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SALAM REDAKSI
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Kontak Iklan: Ulfa. Email: mancingmaniaonline@gmail.com. Website: www.mancingmania.com. Facebook: mancingmaniaonline. Alamat Redaksi, Sirku-
lasi & 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.

Pembaca Setia Mancing Mania,

Tidak terasa kita telah memasuki bulan kedua di tahun 2017, dimana bulan ini negara Republik Indonesia yang kita cintai ini 
akan mengadakan pemilihan langsung kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Panasnya suasana menjelang pemilu, ber-
banding terbalik dengan cuaca yang terus diguyur hujan dan angin. Beberapa daerah di Indonesia mengalami banjir dan longsor, 
oleh sebab itu kita harus memelihara alam yang ada disekitar kita jangan sampai merusaknya, jika kita merusak alam tersebut 
maka bencana pun akan terjadi. Bagi kalangan pemancing laut cuaca seperti saat ini tidak memungkinkan bisa melakukan trip 
di laut karena cuaca yang tidak mendukung. Sedangkan bagi pemancing kolam ataupun pemancing wild fishing tidak menyurut-
kan mereka untuk mengadakan trip suasana apapun akan dijalani. Untuk edisi kali ini kami akan membahas beberapa rubrikasi 
diantaranya Surf Fishing Relix Nusantara di Kota Jogjakarta, liputan khusus mengenai tehnik slow jigging, profil pemancing, dan 
pemancingan serta mengenai komunitas mania mancing Jogjakarta dan Mania MancingTegal Brebes, semoga informasi ini berguna 
bagi para pemancing. Salam strike..

Redaksi
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ASYIKNYA SURF CASTING
BARENG RELIX NUSANTARA

Tak dapat dipungkiri bahwa kota 
Yogyakarta adalah salah satu kota 
tujuan destinasi wisata favorit para 

wisatawan. Hampir setiap akhir pekan 
atau liburan, Kota Gudeg ini selalu dipa-
dati para traveler dari anak-anak sampai 
orang dewasa. Bagi sejumlah wisatawan, 
suasana Kota Yogyakarta yang padat, 
membuat ingin berwisata keobyek-obyek 
wisata lain. Namun, kemanakah obyek-
obyek wisata menarik disekitar Kota 
Yogyakarta yang bisa dikunjungi?

Salah satunya di Pantai Kwaru, lokasi 
Pantai Kuwaru terletak disisi barat kota 
Bantul, tepatnya masuk wilayah Dusun 
Kuwaru, Kabupaten Bantul. Jarak dari 
kota Yogyakarta sekitar 29 Km. Objek 
wisata ini sering kali dijadikan spot 
mancing pasiran dan pada beberapa 
waktu lalu Tim Relix Nusantara datang 
untuk mensosialisasikan produknya dalam 
rangka event Surf Fishing Tournament 
2017 di Pantai Kuwaru. Produk yang 
dipamerkan berupa senar Mas Galatama 
127, Mas Galatama 114, Ceking, Gerong, 
Max Fluorocarbon, Hampala dan produk 
barunya yang akan di launching pada 
bulan February ini yaitu Cungkring, 
Gabus, Bawal, serta Jawara.

FOKUS

Pantai Kuwaru - Yogyakarta
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Di sisilain, event ini diikuti oleh 900 
pemancing baik oleh individu maupun 
komunitas yang terdiri dari berbagai 
wilayah antara lain Bogor, Purwakarta, 
Karanganyar, Kebumen, Jogjakarta dan 
Solo. Inimerupakan kegiatan tahunan 
Mancing Mania Yogyakarta (MMJ). Ada 2 
event besar yang diadakan setiap tahun-

nya yaitu Mancing pasiran dan ditengah 
tahun yaitu mancing Fresh Water (air 
tawar) sekaligus menabur benih ikan. 
Acara ini dimulai pukul 07.00 wib dan 
sebelum memulai memancing, para peser-
ta diberikan sticker yang kemudian ditem-
pelkan di joran sebagai ciri khas Surf 
Fishing. Untuk lebih memudahkan, para 
panitia juga memberikan kaos. Hal yang 
unik dari memancing pasiran atau bahasa 
asingnya disebut beach casting atau surf 
casting adalah memancing ikan di tepian 
laut. Tentu saja cara memancing seperti 
ini sedikit sulit karena harus menghadapi 
ombak yang besar, dan stamina agar saat 
fight dengan ikan buruan dapat diraih. 

Tak hanya menghadapi situasi dan 
kondisi saat mancing, tapi piranti pancing 
yang digunakan juga berbeda, contohnya 
joran rata-rata 3-5 meter dengan ril 
model spinning serta timah pemberat 
bulat panjang dengan kail 1/0 sampai 
7/0.

Ketika event Surf Fishing, terlihat 
beberapa para peserta mengalami 
kesulitan saat mancing, karena tiba-tiba 
angin berhembus kencang dan ombak pun 
terlihat deras. Hal ini yang mengakibat-
kan joran terasa lebih berat saat diayun 

Situasi angin dan ombak yang kencang saat 
lomba berlangsung.
BIMA
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dan diperlukan tenaga.Salah satu peman-
cing asal Bantul menuturkan “Ombaknya 
sedang tidak bersahabat sehingga sulit 
mendapatkan ikan, semoga saja tidak tu-
run hujan” kata Sutrisno.Uniknya karena 
angin yang begitu kencang, membuat para 
pemancing hanya menancapkan joran 
ke dalam pasir dan berteduh di bawah 
pepohonan atau beberapa bilik.Bahkan 
ada juga beberapa pemancing yang mem-
buat tenda kecil untuk berteduh sambil 
melihat joran mereka bergerak.

Walaupun situasi dan kondisi yang 
tidak menentu, tidak membuat para 
pemancing begitu saja menyerah, ini 
dibuktikan beberapa pemancing yang 
berhasil mendapatkan ikan. Salah satu-
nya untuk juara 1 panitia menyediakan 
hadiah Shimano Surf Lander 405 CX 
plus Reel Relix yang diraih oleh Yunus 
dengan ikan Surung seberat 108 gr, 
juara 2 dengan hadiah Shimano Ultegra 
425 CX plus Reel Relix oleh Wawan 
dengan ikan Bojor seberat 87gram, 
juara 3 Shurf leader 425 BX-T plus 
Reel Relix diraih oleh Roy dengan ikan 
Bojor seberat 86gram dan kategori yang 
terakhir juara ikan non sisik diraih oleh 
komunitas Marlin Club Kebumen (MCK) 

dengan ikan sidat laut (MOA) seberat 
1030 gram. 

Selain kompetisi surf fishing, 
event ini juga dipamerkan produk 
Relix Nusantara, salah satunya senar 
Cungkring ukuran 3-6 lbs yang paling 
banyak dicari dan membuat penasaran 
para pemancing karena kelebihan senar 

Suasana Stand Relix Nusantara yang penuh 
dengan pengunjung.
BIMA
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ini yang sangat lembut dan tidak mudah 
keriting. Terlebih sangat responsive 
terhadap sambaran ikan.Tak sekedar 
hanya memamerkan produk saja, tetapi 
para pengunjung yang datang juga bisa 
berdiskusi mengenai keunggulan dan 
ukuran dari setiap senar yang dipa-
merkan. Salah satu pemancing asal 

Yogyakarta yang hobi mancing ikan 
Hampala menuturkan “Saya senang 
dengan adanya pameran dari Relix 
Nusantara karena menambah pengeta-
huan saya mengenai keunggulan senar 
dan berharap sudah ada dipasaran” 
ungkapRidwan.

Walaupun hujan mulai turun, tidak 
membuat antusias berkurang, bahkan 
semakin terus yang berdatangan ke 
stand Relix Nusantara. Salah satu 
perwakilan team Relix Nusantara men-
gatakan “Senang dengan sambutan dari 
pengunjung yang datang untuk men-
getahui produk kami, bahkan ada juga 
beberapa yang ingin langsung membeli 
dan mencobanya” kata Nita.

Diujung akhir acara, panitia juga 
mengumumkan Doorprize berupa 1 unit 
motor dan beberapa piranti mancing 
dari sponsor. Saat panitia asik mem-
bagikan Doorprize, lantunan musik 
dangdut terdengar dari panggung yang 
membuat para pemancing asik berjo-
get dan sejenak melupakan rasa kesal 
karena boncos.lbima

hasil tangkapan ikan digantung dan diberi 
keterangan jenis dan beratnya.
BIMA
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SENSASI BERBURU TENGGIRI
DI PERAIRAN MERAK
Solo - Jawa Tengah

TRIP

Berbicara tentang mancing tentu 
dirasa tidak akan pernah ada 
habisnya. Kondisi cuaca belakangan 

ini yang bisa dibilang cukup buruk diterpa 
angin baratan memaksa beberapa angler 
mengurungkan niatnya untuk memancing 
di laut dikarenakan lebih mengutamakan 
faktor keselamatan. Banyak para angler 
yang selalu setia melihat kondisi cuaca 
melalui situs online BMKG setiap harinya 
berharap agar cuaca di laut teduh.

Kamis 24 januari 2017 kemarin, MM 
berkesempatan untuk ikut bergabung ke 
dalam trip colongan baratan diperairan 
Merak. Adalah 4 sekawan diantaranya 
Suryono Gombong, Wahyu Van ndeso, 
Syaifudin dan Amir Machmud yang juga 
tergabung dalam sebuah komunitas 
bernama Keranjingan Mancing Grup atau 
KMG yang memiliki ide untuk melakukan 
trip colongan baratan kali ini.

Hari yang dinanti pun tiba, kami 
akhirnya tiba di pelabuhan Merak. Team 
mulai berkumpul di tempat bersandarnya 
KM CITRA dibelakang Polsek Merak atau 
samping Hotel Pelangi Merak. Kapal yang 
dinahkodai Kapten Kemil atau yang lebih 
akrab disapa Bang Kamil ini Nampak sudah 
bersiap dan bergegas untuk melakukan 
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trip memancing kali ini. Selagi Kapten 
kapal mengisi bahan bakar, team pun 
mulai memasuki kapal dan bersiap dengan 
piranti masing-masing.

Tepat pukul 6 pagi Kapten Kemil menya-
lakan mesin dan langsung berangkat ke 
spot yang pertama bernama Tendak untuk 
mencari live bait atau umpan hidup yang 
nantinya akan digunakan untuk meman-
cing ikan-ikan pelagis dengan target 
utama ikanTenggiri. Sesampainya di spot 
Tendak, Suryono CS pun tidak membuang-
buang waktu untuk ngotrek umpan live 
bait. Namun nasib mujur belum berpihak 
kepada mereka karena hanya beberapa 
ekor ikan live bait yang berhasil mereka 
dapatkan. Kapten Kemil yang cukup 
berpengalaman di perairan merak pun 
tak putus asa, 2 jam ngotrek live bait 
denganhasil yang minim membuatnya 
memutuskan untuk pindah ke lokasi kedua 
bernama Karang Sekong. Di spot kedua 
ini, arus terasa kurang bagus namun team 
dengan semangat yang menggebu-gebu 
memutuskan untuk ngotrek live bait 
dengan kail nomer 6 hingga akhirnya 
Dewi Fortuna pun berpihak pada mereka. 
Terhitung tidak kurang dari 50 ekor ikan 
live bait dari jenis ikan tembang, ekor 

kuning, selar dan lain-lain berhasil naik ke 
kapal.

Masih dengan semangat dipenghujung 
akhir bulan Januari, team dan Kapten 
Kemil berangkat ke spot ketiga yang 
bernama Pulo Tempurung. Di spot yang 
menurut Kapten Kemil sangat ideal untuk 
mancing dengan tekhnik casting dan pop-
ping ini merupakan habitat bagi beberapa 
predator seperti Tenggiri, Giant Trevaly 
juga barracuda. Namun setelah beberapa 
kali melempar lure seperti spoon, minnow 
dan popper, hasil nihillah yang didapatkan 
para angler ibu kota ini.

Perjalanan berlanjut ke spot keempat 
yang bernama Kapal Tenggelam.  Waktu 
menunjukkan pukul 10.00 WIB ketika 
team tiba di spot ini. Team yang optimis 
akan meraih peruntungan di spot ini terli-
hat sangat bersemangat mancing dengan 
tekhnik ngoncer. Umpan live bait seperti 
ekor kuning dan tembang mereka pasang 
di piranti masing-masing. Tidak berselang 
lama sambaran demi sambaran bertubi-
tubi dirasakan oleh team. Setiap kali 
umpan live bait dipasang dipastikan ada 
sambaran ikan. Beberapa naik namun juga 
beberapa kali putus karena disambar oleh 
predator Barracuda atau yang lebih pamor 

Foto salah satu angler yang berhasil naikkan 
ikan tenggiri ukutan besar.
JONI
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dengan nama ikan”preman” dikalangan 
para angler tanah air. Amir Machmud pun 
mengawali strike dengan mendaratkan 
seekor ikan Tenggiri berbobot 7 Kg disusul 
oleh Wahyu Van ndeso yang juga strike 
ikan Tenggiri dengan bobot yang kurang 
lebih sama. Ini adalah strike Tenggiri 
perdana Wahyu karena di trip sebelumnya 
Wahyu selalu gagal mendaratkan ikan 
Tenggiri. Sepanjang trip ini team menda-
patkan beberapa ekor ikan Tenggiri dan 
Barracuda berukuran monster. Beberapa 
ikan tenggiri dengan bobot rata-rata 7 kg 
dan Barracuda dengan bobot 9kg sukses 
diselamatkan oleh 4 sekawan yang sudah 
bersahabat sejak lama ini. Nampak wajah 
ceria dari para angler ini ketika mereka 
memutuskan untuk menyudahi trip colon-
gan baratan di perairan merak kali ini 
sambil berfoto untuk didokumentasikan 
kepada rekan-rekan angler lainnya yang 
berminat mancing di perairan Merak.

Suryono Gombong selaku perwakilan 
dari rombongan juga menambahkan 
beberapa informasi antara lain nomer 
Handphone Kapten Kemil dengan harapan 
agar para Angler lainnya tidak kesulitan 
mendapatkan informasi jika ingin mancing 
di spot perairan Merak.

Bagaimana para mania, tertarik ingin 
mencoba peruntungan di spot-spot perai-
ran Merak?

Silahkan hubungi Kapten Kemil (KM 
Citra) dinomer HP: 0853-1168-9118/Kemil 
KM Citra (FB).ljoni pamungkas

Sisa live bait yang berhasil di tangkap pada trip 
kali ini.
JONI
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Bayangkan moment dimana ikan 
lagi frenzy dan lagi momentum 
one cast one strike. Tiba-tiba 

di lemparan berikut casting-an tidak 
lancar karena senar nyangkut. Tensi kita 
langsung naik karena mesti mengurai 
kusutnya senar yang akan memakan 
waktu.

Mania, kalau Anda termasuk mayo-
ritas pemancing dengan set spinning, 
maka besar kemungkinan Anda pernah 
berhadapan dengan mbundel/windknot. 
Mbundel adalah satu fenomena senar 
memelintir, kusut, dan tersangkut pada 
reel, cincin joran maupun top guide 
joran.

Mbundel bisa terjadi pada jenis senar 
apapun, senar PE maupun senar mono. 
Boleh dikatakan mbundel adalah efek 
akut dari plintiran senar saat senar 
menurun tegangannya.

Mbundel bisa terjadi pada jenis senar 
apapun, senar PE maupun senar mono. 

WIND KNOT, GANGGUAN 
YANG MENJENGKELKAN

Boleh dikatakan mbundel adalah efek 
akut dari plintiran senar saat senar 
menurun tegangannya.

Adapun faktor-fakor tambahan yang 
menyebabkan mbundel antara lain :

1. Pemakaian lure yang terlalu ringan 
sehingga tegangan senar rendah. 

2. Casting pada saat angin kencang. 
Angin akan membuat senar lebih 
panjang keluar dari reel dan terta-
han diantara reel dan cincin joran. 

3. Tidak ada pemakaian kili-kili dalam 
rangkaian sehingga terjadi akumu-
lasi dari pelintiran senar secara 
terus menerus. 

4. Sehabis strike ikan khususnya ikan 
monster dimana saat kita menggu-
lung senar yang ditarik ikan secara 
berulang-ulang akan menyebabkan 
plintiran senar bertambah.  

5. Pemakaian leader yang terlalu 
panjang untuk jarak lemparan lure 

Mbundel adalah satu 
fenomena senar 

memelintir, kusut, dan 
tersangkut pada reel, 
cincin joran maupun 

top guide joran.
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yang pendek akan mengakibatkan 
tambahan plintiran pada senar. 

6. Senar PE yang terlalu lentur.

Tetapi itulah kenyataaan yang terjadi 
di lapangan saat kita mancing. Ada 
baiknya kita memahami penyebab dari 
mbundel, sehingga kita bisa mengenda-
likannya.

Misalnya kalau kita analisa setiap 
point di atas, dapat disimpulkan :

1. Jika lure yang efektif memang 
lure ringan, terpaksa harus bersiap 
menghadapi masalah mbundel 
pada senar kita. Mungkin bisa 
dicoba dengan alternatif lure yang 
sedikit lebih berat untuk mengu-
rangi resiko ini. 

2. Mungkin bisa dipersiapkan lebih 
dari 1 jenis senar, sehingga saat 
angin kencang  para mania bisa 
mengganti mengganti senar dengan 
yang lebih kecil koefisien gesekan 
anginnya. 

3. Untuk pemancingan Medium dan 
Heavy, seharusnya mudah untuk 
menambahkan kili dalam rang-
kaian. Khususnya untuk pemancin-
gan UL, terkadang penambahan 

1 komponen akan mempengaruhi 
action dari lure. 

4. Beri perhatian yang lebih detail 
untuk tegangan senar ataupun 
beri kesempatan senar untuk 
menghilangkan putaran plintiran 
saat sebelum melakukan lemparan 
setelah landed ikan. 

5. Bisa dipertimbangkan untuk 

mengurangi panjang leader.  
6. Cari PE dengan karakter yang 

sesuai.

Indahnya mancing ialah bukan kesem-
purnaan, tetapi bagaimana kita men-
coba mengatasi situasi dengan fakta 
yang ada.lmm
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NO. BRAND SERIES SIZE  RANGE LENGTH PRICE  RANGE

1 RELIX NUSANTARA CEKING LB: 4-12 200 M, 300 M 80K-120K

2 RELIX MUSCLE BRAID LB: 5-10 100 M 69K

3 TORNADO CHOICE LB: 6-50 100 M 31K

4 LOGIC BRAIDED LB: 5-20 100 M 45.5K  

5 P-LINE SPECTREX BRAID LB: 10 150 YD 164K

6 METALLIUM ENERGY LB: 30-40 50 M 25K 

NO. BRAND SERIES SIZE RANGE LENGTH PRICE RANGE

1 RELIX MUSCLE BRAID LB: 20-25 100 M 69K - 86K

2 YGK GALIS JIGMAN X4 LB:10-50 200 M 322K - 432K

3 G-TECH TOURNAMENT LB: 40-80  300 M 233K  

4 MAGURO SAKURA LB:17-70 100 M 74.5K

5 KAIZEN MUSASHI LB: 20-70 100 M 48.4K

6 P-LINE SPECTREX BRAID LB: 15-65 150/300 YD 164K - 337K

7 RELIX PERFECT BRAID LB: 15-30 100 M 105K - 119K

8 YGK G-SOUL ALL CATEGORY LB: 10-20 100 M 195K - 207K

9 TORNADO GT-R LB: 30-120 100 M 63K - 72K

10  MAGURO YAKUZA LB:17-70 100 M 111K 

11 LOGIC BRAIDED LB: 25 100 M 57.5K

12 PENN  INTERNATIONAL PREMIUM BRAID  LB: 12-30 300 YD 150K

BRAIDED / 3 YARN

1

5

9

2 2

10

3 3

7

11

4

8

4

BRAIDED / 4 YARN

12

150 YD

6

1

150 YD

5 6
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www.mancingmania.com

NO. BRAND SERIES SIZE  RANGE LENGTH PRICE  RANGE

1 RELIX NUSANTARA GERONG LB: 14--100 300 M 200K - 300K

2 YGK  ULTRA CAST MAN WX8 PE: 3-10 100/300 M 300K - 350K 

3 RELIX HYBRID SINK LB: 10-65 150 M 63K - 70K

4 SHINO  TRYON LB: 14-74 100 M 69K

5 RELIX EIGHT BRAID LB: 15-80 100 M 65K - 108K 

6 RELIX FANTASTIC EIGHT  LB: 10-65 150 M 85K - 95K

7 YGK ULTRA CAST MAN FULL DRAG WX8 PE: 4-10 100 M 218K - 240K

8 KAMIKAZE MONSTER BRAID LB: 10-80 100 M 71.5K - 84.5K

9 G-TECH STRONG PRO LB: 20-80 150 YD 202K

10 MAGURO HAWKZ LB: 15-40 100 M 102.2K

11 TEAM KAMIKAZE XT - LINE LB: 30-80 300/400/500 M 500K - 900K

12 SHIMANO SUPER POWER PRO 8 SLICK LB: 10-50 150 Y 242K - 273K

BRAIDED / 8 YARN

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

http://www.mancingmania.com
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Hai para mania mancing, salam 
strike. Senang sekali Saya bisa 
berbagi cerita dengan para pem-

baca setia Mancing Mania. Saya berhasil 
memenangkan kontes foto We Are The 
Champion periode Januari 2017. Oleh 
karena itu, kali ini saya berkesempatan 
untuk bercerita mengenai perjalanan 
memancing Saya di Spot Sawapudo.

Sawapudo merupakan salah satu desa 
yang bisa para mania temui di Kabupaten 
Konawe-Sulawesi Tenggara. Perjalanan 
Saya diawali dengan menyusuri jalan 
selama ±30 menit dari Kota Kendari ke 
Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia 
menggunakan kendaraan roda empat.

Setibanya di dermaga desa Sawapudo, 
Saya melanjutkan kembali perjalanan 
menuju spot dengan kontur kedala-
man 136 meter di koordinat lintang 
3057.358’S - 122041.909’E seperti yang 
tercatat pada GPS Garmin 585 yang kami 
gunakan. Spot ini sudah lama tidak Saya 
kunjungi.

Tidak jauh, cukup meluncur dengan 
katinting (kapal nelayan) milik masya-
rakat setempat selama ± 5 menit dari 
dermaga, Saya sudah bisa menggoda para 
penghuni bawah air. 

SPOT POTENSIAL JAJAL
TARIKAN RUBY SNAPPER
Konawe - Sulawesi Tenggara
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Seperti terlihat pada cover tabloid 
pada edisi ini, ikan ruby snapper menjadi 
target utama Saya. Berbekal joran PE 
3-5 dan reel over head, Saya menerap-
kan mancing dengan teknik dasaran dan 
teknik jigging. Alhasil, dengan umpan 
ikan tongkol, Saya berhasil menaikkan 
spesies ruby snapper seberat 6 kg lebih 
keatas kapal. 

Para mania perlu memperhatikan 
beberapa faktor agar bisa sukses meman-
cing ikan ruby ini. Mania harus menge-
tahui terlebih dahulu kondisi arus laut, 
cuaca dan juga pola makan si ikan ruby 
snapper yang biasanya dimulai sejak 
pukul 05.30-10.00 pagi, dan 14.00-16.00 
pada sore hari.

Tidak disangka, spot lama ini masih 
ditinggali ikan berukuran besar. Terima 
kasih kepada Tabloid Mancing Mania yang 
sudah bersedia membagikan keceriaan 
Saya kepada para pembaca setianya.
lerwin erwianto kepada red.mm
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STRIKE BAWAL BERSAMA 
KOMUNITAS MANCING 
West Lake Resort - Bantul

Suasananya yang khas dan selalu 
menimbulkan rasa ingin kembali 
menjadikan kota ini memiliki daya 

tarik tersendiri bagi para wisatawan yang 
pernah berkunjung untuk mengisi liburan. 
Sebagai sebuah kota yang cukup besar di 
Pulau Jawa, Yogyakarta berperan penting 
dalam membangkitkan pesona alam di 
indonesia. 

Adalah sebuah hotel bernuansa rekreatif 
bernama Westlake Resort. Nah, sebelum 
mengikuti acara Surf Fishing Tournament 
2017 di Pantai Kuwaru, Relix Nusantara dan 
Mancing mania.com (MM) ditemani para 
mania mancing Yogyakarta berkesempatan 
merasakan sensasi mancing di Westlake 
Resort.

Westlake Resort terletak sisi barat kota 
Yogyakarta, tepatnya di Ring road Barat, 
Bedog, Trihanggo, Sleman. Dilengkapi 
dengan fasilitas Gazebo (saung), Stage 
Outdoor, Meeting Room, dan yang tidak 
kalah menarik yaitu adanya kolam yang 
diisi beberapa ikan predator seperti Bawal, 
Arapaima, Aligator, Nila, Mujaer, Tombro, 
Toman dan Red Devil. Area yang luas dan 
nyaman, membuat kita bisa lebih tenang 
saat akan memancing. 

Sesampainya disana pada pukul 09.00, 
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kami langsung disambut beberapa 
teman-teman pemancing asal Yogyakarta 
dan Solo. Salah satunya Mba Nunu yang 
merupakan pemancing asal Solo yang 
terkenal dengan komunitas 100 % Nyo-
bok-nya. Masuk ke dalam area Westlake 
terlihat beberapa kolam yang dihiasi ikan 
Patin, Toman, Bawal dan Arapaima dengan 
ukuran besar. Karena Spot yang dituju 
itu dilengkapi dengan Gazebo, kamipun 
dengan santai mempersiapkan piranti 
pancing. Ketika sudah mulai mendapatkan 
spot yang dirasa nyaman, kami mulai 
menggoda si ikan. 

Waktu berjalan hampir sekitar 20 menit, 
belum ada satupun diantara kami yang 
mendapatkan strike. Tiba-tiba terlihat Ifan 
mulai mengayunkan joran dan menggulung 
senar, bermodalkan umpan sepotong roti, 
ternyata berhasil mendapatkan strike 1 
ekor Ikan Bawal. Menariknya, diusianya 
yang masih menginjak 10 tahun, tidak 
membuatnya merasa malu atau takut saat 
memancing.

Keberhasilan Ifan mendapatkan strike 
ikan Bawal membuat teman-teman yang 
lain semakin bersemangat untuk menaik-
kan ikan. Tidak berselang lama, sambaran 
demi sambaran dirasakan oleh kami. 

Teriakan senang pun terdengar, salah satu-
nya Mba Nunu yang mendapatkan strike 
ikan bawal dengan berat 2 kg, tawa lepas 
dari Mba Nunu pun juga disambut oleh 
rekan-rekan yang lainnya. Suasana saat itu 
pun semakin ramai dan bersahabat karena 
beberapa pemancing juga ikut bergabung 
dan saling mengenal satu dengan yang lain. 
Terlebih kedatangan komunitas Mancing 
Mania Yogyakarta (MMJ) yang membuat 
suasana semakin ramai dan asik. Untuk 
semakin mengakrabkan suasana, kami 
menyantap makan siang terlebih dahulu 
sembari berbagi ilmu dalam memancing.

Setelah menyatap makan siang, kegiatan 
mancing pun dilanjutkan.Tidak mau kalah 
dengan yang lain, kali ini Saya memilih 
spot yang sedikit jauh. Ternyata mem-
bawa keberuntungan bagi saya, alhasil 
mendapatkan strike ikan Bawal seberat 2 
kg. Umpan yang digunakanya itu umpan 
pellet, dengan senar Prototype Cungkring 
127 perpaduan antara Nilon dan Fluoro 
ukuran 8 lbs. Hal yang sama juga dirasakan 
Indigo dengan senar Prototype Cungkring 
dari Relix Nusantara ukuran 6 lbs berhasil 
mendapatkan 3 kg ikan bawal.

Tidak terasa, waktu sudah menunjukan 
pukul 19.30 dan hawa dingin semakin 

terasa berbarengan dengan turunnya 
hujan. Akhirnya kami menyudahi mancing 
di Westlake dan memutuskan untuk kem-
bali ke penginapan.

 “Sangat senang sekali bisa bertemu 
dengan teman-teman Relix Nusantara dan 
berbagi ilmu mengenai produk yang akan 
di launching pada event besok” ungkap 
Wahyu, salah seorang anggota komunitas 
Mancing Mania Yogyakarta (MMJ) saat akan 
berpisah dengan tim Relix Nusantara dan 
mancingmania.com.lbima
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FUN FISHING GALATAMA
PATIN HINOMIYA WITH ARP
Tambok Lobu - Ciputat

Aneka Raya Pancing (ARP) kembali 
mengadakan kegiatan tahunan 
untuk para mania mancing gala-

tama patin. Minggu 15 Januari 2017, fun 
fishing galatama patin Hinomiya with 
Arp kembali hadir diawal tahun. Pilihan 
kali ini jatuh dipemancingan Galatama 
Patin Tambok Lobu, Serua Ciputat. Tiket 
untuk mengikuti fun fishing galatama 
patin Rp. 500.000,-/lapak, 46 lapak 
yang tersedia telah habis terjual.

Sebelum acara dimulai para peserta 
diminta untuk mendaftar ulang serta 
dibagikan kaos dan souvenir dari pihak 
Aneka Raya Pancing. Dalam event ini 
panitia penyelenggara menyediakan 
banyak hadiah diantaranya produk 
piranti pancing dan aksessories dari 
para sponsor diantaranya Relix, Shimano 
dan Starlit. 

Untuk hadiah doorprize panitia 
menyediakan hadiah berupa 1 buah 
joran Hinomiya Bad Dog XT 180 dan 1 
buah reel Hinomiya Vivera 4000. 

Sedangkan hadiah utama bagi para 
pemenang induk terberat 1 sampai 
total terbanyak mendapatkan hadiah 
uang tunai, trophy serta produk piranti 
pancing dari pihak sponsor, tidak keting-
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galan pula 20 hadiah berupa produk 
dan aksessories bagi peserta yang 
telah mengisi kuisioner yang disiapkan 
panitia. 

Dalam fun fishing galatama patin 
Hinomiya with Arp para peserta diha-
ruskan memakai seragam yang telah 
dibagikan. Tepat pukul 13.00 wib acara 
lomba dimulai peserta mulai melempar 
joran dimana ikan-ikan tersebut ber-
sembunyi. Fun fishing galatama patin 
yang diselenggarakan setiap tahunnya 
merupakan kegiatan tetap Arp selain 
sebagai salah satu sarana promosi untuk 
brand tersebut juga memperkenalkan 
serta menjalin silaturahmi. Pada event 
ini panitia Aneka Raya Pancing juga 
membuka stand dengan potongan harga 
15% setiap pembelian barang yang letak-
nya tak jauh dari panitia.

Aturan lomba diserahkan kepada pihak 
kolam yang harus ditaati para peserta. 
Gempuran demi gempuran mulai terasa 
diawal lomba, ikan induk yang dihasilk-
an pun mulai terasa naik disesi pertama 
ini dari lapak 12 berhasil melandedkan 
ikan induk berat ikan 10.34 kg, satu jam 
kemudian dari lapak 28 berhasil landed 
kembali ikan induk berat ikan 12.96 

PEMANCINGAN

kg. Sementara itu saat lomba sedang 
berjalan, langit mulai mendung hujan 
rintik-rintik pun mulai turun. 

Tak ada satu perserta pun yang 
beranjak dari lapak. Memasuki pukul 
15.00 wib sesi kedua perlombaan ikan 
induk diatas 10 kg mulai banyak yang 

Foto para peserta lomba fun fishing galatama 
patin.
MM
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terangkat. Tidak lupa pula panitia juga 
menyediakan hadiah buat para kedi 
berupa kaos dari sponsor serta uang 
tunai. Tepat pukul 18.00 wib panitia 
mengumumkan fun fishing galatama 
patin Hinomiya with Arp telah berakhir 
dan inilah hasil para pemenang event 
fun fishing galatama patin diawal tahun 
2017.lmm

Daftar Juara

Kategori pemenang Hadiah Nama Pemenang Berat Induk Lapak
Juara Induk Terberat 1 Joran Hinomiya Bad Dog XT 180, Trophy, Rp 5.000.000,- Alex Uban 12.96     28                              
Juara Induk Terberat 2   Reel Starlit Prime 4000, Trophy, Rp 3.000.000,- Sedo          10.34    12
Juara induk 3   Tas Hinomiya RB90, trophy, Rp 1.500.000,-   Astra Jingga   10.30    44
Juara induk 4   Kaos Shimano, trophy, Rp 1.000.000,-   Warman Kito     10.18   38  
Juara total     Kaos Shimano, trophy, Rp 1.000.000,-    Roni       87 ekor   15   

Juara Sesi      Hadiah   Nama Pemenang     Berat Ikan Lapak
Juara Sesi 1   Kaos Starlit,Piagam,Rp 300.000,-      Alex Uban    12.96 28
Juara Sesi 2   Kaos Hinomiya,Rp 200.000,-    Eko 12.96 28
Juara Kedi 1   Kaos Relix,Piagam,Rp 300.000,-     Sedo          10.34         12
Juara Kedi 2   Kaos Starlit,Rp 200.000,-         Roni             10.34        12
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WE ARE THE CHAMPIONS 
MANCINGMANIA.COM
Hai para mania mancing, tidak terasa 

sudah lahir banyak pemenang ajang 
kontes bulanan “We Are The Cham-

pion”. Para mania dari berbagai daerah di 

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

Cover Story of The Month Nopember - Desember 
2016

Darta Da Edhan

Angler yang satu ini sedang menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri 
sipil (PNS) disalah satu kementerian di kota Pontianak, Kalimantan 
Barat. Beliau mempunyai seorang istri dan seorang anak perempuan. 

Angler ini bisa dipanggil oleh teman-temannya Darta. Beliau sudah dari kecil 
mengenal mancing, tetapi untuk mengenal tehnik cast mulai belajar ditahun 
2012 dari teman sekantornya dan ikan yang didapatkan ikan tapah di sungai 
Ambawang.

Pertama kali memancing bersama istri adalah pada sekitaran awal tahun 
2016, awal mulanya istri heran dengan gilanya ia dengan hoby memancing 
hingga menceritakan rasanya sensasi saat strike ikan-ikan target, belum lagi 
indahnya alam terbuka yang jauh dari kebisingan kota di spot memancing. 
Akhirnya dia tertarik untuk ikut memancing bersama Saya ke sungai kecil di 
pedalaman Pontianak kecamatan Tayan, yaitu sungai semusut.

Bersama rombongan yang total terdiri dari 9 orang kami berangkat menuju 
spot dengan 2 mobil dan kami di bagi menjadi 3 boat menyusuri sungai kapuas 
menuju sungai semusut. Setibanya di spot pertama-tama Saya mengajarkan 
pada istri Saya tentang dasar-dasar tehnik memancing cast menggunakan 
baitcasting reel. Tidak perlu memakan waktu yang lama dia sudah lumayan 

ikutan, segera berbagi keceriaan bersama 
kami dan mania lainnya. Login dan upload 
foto-mu segeraaa…
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mengerti menggunakan baitcasting reel dan mulai ‘‘bermain’’ dengan umpan 
spinner bait karena lebih aman dan tidak mudah nyangkut di semak-semak 
sungai. Dan dengan usaha yang lebih akhirnya dia strike seekor ikan snake-
head yaitu toman dengan ukuran tidak terlalu besar, dan itulah awal mula istri 
Saya menyukai hoby memancing dengan tekhnik cast.

Biasanya Saya trip ke kecamatan tayan seperti sungai semusut dan sungai 
dawak, ke kecamatan ambawang seperti sungai loncek atau ke sungai retok 
kecamatan kuala mandor. Tips Saya untuk para pemancing adalah untuk selalu 
memperhatikan keselamatan lebih utama seperti menggunakan kacamata 
dan bila perlu selalu membawa life jacket karena kita tidak tahu kondisi air 
seperti apa yang akan di hadapi saat memancing. Dan selalu mempersiapkan 
piranti yang di perlukan sesuai situasi dan kondisi di spot dan jenis ikan target 
karena persiapan yang matang menentukan maksimalnya usaha kita dalam 
mencapai hasil.
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Selfie of The Month Nopember - 
Desember 2016

Eliqz Kuen

Eliqz kuen mempunyai seorang ayah yang juga guru memancingnya sewaktu 
kecil, waktu itu beliau belajar mancing masih dengan menggunakan tehnik 
handline. Empat tahun terakhir ia sudah mengenal berbagai tehnik mancing 

modern seperti jigging, popping, casting dan lain-lain.
Biasanya ia jika mancing dengan anak serta istri mancing di bibir pantai yang 

tidak jauh dari tempat tinggal kami. Mancing dengan keluarga hanya mencari 
hiburan dan rekreasi saja, jika Saya bersama teman-teman komunitas Saya 
tentunya Saya juga mencari hiburan dan merasa terbentuk keluarga baru dengan 
teman-teman karena saling menghargai dan menghormati serta tidak mempedu-
likan golongan, suku, ras dan agama.

Kendala yang sering ia alami ketika mancing cuaca yang buruk, jangkar susah 
nyangkut, arus kencang, dan lain-lain. Ikan yang menjadi target kami adalah 
ikan-ikan dasaran dan pelagis. Tips dari beliau jika ingin mancing jangan menga-
baikan tehnik-tehnik mancing yang kita anggap tidak cocok, coba semua tehnik 
mancing ia yakin anda akan merasakan sensasi strike dari masing-masing tehnik. 
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Best Post of The Month Nopember - 
Desember 2016

Samsoel Basri

Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, sebuah kawasan yang memiliki warisan 
alam paling memikat hingga ke mancanegara, contohnya wisata Danau Toba.Tak 
hanya sekedar berwisata tapi ada beberapa spot yang dijadikan spot mancing. Salah 

satunya di Pulau Berhala, Serdang Bedagai, kini makin diminati semua kalangan. Bukan 
hanya orang tua melainkan juga anak muda. Dengan banyak spot di medan juga membuat 
antusias para pemancing meningkat. Salah satunya pemancing asal Kota Binjai, Sumatra 
Utara. 

Syamsoel Basri mulai menyukai hobi mancing sejak 2004 dan memulai pengalaman perta-
manya di laut yang berhutan mangrove. Tanpa ada yang mengajari, Om Syamsoel biasa disa-
pa mulai memberanikan diri untuk mancing. Di perairan Selotong dengan umpan udang mati, 
berhasil strike ikan ketang. Ikan ini memiliki bercak totol-totol hitam pada tubuhnya serta 
saat dewasa bercak totol-totol hitam ini dapat sedikit memudar. Walupun senang mancing di 
laut dan sensasinya yang luar biasa, beliau juga menuturkan bahwa sering kali kendala yang 
dihadapi juga sulit seperti cuaca terlebih ketika senar putus saat mancing. Walupun begitu, 
bagi seorang pemancing ini bukan masalah justru ini hal yang menarik memancing.

Teknik dasaran dan casting merupakan teknik yang dipilihnya semenjak pertama kali men-
genal dunia mancing, disela-sela kesibukannya berwiraswasta dan aktif dikomunitas BINJAI 
PANCING CLUB (BPC). Kegiatan dari Komunitas ini yaitu program STM, Donor darah, Kopdar, 
dan mengadakan event mancing setiap 3 bulan sekali. 

Untuk semua spot di medan, beliau menuturkan bahwa belum semuanya terjamah oleh 
sentuh tangan Saya (dengan senyuman hangat), tapi hampir untuk semua pemancing pasti 
pernah merasakan semua spot. Karena pemancing disini sanggup menjelajah dengan resiko 
apapun sampai berhari-hari begitu mendengar info ada spot yang bagus, makanya disini ada 
istilah ‘‘Paket Muak’’, yaitu mancing sampai berhari hari (sampai muak). 

Diakhir perbincangan, pria kelahiran 9 September 1964 ini menuturkan “Ketika mancing 
di laut “periksa dengan teliti peralatan mancing dan yang terpenting nikmati sensasinya saat 
strike” ujar Om Syamsoel.
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SIMPUL

Simpul ini terbukti tidak ampuh jika para mania menggunakan senar dengan diameter kecil karena simpul ini sangat mudah 
selip. Namun, sangat baik digunakan jika para mania menggunakan senar 30 lb ke atas. 

BRAID SNELL
TANGGUH UNTUK SENAR UKURAN BESAR

1.

2.

4.

5.
6.

7.

3.

1. Pegang hook dengan mata kail ke arah 
kiri. Ambil ujung senar kira-kira 30cm dan 
lilitkan melawan arah jarum jam.

2. Setelah selesai melilit kira-kira 5-6 kali 
lilitan, lilit kembali ke arah sebaliknya.

4. Setelah lilitan dibuat sampai 
mendekati lubang hook, buat loop 
dengan searah jarum jam. 

5. Putarlah loop seperti pada gambar. 
Putar sampai tepat di ujung lubang hook. 
Jika para mania mengalami kesulitan 
melakukan hal ini, kemungkinan 
para mania memulai mengikat dalam 
arah yang berlawanan dari apa yang 
ditunjukkan. 

3. Pegang lilitan sebanyak 
mungkin, tetapi para mania harus 
menjaganya tetap terlihat rapih.

6. Tutup loop yang 
tersisa dengan 
menarik ujung senar 
dengan kuat. 

7. Potong ujung senar, dan 
selamat memancing.
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UMPAN IKAN MAS SAAT CUACA HUJAN
UMPAN

Saat sedang asyiknya mancing ikan mas tiba-tiba cuaca yang tadinya panas, berubah mendung dan turun hujan saat itulah ada 
sebagian pemancing mengganti umpannya. Kami akan memberikan beberapa resep umpan saat cuaca hujan, salah satunya :

Bahan-bahan :
2 buah ubi jalar yang sudah dikupas
1 kaleng ikan tuna Keju
2 bungkus pellet merah
1 ons kroto 
1 tutup botol minyak ikan
Air panas secukupnya

Cara Mengolahnya :
1. Kukus ubi jalar hingga matang, lalu parut dan haluskan
2. Haluskan keju, lalu campurkan dengan ubi yang sudah halus 

hingga tercampur rata
3. Lalu tambahkan tuna kaleng dan minyak ikan kemudian aduk 

hingga rata kembali
4. Masukan pellet merah
5. Campurkan kroto dan aduk hingga rata
6. Masukan ke dalam plastic kemudian kukus kurang lebih 15 

menit
7. Lalu angkat umpan siap digunakan.lberbagai sumber
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Hai para mania, sudahkah para 
mania tahu tentang teknik mancing 
yang baru-baru ini diperkenalkan di 

Indonesia? Teknik slow jigging merupakan 
teknik mancing yang menggunakan jig 
namun dengan piranti dan teknik yang 
jauh berbeda dari mancing jigging biasa.

Selain itu, teknik slow jigging juga 
mengandalkan feeling dari para mania 
untuk membayangkan bagaimana jig 
beraksi di bawah air sehingga para mania 
bisa menggoda si ikan. Pastinya dengan 
konsep yang berbeda, piranti mancingnya 
juga berbeda.

1. Joran
Untuk memancing dengan teknik ini, 

panjang joran yang sempurna berkisar 
antara 192–201 cm. Bukan tanpa sebab, 
jika joran lebih pendek dari 192 cm maka 
aksi kita memainkan jig akan terasa ter-
lalu cepat. Namun, jika lebih dari 201 cm 
maka joran memilki reaksi yang lambat 
untuk hookup atau menarik ikan untuk 
menjauhi karang.

Moderate fast tip action dipilih agar kita 
memiliki power yang cukup untuk bertarung 
dengan ikan besar perairan dalam. Moderate 
fast tip action dapat ditandai dengan adanya 
lengkungan dari ¾ bagian atas joran.

PERPADUAN SEMPURNA ANTARA 
TEKNIK DAN PIRANTI MANCING 
SLOW JIGGING
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Selain itu, teknologi acid guide concept 
atau perpindahan derajat peletakan 
ring guide juga diperlukan. Teknologi 
ini memiliki beberapa keuntungan yang 
diantaranya untuk menghilangkan gesekan 
line ke blank joran, karena dengan tekno-
logi ini line akan membentang melingkari 
joran para mania. Sensitifitas tentunya 
akan meningkat juga.

2. Reel
Beralih ke reel, menurut penuturan Ken-

ny Chee sebagai salah satu angler malaysia 
yang sudah memulai teknik slow jigging, 
reel yang diperlukan untuk memancing 
teknik ini adalah reel overhead yang bisa 
memasukkan 70-100 cm senar dalam sekali 
putar. Selain itu, handle bulat dengan dia-
meter 90 mm bisa menambahkan kekuatan 
para mania untuk memutar reel.

3. Senar dan Leader
Senar PE 2-PE 3.5 sangat cocok untuk 

untuk teknik ini, hal itu dikarenakan kita 
dituntut untuk menjaga senar kita jatuh 
secara sempurna vertikal ke bawah. Oleh 
karena itu, senar dengan diameter yang 
kecil lebih stabil apabila terkena arus 
air dalam dibandingkan dengan diameter 
besar.

Penggunaan senar PE multi color juga 

sangat membantu para mania mengeta-
hui kedalaman jig para mania sehingga 
para mania bisa menggunakan feeling 
dengan tepat untuk menggoda si ikan. 
Fluorocarbon leader dengan panjang 3-5 
m berdiameter 1.5-3 mm bisa para mania 
gunakan untuk meredam gesekan dan 
tajamnya gigi ikan.

4. Jig
Jig yang biasa digunakan untuk teknik 

ini berbentuk lebih pipih seperti daun. 
Untuk beratnya, para mania harus menye-
suaikannya dengan kondisi laut. Penye-
suaian ini bertujuan agar line kita selalu 
ada dalam keadaan vertikal walaupun 
arus air dalam keadaan deras. Membawa 
berbagai macam jig dengan ukuran yang 
berbeda sangat disarankan pada saat para 
mania ingin berangkat trip memancing.

5. Mata Kail dan Material Assist Hook
Penggunaan mata kail dan material 

Salah satu contoh jig yang dipakai untuk tehnik 
slow jigging.
MM
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assist hook ternyata menjadi salah satu 
faktor penting. Mata kail yang digunakan 
harus disesuaikan dengan lebar dan tinggi 
jig. Hal ini untuk mencegah mata kail 
tersangkut di badan jig.

Penggunaan mata kail treble tidak 
disarankan, karena dapat dengan mudah 
menyangkut ke senar dikarenakan jig 
akan melayang dengan lambat saat kita 
memainkannya. Singkatnya, mata kail 
harus bisa bergerak bebas tanpa gangguan 
apapun.

Lain lagi dengan pemilihan assist hook. 
Berbeda target ikan, maka berbeda 
juga material assist hook-nya. Apabila 
para mania ingin memancing ikan yang 
karakteristiknya menghisap mangsanya 
seperti kerapu, maka material PE cocok 
digunakan. Sebelum jig masuk ke mulut 
ikan pada saat dihisap, maka dengan 
karakter PE yang lebih lembut mata kail 
sudah masuk terlebih dulu ke mulut ikan 
dan para mania bisa langsung melakukan 
hook up.

Sedangkan assist hook dengan material 
kevlar yang lebih kaku dan berdaya tahan 
gesek yang baik sangat cocok digunakan 
untuk memancing ikan bergigi tajam dan 
suka menyerang dengan gaya menyergap. 

Karakternya yang kaku cenderung akan 
membuat mata kail selalu menempel 
pada badan jig pada saat kita memain-
kan jig. Oleh karena itu, pada saat ikan 
menyergap, jig beserta mata kail dapat 
masuk sempurna ke mulut ikan.

6. Rangkaian Jig
Pada rangkaiannya, penggunaan 

split ring sangat direkomendasikan. 
Karena pemakaian kili-kili justru akan 
menghambat air dan mempengaruhi 
aksi jig. Bagaiamana para mania? 
Sudah punya semua pirantinya? Yuk 
kita lanjut mempelajari teknik man-
cing slow jigging di artikel selanjut-
nya.lmm

Salah satu contoh joran yang dipakai untuk 
tehnik slow jigging.
MM
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HAMMER HEAD CHINU CHAMPION CHOICE (Rp. 12.500)

UMPAN SHINO MAGNUM (Rp. 25.000 - Rp. 55.000)

JORAN MAGURO ATTRACT 183 & 213 (Rp. 590.000 – Rp. 625.000)

EXORI CATERPILLAR, LOTUS, SILVERO(Rp. 150.000)

Maguro mengeluarkan produk terbarunya berupa joran Attract 183 & 213, yang terdiri 
dari beberapa spesifikasi diantaranya: 2 Section, Carbon Material, Fuji Guide, Split Grip.  

Mata kail Hammer Head Chinu Champion Choice terbuat dari bahan carbon steel, 
chemically sharpened.

Brand ternama Exori mengeluarkan joran antena terbaru yang dibuat khusus mancing 
dilaut dengan beberapa speksifikasi antara lain : 4 cincin, carbon material. 

Model        Size/cm

Caterpillar 120,150,180,210,240,270,300 

Lotus 120,150,180,210,240,270,300

Silvero 120,150,180,210,240,270,300

Model Size

Chinu Champion Choice    4,5,6,7,8

Model Length Action Guide Line Lure

MABC2-183MH/RF 1.83 M Medium Heavy 9 8 – 20 lbs 5 – 25 gr

MABC2-213H/F 2.13 M Heavy 11 10- 25 lbs 7 – 30 gr

Umpan ini sangat cocok untuk mancing dilaut, dengan berbagai macam warna serta beratnya yang berbeda, ini spesifikasi untuk 
umpan ini:  For Light Jigging, Glow In The Dark, Exotic Color.

Model Weight/ gr

Magnum 40,60,80,100,150,200
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JORAN SHINO POWER POP STAR (Rp. 750.000)

TEAM KAMIKAZE KANTSUKI CHINU (Rp. 17.000)

JORAN MAGURO OTTOMAN EV (Rp. 660.000)

Merupakan joran light popping baru dari Shino dengan sambungan di Butt Joint. Meng-
gunakan fuji real seat cocok untuk tehnik off shore, light casting dan light popping.

Team Kamikaze mengeluarkan produk mata kail yang berbahan carbon dan berwarna 
hitam dengan berbagai macam size.

Joran Maguro Ottoman EV merupakan joran khusus untuk mancing casting, spesifikasi-
nya antara lain:2 Section, Carbon Material, Fuji Gui. 

Model              Line Wt (lb)   Lure Wt (oz)  Section

SHPPS 213 MH   10-25lbs 7-42 gr 2

Model Number Size

964492BARB 1,2,3,4,5,6,7,8

Model Length Action Line Lure 

MOEV188-2ML 6’2” Fast Action 6 – 12 lbs 1/8 – 3/8 oz
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4 TAHUN LEBIH JABAT KETUA
MANCING MANIA JOGJA
Amrin Fajar Wirastama

Pengalaman sejak kecil diajak 
memancing bersama ayah mem-
buat Amrin Fajar Wirastama atau 

yang biasa disapa Amrin menjadi gemar 
memancing. Bahkan membawanya sam-
pai menjadi ketua Komunitas Mancing 
Mania Jogjakarta. Bagaimana kisahnya? 
Yuk simak obrolannya.

Jika biasanya anak-anak menghabis-
kan waktu dengan bermain sepak bola 
dan bermain petak umpat, berbeda 
dengan pria kelahiran Yogyakarta pada 
tanggal 8 November 1982 ini. Sejak 
kelas 3 Sekolah Dasar sudah mulai 
menyukai hobi mancing, tak tanggung-
tangung diusianya yang masih kecil 
sudah berhasil mendapatkan ikan 
wader dan kepek yang langsung bisa 
dicicipi dengan olahan ibunya. 

Hampir setiap hari ketika pulang 
sekolah, Amrin kecil selalu memancing 
di sungai yang letaknya tidak jauh dari 

rumah. Pengalaman pertama inilah 
yang membuat dirinya begitu mencin-
tai dunia mancing. Hal ini dibuktikan 
ketika ia bersama teman-temannya 
membentuk komunitas Mancing Mania 
Jogjakarta. 

Berawal dari “iseng-iseng” membuat 
grup di Facebook pada tahun 2012, 
ternyata mendapatkan apresiasi dengan 
semakin banyaknya jumlah pengun-
jung ataupun anggota yang tergabung. 
Dengan hasil ini, akhirnya diadakanlah 
kegiatan KOPDAR, lomba mancing surf 
fishing, dan yang tak kalah penting 
yaitu kegiatan menebar benih ikan.

Hampir 4 tahun lebih menjabat seba-
gai ketua komunitas, kerjasama dan 
saling menghargai satu dengan yang 
lain menjadi kunci komunitas Mancing 
Mania Jogjakarta hingga kini masih 
eksis. Dengan kesibukannya sebagai 
ketua, tidak lantas melupakan tang-
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gung jawabnya sebagai seorang suami 
dari Ariyani Astuti (30th) dan ayah dari 
Raisya Rizky Putri Wirastama (4th). Di 
sela-sela kesibukannya mengurus komu-
nitas dan berwiraswasta, Amrin juga 
terkadang mengajak keluarga kecilnya 
ikut memancing.

Mengawali mancing di sungai, ada 
dua teknik yang biasa Amrin gunakan. 
Pertama teknik ngambang dengan joran 
210mm,  reel spinning 1000, serta 
umpan lumut dan cacing dengan target 
ikan wader, kepek, dan nila. Kedua, 
teknik casting dengan umpan jenis-
jenis minow dan stickbait, ia biasa 
menargetkan ikan hampala dan ikan 
gabus. 

Tak hanya di fresh water, pria 
berwajah mirip penyanyi ari lasso ini 
juga menjajal teknik mancing pasi-
ran. “Untuk mancing di pasiran jelas 
berbeda dari mancing biasanya, karena 
teknik ini biasanya digunakan di spot 
pesisir pantai dengan joran 3,5m-4,5m 
dan reel 5000”, kata Amrin.

Ketika ditanya, di spot mana biasanya 
memancing? Beliau menjelaskan, “Saya 
lebih suka di pantai atau laut karena 
kemungkinan mendapatkan ikan yang 

besar serta bisa melihat pemandangan 
laut pada saat matahari terbit dan 
terbenam”, ungkap Amrin.  

Bahkan untuk bisa melihat momen 
seperti itu, tak jarang Amrin rela 
berangkat malam pulang pagi. Tak 
hanya menceritakan pengalaman yang 
menyenangkan, tapi kendala seperti 
kehujanan sampai ban motor bocor 
pun diceritakan kepada MM. Walaupun 
begitu, tidak menurunkan niatnya 
untuk beralih ke hobi lain, “Karena 
dengan memancing kita belajar banyak 
hal, terutama bagaimana menghargai 
alam yang ada di sekitar kita”, ujar 
Amrin. 

Sebelum mengakhiri obrolan dengan 
MM, Ia berharap “Mancing Mania Jogja-
karta bisa terus menjadi komunitas 
yang bermanfaat, terutama dalam men-
jaga ekosistem perairan di Jogjakarta”.
lbima kepada red.mm
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KESERUAN WORKSHOP
TEHNIK SLOW JIGGING
Jakarta Utara

Tak hanya sekedar mendapatkan ikan 
ketika mancing, tapi sensasi spot 
mancing yang beragam menjadi 

daya tarik dan hal yang menyenangkan 
bagi para mania mancing. Terlebih 
beragam teknik mancing yang digunakan. 
Setiap para pemancing bebas menentukan 
teknik sesuai dengan spot ataupun kenya-
manan ketika mancing. Dengan berkem-
bangnya teknologi juga berimbas pada 
cara memancing. Salah satu teknik yang 
saat ini sedang menjadi tren di kawasan 
asia tenggara yaitu teknik slow jigging.

Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 
15 January  2017 (MM) Mancing Mania 
berkesempatan mengikuti workshop “Slow 
Jigging” yang di selenggarakan oleh PT. 
Sumber Mulia Grup di Mall Artha Gading, 
Jakarta Utara dengan mendatangkan 
salah satu angler Malaysia yaitu Kenny 
Chee. Tak kalah seru dipandu oleh Om 
Zainus bersama Bayu Noer yang juga 
pernah menjajal teknik ini.

Menurut penuturan Kenny Chee kepada 
redaksi (MM) bahwa teknik ini tidak terla-
lu melelahkan dibandingkan teknik jigging 
biasanya. Teknik slow jigging dinilai lebih 
memiliki tempo lembut dan perlahan 
(slow) serta peralatan piranti pancing 
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yang digunakan pun jauh berbeda. 
Di beberapa negara, teknik slow jigging 

memang sudah lama digunakan dan 
ternyata teknik ini memberikan sensasi 
berbeda dari pada teknik jigging lainnya. 
Dengan slow jigging, para mania tidak 
perlu melemparkan jig yang jauh dan 
retrieve dengan cepat tetapi para mania 
hanya perlu menurunkan dan memainkan 
jig di area tertentu. Selain itu, teknik 
slow jigging juga mengandalkan feeling 
dari para mania untuk membayangkan ba-
gaimana jig beraksi di bawah air sehingga 
para mania bisa menggoda si ikan.

Karena piranti pancing yang digunakan 
berbeda, maka MM akan sedikit berbagi 
trik mengenai piranti pancing yang digu-
nakan. Salah satunya dengan penggunaan 
joran, untuk memancing dengan teknik 
ini, panjang joran yang sempurna berkisar 
antara 192–201 cm. Penggunaan reel, 
menurut penuturan Kenny Chee sebagai 
salah satu angler Malaysia yang sudah 
memulai teknik slow jigging, sangat cocok 
para mania gunakan reel overhead yang 
bisa memasukkan 70-100 cm senar dalam 
sekali putar. Selain itu, handle bulat dengan 
diameter 90 mm bisa menambahkan kekua-
tan para mania untuk memutar reel.

Kenny Chee, salah satu pemancing slow jigging 
asal malaysia.
BIMA

Beralih ke senar PE 2–PE 3.5 sangat 
cocok untuk untuk teknik ini, hal itu 
dikarenakan kita dituntut untuk menjaga 
senar kita jatuh secara sempurna vertikal 
kebawah. Penggunaan senar PE multi 
color juga sangat membantu para mania 
mengetahui kedalaman jig sehingga 
para mania bisa menggunakan feeling 
dengan tepat untuk menggoda si ikan. 
Fluorocarbon leader dengan panjang 3-5 
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m berdiameter 1.5-3 mm bisa para mania 
gunakan untuk meredam gesekan dan 
tajamnya gigi ikan.

Keempat,  penggunaan Jig yang biasa 
digunakan untuk teknik ini berbentuk 
lebih pipih seperti daun. Untuk berat-
nya, para mania harus menyesuaikannya 
dengan kondisi laut. Penyesuaian ini 
bertujuan agar line kita selalu ada dalam 
keadaan vertikal walaupun arus air dalam 
keadaan deras.

Penggunaan mata kail dan material 
assist hook  ternyata menjadi salah 
satu faktor penting. Mata kail yang 
digunakan harus disesuaikan dengan 
lebar dan tinggi jig. Hal ini untuk men-
cegah mata kail tersangkut di badan 
jig. Penggunaan mata kail treble tidak 
disarankan. 

Tak hanya sekedar membahas detail 
teknik slow jigging, acara ini juga diisi 
dengan perkenalan produk J-Hooks 
asal Jepang yaitu Ichikawa Fishing 
yang didesain untuk mancing teknik 
jigging.

Untuk semakin membuat acara ini 
menarik, ada sesi coffee break serta 
yang tak kalah heboh, peserta diajak 
untuk berpatisipasi dengan menga-

jukan pertanyaan mengenai teknik 
slow jigging. Sebelum acara berakhir, 
panitia juga membagikan doorprize 
piranti pancing yang membuat suasana 
pun semakin meriah.lbima kepada 
red.mm

SImulasi yang diperagakan untuk mengetahui 
kelengkungan joran.
BIMA
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MENGENAL TEHNIK
MANCING IKAN MASHEER

Teknik mancing ikan masheer 
bisa menggunakan berbagai cara 
dengan jenis umpan yang ber-

beda beda pula, salah satunya dengan 
teknik dasaran atau mancing kambam 
(Banda Aceh) dengan menggunakan 
umpan buah ara, buah sawit, atau buah 
seri, bisa juga menggunakan belalang, 
cacing, dan ulat sebagai umpan. 

Sedangkan untuk memancing dengan 
teknik casting hampir segala jenis lure 
dan segala jenis warna tetap disambar 
asalkan berukuran kecil, mulai jenis 
lure top water, minnow, spoon, hingga 
micro jig dibawah 15 gr, untuk jenis 
minnow sebaiknya menggunakan tipe 
sinking agar lebih tepat sasaran karena 
ikan masheer sangat jarang menyambar 
umpan dipermukaan.

Ketika menjelang musim pohon ara 
atau pohon seri disekitar sungai Banda 
Aceh mulai berbuah, ikan masher 
banyak berkumpul dibawah pohon untuk 
memangsa buah ara atau seri yang 

jatuh, pada saat seperti ini mancing 
ikan masher akan sangat efektif meng-
gunakan teknik fly fishing. 

Ada satu jenis umpan yang diyakini 
memiliki rating strike sangat tinggi 
bagi pemancing-pemancing Aceh Barat, 
yaitu umpan handmade dari bulu 
ayam, konon tidak semua jenis bulu 
ayam bisa digunakan, tetapi bulu ayam 
burik batee (Banda Aceh) yang tumbuh 
bulu pada kakinya dengan kebiasaan 
yang unik (memakan ekornya sendiri), 
bulu-bulu halus juga banyak menghiasi 
sekitar wajah. Selain itu ayam-ayam 
tersebut memiliki sisik cincin dikakinya.

Bulu bulu ayam tersebut kemudian 
dirangkai dengan timah pemberat sebagai 
head (kepalanya), dengan menggunakan 
dua kail yang dirangkai dengan assist mirip 
penggunaan assist hook pada metal jig.

http://www.mediapancing.com
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Cara menggunakan umpan handmade 
dari bulu ayam ini sama seperti casting 
menggunakan lure pada umumnya. Yaitu 
dengan cara dilempar ketitik target 
kemudian diretrive dengan cara disen-
tak sentak (jerk). Dan yang istimewa 
lagi ayam-ayam yang terbukti bulunya 
paling killer untuk menipu ikan masheer 
akan dihargai sangat mahal sekali.

Pada kondisi air jernih ikan masheer 
akan sangat agresif menyambar apa 
saja yang jatuh dipermukaan air, ketika 
kita casting setelah melakukan lem-
paran pada titik target, saat umpan 
menyentuh air harus segera diretrive 
untuk menarik perhatian ikan masheer, 
terutama pada kondisi arus atas lemah, 
disinilah ketepatan kita dalam menutup 
bail arm reel untuk spinning sangat 
diperlukan sehingga tidak banyak senar 
yang keluar ketika umpan sudah jatuh 
dipermukaan air yang akan memper-
lambat waktu retrive sepersekian detik 
yang membuat ikan kurang bergairah 
menyergap umpan. 

Adapun cara retrive usahakan tetap 
konstan tanpa henti dengan diselingi 
hentakan-hentakan (jerk) untuk sema-
kin menarik perhatian ikan masheer. 

Untuk pemilihan warna lure sebaiknya 
pilih warna sedikit transparan ketika 
kondisi air sungai benar benar jernih.

Jika air sungai sedikit keruh tapi 
masih terlihat dasar sungainya, sebaik-
nya gunakan lure dengan warna terang 
seperti kuning hijau oranye dengan 
kombinasi hollogram. Karena pada kon-
disi seperti ini ikan masheer akan jauh 
lebih agresif sehingga peluang untuk 
dapat sambaran juga sangat tinggi. 

Tapi jika kondisi sungai benar-benar 
keruh ikan masheer akan bersembunyi 
atau pindah ke hulu sungai sehingga 

akan sangat sulit menemukan ikan 
masheer. Oleh karena itu ketika 
memancing ikan masheer dengan teknik 
casting sebaiknya menyisir sungai dari 
hilir ke hulu.lmediapancing.com
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Sedia payung sebelum hujan, periba-
hasa ini mungkin sering kita dengar 
dari dulu, tapi ini bukan karena 

sekarang sedang musim hujan bukan juga 
membahas tentang iklim diawal tahun 
2017 ini.

Saya akan membahas seputar hobi 
yang Saya jalani dengan teman-teman 
dan para pembaca mancing mania, yaitu 
merawat piranti reel baitcasting atau 
sering kita sebut reel BC.

Ketika kita menggunakan piranti ini 
mulai dari awal kita belajar hingga 
kita bisa menggunakannya dengan baik 
reel BC ini, tidak mungkin para mania 
tidak pernah mengalami yang namanya 
backlash atau kusutnya benang saat 
melakukan lemparan. Hal itu terjadi 
karena pengaturan yang masih kurang 
tepat antara reel dengan lure dan masih 
banyak lagi penyebabnya.

Karena seringnya kita melakukan 
setting itulah, Saya akan coba membahas 
tentang tutup tension yang tanpa kita 

sadari tiba-tiba tutup tension tersebut 
hilang entah kemana. Bukankah hal ini 
cukup membuat kita jengkel? Atau kita 
yang mau happy dengan hobi, justru kita 
malah runyam jadinya.

Tidak sedikit para mania mancing yang 
pernah mengalami hal ini, bahkan bisa 
gagal uncal karena benang selalu kusut 
saat dilempar. Tapi ada juga dari bebe-
rapa merek reel BC ini yg sudah mende-
sain produknya agar tutup tension tidak 
mudah terlepas dan hilang.

Lalu langkah apa yang harus kita 
lakukan untuk hal ini? Saya hanya punya 
saran seperti peribahasa yang Saya 
tulis diatas, istilahnya mencegah hal ini 
sebelum terjadi pada piranti kita yaitu 
membuat behel pada tutup tension tadi. 
Sediakan kawat stainless, cukup dengan 
ukuran 0,8mm. Siapkan juga tang dan 
obeng.

Buatlah lekukan pada kawat stainless 
agar bisa di jepit dengan sekrup body 
reel BC tersebut. Lalu bentuklah kawat 

TIPS MERAWAT PIRANTI REEL BAITCASTING
ALA MEKITIKFROG

sesuai dengan lekukan pada body sam-
ping reel BC (bisa dilihat difoto).

Akan lebih mudah jika kawat stain-
less-nya dipotong terlebih dahulu 
sepanjang 7-8cm lalu bentuk lekukan 
menggunakan tang sesuai dengan 
bentuk body reel BC yang anda miliki. 
Karna setiap reel punya ukuran dan 
bentuk berbeda serta posisi baut 
sekrup pada titik yg berbeda. Selamat 
mencoba, salam mekitikfrog. ljin 
denmas yulian hadi dan tan po liang 
kepada red.mm 
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Teknologi memang sedang berkembang pesat, berbagai 
teknologi di semua bidang terus ditemukan. Diciptakan 
dengan maksud untuk mempermudah semua kegiatan 

manusia, kita tidak bisa menolak teknologi.
Di bidang memancing, kita sudah tidak asing lagi dengan fish-

finder yang terdapat pada kapal para mania maupun yang lebih 
canggih dengan mengintegrasikannya ke gadget para mania.

Menariknya, baru-baru ini ada pengembang yang mencipta-
kan teknologi untuk memepermudah kegiatan memancing para 
mania. Jika drone dikenal dengan kemampuan terbangnya, 
justru kali ini drone diciptakan untuk dapat menyelam baik di 
bawah laut.

PowerRay, drone kapal selam yang baru akan di jual dengan 
sistem pre-sale pada bulan februari nanti pasti akan membuat 
para mania penasaran. Kemampuannya untuk menyelam di 
dalam air sekaligus memberikan informasi mengenai keberadaan 
ikan dan kontur dasar perairan melalui fasilitas fishfindernya 
akan membuat para mania takjub.

Bukan hanya itu, dengan menyematkan kamera hi-res di depan 
drone, para mania bisa melihat langsung aktifitas ikan dan 
keindahan bawah air. Mempermudah cara memancing? Pastinya. 
Bukan hanya untuk memancing, bagi para mania yang ingin men-
gabadikan pemandangan bawah laut, para mania cukup ambil 
gambar maupun video dengan drone ini.

DRONE KAPAL SELAM, RASAKAN GAME YANG 
SEBENARNYA.

Bahkan para mania bisa juga melihat secara langsung bagaima-
na umpan para mania dimakan oleh ikan dengan menyematkan 
umpan di depan drone. Semua teknologinya terintegrasi dengan 
baik ke gadget para mania.

Teknologi VR (Virtual Reality) yang sedang naik daun juga 
sudah bisa dinikmati. Para mania tinggal menengok kiri dan 
kanan, maka drone langsung mengikuti greakan gesture para 
mania.

Seperti game di gadget para mania bukan? Rasakan sensasi 
memancing yang baru dengan perangkat ini.linternet
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RAGAM

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 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 

l Belanting Fishing : 0821 4449 3081

l Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

TANJUNG PASIR INFO FAMILY FISHING

PLTU ANCOL

MUARA BARU

BINUANGEUN

PANARUKAN SITU BONDO 

BANDAR LAMPUNG

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK

PAPUA - BIAK

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

Info Klub Mancing

Info Kolam PemancinganPemandu 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. 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.maguro-fishingproducts.com
www.kaizen-fishingproducts.com
www.anekarayapancing.com

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

Info Lomba Mancing
1. Event C&R Saung Desa Big Fish Strike Support By 

SMG, Minggu 12 Maret 2017, Tiket Rp 450.000,-/
orang. Hadiah Uang Tunai, Info Pendaftaran ke 
Saung Desa : 0857 7783 2678 / 0878 8203 6996

2. Liga Baramundi Pantura 2017, Supported By 
Kamifc, Minggu 26 Februari 2017, Rp 60.000,-/
orang. Pantai Sendang Sekuci Weleri Jawa Tengah. 
Untuk Info Lebih Lanjut Hubungi : Imi Mahmudi 0857 
2701 5088, Bagyo 0813 1242 8388, Alif 0878 2994 
6444

3. Shimano Medan Open House, Minggu 12 Maret 
2017, Hotel SAntika Dyandra Medan, Ballroom. Jl. 
Kapten Maulana Lubis No.7 Medan. Pukul 13.00 - 
17.30  Terbuka Untuk Umum. Masuk Gratis

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

http://www.pancingbersama.com
http://www.okepancing.co.id
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GUYUP RUKUN BARENG
KOMUNITAS MMJ
Jogjakarta

Salah satu solusi untuk melatih kesa-
baran dan tidak mudah emosi adalah 
memancing. Hobi memancing bukan 

sekedar kegiatan yang membosankan dan 
tempatnya orang-orang malas. Dalam 
memancing dibutuhkan kejelian dan 
ketenangan agar fokus terhadap gerakan 
ikan yang menyambar umpan. Meman-
cing ikan saat ini sangat digemari oleh 
banyak orang sebagai hobi atau peluang 
yang menjanjikan. Bahkan jumlah orang 
yang suka memancing pun makin banyak. 
Selain menyalurkan hobi, mereka juga 
bisa menambah teman dan memperluas 
pergaulan dengan ikut komunitas.

Salah satunya Komunitas Mancing Mania 
Jogjakarta (MMJ). Pada awalnya dibentuk 
dengan membuat grup di jejaring media 
social facebook oleh Amrin Fajar Wiras-
tama atau yang biasa disapa Tomzids. 
Dengan tujuan sebagai ajang berbagi tips 
dan trik memancing. Rupanya antusias 
dari grup itu laris dibanjiri pengunjung 
dan mereka pun turut bergabung dalam 
komunitas.

Dengan semakin meningkatnya anggota 
yang tergabung, maka mereka mulai 
memberanikan diri untuk mengadakan 
beberapa event. Menurut penuturan 
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ketua Mancing Mania Jogjakarta (MMJ) 
kepada redaksi mancing mania.com “Lan-
gkah pertama yang kami lakukan yaitu 
mengadakan KOPDAR (Kopi Darat) untuk 
menjalin guyup rukun antar pemancing, 
event lomba hanya media untuk mengum-
pulkan saja” ungkap Amrin. 

Untuk semakin mengakrabkan sesama 
anggota, MMJ sendiri memiliki agenda 
tahunan yaitu kegiatan fresh water dan 
salt water. Untuk kegiatan fresh water 
biasanya mancing bareng dan sesuai visi 
mereka yaitu melestarikan ekosistem 
perairan Yogyakarta khusunya di air tawar. 
Salah satunya yaitu menebar benih ikan 
di sungai-sungai dan pemasangan banner 
larangan ilegal fishing yang intinya 
menghimbau masyarakat sekitar sungai 
untuk tidak menangkap ikan dengan 
menggunakan racun, alat setrum ikan, 
serta tidak membuang sampah non orga-
nik di sungai. 

Bukti nyata yang mereka lakukan pada 
beberapa bulan lalu yaitu menebar 30 
ribu benih ikan diantaranya ikan tawes, 
malem, mujair. Karena kondisi air yang  
tidak begitu baik serta budidaya yang 
sulit, maka menambahkan ikan nila yang 
dirasa bisa berkembang biak di semua 

kondisi air. Salah satu humas dan admin 
MMJ mengatakan “Kegiatan ini dilakukan 
agar ekosistem sungai tetap lestari dan 
menjaga keberadaan ikan yangmenjadi 
target pancingan” ungkap Thomas. 

Sedangkan untuk Salt water yaitu 
landbase Surf Fishing 2017 yang diadakan di 
Pantai Kuwaru pada beberapa waktu lalu. 
Kompetisi Surf Fishing ini di ikuti sekitar 
900 pemancing dari berbagai daerah seperti 
wilayah Yogyakarta, Kebumen, Purwokerto, 
Gresik dan Solo. Event ini sudah diadakan 
sebanyak 2 kali dan bertujuan mengenal-
kan daerah Yogyakarta sebagai pusat atau 
kiblatnya para pemancing pasiran/surf 
fishing di Indonesia yang bergabung di grup 
Facebook Asian Surf caster. Thomas menje-
laskan memilih Pantai Kuwaru karena ingin 
mengembalikan kembali potensi wisata di 
daerah Bantul, sehingga tidak kalah dengan 
tempat wisata lain. Potensi ikan yang berada 
di daerah Pantai Kuwaru diantaranya Ikan 
caru, gatuk, pari, belut laut dan bojor sisik.

Di akhir perbincangan dengan mancing-
mania.com, Thomas berharap komunitas 
MMJ terus berperan aktif dalam menjaga 
ekosistem sungai serta semua pihak juga 
ikut sadar dalam menjaga perairan Indone-
sia.lbima

Foto para anggota grup mancing mania 
Jogjakarta saat melakukan tebar benih ikan.
BIMA
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TUA MUDA GABUNG DI
MANCING TEGAL BREBES
Tegal - Jawa Tengah

Semakin bertambah dan berkem-
bangnya beberapa komunitas 
mancing di Indonesia membuktikan 

bahwa hobi memancing memang banyak 
digandrungi oleh banyak kalangan tanpa 
memandang latar belakang masing-ma-
sing angler. Tak terkecuali di kota Tegal 
Jawa Tengah, berdiri sebuah komunitas 
mancing yang menamakan diri mereka 
dengan nama Mancing Tegal Brebes atau 
biasa disingkat MTB. 

Mereka mengambil nama 2 kota antara 
kota Tegal dan Brebes yang bisa dibilang 
saling berdekatan mengukuhkan para 
angler di kedua kota tersebut untuk 
bergabung dalam satu wadah komunikasi 
dan interaksi sesama angler.

Mancing Tegal Brebes (MTB) yang berdiri 
pada bulan Juli tahun 2013 silam memiliki 
beberapa visi dan misi antara lain ,

MTB yang merangkul segala kalangan 
terbilang cukup solid tanpa memandang 
latar belakang, golongan dan usia setiap 
anggota. Tercatat anggota MTB yang 
termuda masih berusia 10 tahun dan yang 
tertua berusia 56 tahun.

Jika melihat dari segi prestasi, MTB 
juga tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Tercatat beberapa kali komunitas MTB 
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menorehkan banyak prestasi, namun 
Juara umum Tour de Java 2015 merupa-
kan prestasi terbesar yang pernah diraih 
dan ikut mengharumkan nama MTB di 
kancah kompetisi mancing Nusantara. 

Ada hal yang cukup menarik yang 
mungkin membuat komunitas MTB ber-
beda dengan komunitas lainnya dimana 
selain intens di bidang memancing, MTB 
juga termasuk komunitas yang peduli 
akan lingkungan. 

Beberapa program rutin MTB seperti 
Rumponisasi (membuat dan merawat 
rumpon buatan maupun alami), konser-
vasi alam, relokasi beberapa spesies ikan 
freshwater seperti gabus dari lokasi tem-
porary (sementara) ke spot permanen dan 
juga penanaman mangrove atau tanaman 
bakau menjadi agenda wajib bagi MTB 
setiap tahunnya.

Selain program konservasi alam, MTB 
juga memiliki beberapa agenda resmi 
antara lain Tour de Java, KOPDAR MTB, 
casting/mancing bareng dan yang terakhir 
juga sedang ramai adalah lomba photo 
contest antar anggota MTB.

Bagaimana para mania, tertarik dan 
penasaran dengan seluk beluk kegia-
tan Mancing Tegal Brebes? MANCING 

TEGAL-BREBES atau bisa menghubungi 
Kakang Prabu selaku Humas Komunitas 
Mancing Tegal Brebes dinomer HP/WA 
085742064427.ljoni pamungkas

https://m.facebook.com/groups/718723408174276
https://m.facebook.com/groups/718723408174276
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http://www.relixfishing.co.id
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http://www.mancingmania.com
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