalau biasa disebut itu teknik dasaran 
di laut.’’ Ia menjelaskan cara mancing 
yang pertama dilakukannya. Saat itu ikan 
yang diperoleh cukup beragam, mulai 
dari kakap merah (red snaper), kerapu 

(grouper) dan banyak jenis lainnya.
Seiring berjalannya waktu, lebih tepat-

nya 5 tahun lalu, mulai lah om Adi menge-
nal teknik popping, trolling dan casting, 
dan umpan buatan pun mulai ia gunakan. 
Ternyata teknik yang baru ia kenal terse-
but membuatnya menjadi lebih tertan-

Aksi depan kamera setelah berhasil naikkan 
ikan Bass.
JANUAR
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tang untuk mancing. Sensasi dirasakannya 
saat sedang ‘‘berperang penuh’’ untuk 
menarik perhatian ikan agar memakan 
umpan buatan yang dilemparkan. 

‘‘Susah-susah gampang juga ternyata, 
tetapi itulah seninya’’ ujarnya menam-
bahkan. Om Adi rupanya hobby banget 
membuat ikan tertarik untuk makan 

COVER STORY

umpan buatan yang dilemparnya. Rupanya 
dengan teknik yang ia kuasai ini cukup 
bervariasi ikan yang berhasil ditaklukkan-
nya. Sebut saja ikan Tenggiri, Baracuda, 
Talang-talang, Giant Travally, Mangrove 
Jack, Blackbass, Baramundi dan yang 
terakhir adalah Red Bass. ‘‘Saya sebut 
Indonesia Red Bass, karena ikan jenis ini 
di daerah saya cukup sulit untuk men-
dapatkannya. Saya harus pergi ke Papua 
dulu, baru bisa mendapatkannya.’’om Adi 
menjelaskan kepada redaksi MM.

Menurutnya Indonesia memiliki pulau 
yang eksotis, yaitu pulau Papua dan salah 
satu wilayahnya yang dimaksud adalah 
Kaimana, yang berada di Papua Barat. 
Tempat tersebut dikenal sebagi ‘‘surga-
nya’’ para mania mancing. Hal itu bukan 
hanya diakui pemancing dalam negeri 
tetapi juga mancanegara pun mengakui-
nya.

‘‘Saat pertama kalinya saya ke Papua, 
Oh my God.... saya melihat Papua dari 
dalam pesawat, sungguh menakjub-
kan keindahannya, ditambah dengan 
budayanya yang beragam dari penduduk 
aslinya. Setelah mendarat di Papua, hari 
pertama perjalanan mancing dimulai 
bersama teman dekat saya Teddy Nugroho 

Aksi depan kamera setelah berhasil naikkan 
ikan Bass.
JANUAR
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Pamungkas. Kami menyisir tebing-tebing 
yang eksotis dan indah So Excited! Ketika 
tiba di spot, yang tidak jauh dari kota 
Kaimana, saya sempat ragu dengan spot 
tersebut. Tapi rupanya saya salah! Ketika 
saya menerapkan teknik popping dengan 
menggunakan poppser seberat 60 gr dan 
reel spinning ukuran 8000 tiba-tiba saya 
disambut dengan Red Bass (Indonesia Red 
Bass, istilah saya). Wuiiiiiiih ini Red Bass 
cantik sekali.’’

Red Bass dengan berat 5 kg memang 
tidak terlalu besar, tetapi rasanya senang 
dan menggembirakan sekali, karena itu 
adalah Red Bass pertama saya. Padahal 
setahu saya, mancing Red Bass adalah 
dengan teknik troliing. Tapi mungkin 
tergantung spot juga. 

Trip mancing ke Papua rupanya tidak 
hanya mengangkat Red Bass saja, Giant 
Travally, Cakalang, Barramundi, Mangrove 
Jack, Kerapu dan Black Bass juga berhasil 
saya dapatkan. Namun untuk tetap men-
jaga kondisi habitat ikan-ikan tersebut, 
saya memutuskan untuk melepaskannya 
kembali ke habitatnya, dengan tujuan 
agar nantinya anak cucu kita masih dapat 
menikmati tarikan ikan-ikan tersebut.

Memancing bagi saya adalah hobby 

yang membuat saya merasa menjadi lebih 
hidup. Selain itu memancing juga menya-
darkan saya, kalau alam itu perlu dijaga 
kelestarian dan keasliannya.

Bagi teman-teman pemancing seluruh 
Indonesia, pesan yang ingin disampaikan 
om Ari adalah ‘‘Let’s Go Fishing Anglers, 
dan lestarikanlah alam’’.ljanuar

Beraksi di depan kamera setelah berhasil 
naikkan GT.
JANUAR
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PEMANCINGAN

LOMBA MANCING HARIAN
IFT FRIENSHIP
Pemancingan Kabeda - Depok

Lomba IFT Friendship yang kali ini 
berlangsung di Kolam Kabeda, 
Kukusan, Depok. Pada hari minggu 

14 Februari 2016 dengan tiket Rp. 
320.000,-/lapak/2 joran. Lomba yang 
menyediakan lapak sebanyak 50 ini 
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akhirnya terisi penuh menjelang hari 
terakhir pendaftaran lomba.

Peserta lomba sudah mulai berda-
tangan sekitar jam 07.00 wib untuk 
melakukan pendaftaran ulang acara 
lomba dan sekaligus pengambilan sou-
venir kaos IFT. Menjelang pukul 08.00 
wib sebagian besar peserta sudah hadir 
di kolam dan melakukan pendaftaran 
ulang, sebelum acara lomba di mulai 
peserta melakukan sesi acara foto 
bersama. 

Tepat jam 08.00 wib lomba di mulai 
dan akan berakhir pada jam 16.00 
wib, lomba yang memperebutkan total 
hadiah uang tunai sebesar hampir 8 
juta ini begitu di mulai langsung terjadi 
strike secara bersamaan dari lapak 
kecil, ada juga yang strike ikan pita 
yang mendapat Rp. 20.000,-/ ekornya. 
Menjelang siang hari ikan yang naik 
sudah mulai berkurang dan lambat, 
sehingga panitia langsung menambah-
kan 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.lift

PEMANCINGAN

Juara Umum   Nama         No. Lapak  Berat

Juara Induk Terberat 1 Bpk. Bidin           02                 2.2 kg

Juara Induk Terberat 2 Bpk. Nung          37                 2.1 kg

Juara Induk Terberat 3 Bpk. Heri B           17                1.95 kg

Juara Induk Terberat 4 Bpk. Syafrudin    18                1.8 kg

Juara Total Wilayah 1  Bpk, Midin           08               10 kg

Juara Total Wilayah 2  Bpk. Untung             32               8.5 kg

DAFTAR JUARA :
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Meski ikan cupang bentuknya 
kecil, namun usaha cupang cukup 
menggiurkan. Tidak hanya anak-

anak yang suka, orang dewasa banyak 
yang hobi memelihara ikan hias yang satu 
ini. Selain dinikmati keindahannya,ikan 
cupang dikenal sebagai ikan petarung, 
karena sifatnya yang sangat agresif 
terhadap ikan cupang yang lain. 

Ikan cupang banyak digemari selain 
karena keindahannya juga karena 
perawatan yang mudah, tidak memerlu-
kan tempat yang luas. Penggemar ikan 
hias jenis ini tidak hanya di dalam negeri 
tetapi juga luar negeri.

Bisnis ikan cupang sebagai mana bisnis 
ikan hias lainnya merupakan ladang bis-
nis yang cukup mudah dijalankan karena 
tidak memerlukan modal yang besar, 
tidak memerlukan tempat yang luas dan 
bisa dijadikan bisnis sampingan.

Media budidaya ikan cupang bisa ber-
variasi, mulai dari bak semen, bak fiber, 
kolam terpal, akuarium bahkan ember 
sekalipun bisa dimanfaatkan sebagai 
media bisnis ikan cupang.

 Yang terpenting diperhatikan adalah 
kepadatan populasi harus disesuaikan 
dengan luas lahan untuk budidaya. Untuk 

GELIAT BUDIDAYA DAN
BISNIS IKAN CUPANG
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media pembesaran biasanya mengguna-
kan media yang luas semisal bak semen. 

Sedangkan untuk pemijahan cukup 
pada media yang sempit semisal akua-
rium atau ember. Pada usia satu bulan 
ikan cupang mulai diseleksi dan dipisah-
kan berdasarkan ukuran dan kualitasnya. 
Selain untuk memilih ikan cupang yang 
berpotensi baik, juga untuk mengurangi 
kepadatan populasi dalam media peme-
liharaan.

Ikan cupang sudah mulai bisa dipasar-
kan pada usia 1,5 bulan sampai dengan 
2 bulan, karena pada usia ini sudah bisa 
diketahui keindahan warna dari ikan 
cupang. Ikan cupang untuk kontes biasa-
nya usia sekitar 3 bulan.

Makanan Ikan Cupang
Pada dasarnya ikan cupang tidak 

memerlukan pakan khusus, untuk benih 
cupang biasanya digunakan pakan alami 
berupa kutu air atau Daphnia sp. Pakan 
alami tersebut dapat ditemukan di selo-
kan yang airnya tergenang.

Untuk induk cupang digunakan pakan 
dari jentik-jentik nyamuk (kecu/cuk 
-red). Untuk pertumbuhan anak ikan 
bisa diberi kutu air dan diselingi dengan 

cacing rambut, akan lebih mempercepat 
pertumbuhan anak ikan.

Target Penghobi IkanCupang
Pembeli ikan cupang berasal dari 

pecinta atau penghobi ikan cupang, pe-
dagang dan eksportir ikan cupang. Untuk 
yang terakhir ikan cupang harus memiliki 
kualitas yang bagus. Untuk pemula bisa 
menawarkan ikan pijahan ketoko-toko 
ikan hias atau pedagang ikan hias.

Model penjualan lain bisa memanfat-
kan web/blog sebagai media penjualan 
online ikan cupang. Dengan modal 
kecil kita bisa mengisi waktu luang kita 
dengan bisnis ikan cupang yang cukup 
menguntungkan.lndi berbagai sumber

Beberapa jenis ikan cupang dengan 
keindahannya.
GOOGLE.CO.ID
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WE ARE THE CHAMPIONS 
MANCINGMANIA.COM
Hai para angler tercinta, apakah anda 

sudah menjadi pemenang dalam 
kontes ‘‘We Are The Champion’’ di 

website mancingmania.com, jika belum, 
jangan sampai ketinggalan dengan para 
angler yang lain. Kirimkan foto, artikel, 

Cover Story of The Month January 2016
Windy Virginia

Ladies angler yang tinggal di Papua ini menggemari mancing sejak 3 atau 4 tahun 
yang lalu, beliau belajar mancing dari sang kekasih yang merupakan pemandu mancing 
di daerah Papua. Ladies angler ini namanya Windy Virginia, beliau juga suka mancing 
saltwater maupun freshwater, menurut penuturan beliau sebagai ladies angler untuk 
mancing saltwater lumayan berat. Tehnik yang sering Windy pakai untuk mancing fresh 
water biasa menggunakan casting sedangkan untuk saltwater menggunakan jigging.

Ikan yang sudah pernah beliau dapatkan kerapu, barracuda, spesies mangrove jack, 
spot tail bass, balck bass berat yang didapatkannya pun kisaran 4 – 5 kg. Untuk menem-
puh perjalanan suatu spot yang paling potensial di Papua cukup jauh. Sensasi yang paling 
berkesan jika mancing ketika strike, serta eksekusi ikan yang paling seru. Mancing bagi 
saya merupakan olahraga dan hiburan, karena saya termasuk orang yang malas olahraga. 
Mancing ini cukup buat badan kembali vit, segar dan bakal jadi hobby, berhubung di Biak 
bisa dibilang serba terbatas untuk hiburannya.

Tips dan trik menurut Windy utamakan keselamatan, terlebih buat para ladies, apabila 
akan mancing gunakan perlengkapan mancing secara lengkap seperti pelampung/life 
jacket, topi, buff, kacamata, handsleeve dan sebagainya terutama wilayah Papua yang 
panas mataharinya disini dahsyat banget  dan bisa merusak kulit dan mata bila terpapar 
langsung sinar matahari. 

komentar maupun tulisan unik anda dan 
dapatkan kesempatan untuk menjadi 
salah satu pemenang kontes ‘‘We Are The 
Champion’’ tunggu apalagi, siapa tahu anda 
pemenang berikutnya....
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Pemancing yang satu ini berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya dari kota 
Kendari, mengenal mancing sejak berumur 8 tahun Ardiansyah nama beliau. 
Apabila akan pergi mancing Ardiansyah menggunakan piranti rod PE 2-3 dan reel 
Ajiking jig max 7000, biasanya untuk mancing dasaran saya menggunakan umpan 
ikan bojo-bojo, udang hidup, metal jig dan rapala. Sedangkan tehnik yang disukai 
jigging, slow jig dan ngoncer, ikan yang didapatkannya pun beragam ada ruby, 
dog tooth, lamuru, gt, kakap merah, eskolar dan yft, berat ikan yang didapatkan 
dari 20-40 kg, spot yang biasa saya mancing di batu gong, kolaka utara, masa-
diang, pasir putih dan sapoda laut.

Untuk mengetahui bagaimana cuaca saat mancing saya browsing di internet 
maupun navionik atau terkadang menanyakan kepada mata ilalang. Kendala yang 
dihadapi ketika mancing terutama cuaca dan kondisi kapal. Spot yang sangat 
potensial di daerah Kendari spot kolaka utara dan batu gong.

Tips buat para pemula apabila akan mancing harus mengetahui spot yang 
potensial untuk mancing, menggunakan alat pelacak ikan,sabar dalam meman-
cing, sedangkan untuk trik belajar menggunakan berbagai macam tehnik mancing 
apabila dirasa kurang ada sambaran ikan, serta menggunakan tehnik drifting, 
semoga tips dan trik bermanfaat.

Best Comment of The Month January 2016
Ardiansyah
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Selfie of The Month January 2016
Yek Sahil

Dia merupakan pemancing yang berasal dari Nusa Tenggara Barat atau dengan 
nama kota, Yek Sahil begitulah orang tuanya memberikan nama, Sahil mengenal 
mancing sejak kecil, yang belajar dari orang tuanya sendiri. Karena orang tua saya 
mempunyai hobby memancing namun dalam bentuk tehnik mancing traditional. 

Type piranti pancing yang Sahil gunakan untuk mancing joran type spinning dan 
over head. Sedangkan reel saya menggunakan type spinning reel, overhead, bait-
cast, umpan yang digunakan metal jig, mino, dan konahead. Tetapi kadang-kadang 
menggunakan umpan live bait. Spot di Lombok yang sering Sahil kunjungi Rumpon 
Tuna, Daerah Belanting, Tanjung Ringgit, Kuta Lombok, Batu Gendang, Moyo,Pulau 
Medang, Pulau Satonda, dan bagian Selatan Sumbawa. Ikan yang berhasil landed 
Amber jack, Kerapu, dogtooth tuna, Marlin, Sail Fish, Tengiri, Baracuda, Wahoo, 
Kurisi, Mahi-mahi, YFT, Giant Travely dan berbagai macam ikan predator lainnya. 
Untuk species GT yang landed 25kg. untuk species Marlin 76 kg. amber jack 21kg. 
Tenggiri 23kg. Jigging, trolling, popping, casting, dan bottom fishing merupakan 
tehnik yang Sahil gunakan saat ini. Sensasi mancing yang paling berkesan ketika 
reel menjerit ditarik ikan, sukses landed ikan dan menemukan spot mancing yang 
bagus. Mancing merupakan hobby sekaligus pekerjaan (fishing guide) Sahil saat 
ini. November-Desember, Maret-Mei merupakan bulan yang terdapat ikan besar di 
daerah Lombok.

Tips dan trik anda apabila ingin mancing diwilayah Lombok carilah fishing guide 
yang sudah berpengalaman mengenai spot-spot mancing dan waktu yang bagus 
untuk memancing di Lombok.untuk lebih jelasnya bisa menghubungi:

blog   : www.belantingfishingtrip2.blogspot.com
e-mail  : belantingfishingtrip@gmail.com
contact person : 082144493081
fanpage  : Facebook belanting fishing trip
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http://www.anekarayapancing.com
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http://www.maguro-fishingproduct.com
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SIMPUL

Ada kalanya pemasangan umpan mancing dipasang pada kail yang berjumlah lebih dari satu kail. Simpul model Snell sederhana merupa-
kan salah satu cara mudah membuat simpul dan memasang kail sejumlah yang diinginkan serta sehelai senar monofilamen yang cukup 
panjang (minimal sepanjang dua kali panjang lider/senar yang terpasang pada kail).

Simpul Snell jenis ini ukuran jaraknya bisa disesuaikan (dengan cara digeser) tergantung ukuran umpan yang digunakan. Agak sedikit sulit 
membuatnya namun memberikan hasil yang baik.

1. Gunakan senar 
yang berukuran lebih 
tipis dari leader. 
Ambil pancing dan 
lakukan seperti 
gambar di samping.

2. Lilit batang pancing dengan loop 
yang dibuat dan lakukan beberapa kali 
hingga membungkus batang pancing.

3.  Lakukan dengan baik dan tidak 
akan membuatnya terlalu sulit 
apabila senar tidak terlalu panjang.

5. Lanjutkan melilit bersama dengan 
ujung leader hingga empat atau lima 
kali lagi hingga leader terikat dengan 
kuat.  Jangan melilit terlalu banyak 
karena bisa mengakibatkan pancing 
tidak bisa bergerak bebas dan bisa 
merusak lider.

4. lilit batang pancing 
minimal enam kali lilitan 
(atau lebih), kemudian 
masukkan ujung senar 
kearah mata pancing.

6. Ketatkan simpul snell 
yang sudah jadi, kemudian 
tarik senar lider secukupnya 
untuk membuat simpul snell 
pada pancing berikutnya.SIMPUL SNELL

SEDERHANA, LEBH DARI SATU KAIL & BERGESER
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UMPAN UBI JALAR
RACIKAN KHAS UNTUK IKAN MAS

UMPAN

Banyak bahan yang bisa dijadikan umpan untuk memancing ikan mas. Bahkan para mania dapat dengan mudah mendapa-
tkannya di toko pancing ataupun warung, seperti bahan susu bubuk, ikan tongkol atau ikan lainya dan begitu pula dengan 
Ubi.

Pada edisi umpan kali ini Mancing Mania (MM) akan menghadirkan umpan dari bahan dasar ubi. Umpan ini terbilang eko-
nomis dan diperuntukan ikan mas. Berikut umpan yang harus disajikan.

Bahan-bahan :
1. 3 buah ubi jalar
2. 1 kaleng deho
3. 1 saset kecil keju
4. ½ bungkus umpan djempol amis special
5. 2 butir putih telur
6. 4 lembar daun pandan

Cara membuatnya :
Kukus ubi jalar lalu haluskan pada wadah plastik atau baskom. Haluskan deho (sisakan minyak setengahnya), setelah 

halus tuang kedalam adonan ubi dan aduk hingga rata. Aduk kembali umpan djempol di tempat terpisah dengan diberikan 
sisa minyak deho, daun pandan dan putih telur. Aduk hingga rata dan satukan dengan adonan ubi, aduk kembali hingga rata 
sambil memberikan sedikit air panas.

Aduk hingga bener-benar rata. Jika sudah masuk umpan kedalam plastik kiloan dan kukus umpan selama kurang lebih 15-
20 menit. Umpan siap dipergunakan, umpan dapat diberikan kroto sesuai keinginan. Selamat mencoba, salam strike.lndi
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Banyak cara bagi para mania untuk 
menyalurkan hobi memancing. Selain 
menggunakan piranti pancing andalan 

ternyata ada pula barang limbah botol 
plastik kemasan air mineral yang dapat 
dijadikan sebagai alat untuk memancing.

Memancing udang air tawar dengan 
menggunakan botol air mineral bekas, 
bukan menjadi rahasia umum bagi para 
mania pecinta mancing liar air tawar. 
Perangkap udang ini sangat popular dan 
sederhana dalam membuatnya.

Biasanya udang yang terperangkap bisa 
dijadikan umpan pilihan untuk menggoda 
ikan red devil, mujaer, bawal dan lainnya. 
Tentunya menjadi ekonomis ketika kita 
kehabisan umpan saat memancing alam liar.

Mancing Mania (MM) akan menyampai-
kan cara membuatnya. Sebelumnya anda 
cukup mempersiapkan botol air mineral, 
pisau atau kater dan tali nylon atau benang 
lainnya. Setelah bahan yang dibutuhkan 
telah siap, langkah selanjutnya ialah 

memotong botol air mineral pada ¼ bagian 
atas pada botol.

Pasang kembali sisa potongan atas botol 
secara terbalik hingga moncong botol masuk 
kedalam body botol. Langkah selanjutnya 
ialah, dengan memberikan ventilasi untuk 
jalannya air. Cara membuatnya dengan 
membolongkan botol pada bagian bodynya 
dan permukaan samping bawah botol.

Untuk membolongkan botol tersebut 
jangan terlalu besar, jika kebesaran 
dikhawatirkan udang akan keluar dari 
lubang tersebut. Anda dapat mengira-ngira 
seberapa besar nantinya udang yang anda 
dapat, untuk menyesuaikan pula besar 
diameter ventilasi botol.

Terakhir, anda memasang tali. Pasang tali 
pada sisi kanan dan kiri botol tepat dimana 
anda memotong botol. Perangkap udang 
dengan bahan sederhana siap untuk diper-
gunakan. Sebagai daya Tarik udang agar 
mau masuk kedalam botol tentu diperlukan 
umpan.

Untuk umpan anda dapat memperguna-
kan terasi. Agar hemat, potong menjadi 
dua bagian terasi untuk dijadikan umpan. 
Atau anda juga bisa mencampurkan terasi 
dengan sedikit nasi. Cara menggunakan 
perangkap ini juga sederhana.

Anda tinggal melempar pada spot tujuan 
hingga botol terendam sempurna lalu ikat 
tali atau sangkutan tali yang sudah dibuat 
pada akar pohon yang ada. Atau anda mem-
buat cagak sendiri untuk mengaitkan atau 
menggantung tali botol tersebut. 

Sesekali dalam 10 menit anda dapatmen-
gontrol perangkap yang anda buat. Jika 
ada udangnya anda tinggal mengambil dan 
cemplungkan kembali botolnya. Untuk man-
cari titik spot agar sukses menjaring udang, 
pilihlah lokasi yang tidak terlalu dalam dan 
banyak ditumbuhi tanaman air.lndi

MANCING UDANG
DENGAN BOTOL BEKAS
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BEDAH PIRANTI

Shimano kembali mengeluarkan produk terbarunya yaitu Shimano Glove 007N, bahannya terbuat dari 
bahan jersey, sarung tangan ini berguna untuk melindungi kulit tangan dari sengatan sinar matahari apa-
bila kita akan mancing saltwater ataupun freshwater. Panjang dari sarung tangan ini sampai pergelangan 

tangan, hanya ada tersedia satu macam warna hitam dan cream. Harga dari sarung tangan Shimano glove 
007N kisaran Rp. 500.000,-.larp

Reel spinning team kamikaze dengan warna hitam doff (black matte) yaitu warna hitam yang 
dengan lapisan end coating yang tidak mengkilap yang selama ini sering kita temukan pada 
mobil-mobil offroad atau mobil high end. Sangat cocok dipergunakan di kolam air tawar mau-

pun dilaut. Harga reel ini kisaran Rp. 1. 585.000,-.lsmg

Joran exori predator merupakan joran antena yang khusus dibuat untuk 
surfcasting, biasanya joran ini digunaan untuk mancing laut, bahannya 
terbuat dari mix carbon yang kuat dan lentur, dengan berbagai macam 

komponen yang terdiri dari reel seat dan cincin yang bermutu tinggi serta 
warnanya yang menarik. Harga joran ini kisaran Rp. 230.000,-.lrn

model number           Size

Shimani Glove 007N     L, XL

model number     size (cm)

tas reel maguro    40 x 35 x 25

SHIMANO GLOVE 007N

TAS REEL MAGURO

TEAM KAMIKAZE DEFECTOR 4000

EXORI PREDATOR

model number   line capaçity (pe : mm/m)      Gear Ratio Max Drag Bearings

Defector 4000     3/3. 5/4, 0.285/0.31/0.33, 290/250/230  5.2 : 1          25 lbs 10+1

model number   length (m)    no.of section

predator   3.0, 3.6, 3.9, 4.2  jac antena

Tas yang khusus dibuat untuk menaruh reel, yang bisa masuk 
sekitar 6 pcs reel. Tas reel Maguro berbahan nilon, yang terdapat 
2 sekat pemisah. Tas ini bisa dibawa kemanapun anda mancing. 

Harga tas ini kisaran Rp 165.000,-.ldp
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model number   length    weight Type  color

salty metalica lure   118 mm  41.3 g   sinking Gid,hbca,b,ss,ik,ps,s

INFO PRODUK

RELIX TREBLE

TREBLE MAGURO

KAMIKAZE SALTY METALICA LURE

Relix mengeluarkan produk hooknya yang terbuat dari bahan stainless, dan digunakan untuk mancing 
laut, spesifikasi untuk Relix Treble 2 - x timas sharp, extra strong 2 timas and black nikel color. 
Harga hooks ini kisaran Rp. 70.000,-.larp 

Bahan dari treble maguro carbon, yang dipergunakan untuk mancing 
saltwater. Dengan warnanya yang bening serta terdapat berbagai 
macam ukuran. Harga untuk hook ini kisaran Rp. 72.000 - Rp. 

78.000,- tergantung ukuran.ldp

Kamikaze Salty Metalica Lure, multi fungsi minnow yang terbuat dari bahan 
abs yang berkualitas tinggi dan dapat bertahan terhadap tekanan yang tinggi, 
tidak mudah pecah. Memiliki berat yang ideal untuk lemparan yang jauh, 

memberikan performa yang cepat untuk aksi bergerak dengan baik di air. Harga 
lure ini kisaran Rp 85.000.lsmg

model number   size

ST 66 BN                3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8

model number   Size

Treble maguro       2/0, 3/0, 4/0, 5/0
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http://www.anekarayapancing.com


|edisi #258 48

http://www.anekarayapancing.com
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LUBUK

TRIP BERBURU SPOT MANCING
SAWANGAN - CIBINONG
Danau Cibinong

Berawal dari perbincangan What-
sApp antara Berok dan Ucok yang 
telah lama tidak casting bersama. 

Maklum sudah 2 minggu sakau casting, 
akhirnya untuk melepas rindu kedua 
menyusun rencana trip casting. Awal-
nya masih belum tau akan menyam-
brangi spot daerah mana. Lalu terpikir 
untuk menjajal dua spot yang berada 
di Sawangan, Depok. Lokasi tepatnya 
ialah Setu Sawangan, Dimana lokasi 
ini merupakan lokasi favorit mereka 
berdua.

Iming-iming bisa menaklukan gabus 
sebagai target casting, akhirnya 
dimulailah petualangan casting di Setu 
Sawangan. Ketika Ucok dan Berok tiba 
dilokasi, mereka langsung memper-
siapkan amunisi andalan. Pilihan lure 
yang digunakan ialah soft frog. Karena 
tiba dilokasi pagi hari, jadi semangat 
45 juga masih tinggi. Lontaran demi 
lontaran mereka hujankan ke titik-titik 
spot yang biasa sering mendapatkan 
sambaran.

Sayang dua jam berlalu, ikan gabus 
belum mau menyambar lure yang 
digunakan. Ucok menyarankan untuk 
beristirahat sejenak sambil menyeru-
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LUBUK

Foto bersama hasil strike ikan gabus ukuran 
sedang penghuni danau.
NDI

put kopi. Dalam obrolan sambil santai 
terlintas untuk menjajal ke spot daerah 
lain. Maklum karena sudah tau medan, 
jadi feeling menyatakan spot Sawan-
gan dirasa kurang menjanjikan untuk 
mendapatkan strike. Mereka berdua 
terpikir untuk mendatangi spot yang 
sudah lama tidak disinggahi, tepatnya 
berlokasi di Cibinong.

“Spot kedua merupakan spot yang 
terletak di antara pemukiman pen-
duduk dan lokasi ini cukup potensial. 
Sayang kami belum bisa share lokasi 
karena keterbatasan akses bagi yang 
ingin mancing dilokasi ini, karena bukan 
lokasi terbuka,” ujar Ucok.

Kuda besi langsung di geber untuk 
mengejar waktu agar tidak terlalu ke 
sorean. Tiba dilokasi, pilihan lure soft 
frog masih menjadi senjata andalan. 
Pada lemparan pertama, lure kami 
mendapatkan sambaran. Sayang ikan 
tidak hook up sempurna. “Wah, jadi 
penasaran nih, ganti jump frog ah,” 
kata Berok.

Ketika memakai jump frog kai men-
dapatkan sambaran, namun lagi-lagi 
ikan terlepas. Beberapa pemancing 
lokal mengatakan jika gabus di area 

kami memancing memang masih berupa 
kocolan. Bergeserlah kami berdua ke 
titik lainnya. Akhirnya usaha kami 
tidak sia-sia. Berok berhasil menda-
patkan sambaran dan strike. Akhirnya 
ikan gabus dapat kami naikkan, gabus 
dengan panjang 30 cm menjadi obat 
sakau kami.

Strike kedua kembali di dapatkan 
Berok, berselang dua kali lemparan 
dengan permainan retrieve pada ril 
secara perlahan membuahkan hasil. 
Gabus kedua berhasil Berok dapatkan. 
Walau pada trip ini Ucok belum berhasil 
mendapatkan gabus buruan, setidaknya 
sambaran awal juga sudah memuaskan 
hobi castingnya. “Yang penting uncal 
bro,” ujar Ucok saat dikonfirmasi Man-
cing Mania (MM).lndi
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EVENT

SHIMANO OPEN HOUSE
KENALKAN PIRANTI BARU
Surabaya

Shimano kembali mengadakan open 
house keduanya ditahun 2016 
setelah acara yang pertama sukses 

diselenggarakan di Denpasar, Bali. Acara 
ini berlangsung minggu 17 Januari 2016 di 
kota Surabaya tepatnya disalah satu mall 
yaitu grand city level 3 (diamond room).

tema open house kali ini mengenalkan 
produk baru dan penjualan, sebelum 
acara berlangsung pihak panitia mulai 
mempersiapkan beberapa barang piranti 
pancing ataupun aksesoris saltwater mau-
pun freshwater yang akan di pamerkan. 

Dalam pameran ini ada produk ter-
tentu yang mendapatkan diskon khusus 
buat para pengunjung. Tepat jam 11.00 
Shimano open house pun dibuka, para 
pengunjung yang datang merupakan para 
pengusaha tua maupun muda, anak-anak, 
dan para wanita yang sangat berantu-

Foto bersama seluruh anggota Shimano setelah 
sukses mengadakan acara. 
ARP
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EVENT

sias mencari produk terbaru dari acara 
Shimano open house ini.

Para pengunjung yang datang tidak 
hanya dari wilayah Surabaya saja melain-
kan dari luar kota diantaranya Jakarta, 
Medan, Papua, Manado, Kalimantan 
bahkan dari Maluku. Pada acara Shi-
mano open house Surabaya ini pihak 
Shimano bekerjasama dengan agen kami 
yang berada di Surabaya yaitu Toko UD. 
Bandung.

Untuk acara ini ada perwakilan dari 
Shimano Singapore Mr. Lim Ee tat, Bapak 
Hariwanli Suparta Shimano Indonesia, 
Bapak Heru Listyo dari Toko UD. Bandung. 
Para pengunjung yang datang membawa 
serta keluarga, teman ataupun dari komu-
nitas mancing, ini terlihat dari banyaknya 
pengunjung.

Ada salah satu perwakilan komunitas 
mancing untuk kaum wanita yaitu ladies 
angler community yang sengaja datang 
untuk berbelanja diacara ini. Terlihat juga 
beberapa pengunjung mencoba berbagai 
piranti mancing yang dipamerkan. Produk 
Shimano terbaru yang diperkenalkan 
yaitu electric reel Force Master 800/3000 
jdm/9000 jdm, ada juga piranti pancing 
yang mendapatan diskon khusus dianta-

ranya Shimano reel Stella, Twin power, 
Biomaster. Acara yang diselenggarakan di 
Surabaya kali ini pengunjungnya sangat 
luar biasa banyak sampai pihak panitia 
tidak istirahat. Dan panitia menyediakan 
hadiah grand prize berupa reel Twin 
power 2500FE, serta panitia menyediakan 
foto booth apabila pengunjung ingin foto 
sebagai kenang-kenangan.larp

Foto para pengunjung yang antusias ikut dalam 
acara.
ARP
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http://www.duniapancingindonesia.com
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BELANJA

TOKO PANCING TERLENGKAP
DI PUSAT KOTA TANGERANG

Toko Pancing Bersama
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BELANJA

Berbagi brand terkenal tersedia 
di toko Pancing Bersama. Sebut saja 
Shimano, Relix, Exori, Maguro, Shino, 
Kaizen, Ultimate, Starlit, Rapala, 
G-tech, dan Aneka. Menurut info yang 
kami terima dari sumber, merk Shimano 
paling laris terjual. Sedangkan untuk 
essense tersedia dengan merk Diva, 
Gudang, Kang Ali, dan oplosan Kadal 
Jay.

Bagi yang ingin berbelanja di Toko 
Pancing Bersama, silahkan datang 
berkunjung setiap hari Senin – Sabtu, 
mulai pukul 08.00-18.00 WIB. Saat 
tanggal merah dan hari besar juga tetap 
buka dari pukul 08.00-15.00 WIB. Toko 
Pancing Bersama pun melayani pen-
jualan secara ecer maupun grosir. Jika 
para mania ada yang memiliki masalah 
dengan pirantinya, Pancing Bersama 
juga menyediakan service reel dan 
joran dengan produk-produk tertentu 
diantaranya Relix, Exori, Maguro.lmm

Toko Pancing Bersama
Jln. Otista No. 19 Grendeng

Tangerang
Telp: 021 55794333 - HP 085100062354

Di daerah Tangerang terdapat 
sebuah toko pancing terlengkap 
yang menjual berbagai perlengka-

pan untuk mancing, aksesories maupun 
umpan. Nama toko tersebut adalah 
Pancing Bersama. Toko Pancing Bersama 
hadir sejak tahun 2001 untuk memenuhi 
kebutuhan para mania mancing. 

Toko Pancing Bersama berlokasi di 
Jln. Otista No. 19 Grendeng (dekat 
dengan Pos Grendeng yang ke arah 
Pasar Baru). 

Piranti mancing yang tersedia di toko 
ini sangat bermacam-macam, mulai dari 
keperluan mancing di saltwater atau-
pun freshwater. Toko yang terdiri dari 
3 lantai ini juga menyediakan aneka 
pilihan essen, umpan bubuk maupun 
cair berikut pelet serta umpan palsu. 

Apabila anda memasuki toko ini, akan 
merasakan sambutan yang ramah dari 
para karyawannya yang siap membantu 
Anda untuk mendapatkan piranti pan-
cing yang dibutuhkan. 

Di dalam toko terlihat pajangan 
piranti pancing tertata dengan rapi, 
sehingga pelanggan yang datang bisa 
langsung melihat dan memilih piranti 
pancingnya. 

Suasana toko tampak depan dengan ruko 3 
lantai.
MM
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http://www.sm-group.co.id
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PERNIK

Belakangan ini beredar video seseorang yang berhasil menye-
ret ikan hiu yang terbawa ombak di tepi pantai Palm Beach, Flo-
rida. Tepatnya pada tanggal 21 Februari 2016, seorang jurnalis 
wanita bernama Ashleign Walters mengupload video seorang laki 
– laki yang berhasi l meyeret ikan hiu ke tepi pantai lalu berfoto 
dengan pose yang menunjukan seakan-akan dirinya kuat. Banyak 
tanggapan negatif yang dilontarkan oleh para netters.

“Karena tindakan inilah yang membuat hiu suka menggigit 
manusia” Ujar salah satu netters.

Ada juga yang mengatakan “Saya harap ikan hiu itu menggigit 

MENAKLUKKAN IKAN HIU UNTUK 
DIAJAK SELFIE

tangannya karena tindakan bodohnya itu”. Bagaimana pendapat 
para mania ? Lihat videonya disini LINK (https://www.facebook.
com/ashleightv/videos/834141696731179/).linternet

http://www.duniapancingindonesia.com
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RAGAM

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

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

l Bule: 0857 1153 9299/ 0856 9344 0788

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

l Ocim : 0878 8131 4960

l Km. Jagat dan Surya 2 : Uus 0852 1939 2944

l Pak To:  0852 5765 9860

l Km Berdikari: Johan 0812 726 5522 

TANJUNG PASIR KOLAM GALATAMA

PLTU ANCOL

MUARA BARU

BINUANGEUN

PANARUKAN SITU BONDO 

BANDAR LAMPUNG

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

Info Klub Mancing

Info Kolam Pemancingan

Info Lomba Mancing

Pemandu Mancing

1. Kamifc, Jl. Lodan Raya Ancol Komp. Lodan Center Blok 

K No. 5-7 Jakarta Utara Telp. (021) 691 0050.

2. 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.

1. Fishing Tournament Balong (Lomba harian ikan 
mas pelampungan ‘‘balong jaya’’) Minggu 28 
Februari 2016, tiket Rp. 300.000,-, jam 09.00-
14.00, hanya 30 lapak saja pendaftaran di Jl. ks 
tubun Rt 04/03 (belakang RS. arrahman pintu 10) 
kel. koang jaya, Tangerang.

2. Shimano Galatamania with Aneka Raya Pancing, 
di pemancingan pantai indah kapuk, tanggal 10 
April 2016, tiket Rp 2.400.000,-,  jam 12.00-18.00 
wib, lapak yang tersedia 124 lapak, contact person 
anjas (0822 1381 1117), Nia (0818 0897 8688), 
kolam pik (021 9821 8826,9817 5286).

3. Festival mancing pinggiran 2016, minggu 27 
maret 2016, pukul 06.00, di pantai wisata marina, 
Semarang-Jawa Tengah. kontak person aldino rio 
0897 9000 474, yongki 0856 4783 2545.

4. IFT Biggame tahap 1, kolam CS Joglo, Jakarta 
Barat, Minggu 27 Maret 2016, Tiket Rp 750.000/
lapak/2 joran. kontak person (021) 5694 2504 atau 
0812 9714 578.

1. Pemancingan Galatama Patin. jl. Raya Perjuangan 101 
A Teluk pucung, bekasi utara telp. (021) 9278 6111/ 
0858 1344 6111.

2. Pemancingan Si Bolang. st jl. Dr. Sumarmo (depan 
gerbang eramas 2000/seberang kantor walikota jakarta 
timur) Pondok kopi-Jakarta timur telp. 0853 1100 
3964/ 0878 7837 3252.

3. Pemancingan Palem Semi 89. Jl. Palem Putri Raya, 
Perum. Palem semi, Tangerang (10 menit dari super 
mall karawaci) telp. (021) 271 36509/ 707 9899.

4. Pemancingan Xpro. jl.raya sawangan (samping komp.
bdn) gang buk, rawadenok pancoran mas depok 
hubungi udin 0812 8781 9533/ yunus 0859 2186 1465.

5. Pemancingan Tambok Lobu. jl.Hidup baru, SMA Negeri 
9 serua, Ciputat-Tangerang Selatan.

6. Pemancingan Adhiraja & Deluna. jl.karya bakti gang 
anggrek rt 002/005 tanah baru depok hp. 0852 8000 
0898.

7. Pemancingan Fishing Valley. jl.pemda raya no.107 
bogor tlp (0251) 9577 556/ 8662 808.

8. Pemancingan Telaga Cibubur. Jl. Buperta (bumi 
perkemahan dan wisata cibubur) telp. (021) 845 1766.

9. Pemancingan Telaga Arwana. Jl. Harjamukti Jambore 
Rt 05/06 cimanggis, jawabarat telp (021) 8431 2978.

10. Pemancingan Sodara. jl. Raya Jambore no.5 Cibubur-
Ciracas Jakarta Timur telp 0812 8343 636.

www.sm-group.co.id
www.pusatpancing.co.id

www.maguro-fishingproducts.com
www.kaizen-fishingproducts.com
www.anekarayapancing.com

www.indonesiamemancing.com
www.duniapancingindonesia.com
www.okepancing.co.id
www.pancingbersama.com

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

MAU
PASANG
IKLAN??

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

MANCING DAN NGUBEK 
EMPANG BERSAMA
Jak Angler

Kembali salah satu komunitas 
mancing yang tergabung dalam 
media sosial facebook menye-

lenggarakan mancing dan ngubek 
empang. Acara ini merupakan agenda 
tahunan dari Komunitas Jak Angler.
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WARTA CLUB

Para panitia asyik berfoto sambil ngubek kolam 
setelah pengumuman pemenang.
NDI

Acara diselenggarakan pada Minggu 
31 Januari 2016 disalah satu empang 
Matahari di daerah Rawa Bokor, yang 
mengikuti acara ini kurang lebih ada 
75 orang Warga Jak Angler, mancing 
dan ngubek empang ini sebagai ajang 
silatuhrami antar anggota Jak Angler.

Untuk acara ini panitia menye-
diakan 130 kg ikan mas untuk acara 
ngubek serta mancing bareng yang 
ditaruh dikolam tersebut. Acara 
pertama dimulai dengan mancing 
bersama terlebih dahulu pada jam 
07.00 pagi sampai jam 12.00 siang, 
setelah makan siang kira-kira pukul 
13.00 kita mengadakan ngubek bareng 
dan selesai pukul 15.00, setelah itu 
ikan yang didapatkan secara ngubek 
terus ikan kita kumpulin semua dan 
kita bagi rata buat anggota Jak Angler 
yang hadir, serta ada beberapa ikan 
kita bagikan ke sekitar warga dekat 
empang.

Untuk acara ini kita bekerjasama 
dengan salah satu sponsor toko pan-
cing yang selalu mendukung acara Jak 
Angler yaitu SMG group, hadiah yang 
disediakan panitia dan sponsor SMG 
berupa reel plus joran serta door-

prize berupa kaos, topi, rompi, serta 
product pancing lainnya. lseperti 
yang diceritkan oleh adm jak angler 
kepda redaksi mm
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http://www.relixfishing.co.id
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http://www.mancingmania.com
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