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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Hai para mania mancing, kembali kami hadir dimata pembaca diawal tahun 2016, pada awal tahun ini negara kita dikagetkan oleh
aksi terorisme yang terjadi di Ibukota Jakarta yang membuat beberapa warga asing maupun warga kita menjadi korban. Tapi aksi itu
tidak menyurutkan warga untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Aksi teror yang terjadi membuat kita harus tetap waspada dimanapun kita berada, serta berserah diri kepada Allah SWT. Pada bahasan edisi kali ini kami akan membahas mengenai mancing wild
fishing yang sedang berkembang ditanah air. Mulai dari sisi adventure, explore, dan brotherhoodnya sangatlah mengena.
Wild fishing banyak mengajar kan kita belajar tentang arti saling menghormati pada hubungan manusia dengan alam semesta dan
manusia dengan manusia. Bertahan dari terik panas matahari yang menyengat, bertahan juga dalam dinginnya cuaca buruk yang
ekstrim karena badai sering di lalui oleh pemancing wild fishing. Namun itulah seni dari memancing wild fishing. Semua akan terbayarkan ketika kita berhasil menemukan spot memancing yang masih potensial serta di balut pemandangan alam liar nan eksotis.
Serta umpan, tips dan trik, tehnik dan spot yang biasa digunakan oleh pemancing wild fishing. Semoga pembahasan kali ini akan
menjadi informasi yang sangat berguna bagi para mania mancing pemula. Selamat membaca....
Salam strike
Redaksi

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Akto Widianto. Desain Grafis:
Indigo. Koresponden: M. Iskandar (Cirebon), Subagyo Slamet (Bekasi), Irwan Riduan (Tangerang), Argo X Mac (Balikpapan), Robby Ibrahim (Makassar), Irwan Chika
(Karawang), Ardiansyah (Kendari), Teddy Nugroho (Papua), Suryanto (Serang), dan Agus Suyanto (Jakarta). Divisi Commercial: Ulfa. Bagian Umum: Egi.
Kontak Iklan: Ulfa. Email: mancingmaniaonline@gmail.com. Website: www.mancingmania.com. Facebook: mancingmaniaonline. Alamat Redaksi, Sirkulasi & Iklan: Komplek Sentra Pangeran Jayakarta Jl. Pangeran Jayakarta Ruko 129 Blok C No.32 Jakarta Pusat. Telepon/Faksimili: (021) 6245926
Rekening: Bank BCA, a.n PT. Sarana Informasi Mancing No. 084 3080 551. Majalah Mancing Mania dipublikasikan oleh PT. Sarana Informasi Mancing.
Redaksi menerima kiriman naskah yang sesuai dengan rubrik yang ada. Naskah diketik pada kertas kuarto, 2 spasi, dan sertakan foto pendukung, dalam bentuk cetak
atau disket/CD dengan kualitas yang bagus. Bagi naskah yang memenuhi syarat, akan kami muat dan mendapat imbalan sepantasnya.
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M

ancing alam liar atau popular
dengan nama wild fishing, banyak
digandrungi oleh para mania saat
ini. Entah dari mana dan siapa yang mempopulerkan wild fishing, yang pasti wild
fishing memiliki tempat tersendiri bagi
para pecinta olah raga mancing.
Berbagai alasan bagi para mania untuk
menggeluti wild fishing. Mulai dari
ketenangan ketika berada di alam bebas,
mengisi waktu hari libur untuk melepas
kepenatan aktivitas bekerja dan lain
sebagainya.
Untuk di Jakarta sendiri biasanya
area mancing alam liar bisa dijumpai di
pinggiran kali yang membelah ibu kota.
Mulai dari bantaran kali Ciliwung, krukut,
pesanggrahan dan kali lainnya. Sayang
minim spesies ikan yang bisa dijumpai.
Kebanyakan ikan tangkapan yang
didapat ialah mujaer, mas, lele, gabus,
dan bawal. Dari kebanyakan ikan yang
diperoleh, ikan mujaer menjadi dominasi tangkapan para mania pecinta wild
fishing di Jakarta.
Minimnya spot yang ada, pencemaran
limbah industri ataupun rumah tangga
dan banyaknya sampah, mungkin menjadi
faktor ikan spesies lain sulit didapat dan

sulit untuk bertahan dikondisi air yang
tercemar.
Lain halnya dengan Depok, Tangerang
atau wilayah lainnya di Pulau Jawa atau
Luar Pulau Jawa. Dimana banyak spot
potensial yang dapat dikunjungi oleh
para mania. Sehingga alternatif bagi para
mania Ibu Kota tak lain mesti ke luar
kota.

Salah satu spot potensial untuk mancing wild
fishing.
NDI
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Pengenalan istilah wild fishing juga
berlaku di area muara sungai yang
bertemu dengan air laut atau area air
payau. Lokasi ini pun juga harus keluar
dari area Jakarta, dimana lokasi terdekat
ada di Muara Gembong, Bekasi yang dekat
dengan perbatasan dengan Jakarta Utara.
Menurut Wiwim Kusworo, arti wild
fishing itu sendiri adalah memancing di
alam liar dimana spot yang kita datangi
memang betul-betul masih alami dan apa
adanya. “Target yang kita pancing pun
memang sudah ada dari awalnya atau
tidak dengan sengaja kita tanam atau
tebar seperti kolam atau danau buatan
yang dengan sengaja dilepas (tebar
-red) ikan,” Ujar Wim sapaan akrab para
mania.
Wiwim pun sependapat jika kategori
wild fishing terbagi menjadi dua, yaitu
wild fishing salt water dan wild fishing
freshwater. Pengkategorian area untuk
saltwater seperti di Muara dan karangkarang di laut. Sedangkan freshwater
meliputi sungai, danau dan rawa.
Seperti dihimpun oleh tim Mancing
Mania (MM), bahwa area favorit wild
fishing, ada di Kalimatan, Sumatra dan
wilayah Indonesia Timur. Ketiga area ini

untuk urusan varian spesies ikan yang bisa
diperoleh sangat beragam sekali, khususnya area Indonesia Timur untuk saltwater.
Agak sedikit sulit untuk penilaian wild
fishing yang dilakukan pada waduk atau
setu yang telah ditanam berbagai ikan
predator. Karena biasanya untuk mancing
di area ini, para mania di kenakan biaya
untuk bisa mancing.
Karena sejatinya mancing alam liar ya
benar-benar area mancing yang tidak
ada pemiliknya, baik itu ikan yang ada
atau penggunaan umpan yang digunakan
bebas-bebas saja. Tinggal kesadaran dari
para mania untuk mancing dengan cara
cacth and realese atau membawa keseluruhan hasil tangkapan.
Ikan Favorit Wild Fishing
Bicara spesies ikan tangkapan wild
fishing cukuplah beragam, namun untuk
tangkapan favorit freshwater biasanya
para mania sangat mengidolakan ikan
seperti gabus, toman, tapah, jelawat,
kerandang, arwana, ikan peda, beunteur,
hampala, dan lainnya.
Sedangkan untuk saltwater ikan jenis
black bass, mangrove jack, barramundi,
tarpon, sumpit, kerapu, kue dan lainnya

arti wild fishing
itu sendiri adalah
memancing di alam liar
dimana spot yang kita
datangi memang betulbetul masih alami dan
apa adanya.
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sangat diidolakan oleh para mania wild
fishing. Dari banyaknya ikan tangkapan
tersebut, tentunya memiliki ciri khas tersendiri saat para mania menikmati sensasi
strike dan fight.
Teknik Mancing & Piranti
Menurut Muhamad Wanda, untuk mancing wild fishing banyak teknik mancing
yang dapat digunakan. Seperti Mancing
dasar, casting dan fly fishing. Senada
dengan Wiwim bahwa teknik berbagai
teknik mancing yang sering digunakan ialah
casting, rock fishing, popping dan ngoncer
dengan menggunakan umpan alami.
Wanda melanjutkan bahwa, teknik
mancing dasar menjadi teknik umum
yang banyak diketahui oleh para mania.
“Karena mancing dengan tehnik dasar
ini semua kalangan bisa, dari anak-anak
sampai dewasa. Mancing dasar juga bisa
dilakukan tanpa reel dan rod dan tidak
terlalu banyak yang disiapkan, cukup
Line/Pe, pemberat dan mata kail. untuk
umpan kita tinggal menyesuaikan dengan
ikan target,” ujarnya.
Untuk pemilihan piranti, Wiwim menyarankan untuk mengetahui dahulu spot
yang akan didatangi. Sehingga para mania

tidak salah dalam menghajar target dan
agar meminimalis kegagalan saat strike.
Setelah menyesuaikan dengan kondisi
spot, Wiwim sudah dapat memastikan
penggunaan piranti sesuai kebutuhannya.
Seperti jika menggunakan teknik casting,
sudah pasti ril BC yang mumpuni untuk
meladeni fight dengan ikan buruan, lalu
pilihan rod dengan panjang 160 hingga
210 dengan kekuatan 20-30 lb.
“Untuk perangkat spinning Saya biasa
mengunakan reel 3000 dan rod 20 lb sd 30
lb,” tambahnya.lndi

Asyik memancing walau panas terik matahari
menyengat.
NDI
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THE WILD OF PAPUA FISHING

FOR ULTIMATE ANGLERS
Papua

P

emuda yang lahir dan tumbuh di
Papua, memiliki ketertarikan dan
mulai menekuni olahraga mancing
saat ia berumur 16 tahun. Di setiap ada
waktu luang, maka ia akah menghabiskan
waktu dengan terus mengeksplorasi daerah
yang memiliki potensi untuk memancing
baik spot yang belum tersentuh ataupun
terjamah oleh para pemancing.
Menjadi pemandu mancing sejak berumur 25 tahun dengan berbekal pengalaman
dan explorasi selama kurang lebih 8 tahun
diseluruh bagian Papua. Kali ini ia akan
mencoba berbagi sedikit pengalaman
memancing, melalui tulisan dalam artikel
yang sekiranya menjadi gambaran mengenai potensi perairan Papua, baik di sungai
dan laut. Tulisan ini dituangkan berasal
dari sudut pandangnya dan apa yang ia
alami serta temukan saat mejadi pemancing dan pemandu mancing. Berdasarkan
pengamatannya, kondisi alam di Papua
masih cukup terjaga. Hal ini disebabkan
karena alam di sana masih kurang intervensi dari manusia.
Dalam edisi kali ini Bung Teddy Nugroho,
demikian nama narasumber kami ini akan
memulai ulasannya diseputar kegiatan
memancing Wildfishing dengan mengulas
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beberapa jenis ikan dan sifat-sifatnya yang
menjadi target pemancing termasuk jenis
ikan yang menjadi idaman pemancing.
• Papuan Spot Tail Bass (Lutjanus fuscescens/Papuan Spot tail Bass)
Spot Tail Bass atau lebih sering dikenal
di Papua “Somasi Kali” diketahui menyebar dari kepulauan Salomon, Papua New
Guiniea sampai ke Sulawesi, Spot Tail Bass
juga merupakan kerabat Black Bass, tidak
jarang di aliran sungai yang sama kita
bisa mendapatkan Spot Tail Bass ketika
memasuki bagian Hulu sungai. Ikan Spot
Tail Bass ini sering dikira Jenaha, karena
memiliki kesamaan bintik bulatan hitam
pada bagian ekor terlihat mirip secara fisik
namun dari habitat sangat berbeda. Dilihat
dari karakter dan bentuk fisik secara
detail, Spot Tail Bass lebih misterius. Ikan
ini menyukai aliran sungai yang bersih,
dingin, tenang dan hidup di sungai yang
benar-benar air tawar, Di Papua Ikan ini
dapat tumbuh hingga 20 kg lebih, dengan
ukuran pertumbuhan rata- rata 2 kg hingga
14 kg dengan memiliki corak warna keemasan di tubuhnya.

• Papuan Black Bass (Lutjanus Goldiei/
PNG Black Bass/ Niugini Bass)
Black Bass atau lebih sering dikenal di
Papua dengan sebutan “Somasi Hitam”
atau ”Kakap Hitam” atau sebutan di
beberapa daerah lain di Indonesia, “Tembaring”.
Black Bass diketahui penyebarannya dari
PNG (Papua New Guinea) hampir ke seluruh kepulauan di Indonesia, dari Papua,
Sulawesi, Kalimantan sampai ke Sumatra,
dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda
sesuai kondisi lingkungan atau habitatnya.
Di Papua ikan jenis Black Bass ini dapat
tumbuh hingga ukuran 30 kg, saya beserta
tamu dari beberapa negara lain di trip
penghujung tahun Desember 2015 berhasil mendaratkan ikan Black Bass dengan
ukuran 15 - 25kg lebih.
Ikan Black Bass adalah ikan yang sangat
misterius dengan tenaga yang luar biasa, butuh
peralatan yang tepat dan respon yang baik
untuk menaklukkan Black Bass, hal ini disebabkan dasar sungai yang dipenuhi banyak ranting
atau pohon sebagai tempat bersembunyi Black
Bass menanti mangsa, rahang yang kuat dan
dilengkapi gigi layaknya ikan predator dengan
tenaga yang kuat sering menyebabkan umpan
/ kail pancing menjadi rusak.

Foto salah satu angler berhasil Strike Black
Bass ukuran besar.
TEDDY
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layaknya kucing dan memiliki kemampuan
berburu di malam hari mencari makanan
ikan kecil. Pada bagian punggunya terdapat corak warna hitam gelap. Biasanya
banyak ditemukan di muara, ciri dari ikan
ini warna badannya mengkilap, sirip dan
sisik keabuan. Aktif berburu /mencari
makan sejak pagi hingga sore hari.

Asyik berfoto dengan hasil tangkapan
Barramundi.
TEDDY

• Barramundi (Lates Calcarifer)
Barramundi, di Papua lebih dikenal
dengan nama “Kakap Putih” atau “Mata
Kucing” penyebarannya hampir di seluruh
Indonesia. Di wilayah Papua, ikan ini dapat
tumbuh hingga 20 kilo lebih. Dikenal dengan nama “Mata Kucing” karena di Papua
terdapat dua jenis Barramundi. Jenis
Barramundi yang hidup di air tawar memiliki mata yang berwarna kuning terang

• Jungle Perch/ Rock Flag Tail (Kuhlia
Rupestris)
Rock Flag Tail, dinamakan demikian
karena habitatnya di air tawar dengan ciri
fisik memiliki ekor dengan corak kuning
dan bintik hitam pada ujung bagian ekor,
sering bersembunyi di area bebatuan yang
diterpa arus sungai deras, diketahui ikan
ini dapat tumbuh hingga 5 kg. Beberapa
pemancing fly fishing sangat mengidamkan
ikan jenis ini, dikarenakan sangat sulit
mendapatkan lokasi atau habitat yang baik
tempat ikan ini hidup.
• Giant Trevally (Caranx Ignobilis)
(foto GT 1.2.3.4)
Giant Trevally, kita tentunya cukup
mengenal ikan jenis ini, kemampuan
beradaptasi dan bermigrasi menjadikan
penyebarannya sangat luas, ada diseluruh
|edisi #257 12
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penjuru Indonesia, ikan jenis ini dapat
bertumbuh hingga puluhan kilogram.
Sangat terkenal agresif juga kuat, di Papua
memiliki cukup banyak lokasi untuk Giant
Trevally dengan ukuran yang tentunya
mampu menguras tenaga pemancing. Tak
jarang mematahkan joran, memutuskan
tali pancing, dengan ukuran rata- rata
tangkapan 20 - 40 kg.
• Tentunya masih banyak jenis ikan
sebagai sasaran penggemar olah raga
memancing, dari popping, jigging, ataupun
casting di sungai. Papua menyimpan
potensi untuk jenis ikan yang menjadi
sasaran atau target pemancing dari mana
saja,
ANGLER ATTITUDE FOR FUTURE
Dalam menjalankan kegiatan olah raga
memancing, peran serta atau sikap kita
sebagai pemancing pun sangat mempengaruhi kelangsungan habitat/lokasi kita
memancing, dimanapun kita memancing
tentunya kita sangat sadar betul pentingnya budaya catch and release demi
kelangsungan dan keseimbangan habitat
atau ekosistem. Tidak membuang sampah
sembarangan, disertai sedikit memberikan

sosialisasi kepada masyarakat di sekitar
lokasi memancing, bahwa betapa pentingnya menjaga lingkungan yang kelak menjadi warisan anak atau cucu kita dimasa
yang akan datang. Jadi kita bersama-sama
saling menjaga dan mengingatkan melakukan hal positif ini.
BEHAVIOR OF LOCAL PEOPLE
Sebuah tantangan tersendiri menghadapi alam liar Papua yang belum banyak
tersentuh campur tangan manusia, masih
terdapat banyak buaya dan hewan-hewan
liar yang hidup di sekitar lokasi memancing, terutama sungai-sungai di Papua,
tidak jarang juga serangga seperti nyamuk,
lalat atau agas (yaitu sejenis serangga
berukuran kecil yang harus diantisipasi
saat pergi ke Papua, karena gigitannya
menimbulkan rasa gatal yang amat sangat
-red). Hewan dan serangga pasti akan sangat mengganggu aktifitas siang dan malam
hari, ada juga reptil liar seperti ular atau
kadal pun banyak dijumpai.
Tidak hanya menghadapi alam Papua
yang begitu liar, namun harus juga siap
menghadapi masyarakat lokal yang menguasai lokasi atau daerah tempat memancing pun cukup sulit. Pola pikir masyarakat

Asyik berfoto dengan hasil tangkapan Rock Flag
Tail ukuran sedang.
TEDDY
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di beberapa daerah di Papua masih tergolong primitif, tertutup dan kental dengan
budaya leluhur, sehingga masyarakat lokal
tidak begitu ramah dan suka dengan orang
asing yang masuk begitu saja tanpa alasan
yang jelas.
Salah satu alasan yang sebenarnya mengapa lokasi-lokasi di Papua begitu terjaga,
karena masyarakat lokal yang masih sangat
kental dengan budaya leluhur, sehingga
penduduk setempat akan sangat ketat
menjaga daerah mereka dari orang asing.
Sebab itu saya menganjurkan sangat
penting meminta ijin dengan kepala suku
atau kepala adat sebelum dan sesudah
memancing dan pergi memancing dengan
orang yang betul-betul mengetahui lokasi
memancing untuk mengurangi resiko yang
tidak diinginkan sehingga trip memancing
bisa berjalan lancar.
Berikut ini adalah lokasi memancing
yang dapat menjadi referensi untuk para
mania kunjungi untuk dapat merasakan
sensasi tarikan ikan-ikan predator di Papua
:
Pulau Biak - Target : Spot Tail bass/Rock
Flag tail/GT/AmberJack
Jayapura - Target : Black bass/Spot Tail

Bass
: GT/ King mackerel/
Black Bass/ Barra
Timika - Target
: Black Bass / Barra /
Black Jew Fish
Merauke - Target : Saratoga (arowana)/
Barramundi
Sorong - Target
: Yellowfin Tuna/Marlin/Sailfish
Nabire - Target
: Black Bass / GT
Untuk piranti casting sungai di Papua,
minimal para mania menggunakan PE4
untuk menghadapi Black Bass dengan leader minimal 80 lbs. Sedangkan untuk reel
gunakan yang memiliki kemampuan drag
10 kg lebih, baik baitcasting atau spinning
reel, dengan joran yang menyesuaikan,
yaitu sebaiknya tipe joran medium-heavy.
Untuk lure yang digunakan adalah ukuran
10 - 16 cm baik minnow dengan kemampuan dive 3 - 5 meter, atau stickbait wtd
dengan warna cerah, treble hook decoy
Demikian sedikit ulasan mengenai jenis
ikan yang saya temukan di wilayah Papua.
Kiranya bisa menjadi tambahan informasi
bagi para mania mancing Indonesia. Dan
jangan lupa untuk tetap ikut serta untuk
peduli dan bertanggung jawab menjaga
wilayah tempat memancing.lTeddy
Kaimana - Target

Asyik berfoto bersama setelah berhasil strike
Giant Trevally.
TEDDY
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P

ria Papua ini mengenal dunia
mancing di saat usianya masih belia,
yaitu ketika berusia 6 tahun, saat
itu ayahnya mulai mengajak dan mengajarinya memancing. Di tepi pantai pulau
Biak-Papua, tanah kelahirannya, menjadi
spot pertama memancingnya kala itu.
Semenjak mulai tertarik dan belajar
tentang olah raga memancing Bung Teddy
merasa sangat perlu peralatan mancing
yang spesifik, disesuaikan dengan tiap jenis
teknik mancing dan juga jenis ikan yang
akan menjadi target. Mempersiapkan peralatan memancing menjadi salah satu bagian
pentingnya sebelum berangkat, selain
umpan dan perbekalan tentunya. Hal lain
yang pasti ia juga dipersiapkan adalah alat
komunikasi (telepon satelit) dan navigasi
(GPS) dan tak lupa memperhatikan laporan
cuaca terbaru dari BMKG setempat dan tak
lupa peralatan P3K.
Wilayah favorit untuk memancingnya
saat ini adalah Kaimana, Timika, Jayapura
dan tentunya Biak (tempat tinggalnya).
Di wilayah tersebut Bung Teddy melakukan kegiatan freshwater casting fishing
yang menjadi ketertarikan tersendiri
baginya. Ia sangat menikmati alam liar di
Papua sambil menikmati juga tantangan

PAPUAN ANGLER
Teddy Nugroho

menaklukkan ikan saat mancing di sungai
alam liar yang menurutnya cukup sulit.
Jigging dan popping pun pernah dilakukannya, tergantung kondisi dan keperluan
memancing.
Saat memancing beberapa teknik
yang telah dicobanya, selain freshwater
casting fishing, ia menggunakan teknik

Foto Teddy Nugroho dengan hasil tangkapan
ikannya.
TEDDY
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overhead cast, underhand cast, skipping cast dengan slow retrive, jerking,
pitching dan twiching. Sedangkan untuk
umpannya, ia biasa menggunakan stick
bait (swimmer/walkdog action lure) deep
dive minnow (crank).
Ada kejadian yang membawa kesan
mendalam pada dirinya, ketika ia harus
menghabiskan waktu 2-3 tahun untuk
mengetahui pola dan jalur migrasi marlin
dan saltfish di perairan pulau Biak. Ketika
akhirnya jalur migrasi tersebut bisa terpola dan dapat diketahui persis jalurnya,
Bung Teddy mencoba untuk menantang
dirinya sediri, casting Black Marlin dengan
joran PE4 (Medusa custom work) berikut
dengan tambahan line PE4 (600m lebih)
serta reel Stella 14000SW, hookup Black
Marlin 190 kg, dan ia memancing selama
3 jam lebih. Sungguh suatu ketekunan
yang luar biasa ya Bung Teddy : )
Sedikit tips dan saran yang hendak dibagikannya pada para mania mancing ketika
redaksi menanyakannya, ‘‘Saya sendiri
masih terus belajar, kalau diminta saran,
saya coba share saja. Selalu lah pelajari
hal baru dalam dunia memancing, selalu
mendengarkan saran dari sahabat mancing lainnya. Jangan pernah merasa lebih

baik dalam dunia mancing, ikuti forum
mancing yang saat ini cukup banyak, karena di forum kita dapat menambah ilmu.
Jangan lupa untuk tetap menghargai alam
di mana pun Anda menginjakkan kaki,
beri apresiasi kepada alam dengan tidak
membuag sampah sembarangan di lokasi
memancing. Tangkap dan bawa ikan yang
anda pancing secukupnya, Itu artinya kita
peduli dengan kelangsungan habitat atau
ekosistem di tempat anda memancing
dengan melakukan kebiasaan positif catch
and release’’.
Tips tambahan lagi dari Bung Teddy
adalah, ‘‘Selalu pastikan seluruh persiapan memancing benar-benar matang,
dan sepulang mancing selalu pastikan
peralatan memancing dibersihkan Agar
peralatan selalu dalam kondisi optimal,
dan yang terpenting selalu baca Tabloid
Mancing Mania, terdapat banyak informasi
tips dan trik soal memancing, juga informasi pengalaman memancing dari seluruh
sahabat kita diseluruh Indonesia, terus
belajar dan tetap semangat!!’’. lTeddy
Nugroho

Saya sendiri masih
terus belajar, kalau
diminta saran, saya
coba share saja.
Selalu lah pelajari
hal baru dalam dunia
memancing, selalu
mendengarkan saran
dari sahabat mancing
lainnya
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APLIKASI TEPAT SAAT

CASTING WILD FISHING
Rachmad Wahjoe

ild fishing yang berarti memancing di alam liar jatuhnya akan
sama saja ketika kita mancing di
laut yang ikannya benar-benar dari alam,
yang membedakan adalah sensasinya,
jika memancing di laut, maka angler
lebih banyak mengandalkan kapten kapal
untuk menemukan hot spot tempat ikan
berada, namun jika kita memancing wild
fishing di freshwater skill sebagai angler
benar-benar teruji, karena angler dituntut mengasah insting menemukan hot
spot, naluri bertahan ketika kita harus
berjalan kaki menembus hutan belantara
di saat kita explore mencari spot baru.
Pasti capek dan melelahkan, namun rasa
capek itu akan terbayarkan ketika kita
berhasil menemukan spot baru yang masih
potensial.
Beragam teknik mancing wild fishing
pun dapat dilakukan oleh angler. Beberapa teknik lemparan yang umum digunakan adalah teknik casting. Namun kembali
lagi, semua tergantung tingkat kesulitan
di tiap spot yang sedang kita singgahi.
Ada saatnya harus menggunakan teknik
pitching, skipping dan yang umum di
pakai adalah back hand. Teknik skipping
dan pitching jarang dipakai karena piranti
|edisi #257 17
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yang dipakai harus benar-benar mumpuni,
serta membutuhkan latihan dan jam
terbang tinggi untuk menggunakan tehnik
ini.
Jadi menurut saya seni memancing
wild fishing freshwater lah yang dapat
memberikan sensasi lebih oke. Adventure, survival, sport, traveling dan masih
banyak lagi sisi edukasi kearifan lokal
yang didapat dari seni memancing wild
fishing freshwater.
Maraknya para mania mancing menggunakan teknik casting juga membawa dampak pada bentuk dan ukuran lure yang
semakin banyak pilihannya. Ketika kita
sudah mulai mendalami teknik casting
wild fishing, maka kita tidak bisa lepas
dari umpan tiruan yang biasa disebut
dengan lure.
Jenis dan bentuk lure yang beraneka
ragam. Ketika akan memilih atau membeli
lure sebaiknya angler harus benar-benar
memahami terlebih dahulu karakteristik
ikan yang menjadi target dan paham
kondisi spot yang akan dijadikan tempat
memancing (casting).
Semaikin ramainya memancing ikan
gabus (Snakehead) dengan menggunakan
teknik casting terciptalah sebuah kreati-

fitas lure dengan bentuk soft frogy dan
hard frogy. Ukuran lure ini pun variatif,
dari yang terkecil 3cm (10gr) sampai
dengan 10cm (25gr).
Soft frogy lebih sering digunakan pada
spot yang kondisi permukaan airnya
banyak penghalang. Seperti spot yang
dipenuhi ganggang air atau pun banyak
rerumputan. Sedangkan hard frogy lebih
efektif dan nyaman digunakan pada spot
dengan kondisi permukaan airnya terbuka
dan bersih dari penghalang (open water).
Ketika menjadi angler wild fishing
haruslah kreatif dan jangan takut berimprovisasi. Jeli pula dalam membaca kondisi air dan posisi ikan. Jika memang ikan
tidak sedang di permukaan, angler juga
bisa mencoba dengan beberapa macam
lure yang bisa tenggelam. Contohnya
spoon, spiner, minow dan sejenis laninya
memiliki sifat tenggelam dan action
setiap kali kita menggulung reel (deep).
Ada pula umpan tiruan berjenis hard
lure yang dibentuk mirip ikan ataupun
serangga dengan formasi posisi hook
yang dirancang sedemikian rupa sehingga
jika ikan menyambar lure dari berbagai
posisi tetap akan hook up. Lure jenis ini
biasa digunakan di sungai yang bersih

Aksi Rachmad dengan sangat teliti memasang
lure untuk casting.
RACHMAD
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dari ganggang ataupun rerumputan. Para
pemancing wild fishing biasa memakai
umpan ini (stick bait) untuk target ikan
hampala (freshwater).
Banyaknya lure yang tercipta dari para
lure maker merupakan hasil dari kreatifitas yang luar biasa! Proses karya seni yang
indah dari pemancing dan lure maker.
Dari sekian banyak lure yang ada, seorang
angler sejati tidak akan pernah takut
mencoba.
Karena keberanian dalam mengaplikasikan sebuah gagasan untuk memakai lure
itu hanya angler sendirilah yang tahu.
Kondisi spot, posisi ikan adalah tantangan
yang sifatnya kondisional. Semoga ulasan
ini dapat berguna untuk kita semua.
Salam wild fishing... Keep brotherhood
and respect to the Earth.lrachmad
wahjoe

Boncos

: Zonk/kosong/ ga dapat ikan

Castinger

: Sebutan bagi pemancing dengan 		
teknik casting

Indahnya kebersamaan : Akhir-akhir ini kata yang indah ini 		
diidentikkan dengan suasana yang 		
mewakili ketika memancing ber-		
sama-sama namun semua boncos /		
zonk
Landbase

: Memancing dengan mengandalkan 		
bumi sebagai tempat berpijak

Landed

: Ikan sukses di naikkan pemancing

Mocel

: Ikan terlepas ketika sedang strike

On Boat

: Memancing dengan memakai perahu
mesin

Uncal

: Sstilah untuk sebutan mancing 		
dengan teknik casting, yang berarti
melempar (jawa)

Strike

: Angler fight dengan ikan
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TANGKIS ‘‘BONCOS’’ DENGAN MEMILIH
WARNA PADA UMPAN TIRUAN

M

asih banyaknya para mania yang
belum memahami pentingnya
pemilihan warna pada umpan
tiruan dan menganggap bahwa semua
warna yang terdapat pada umpan tiruan
hanya sebagai hiasan saja. Oleh karena
itu masih banyak para mania mancing
yang hanya mengandalkan satu umpan
tiruan dangan mengasumsikan “Warna
Keberuntungan” untuk memancing di
segala kondisi air.
Kesalahan memilih warna umpan tiruan
hanya akan membuat umpan tiruan para
mania terlihat abu-abu di bawah air dan
tidak dapat menarik perhatian ikan. Oleh
karena itu Pojok Kampus edisi kali ini,
kami akan menjelaskan seberapa pentingnya memilih warna umpan tiruan untuk
menjauhkan kata “Boncos” pada saat
memancing.
Apakah para mania sudah mengetahui
apa itu warna? Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam

suatu cahaya sempurna (berwarna putih)
dan panjang gelombang cahaya menentukan identitas suatu warna.
“Air bagaikan filter raksasa yang dapat
menurunkan intensitas cahaya”
Hal terpenting untuk melihat suatu warna adalah adanya cahaya, tanpa adanya
cahaya maka warna tersebut tidak dapat
terlihat. Air akan menurunkan intensitas
cahaya yang berusaha untuk masuk. Maka
dari itu semakin dalam perairan semakin gelap warna airnya. Lalu apa yang
menyebabkan intensitas cahanya menurun
di bawah air? Tingkat cahaya menurun
dikarenakan adanya plankton, kondisi air
yang kotor, kondisi air yang berwarna,
ombak maupun adanya penghalang.
Seperti yang kita ketahui di awal,
identitas warna ditentukan oleh panjang
gelombang cahaya, misalkan warna merah
memiliki panjang gelombang tertinggi
630-700 nm dan warna ungu yang terendah dengan 400-450 nm.

Air bagaikan filter
raksasa yang
dapat menurunkan
intensitas cahaya
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Layaknya manusia, mata ikan dapat
mendeteksi panjang gelombang cahaya
yang berbeda. Dikedalaman air, warna
yang memiliki panjang gelombang yang
tinggi akan lebih dahulu tersamarkan
kecerahannya dan yang dapat diterima
oleh mata ikan hanyalah warna abu-abu.
Penglihatan warna dalam kondisi air
yang sempurna :
- Merah dapat terlihat sampai 10m
- Oranye dapat terlihat sampai 20m
- Kuning dapat terlihat sampai 35m
- Hijau dapat terlihat sampai 45m
- Biru dapat terlihat sampai lebih dari
45m
- Biru gelap dapat terlihat sampai 100m
Penglihatan warna diatas dilihat dengan
kondisi yang sempurna yang berarti
kondisi air jernih, kondisi air yang tenang,
cuaca cerah dan juga tidak adanya
penghalang cahaya yang masuk ke air.
Namun kondisi ini hanya kita temui jika
memancing disaat matahari tepat diatas
kepala dan spot di tengah laut dekat garis
khatulistiwa.
Berbeda lagi apabila memancing
dengan kondisi air yang keruh atau
berwarna, tentunya panjang gelombang
cahaya dapat hilang lebih cepat lagi

karena intensitas cahaya yang sulit untuk
menembus air.
Lalu apakah kita tidak perlu memakai
warna merah, karena warnanya akan
cepat menghilang di dalam air? Tentu saja
tidak, warna merah bisa digunakan di
suatu kondisi air tertentu. Namun umpan
tiruan dengan warna merah dan oranye
tidak efektif digunakan di air yang keruh,
maka gunakanlah warna yang lebih gelap.
Umpan tiruan dengan warna yang lebih
gelap akan menghasilkan shilouette /
bayangan hitam yang tebal sehingga
dapat meningkatkan kesuksesan memancing di air keruh. Selain itu, action yang
dimiliki oleh umpan tiruan pastinya akan
sangat membantu.
Seiring dengan berkembangnya zaman,
umpan tiruan diciptakan dengan bahan
fosfor dan bahkan disertai dengan lampu
LED yang dapat bercahaya dikedalaman
air dan efektif untuk memancing dimalam
hari.
Patokan kedalaman air yang tertera
pada gambar ilustrasi tidak dapat dijadikan acuan di segala jenis perairan, karena
hal tersebut tergantung kepada tingkat
intensitas cahaya yang dapat menembus
air.lmm
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SOFTLURES

HARDLURES

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

NO.

BRAND

SERIES

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

REINS

BUBBLING SHAD

KEITECH

SWING IMPACT FAT

P-LINE

BOTTOM FISH GRUBS

SEBILE

MAGIC SOFT

SEBILE

STICK SHADD HOLLOW

BERKLEY

POWERBAIT

HINOMIYA

SOFT LURE 4008

REINS

SEMI FROG

HINOMIYA

SMAL OCTOPUS

SEBILE

PIVOT FROG

KAMIKAZE

SOFT FROG

HINOMIYA

RUBBER FROG

SIZE

PRICE RANGE

NO.

1
3.8’’
60K
2
4.25’’
33K
3
5’’
88K 		
4
4’’
60K		
5
3’’
100K		6
15 cm		32K		
7
4 gr
130K		
8
6.5, 12 cm		32K		
9
5 cm
95K		
10
10 gr		35K		
11
7 gr		50K
12

3’’

65K

BRAND

SERIES

SIZE

PRICE RANGE

MAGURO

REAPER

80, 100, 120 gr

25K

MAGURO

SQUIDY

80, 100, 120 gr

69K

MAGURO

MULLET

18 gr

164K

MIMIX

POPPERSAURUS

23.5 gr

45.5K 		

MARIA

POPQUEEN

28 gr

31K		

SHIMANO

WAXWING

68, 88, 118, 138 mm

180K		

SHIMANO

TP-ORCA

57, 87 gr

254K		

XESTA

NITRO

20, 30, 40, 50, 160, 200 gr

235K		

ABU GARCIA

HAMMER

20 gr

60K		

MAGURO

AMBASSIS

6 gr

32K		

SEBILE

LURE PUNCHER

2, 4, 6, 11, 4 gr

120K		

YO-ZURI

CRYSTAL MINNOW 3D DEEP

24 gr

174K
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BERKENALAN LEBIH DEKAT DENGAN

PAPUAN LADY ANGLER
Windy Virginia
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W

indy Virginia, mulai mencintai
dan menggeluti dunia mancing
sejak 4 tahun lalu, tentunya
ada alasan mengapa gadis berumur 20
tahun ini begitu tertarik dengan dunia
mancing, salah satu alasannya karena
sejak kecil tinggal dan tumbuh besar
di Pulau Biak-Papua, salah satu pulau
terluar Papua Barat yang berhadapan
langsung dengan Samudra Pacific. Letak
pulau Biak yang begitu strategis menjadikan pulau Biak memiliki perairan yang
potensial untuk menjadi arena olahraga
memancing,
“Awalnya saya sangat tidak begitu
mengerti soal olahraga memancing, dan
tidak paham soal teknik memancing,
sebuah keberuntungan selama 4 tahun
lebih cukup dekat dengan salah satu
pemancing yang berdomisili di Biak
yang juga seorang pemandu mancing di
Papua (Teddy Nugroho Pamungkas) yang
selalu membimbing, menjadi mentor
dan kekasih yang selalu mengantarkan
saya ke lokasi-lokasi memancing baik di
laut ataupun sungai”.
Mengenai pilihan lokasi mancing,
saat ini ternyata Windy lebih tertarik
memancing di sungai. Alasannya karena

memancing di sungai memberi suasana
lebih menenangkan hati, selain ada banyak
faktor lain yang sangat mempengaruhi trip
memacing di sungai. Butuh keterampilan
memilih umpan, teknik casting atau
melempar umpan yang cukup akurat,
kontrol atau mengendalikan ikan saat
fight berlangsung, “Sangat menantang
bagi saya. Awalnya sih pesimis bisa
menaklukan ikan di sungai yang penuh
dengan ranting kayu sebagai tempat

Aksi depan kamera setelah berhasil naikkan
Papuan Bass.
WINDY
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persembunyian. Namun berkat dorongan
mentor sekaligus kekasih yang selalu
membagikan pengetahuan tentang
mancing serta melatih saya memancing, saya jadi semakin percaya diri
dalam setiap trip “ demikian sedikit
penjelasan gadis yang begitu mencintai
freshwater wild fishing ini.
Windy sendiri selalu merasa tertantang dengan beberapa jenis ikan
yang menghuni sungai di Pulau Biak,
salah satunya Papuan Spot Tail Bass
(lutjanus fuscescens) dan Papuan Black
Bass (lutjanus goldiei). Papuan Spot
Tail sangat misterius, tentunya sebuah
tantangan tersendiri menaklukan ikan
jenis ini, selain hanya tinggal di habitat
yang mesti benar-benar fresh water dan
belum terjamah, ikan jenis ini memiliki
karakter cukup berbeda dengan Black
Bass, dari segi kekuatan tarikan atau
tenaga ikan sama persis dengan black
Bass.
Menentukan lokasi dimana Spot Tail
Bass menjaga daerahnya cukup sulit,
ikan jenis Spot Tail Bass ini sangat
teritorial namun suka berpindah, dan
juga visibilitas/ kejernihan air sangat
tinggi, pemilihan warna lure, action

lure, sangat berpengaruh dan menjadi
tantangan tersendiri,.
Selama beberapa tahun belakangan
ini, Windy rutin melakukan trip memancing di sungai. Setidaknya seminggu
sekali ditemani mentor sekaligus kekasihnya, selain untuk mengasah teknik
casting, teknis memancing di alam liar,
dan meningkatkan insting serta kemampuan menggunakan peralatan memancing, tentunya untuk sekaligus menikmati waktu bersama kekasih di alam
yang begitu mempesona dan memiliki
potensi ikan-ikan predator sungai air
tawar di Pulau Biak,.
Windy sendiri ingin berbagi pengalaman kepada pembaca setia Tabloid
Mancing Mania, khususnya ladies angler
dimanapun berada, melalui beberapa
foto pengalaman memancing di sungai.
Semoga bermanfaat dan menarik minat
para ladies dimanapun berada, untuk
mencoba belajar dan menikmati waktu
memancing bersama kekasih/suami,
yang tentunya akan menjadi sebuah
pengalaman berarti.
“Tetap semangat, terus mencoba dan
jangan menyerah”.lwindy virginia

Narsis depan kamera beserta perahu yang
membawa piranti mancing.
WINDY
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BEREBUT HADIAH DI

FINAL IFT BIG GAME
Pemancingan Telaga Putra - Jakarta Selatan

F

inal Lomba Mancing Harian IFT
BigGame Tahun 2015 kali ini di
lakukan di Kolam yang berlokasi
di Jakarta Selatan, tepatnya Jalan Moh.
Kahfi 1, Jagakarsa, yaitu Kolam Telaga
Putra. Kolam yang menyediakan lapak 60
ini memang sebenarnya sudah termasuk
kolam yang berukuran besar untuk ukuran
Kolam Lomba Mancing Harian, namun
terasa menjadi kecil ketika diisi oleh
sebanyak 120 Member IFT yang mengikuti
lomba Final kali ini. Belum lagi rata-rata
pemancing membawa kedi minimal satu
orang untuk membantu.
Lomba Final IFT Big Game kali ini
dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada
pukul 16.00 WIB. Sebelum lomba dimulai
panitia IFT melakukan pendaftaran ulang
semua peserta lomba, sekaligus untuk
membagikan beberapa souvenir dari
IFT dan pihak sponsor Maguro, Kaizen,
Hinomiya dan Relix. Tiket lomba final Rp.1
juta/lpk ini pihak panitia IFT melepaskan
ikan sebanyak 1 ton (ikan rame dan ikan
super). Panitia IFT juga memberikan snack
pada pagi hari dan makan siang untuk
setiap lapaknya masing-masing 2 box.
Hadiah yang diberikan pada lomba
kali ini adalah uang tunai total seba|edisi #257 30
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nyak 21 juta dan doorprice peralatan
mancing sekitar Rp 5 juta. Lomba di
mulai tepat pukul 09.00, jalannya
lomba sungguh menarik, ini dapat dilihat dari cepatnya ikan rame yang naik
dan secara merata tersebar hampir
disemua lapak.
Ikan induk dengan berat di atas 2
kg mulai terangkat pada pukul 9.30
WIB membuat para peserta menjadi
lebih semangat untuk berkompetisi
dengan peserta lainnya. Mulai pukul
11.00 WIB acara doorprice dilakukan
sehingga menambah suasana semakin
semarak dan ramai. Karena doorprice
yang diberikan lumayan banyak, yaitu
sebanyak 15 doorprice dan dengan
harga bervariasi.
Hingga akhir lomba pada pukul 16.00
WIB mayoritas peserta menyatakan
puas dengan acara mancing kali ini
dan ikan juga makannya bagus. ’’Baru
kali ini mancing dapet ikan sebanyak
68 kg Mas,’’kata Om Temmy, peserta
lomba yang berasal dari Bekasi ini.lift

DAFTAR JUARA :
Juara Umum			

Hadiah						 Nama				

No. Lapak

Berat

Juara Induk 1

			

Rp 10 juta						 Bpk. Edo

14

4.21 kg

5 juta						 Bpk Yoga

10

3.96

Juara Induk 3

		

2.5 juta						 Bpk Daul

50

3.90

Juara Induk 4

		

Juara Induk 2

1.5 juta						 Yuwono

22

3.72

Juara Wil Ganjil

1 juta						 Om Temmy

27

68.09

Juara Wil Genap

1 juta						 H. Itang

40

31.15
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P

TEMPAT FAVORIT UNTUK

GALATAMA BAWAL
Pemancingan Teras Rimbun - Cibubur

emancingan Teras Rimbun,
Cibubur, merupakan pemancingan
Galatama Bawal yang menawarkan
tempat yang nyaman dan cocok ketika
para mania membawa anggota keluarga.
Dimana tidak hanya Pemancingan saja
yang ada. Melainkan terdapat pula
fasilitas lainnya.
Di Teras Rimbun sepintas ketika anda
melintasi Jalan Raya Jambore, tidak
nampak kolam yang terlihat dari luar.
Namun, siapa sangka ternyata di Teras
Rimbun menjadi tempat favorit bagi
para mania pecinta galatama bawal.
Ada dua kolam pemancingan, kolam
utama ialah kolam galatama bawal dan
kolam satunya merupakan kolam khusus
kiloan yang di fasilitasi dengan teduhnya
saung yang ada di pinggir kolam. Jadi
anda dapat menyertakan pula keluarga
untuk mancing bersama di tempat ini.
Untuk dapat mengikuti lomba di kolam
galatama bawal, para mania dikenakan
tiket sebesar Rp. 55 ribu. Jadwal lomba
regular dimulai sesi 1 pukul 14.00-16.00
wib, sesi 2 pukul 16.00-18.00 wib, sesi 3
pukul 20.00 -22.00 wib dan sesi 4 pukul
22.00-24.00 wib.
Sedangkan untuk malam minggu dia|edisi #257 32
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dakan paket dengan tiket Rp. 100 ribu,
dimulai pukul 20.00-23.00 wib. Jika
terdapat hari libur atau tanggal merah,
ada lomba dengan tiket Rp. 100 ribu,
lomba dimulai pukul 14.00 -17.00.
Pemancingan Teras Rimbun memiliki
68 lapak dan memiliki kedalaman 3
meter. Menurut Egi, kolam Teras Rimbun
memiliki total ikan sebanyak 40 ton.
“Untuk ikan terberat yang kita punya
berukuran 10 kg,” ujar Egi.
Peraturan kolam hampir sama pada
umumnya di kolam galatama bawal,
dimana penggunaan mata kail tidak
boleh menggunakan ruit, wajib dibuang/
potong. Untuk umpan yang boleh digunakan hanya ongol-ongol, mede dan
pelet.
Penggunaan kenur bebas, artinya
peserta diperbolehkan menggunakan
kenur nylon maupun PE. Informasi untuk
anda para mania yang gemar mancing
kiloan, untuk harga ikan mas, nila,
mujaer dan patin sebesar Rp. 35 ribu/
kg. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Anda juga dapat menikmati makan
yang berada di restoran Teras Rimbun.
lndi

Pemancingan Teras Rimbun
Jl. Raya Jambbore No.5, Cibubur,
Jakarta Timur
Egi: 0812 8343 636, Adil: 0859 2465 0692

Salah satu foto fasilitas yang terdapat di
pemancingan Teras Rimbun.
NDI
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WE ARE THE CHAMPIONS

MANCINGMANIA.COM

P

Hai para mania mancing, sudahkah
anda mengikuti kontes “We Are The
Champion” di website mancingmania.
com? Jika belum, jangan sampai ketinggalan dengan para mania mancing yang lain.
Submit foto, aritkel, komentar, maupun
tulisan unik anda dan dapatkan kesempatan
untuk menjadi salah satu pemenang kontes

“We Are The Champion”.
Selain hadiah yang menarik, kesempatan
untuk menjadi eksis seperti ketiga pemenang kontes “We Are The Champion periode
Nov – Des 2015” dibawah ini bisa anda
dapatkan.
Lalu tunggu apa lagi? Ikuti kontesnya
sekarang juga!

I

Efendi
Cover Story of The Month Desember 2015

a merupakan sosok pemancing senior yang memiliki kegemaran mancing sejak
kecil, dan ia juga yang memperkenalkan dan menyebarkan teknik serta informasi mengenai mancing laut di atas bagan. Sosok tersebut adalah Efendi, SH.
Beliau juga mengenalkan kepada pemancing untuk mencoba mancing di bagan,
juga mengajak para pemancing bagan untuk bersatu, dengan cara melakukan
kunjungan silaturahmi dari pintu ke pintu para sesepuh pemancing bagan. Beliau
pula yang menaikkan citra para pemancing sederhana di bambu tengah laut
manjadi pemancing yang sadar lingkungan, peduli sosial dengan rasa persaudaraan
yang tinggi. Tak segan-segan ia pun memberikan pengetahuan tentang tips and trik
memancing ikan di bagan, serta memberikan informasi teknologi sederhana saat
memancing di atas bagan.
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M

Mohamad Ahmad
Best Comment of The Month Desember 2015

engenal profil seorang bapak yang telah lama menggeluti dunia mancing.
Bapak Mohamad Ahmad, demikian nama beliau. Sejak kecil beliau sudah
hobi memancing...di laut Teluk Tomini sudah 40 tahun lhooo. Apabila beliau
mancing pakai perahu aja dengan mesin katinting, kadang pakai mesin tempel 40
PK. Spot mancing Teluk Tomini Sulawesi Tengah Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong. Di
wilayah tersebut banyak terdapat spot mancing hingga bisa membuatnya menjadi
bermalam di laut berdua bahkan bertiga teman.
Piranti pancing yang beliau gunakan handline saja, kadang menggunakan stick
juga, di kedalaman 40 -70 meter. Terkadang pakai GPS dan Fish Finder. Jadwal pergi
mancing dalam terkadang bisa 2 kali dalam sebulan, tergantung musim aja..biasanya
masuk bulan gelap dan bulan hari ke 13 -15. Ikan yang pernah didapatkan beliau
paling besar GT 25 kg dengan handline, sangat asyik dan menguras tenaga. Untuk
umpan yang digunakan, umumnya beliau menggunakan ikan kembung yang diiris dan
cumi-cumi/udang/ikan lajang. Jarak menuju spot mancing sangat jauh antara 5 -12
mil dari darat.
Ada beberapa tips yang beliau berikan untuk para mania mancing yang akan
melakukan trip di laut:
1. Siapkan dulu peralatan mancing anda yang akan digunakan saja biar tidak berantakan dikapal mancing.
2. Tentukan jadwal mancing anda sehari sebelum mancing dilokasi yang dituju.
3. Periksa mesin kapal dan bahan bakar yang cukup bila perlu dilebihkan kadang
kita pindah-pindah spot membutuhkan bahan bakar banyak.
4. Ajak teman mancing yang tahu lokasi spot mancing.
5. Perbekalan dan air minum yang cukup, haruslah dibawa.
6. Jangan lupa membawa mantel hujan dan mantel dingin bila bermalam.
7. Bawalah jangkar lebih dari satu untuk menjaga jangkar putus.
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8. Pelampung juga perlu dibawa bila perlu jerigen besar yang akan diikat di kal atau
perahu.
9. Sebaiknya memancing diwaktu libur atau hari sabtu pagi jam 7 pagi hingga hari
Minggu siang , 2 x 20 jam, dua hari bila bekal cukup dan umpan bisa ambil di
dekat bagan nelayan.
10. Handphone sebagai alat komunikasi pun harus dibawa dan bila perlu radio panggil. Beri tahu keluarga setiap saat lewat telepon atau sms bila sedang mancing
agar keluarga merasa tenang menunggu anda pulang membawa ikan yang banyak
11. Jangan lupa berdoa dan sholat walau sedang mancing, air laut bagus untuk
wudhu.
12. Tak ketinggalan obat-obatan khususnya buat anda.
13. Peralatan pisau, parang juga perlu dan juga gancu ikan..jaga-jaga bila dapat ikan
yang besar.
14. Sempatkan beristirahat saat menjelang sore..sebab waktu malam sensasi mancing makin hot..ikan besar..pada lapar. Apalagi menjelang subuh jam 4-6 pagi..
siapkan umpan besar...untuk narik. Gunakan kail ukuran untuk 30 lb - 80lbs.
15. Untuk mata pancing no.5 - no.14 sediakan secukupnya dan ladung timah berbagai
bentuk dan kili-kili secukupnya.
16. Perbanyak minum menjaga dehidrasi yaaa..perut selalu diisi jajanan.. yang baik
bawa pisang lhooo...
17. Satu lagi sering mutar musik atau radio menambah asyik juga agar tidak jenuh...
lampu let penerang dan lampu kelap-kelip dipasang untuk menjaga tanda dengan
nelayan lain usahakan mancing ada teman perahu lain disekitar kita jauh lebih
baik.
18. Bila hujan dan angin kencang sebaiknya mencari perlindungan dekat pulau atau
batu dangkal untuk berlindung.
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B
Ahmad Maulana
Best Comment of The Month Desember 2015

erawal sejak kecil sekitar umur 10 tahun, saya sering ikut bapak saya
untuk mancing gabus di daerah rawa. Saya ingat waktu itu, cuma dengan
memakai bambu, senarnya bukan senar nilon atau PE, tapi cukup dengan
benang sol itu modal berangkat mancing, lalu ditambah kail dan kodok hidup,
bisa juga bawa hasil berupa ikan gabus. Karena kebiasaan memancing sejak
kecil itulah akhirnya saya jadi suka mbolang blusukan ke daerah rawa. Hobi
masa kecil itu rupanya terbawa hingga sekarang. Kesukaan dalam memancing
itu seperti menjiwa dalam diri saya, sampai-sampai saya yang sekarang lebih
terfokus mancing.
Kalau dulu saya cukup puas dengan bermain di daerah rawa, saat ini saya
lebih suka menjalankan hobi mancing di laut, karena jenis ikan di laut lebih
banyak dan lebih besar-besar ukurannya dibanding di daerah rawa ataupun
kolam. Selain karena jenis ikannya, ada kepuasan tersendiri karena saat telah
berada di laut adrenalin lebih terpacu, itu terasa sejak kapal mulai melaju
dan kena ombak.
Ilmu mancing pertama saya yah dari bapak saya yang sudah mengenalkan
dunia memancing. Saya tidak berhenti belajar untuk mengetahui teknikteknik memancing, seiring perkebangan jaman, saat ini teknik mancing bisa
saya pelajari dari Youtube dan ditambah dengan adanya majalah -majalah
yang meliput dan berbagi pengalaman. Banyak hal-hal baru dan kreatif yang
saya temukan. Mengenai piranti pancing yang saya gunakan, perlengkapannya
tergantung lokasi dan target ikan yang akan sayabdapatkan saat trip, standarnya sih pakai reel spining 4000 dan joran yang lebih lentur agar sensasi lebih
berasa.
Saat mancing di laut awalnya saya lebih suka menggunakan umpan hidup
seperti udang, ikan tembang dan lain-lain. Namun setelah merasakan sensasi
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menggunakan umpan mainan/lure seperti minnow, jig dan popper. Akhirnya
saya lebih terbiasa dan lebih suka menggunakan umpan mainan.
Ada beberapa spot mancing yang sering saya kunjungi, seperti di kepulauan
seribu dan Pelabuhan Ratu. Bagi para mania mancing, untuk spot di kepulauan
seribu saya lebih rekomendasikan spot sekitar Pabelokan. Sedangkan untuk
spot di Pelabuhan Ratu saya merekomendasikan spot Karang Deet Cisolok.
Mengapa saya rekomendasikan spot tersebut? karena air di kedua spot ini
masih bagus dengan arti tidak banyak tercemar, terumbu karangnya masih
terjaga. Sehingga ikan kecil yang menjadi makanan ikan besar masih melimpah
di spot-spot ini.
Kalau ditanya mengenai sensasi yang paling berkesan saat saya berkegiatan
memancing adalah 5 detik pertama saat umpan disambar ikan. Jantung saya
terpacu sampai senangnya minta ampun...! Adalagi sensasi lainnya, yaitu
ketika menikmati perlawanan ikan dan bertambah bahagia saat ikan berhasil
ditaklukkan.
Menjalankan hobi mancing terutama saat di laut memang menyenangkan,
namun saya tetap harus memperhatikan keselaat diri. Beberapa tips dan saran
dari saya untuk para mania agar selalu membawa jaket pelampung, obat-obatan dan makan yang cukup agar kegiatan yang bertujuan happy tidak berakhir
duka atau sakit. Tips kedua adalah pilih spot yang banyak pemancing datangi,
karna spot itu biasanya memiliki potensi yang lebih bagus. Dan untuk tips yang
terakhir, pilih lah kapal dan kapten yang mengerti situasi dan kondisi spot
tujuan kita memancing.
Semoga ketiga tips di atas bisa membuat perjalanan trip mancing anda
menjadi lebih nyaman dan percaya diri. Selebihnya tinggal tergantung faktor
keberuntungan kita masing-masing :) Salam.
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D

Agus Suyanto
Best Forum of The Month November 2015

ikala trip mancing tidak saya jalani, ada hal lainnya yang biasa saya lakukan
bersama teman-teman komunitas mancing, yaitu Ngopi bareng. Mengenai
lokasi ngobrol dan ngopi bisa dilakukan di sebuat toko pancing, atau pun di
rumah salah seorang teman. Saat-saat seperti ini kami gunakan untuk saling bersilaturahmi sambil menambah wawasan tentang mancing.
Tidak jarang pula, dari kegiatan ngumpul jadi ada rencana untuk trip mancing
bareng. Memancing setiap bulannya sering saya lakoni. Kalau cuaca di laut lagi baik,
iseng-iseng casting gabus atau toman. Jika bulan puasa tiba beralih pada mancing
empang sambil buka bersama. Ketika ditanya, apakah pergi memancing ada kendalanya...saya merasa kendala saat ini adalah untuk mendapatkan pemandu yang
kapabel, perlu pengaturan waktu dan anggaran.
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SIMPUL

S

alah satu jenis teknik simpul kali ini
memiliki kelebihan uji coba kekuatan
tes senar, yang pertama pada kisaran
95 persen atau lebih dan 65 – 70 persen dari
kekuatan senar. Simpul jenis ini merupakan
tipe ke-1.

1.

2.

Masukkan ujung senar
melewati lubang mata
kail kemudian buat
lilitan/ loop mengitari
batang kail seperti
pada gambar

Masukkan kembali
ujung senar melalui
lilitan/ loop tadi
sehingga terbentuk
loop kedua

4.

3.

Kemudian tekuk
kembali agar dapat
melewati lilitan
awal sehingga
terbentuk loop
ketiga. Bentuk
ini selesai dengan
melewati ujung
senar pada loop
kedua

Simpul terbentuk dengan menarik
ujung senar. Simpul yang tertutup
kemudian digeser tarik ke arah atas
hingga di mata kail.

SIMPUL LEADER COMPACT 1

SIMPUL SEDERHANA DAN KUAT
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UMPAN

L

ive bait atau umpan hidup sangatlah dibutuhkan untuk para mania pecinta wild fishing. Tanpa live bait mungkin kurang pas
atau kurang bumbu jika anda hendak pergi memancing wild fishing. Anda dapat membeli langsung umpan live bait atau mencarinya di lokasi anda memancing.
Berikut umpan yang dapat anda beli atau cari untuk menunjang wild fishing. Umpan alternative juga layak anda bawa untuk
menambah varian umpan ketika umpan live bait tidak disambar ikan buruan.
1. Cacing, anda dapat membeli di toko pancing atau mencari
di lokasi anda memancing. Sangat mudah untuk di dapat.
Penggunaan umpan cacing dapat menggoda ikan lele, mujaer,
gurame, dan bawal.

4. Jangkrik dan Ulet, anda dapat membeli di toko pancing atau
toko burung ataupun mencari di lokasi mancing (jika memungkinkan). Penggunaan umpan jangkrik dan ulet dapat menggoda ikan lele, mujaer, gurame, dan bawal.

2. Kroto, anda dapat membeli di toko pancing atau mencari di
pohon besar dimana semut rangrang bersarang. Penggunaan
umpan kroto dapat menggoda mujaer, red devil, betok,
sepat, dan beunteur.

5. Umpan alternative, jenis umpan alternative yang dikategorikan oleh Mancing Mania (MM) ialah umpan roti dan pelet.
Kedua umpan ini bisa menjadi alternative umpan ketika
umpan live bait tidak mendapatkan sambaran. Penggunaan
umpan roti dan pelet dapat menggoda ikan lele, mujaer,
gurame, patin, ikan mas, dan bawal.lndi

3. Ikan mas berukuran kecil, anda dapat membeli di toko ikan
ataupun mencari dilokasi mancing (jika memungkinkan).
Penggunaan umpan ikan mas kecil dapat menggoda ikan
gabus, gabus bloso (gabus malas), dan toman. Bisa di kocer
atau sebagai umpan dasar.

LIVE BAIT & UMPAN ALTERNATIF

UNTUK WILD FISHING
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TIPS & TRIK

TIPS SUKSES MANCING

WILD FISHING

U

ntuk bisa sukses mancing wild
fishing banyak faktor yang harus
dipahami oleh para mania pemula.
Pasalnya banyak kesuksesan yang biasa
dilihat pada report mancing dari club
mancing yang ada, namun prakteknya
butuh perjuangan keras agar trip berjalan
sukses.
Untuk para mania yang berdomisili
di Riau, tips dan trik dari Fadli dapat
menjadi referensi. Menurutnya spot di
Riau yang banyak didatangi para mania
ialah area sungai, anak sungai, kanal atau
danau.
Untuk target ikan predator yang bisa di
dapatkan mulai dari toman, kerandang,
jalai, gabus, hampala, mahser, lais tembiring, tapah, dan arwana. Sedangkan untuk
jenis ikan lainnya yang bisa diperoleh
ialah ikan patin, baung, gesso, selais,
gurami, dan udang.
Setelah mengetahui jenis ikan tangkapan, barulah para mania dapat menye-

suaikan piranti pancing yang pas untuk
digunakan. Pada dasarnya jenis piranti
untuk mancing jenis ikan alam liar hampir
sama saja untuk diterapkan di wilayah
Sumatra lainnya maupun wilayah Indonesia lainnya. Tinggal dari teknik mancing
saja yang harus disesuaikan, karena
piranti Baitcast belum tentu cocok untuk
mancing dasar dengan ikan buruan seperti
patin dan udang. Seperti Wiwim yang
mengatakan pada Mancing Mania (MM).
Pilihan tepat piranti pancing menjadi
faktor penting untuk sukses mancing wild
fishing.
Seperti jika menggunakan teknik casting, sudah pasti ril BC yang memumpuni
untuk meladeni fight dengan ikan buruan,
lalu pilihan rod dengan panjang 160
hingga 210 dengan kekuatan 20-30 lb atau
medium tapper.
Penggunaan ril spinning dengan kelas
3000 hingga 4000 dan joran kelas 20-30 lb
atau medium tapper sudah cukup untuk

menjadi senjata andalan untuk dibawa
wild fishing. Selanjutnya ialah pemilihan
lure. Lure dengan floating dan sinking
juga menjadi idola lure yang digunakan
para mania dan mesti disiapkan beberapa
cadangan dalam tool box mancing.
Untuk pemilihan top water dapat
menggunakan soft froggy, baik yang
menggunakan blade atau tidak. Froggy
menjadi best killers untuk memancing
gabus dan toman. Ketika anda membutuhan umpan live bait, penggunaan cacing,
kroto, jangkrik dan anak ikan mas bisa
menjadi pilihan untuk anda kaitkan pada
mata kail.
Gunakanlah asesoris mancing yang berfungsi untuk melindungi diri anda. Seperti
live vest, sepatu booth, topi, kaca mata,
sarung tangan, jas hujan dan lainnya.
Wanda menyarankan bagi para mania yang
sering wild fishing, bahwa safety first
wajib diutamakan.lndi
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BEDAH PIRANTI

LURE MAGURO ZACCO DAN AMBASSIS

ROD FORD SINISTER

ure keluaran Maguro ini merupakan lure yang di pergunakan untuk mancing saltwater maupun freshwater, Lure
Maguro Zacco dan Ambassis terbuat dari bahan fiber glass,
type dari kedua lure ini sinking dan floating. Dengan bentuk
model yang menyerupai ikan kecil serta berbagai macam warna,
Rp. 35.000.ldp

oran ini keluaran terbaru dengan style handle
yang berbeda. Terbuat dari bahan carbon, dan
terdapat beberapa cincin ada yang 8 dan 9
cincin tergantung pada ukuran. Harga dari joran ini
berkisar Rp. 1.400.000.lsmg

L

J

Zacco
Ambassis

Model Number			

Line PE

RFSN 632/5925 - LJ

0.8 - 2.0

RFSN 732/6925 - LJ

1.0 - 2.0

ULTIMATE TORNADO

Model Number			

Berat (g)		 Type

Maguro Zacco			

15		 Sinking

Maguro Ambassis		

6		 Floating

S

enar monofilament Ultimate Tornado terbuat dari bahan 100 % nylon copolymer, senar ini begitu lembut dan kuat, serta dapat digunakan untuk mancing
freshwater maupun saltwater. Harga senar ini kisaran Rp. 5.000/pcs.larp

Model

ROD EXORI CATERPILLAR.

			

weight/length

size range/diameter

Ultimate tornado		

100 m				

0.16,0.18,0.20,0.22,0.25,0.28,0.30,0.33,0.35,0.40,0.45,0.50

K

embali Exori mengeluarkan produk terbarunya yaitu Rod Exori Caterpillar yang khusus dibuat untuk para mania yang menyukai tantangan mancing wild fishing, joran
antena ini begitu kuat dan lentur, serta terdiri dari 4 buah cincin dan terbuat dari
bahan carbon dengan model section pendek sehingga praktis dan mudah dibawa. Tersedia
berbagai macam ukuran serta warnanya yang menarik, Rp.130.000.lrn
Model

			length (cm)								

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

No. of Secetion
One section
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INFO PRODUK

LIFE JACKET AUTO G TECH

K

embali merk G tech memperkenalkan produk untuk keselamatan dilaut apabila
terjadi suatu musibah ketika kita mancing dengan model yang automatic inflatable, bladder and outer bag comes with bright color, reflextive tape bright in the
dark, Rp. 1.450.000.larp
Model Number		 Weight		

Color

Life Jacket Auto 80 - 100 kg

Blue, Green, Yellow

SEBILE BULL MINOW

S

ebile Bull Minnow memiliki aksi yang luas, umpan minnow mengambang yang ideal disaat memancing Ikan Bass yang aktif. Bull Minnow
juga dirancang untuk menjadi serbaguna. Untuk harga minnow ini
kisaran, Rp. 90.000.lsmg
Model Number				

Berat (g)		

Type

Bull minnow 4 dan 5		

14,21 g 		

Floating

SENAR MAZIORA

S

enar Maziora monofilament ini dibuat untuk pemancing freswater, terbuat dari bahan
nylon yang berkualitas tinggi menjadikan senar ini tidak mudah kusut atau keriting. Ukuran yang tersedia untuk senar ini 2, 2.5,3,3.5,4, Harga Rp. 55.000.ldp

Model

Weight/length		

Size range/diameter (mm)

Maiziora

150 M

0.26,0.28,0.30,0.35
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LUBUK

SPOT PRIMADONA

CASTING IKAN PREDATOR

Danau Cirata

B

elakangan ini Danau Cirata boleh
dibilang menjadi spot primadona
untuk kastinger jawa barat khususnya. Karena banyaknya ikan predator
di danau ini seperti toman, gabus, dan
hampala yang berukuran besar dalam
satu titik spot dan sudah banyak pula
report di social media seperti Facebook
tentang ikan hasil tangkapan kastinger di
danau ini.
Dengan banyaknya para pemancing
yang datang ke Cirata secara langsung
atau tidak langsung ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar
danau khususnya para pemilik perahu
dan warung. Cukup dengan membayar
sebesar 200-400rb pemilik perahu siap
mengantarkan para pemancing ketitik
spot yang diinginkan atau mau landbase
juga bisa.
Tanggal 31 oktober sekitar jam 7 pagi
Wawan webe dan edi sudah di spot
dengan memilih landbase di pinggiran
danau, tanpa butuh waktu lama jumpfrog yang di pakai Wawan webe mendapatkan sambaran keras tapi sayang sekali
ikan mocel begitu juga dengan sambaran
berikutnya ikan berhasil meloloskan diri
alias mocel untuk yang kedua kalinya.
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Tidak ingin kehilangan buruannya
Wawan mengganti jumpfrog dengan
popper 9 cm dengan harapan ikan tidak
mocel lagi dan benar saja dalam beberapa menit Poppernya mendapatkan sambaran dan toman pun berhasil landed.
Seperti tak mau ketinggalan jumpfrog Edi pun di sambar penghuni Danau
Cirata, strike..toman hook up dengan
sempurna, entah karena banyaknya
toman di spot itu atau memang toman
yang sedang lapar dalam beberapa menit
saja wawan berhasil mendaratkan toman
keduanya dengan jumpfrog begitu juga
dengan edi yang ikut menyusul dengan
strike toman lagi, kurang lebih satu jam
mereka berhasil landed 4 ekor toman.
Bukti keganasan penghuni Danau Cirata
bukan hanya toman saja, bahkan seekor
gabus pun menyambar popper ukuran
9 cm milik Wawan dan berhasil di ajak
foto bersama dan dalam waktu kurang
satu jam 3 ekor gabus berukuran besar
mereka dapatkan hingga total dalam
setengah hari kasting aja mereka sudah
landed 4 toman dan 3 gabus tentunya
dengan mocel belasan kali.
Buat para kastinger yang ingin menjajal spot Cirata pastikan perlengkapan

tacklenya dan segala jenis lure dalam
kondisi “prima” agar tidak mengecewakan saat sedang fight dengan ikan.
lirwan chika

Foto bersama hasil strike ikan gabus ukuran
jumbo penghuni danau.
IRWAN CHIKA
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USAHA

USAHA PLAMPUNG

OMZET RATUSAN JUTA

Zifa Jaya Fishing

K

etekunan dalam menjalankan usaha
nampaknya berhasil dilakukan oleh
Zifa Jaya Fishing. Mengawali usaha
dari usaha milik orang tuannya, kini Zifa
Jaya Fishing bisa Mandiri untuk menjalankan usaha dibidang mancing.
Ialah bengkel bubut kayu, yang menjadi
cikal bakal usaha asesoris mancing yang
ditekuni oleh Zifa. Sholihin selaku pemilik
mengatakan, bahwa usahanya sudah
berjalan 10 tahun yang lalu, berawal dari
bengkel bubut kayu lalu mencoba peruntungan dengan membuat plampung yang
biasa digunakan sebagai alat pendeteksi
pancing ketika umpan di makan ikan.
Kini usaha tidak hanya sebatas plampung dari bahan bulu merak saja yang
dibuat oleh Zifa Jaya Fishing, setelah
genap berusia 6 tahun berbagai variasi
plampung mulai dicobanya. Ada yang
terbuat dari bahan kayu & busa dan
berlanjut pada produksi spul kayu, korang

dan cagak yang biasa digunakan untuk
alas atau tatakan joran.
Plampung yang diproduksinya pun
modelnya sangat beragam. Sholihin
menuturkan kepada Mancing Mania (MM)
bahwa plampung kayu buatannya memiliki
30 model yang berbeda, belum lagi untuk
model bulu merak dan busa.
Selain perbedaan model, ada juga
ukuran panjang dari plampung. Tinggal
tergantung para mania ingin atau gemar
memakai ukuran yang panjang, sedang
atau kecil. Untuk distribusi produk, Zifa
mengandalkan sales untuk menyebar
produk buatannya.
Taukah anda jika omzet dari bisnis ini
membuat anda tergiur, ya..omzet perbulan yang didapatkan oleh Zifa Jaya Fishing
tembus hingga Rp. 100 juta perbulannya.
Wow, luar biasa. Angka terbesar disumbang oleh penjualan plampung.ndi

Toko Zifa Jaya Fishing
Sholihin : 0813.17728701 (Sukabumi)
0821.13878717 (Jakarta)
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BELANJA

MELAYANI ECERAN, GROSIR

MAUPUN ONLINE

Aneka Raya Pancing Kemenangan

T

oko pancing yang berada di pusat
perdagangan asemka serta dekat
dengan stasiun kota dan dekat pusat
perdagangan glodok, toko ini terletak
dijalan kemenangan tiga, menempati ruko
seluas 4x15 meter yang terdiri dari 4 lantai
ini. Toko yang baru saja selesai direnovasi
terlihat begitu mewah dan ekslusif, menjual berbagai piranti pancing baik freshwater maupun saltwater. Produk yang dijual
meliputi Shimano, Exori, Relix, Maguro,
Ultimate, Awashima, Quarrow dan lain lain. Serta ruang pajang yang tertata rapi
sehingga memudahkan pengunjung untuk
melihat dan membeli, serta harga yang
ditawarkan ditoko ini ada yang termurah
sampai yang termahal sekalipun, umpan
yang tersedia ditoko ini hanya umpan palsu
tidak menjual umpan essen, timah ataupun
pellet. Hari Senin-Jumat showroom buka
mulai pukul 08.00-16.30 sedangkan hari
Sabtu showroom buka dari pukul 08.0016.00. Toko ini melayani pembelian secara
ecer maupun grosir.lmm
Toko Aneka Raya Pancing Kemenangan
Jl. Kemenangan tiga no.114B
Dekat pangkalan Bajaj Jakarta Barat
Telepon (021) 625 4576
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PERNIK

MANCING UNIK DENGAN BOTOL
PLASTIK BEKAS

Biasanya orang mancing menggunakan mata pancing (hook)
berupa kait baja berbentuk setengah jangkar. Namun di
Pantai Marina Semarang, saya menemukan beberapa orang
sedang memancing ikan belanak dengan cara berbeda. Di
ujung pancing tidak terpasang hook, tetapi tergantung botol
plastik bekas larutan penyegar. Jangan-jangan sang ikan
sedang panas dalam! He he..
Botol plastik bekas kemasan larutan penyegar yang tergantung di ujung senar pancing ini tentu saja bukan obat panas
dalam buat ikan, tetapi adalah piranti penjebak ikan. Botol

diisi dengan umpan agar ikan tertarik untuk masuk ke dalamnya. Begitu ikan masuk, sang pemancing segera menariknya …
strike!lberbagai sumber
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RAGAM
Pemandu Mancing

BINUANGEUN

TANJUNG PASIR

l

Awang: 0815 1461 9512 / 70280513
GPS, FF, Dapur, WC.
l T. Fajar: 0818828526 (www.fishing-mancing.com)
P13,5 M & L2M Mesin 40Pk x 2, GPS, FF, WC.
l Bule: 0857 1153 9299/ 0856 9344 0788
l

PLTU ANCOL
l
l

Km.TDJ 1 : Kapten Adul 0858 1024 8735
Km.TDJ 2 : KaptenTono 0815 1416 7050

MUARA BARU
l

Ocim : 0878 8131 4960

Info Klub Mancing
1. Kamifc, Jl. Lodan Raya Ancol Komp. Lodan Center Blok
K No. 5-7 Jakarta Utara Telp. (021) 691 0050.
2. Maguro Fishing Team (MFT), Komp. Sentra Latumeten
Jl. Prof Dr. Latumeten No.50 Blok C 23/24 Telp +6221
56975501.
3. IFT Member komp.sentra latumeten jl. prof. dr.
latumeten no. 50 blok aa 24 telp (021) 5694 2504.
4. Mancing Bagan Mania, Jl. Raya Pasar Kemis RT 007/07
(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang.
5. Mancing Lestari Fishing Club (MLFC) komp.taman
hidup baru blok III no.82 Pademangan Barat, Jakarta
Utara telp 0821 1133 3332.
6. Jakarta Fishing Club Jl. T no.7 rt 04/10 kebon baru /
tebet/jakarta selatan telp (021) 828 25 71/ 0813 8979
7819.

Km. Jagat dan Surya 2 : Uus 0852 1939 2944

PANARUKAN SITU BONDO
l

Pak To: 0852 5765 9860

BANDAR LAMPUNG
l

Km Berdikari: Johan 0812 726 5522

Info Lomba Mancing
1. Mancing dan Ngubek Empang Bareng Jak Angler.
tanggal 31 Januari 2016, dilaksanakan di rawa
bokor titik m 1, untuk info lebih lanjut para mania
dapat mengunjungi halaman facebook komunitas
jak angler.
2. IFT friendship harian. tanggal 07 Februari 2016
kolam harian kabeda tiket Rp.220.000 lapak
50,hadiah uang tunai. pendaftaran hubungi (021)
569 42504/ 0812 971 4578.
3. Lomba Galatama Patin IFT. tanggal 21 Februari
2016, tiket Rp 500.000 lapak 46 di pemancingan
Tambok Lobu jam 14.00 - 19.00, hadiah uang tunai.
pendaftaran hubungi (021) 569 42504/ 0812 971
4578
4. Trip Go Strike pulau Tunda. tanggal 14 Februari
2016, pendaftaran hubungi Dp Gunung sahari telp
(021) 645 9649,645 9638.
5. Kopdar MFT Maguro Pasiran Jogya. tanggal 21
Februari 2016, pelaksanaan di Pantai Pandansari
desa Sanden, Bantul Jogjakarta.

Info Kolam Pemancingan
KOLAM GALATAMA
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 CibuburCiracas Jakarta Timur telp 0812 8343 636.
www.sm-group.co.id
www.pusatpancing.co.id
www.anekarayapancing.com
www.kaizen-fishingproducts.com
www.maguro-fishingproducts.com
www.indonesiamemancing.com
www.duniapancingindonesia.com
www.okepancing.co.id
www.pancingbersama.com

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING
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ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

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

LOMBA MANCING DAN

NGUBEK KOLAM

Sejati FC

M

engawali kegiatan memancing di
tahun 2016, Sejati FC mengadakan
mancing plampung ikan mas di
Pemancingan Kabeda, Depok. Event Sejati
Cup 2 berlangsung hari Minggu, 10 Januari
2016. Acara sendiri dimulai pukul 08.00
hingga 15.00 WIB.
Sejati Cup 2 mendapatkan sambutan
antusias oleh para anggota Sejati FC,
sejak di umumkannya event ini para
anggota langsung mempersiapkan strategi terbaik. Penilaian lomba dinilai dari
jumlah tangkapan yang di dapat, lalu
dibuat hitungan point sesuai aturan yang
telah disepakati.
Sesaat sebelum hari H, tim Sejati
melakukan pembentukan tim dengan
membuat kopdar sederhana dan pada
kopdar yang dilakukan rencananya event
Sejati Cup 2 akan dibuat beberapa seri.
Sejati Cup 2 yang diadakan di Kabeda ini
menjadi seri 1 dari rencana yang akan
digelar hingga 3 atau 4 seri.
Seri 1 ini tidak hanya agenda mancing
saja yang menjadi perlombaan oleh para
anggota Sejati. Melainkan acara ngubek
ikan dengan menggunakan serokan juga
akan meramaikan Sejati Cup 2. Pukul
07.00 wib, para peserta sudah mulai ber|edisi #257 60

WARTA CLUB
datangan untuk melakukan daftar ulang.
Setelah 20 peserta melakukan daftar
ulang, panitia mulai mengundi lapak.
Begitu aba-aba dimulai, peserta mulai
mengayun joran masing-masing. Peserta
mulai menaikan ikan mas, kolam tanpa
blower tengah menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta.
Di tengah-tengah lomba, panitia
melakukan pengundian doorprice. Hebatnya, tiap peserta mendapatkan doorprice.
Mulai dari tackle box, tas pancing, kaca
mata dan asesoris mancing lainnya.
Hingga lomba mancing selesai, keluar
sebagai juara ikan terbanyak 1 ialah Dito
dengan banyak ikan 17 ekor. Berhak atas
Smartphone Android.
Posisi kedua diperoleh Wali dengan
14 ekor, mendapatkan joran Maguro.
Juara ketiga didapat Onik 2 dengan 12
ekor, mendapatkan joran Maguro. Juara
keempat didapat GK dengan 11 ekor,
mendapatkan Tas Pancing Cordial. Juara
kelima didapat Akang dengan 9 ekor,
mendapatkan Tas Pancing Cordial dan
juara enam didapat Anjas dengan 8 ekor,
mendapatkan Reel Cordial.
Setelah adanya pengumuman pemenang
mancing, panitia melanjutkan acara

ngubek kolam. Para peserta yang telah
bersiap dengan serokan langsung turun
ke kolam. Waktu ngubek yang diberikan
panitia ialah 30 menit.
Juara ngubek 1 diperoleh Supri dengan
banyak ikan 11 ekor, berhak atas Smartphone Android. Juara 2 didapat Hadi KW
dengan jumlah ikan 10 ekor, berhak atas
Tas Pancing Cordial dan juara 3 didapat
Salmin dengan jumlah ikan 6 ekor, berhak
atas Tas Pancing Cordial.lndi

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