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Kenali Lebih Dalam
Tehnik Surf Casting
Rasakan Trip Luar Biasa
di Sarang Mama Dogie

NGE-WILD BARENG
DI SPOT UJUNG KULON
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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Senang rasanya kami hadir kembali setelah libur panjang hari raya Idul Fitri 1437 H yang lalu. Rutinitas sehari-hari pun kita jalankan kembali. Dibeberapa kolam pemancingan baik galatama, harian maupun kiloan serta para komunitas mancing laut pun sudah
mulai mengadakan event, trip maupun tournament.
Biasanya setelah merayakan lebaran bersama sanak saudara, para komunitas ini mengadakan acara halal bi halal dengan komunitas lainnya disalah satu tempat yang sudah direncanakan sebelumnya. Melihat situasi cuaca sekarang ini yang tidak menentu dan
situasi laut yang terkadang ombak terlihat normal tiba-tiba meninggi, tidak menyurutkan para mania mancing untuk tetap menggoda
si penghuni perairan tawar maupun laut.
Pada edisi kali ini kami akan berbagi cerita dan artikel mengenai trip rumah monster, gathering ramadhan ARP with community,
umpan galatama lele, ikan talang-talang, mancing belanak, serta pojok kampus dengan bahasan pentingnya coating pada senar
braided PE dan masih banyak lagi… Dan tidak ketinggalan kalender mancing untuk panduan para mania melaut.
Salam strike
Redaksi

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Indigo. 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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FOKUS

KENALI LEBIH DALAM

TEHNIK SURF CASTING

S

urf casting atau beach casting merupakan tehnik casting yang dilakukan
di pinggir atau tepi pantai dengan
cara melempar umpan sejauh mungkin.
Mancing surf casting bisa dilakukan
bersama keluarga karena mancing ini
murah, santai, dan menyegarkan pikiran.
Perbedaan yang dirasakan jika akan
mancing surf casting adalah ketika kaki
melangkah kedalam air dan menatap
hembusan ombak. Kenikmatan itulah yang
yang tiada tandingannya.
Sebaiknya mancing surf casting dilakukan dengan kondisi alam terbuka untuk
memudahkan pemancing melempar
umpan dan menghindari tersangkutnya
kenur di ranting pepohonan,.
Untuk melempar lebih jauh, para mania
bisa casting sambil berlari kearah laut
atau melangkahkan kaki masuk kedalam
air, jika merasa lemparan sudah meyakinkan umumnya pemancing mengulur sambil
menepi ke pinggir pantai.
Untuk mancing surf casting pilihlah
pantai berstruktur landai yang mempunyai bagian dasar yang landai lalu turun
dengan curam ke kedalaman.
Getaran joran yang terasa aneh menandai ikan sudah hook up, maka segera
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sentakkan joran dengan keras agar mata
kail menancap sempurna di mulut ikan.
Apabila para mania berencana untuk
mancing surf casting, sebaiknya perhatikan beberapa hal dibawah ini :
1. Lakukan survey ke lokasi yang dituju
untuk mengenal pola ombak dan struktur
dasar pantai yang menjadi jalur aktifitas
ikan.
2. Amati pola ombak dan gelombang
dari tempat yang lebih tinggi. Beting atau
dataran pasir dasar pantai akan terlihat
hijau muda, air yang dalam akan berwarna
hijau tua sampai biru. Ceruk dan lubang
pantai akan berwarna biru atau lebih tua
dan terdapat gradasi warna. Warna hitam
atau coklat harus diwaspadai, karena
tidak ada gradasi warna pada tepinya yang
mencerminkan adanya karang dasar pantai
ataupun kerumunan ikan.
3. Perhatikan struktur dasar pantai.
a. Cerukan merupakan struktur
dasar pantai yang bentuknya memanjang
sejajar dengan bibir pantai atau langsung menghujam dari dasar laut menuju
pantai.
b. Beting atau dataran pasir dasar pantai yang bisa kita ketahui dengan melihat
dimana gelombang besar berjalan atau

juga dengan memperhatikan gelombang
yang tiba-tiba mengeluarkan buih atau
gelembung akibat arus laut yang terbentur beting atau dataran pasir yang
membatasi daerah pantai yang dangkal
maupun dasar laut yang dalam.
c. Tanjung pasir merupakan hamparan
pasir dari pantai yang menjorok secara
meruncing ke arah laut.
d. Parit pasir merupakan struktur pergerakan ikan yang menuju lubang pasir/

Aksi para surf caster yang beramai-ramai
melakukan casting.
MM
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ujung ceruk diantara dataran pasir yang
ada dekat pantai.
4. Para mania bisa mengamati pola
gelombang dan ombak mulai dari awal
terbentuknya sampai menghilang di
tepian pantai dengan teropong dan amati
selama 30 menit.
a. Gelombang dari tengah laut yang
berjalan ke pantai dengan kekuatan yang
besar akan pecah menjadi ombak, kejadian itu menandakan gelombang telah
menghantam dataran pasir atau beting
pasir.
Apabila tetap pecah sampai ke bibir
pantai menandakan tidak ada ceruk
dilokasi tersebut namun jika pecah maka
akan terbentuk gelombang kedua yang
ketinggian dan kekuatannya berkurang
lalu gelombang kedua juga akan terpecah
kembali yang menunjukkan terdapatnya
ceruk dibawah gelombang kedua.
b. Hal yang perlu diperhatikan untuk
menghindari beberapa kesalahan yang
terjadi saat surf casting :
- Hindari memilih lokasi pantai yang
hanya memiliki satu pola gelombang dan
ombak berkejaran dari ujung ke ujung
yang menunjukkan tidak terdapatnya
ceruk pantai.

- Untuk memburu ikan di pantai pilihlah
waktu menjelang sore, malam atau awal
pagi hari.
- Latih dan asahlah ketajaman insting
dan mata melalui pengalaman untuk
dapat membedakan ombak yang saling
berkejaran dan terdapatnya gelombang
diantara ombak.
- Gunakan jaket pelampung dan sepatu
karet serta hindari memakai baju longgar
- Gunakan rig & sinker yang sesuai
untuk membuat umpan bisa berjalan

Aksi surf caster saat melakukan casting
melawan derasnya ombak.
MM
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Aksi surf caster saat melakukan casting
melawan derasnya ombak.
MM

bebas mengikuti arus didalam ceruk guna
memperbesar peluang dihantam ikan.
- Memancinglah disaat arus pantai tidak
terlalu kuat.
- Gunakan berley dalam sangkar dan
biarkan terendam ombak untuk mengundang ikan datang.
- Pastikan tali utama tidak terkena
hantaman ombak karena dapat menyeret
umpan kembali ke bibir pantai. Gunakan
joran yang panjang dan main line setipis
mungkin untuk menanggulanginya.
Jenis umpan yang digunakan saat mancing surf casting yaitu undur-undur yang
merupakan umpan adalan. Undur-undur
terdiri dari 3 jenis :
1. Undur-undur beton yang bentuknya
seperti nangka
2. Undur-undur caping yang bentuknya
oval lebih besar dan agak pipih seperti
caping petani.
3. Undur-undur kethek yang paling pipih
diantara kedua jenis tersebut di atas,
karena undur-undur kethek kaki-kakinya
yang membuka kearah luar.
Umpan lain yang biasa dipakai cacing
laut, udang kupas irisan ikan atau cumi.
Untuk mancing surf casting, gunakan
piranti pancing yang mampu melontarkan

umpan ke titik hotspot jauh dibalik punggung ombak tanpa harus membahayakan
diri sendiri dengan menerobos terlalu
jauh menghadang ombak.
Berikut beberapa piranti pancing yang
diperlukan saat surf casting antara lain :
1. Pilihlah reel dengan diameter spool
yang super besar, super lebar tapi dangkal
serta handle panjang dan memiliki line
lay rapat. Spool yang besar dan lebar akan
meminimalkan hambatan tali yang keluar
dimana efek memory pada gulungan besar
serta hantaman tali pada bibir spool yang
dangkal akan memudahkan tali utama
untuk meluncur keluar spool.
Sedangkan line lay yang rapat membuat
daya tampung tali lebih banyak serta
tali yang keluar dari spool tidak cepat
mencapai lapisan tali dibawahnya karena
panjang tali pelapisnya lebih banyak.
2. Joran yang super panjang wajib
dipakai karena berguna untuk mengangkat main line agar tidak terkena ombak.
Joran standar yang banyak dipakai model
teleskopik dengan panjang 12 feets - 15
feets atau joran yang panjang lebih dari
3 meter diperlukan agar bisa melempar
umpan lebih dari 100 meter disela-sela
ombak yang memecah.
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Joran kelas medium action ideal dipakai
apabila sedang musim ikan tombil, bojor,
samangati, lawes, singgreng karena ikanikan ini berada relatif dipinggir.
3. Senar yang digunakan untuk mancing
surf casting shock leader fluorocarbon
ukuran 0.5 mm dan main line PE 2 sudah
tangguh untuk monster pantai. Atau bisa
menggunakan senar mono dengan diameter 0.33-0.45mm adalah ukuran paling
nyaman dipakai, sebab jika lebih dari 0.45
mm akan kesulitan waktu melempar dan
pasti bergoyang keras apabila angin pantai
diatas 30 km/jam sehingga sulit merasakan
tarikan ikan di bawah 0.5 kg.
4. Pemakaian mata kail tergantung
musim ikan apabila sedang musim bojor
menggunakan rangkaian renteng dengan
kail ukuran 4 - 6 sangat efektif, jika musim
gatho dan megan yang masuk golongan
lelembut. Permit atau pompano pakai kail
yang lebih besar antara ukuran 8 - 10.
5. Timah yang dipakai ada dua macam
yaitu model oval dengan lubang di tengah
dan model piramid/kerucut/lonceng.
Timah lonceng dipakai untuk rangkaian
renteng dengan posisi 2 sampai 5 rangkaian kail, sedangkan timah oval digunakan untuk rangkaian kail->leader->swivel-

>sinker->swivel->main lure.
Pada rangkaian engkel ditambahkan
kail tambahan supaya umpan undur-undur
tidak mudah lepas. Berat timah antara
80-120 gr tergantung situasi dan kondisi,
waktu mancing serta jenis ikan.
Semoga penjelasan mengenai mancing surf casting ini bisa membantu dan
menambah pengalaman mania mancing
untuk menekuni pancingan pantai di dalam
memaksimalkan hasil pancingan dan sukses
menjadi surf caster sejati.lberbagai
sumber

Salah satu surf caster berhasil mendapatkan
ikan.
MM
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K

ita harus mengakui bahwa perairan
laut Palu-Sulawesi Tengah saat ini
menjadi lokasi mancing paling diminati, terutama untuk berburu spesies Tuna
Gigi Anjing (Gymnosarda unicolor) yang
ukurannya segede gaban. Bahkan rekor
ikan terberat yang berhasil dipancing
seberat 92,3kg, yang didapat di sekitar
Pulau Pasoso saat liputan mancing salah
satu televisi swasta.
Kedatangan pertama Saya bersama
teman-teman X-Mac pada Januari 2012
juga berhasil menaikkan Tuna Gigi Anjing
seberat 62kg, setelah itu sudah tidak
terhitung lagi mama-mama Dogie yang
berhasil dinaikkan. Team X-Mac (X-Treme
Anglers Community Balikpapan) sudah
beberapa kali mancing di Pasoso dan
Pangalasiang yang hebatnya baru kali ini
berhasil memecahkan rekor.
April 2015 akhirnya Saya berhasil
booked trip ke Palu untuk mancing di
tanggal 7-8 Mei 2016....wow 13 bulan
nunggu lamanya. Tanggal 5 Mei, kami
(Anca, Bush, Hendro, Dawa, Mukmin,
Ramlan, Dona, Tedy dan Saya Argo)
berangkat dari Bandara Sepinggan
Balikpapan menuju kota Palu. Perjalanan
hanya 45 menit, belum sempet merem eh

RASAKAN TRIP LUAR BIASA

DI SARANG MAMA DOGIE
Palu - Sulawesi Tengah
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Tanjung Karang.
Sambil makan siang kami mendengar
cerita tentang ikan Cendro, orang tempatan panggil Sori, yang tanpa sengaja
telah melukai seorang pengunjung wanita
hingga tewas, jarang sekali ini terjadi dan
itu artinya kita harus tetap berhati-hati di
air yang jelas bukan dunia kita.

Ramlan berfoto dengan hasil tangkapan mama
Dogie.
ARGO

sudah sampai.
Di Palu kami disambut Opa Kama dan
Om Papi dan langsung cari makan malam,
lanjut istirahat di kediaman Om Papi
Samson, yang gak tau di mana tempatnya
karena malam dan jalannya belok-belok.
Keesokan paginya Kami berwisata ke

Trip Hari Pertama
Tanggal 7 Mei 2016 pagi kami menuju
Dermaga Pangalasiang yang jarak tempuhnya 4 jam, sampai di lokasi kami
melakukan ibadah sholat Jumat kemudian
makan siang, jam 2 sore berangkat menggunakan kapal KM Berdikari 2. Sampai di
spot kami mulai ber-jigging ria, hanya
beberapa kurisi dan tongkol (skip jack)
yang berhasil kami naikkan.
Menjelang malam, keadaan berubah
drastis. Lure Opa Kama berhasil mendapatkan sambaran, bertarung 15 menit
giliran pancing Hendro yang ketiban rejeki.
Pirantinya menderit pilu tanpa henti, saya
hanya bergumam “Semoga tahan pirantinya”. Di buritan piranti Opa Kama sudah
berpindah tangan ke Mukmin, setelah itu
ke Bush dan kembali ke Mukmin, yang
punya piranti malah jadi tim sorak-sorak
|edisi #263 13
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“Ayo tarik terus jangan berhenti...sudah
tua kah?... “ Hampir 30 menit nampak
bayangan besar terseok-seok.
Butuh 3 orang menaikkan si ikan ke
kapal, setelah ditimbang beratnya 80kg
lebih semua bersorak gembira. Giliran
Hendro dengan sabar dan tawakal hampir
45 menit akhirnya berhasil menjinakan
mama Dogie yang beratnya lebih dari
70kg.
Malam itu jadi malam yang penuh
peluh, banyak sekali Dogie berukuran
20kg ke bawah yang berhasil kami angkat
ke atas kapal, Dona yang pakai piranti
casting snake head sampai patah tiga rodnya. Ramlan Anglers yang baru pertama
kali trip jigging sempat shock melihat
ukuran ikan lebih besar dari badannya.
Anca, Mukmin, Kong Tedy, Bush bolak-balik minta difoto ikan hasil perolehannya.
Trip Hari ke dua
Di Dermaga setelah cukup beristirahat,
jam 14.00 acara mancing kami lanjutkan
di spot yang sama. Sore itu saya meminta
ditempatkan tepat di tubiran karang, sekian
lama ber-jigging hanya Bush yang berhasil
menaikan AJ cukup besar sekitar 10kg. Kami
memang menunggu momen malam karena

saat itulah ikan target dipancing.
Namun sayang saat itu arus mati, efeknya hanya beberapa Dogie dan Rainbow
Runner ukuran sedang yang berhasil
kami naikan. Untungnya pancing Hendro
kembali mendapat sambaran, kali ini
piranti yang dipakai ukuran jumbo setelah
tarik ulur 15 menit akhirnya ikan berhasil
diangkat, bobotnya 34kg. Beberapa menit
kemudian umpan Mukmin disambar, hanya
butuh waktu 10 menit untuk menaikan GT
yang bobotnya sekitar 20kg.
Tiba-tiba ombak besar datang, kapal
yang kami pakai sempat hebat berayun,
demi keselamatan kami segera berlindung. Jam 00.30 kami kembali ke spot
awal namun arus masih mati, sekitar jam
05.00 arus mulai ada, kembali ikan frenzy
menyerang umpan jig kami. 30 menit
arus hilang lagi, sampai pagi tak satu pun
mama Dogie yang berhasil kami naikan,
setelah sarapan kami beranjak menuju
dermaga untuk pulang. Terima kasih
untuk seluruh crew laut dan darat Samson
FC.largo x-mac kepada red. mm

Team X-Mac berfoto bersama hasil tangkapan
ikan pada trip kali ini.
ARGO
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SEBERAPA PENTING
COATING PADA SENAR
BRAID PE ?

P

ara mania mancing, hampir tidak ada senar PE yang tidak
diberi coating di pasaran sekarang ini. Fakta ini menunjukkan seberapa penting peran coating pada senar PE.
Apakah coating sangatlah istimewa sehingga kebanyakan senar
PE diberikan coating?
Coating berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk karakter.
Pelindung senar PE meliputi arti yang luas, termasuk
melindungi/mengurangi kotoran supaya tidak menempel pada
senar, penyerapan air ke senar PE, gesekan guide joran/roller
reel bahkan melindungi/mengurangi gesekan senar terhadap jari
para mania.
Sedangkan pembentuk karakter didefenisikan sebagai membentuk kekakuan pada senar PE yang bisa memperbaiki karakter
dasar senar braided yang lembut.
Manfaatnya senar yang lebih kaku bisa mengurangi: wind twist
(senar kusut), senar lapisan atas masuk ke lapisan dalam pada
spool, dan mengurangi twist pada senar.
Coating juga berfungsi mengunci konstruksi braid pada senar

PE sehingga konstruksi braid-nya menjadi lebih kokoh dan
stabil. Coating juga bisa memberikan warna-warna pada senar
PE sehingga kelihatan lebih menarik dan juga bisa difungsikan
sebagai indikator panjang pada saat ikan strike.
Ada berapakah tipe coating ?
Coating senar PE yang umum dipasaran terdiri dari 3 tipe:
1. Tipe bitumen (Aspalt kualitas premium).
2. Polyurethane (PU).
3. Teflon (PTFE).
A. Tipe bitumen ( Aspalt kualitas premium).
Coating jenis ini sebagaimana seperti sifat aspalt yang sangat
bagus dalam menyatukan filament-filament braid PE, daya fleksibilitasnya yang tidak mudah robek sangat baik untuk menjaga
konstruksi senar. Tetapi sifat menempel pada permukaan senar
yang membuat jenis coating ini seperti tidak kering dan kurang
di gemari para mania mancing.
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B. Polyurethane ( PU).
Polyurethane paling umum dipakai pada senar PE. Mungkin
peredaran coating ini bisa mencapai 70%-80% dipasaran.
Coating-an PU umum dipakai karena enak dipegang/tidak
menempel, mudah diproses dan harga coating yang terjangkau.
Dalam melapisi Senar PE, Coating jenis PU terbagi jadi 2 yaitu
PU berpelarut air dan PU berpelarut thinner. Produsen senar PE
di China cenderung dengan coating-an PU berpelarut thinner
sedangkan produsen di Eropa, Amerika, Jepang dan negara lain
cenderung dengan PU berpelarut air yang lebih ramah lingkungan.
Ciri-ciri PU berpelarut thinner ialah adanya bau khas thinner
pada senar sedangkan PU berpelarut air tidak berbau.
C. Teflon (PTFE).
Coating Teflon (Polytetrafluoroethylene) termasuk dalam
kategori Fluoro polymer dengan beberapa keunggulan, yang
diantaranya:
- koefisien friksi yang paling rendah (sangat licin dengan
analogi teflon coating panci anti lengket).
Sebagai perbandingan: Koefisien friksi Teflon = 0.07 µ;
PU = 0.56 µ; (Perbandingan untuk mayoritas senar main line)
- Berat jenis yang tinggi (Index gravity = 2.1 gr/cm3).
Dengan spesifikasi seperti diatas, senar PE dengan coating
Teflon tidak mudah melukai jari (jempol sering berfungsi
untuk mengerem laju senar untuk reel baitcast dan reel
overhead) dan senar dengan coating-an Teflon lebih cepat
tenggelam.
Ketiga jenis coating-an dengan pelarut yang sama bisa
dicampur satu sama lain. Masing-masing produsen senar tentu

mempunyai argumennya sendiri bahwa coating-an merekalah
yang paling top.
Tulisan ini kita buat supaya bisa menjadi panduan para mania
dalam memahami jenis-jenis coating-an dan bisa membedakan
mana hal yang teknis dan mana hal yang bersifat marketing
produk.lmm

Tabel Koefisien Friksi
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BRAIDED
1

2

3

4

13

14

15

16

5

6

7

8

17

18

19

20

9

10

11

12

21

22

23

24

150 YD

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

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

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 20-25

100 M

69K - 86K

RELIX

SOLID GOLD BRAID

LB: 15-40

100 M

80K - 90K

MAGURO

FLASH GOLD

LB:28-87

100 M

128K

RELIX

EIGHT BRAID

LB: 15-80

100 M

65K - 108K

G-TECH

TOURNAMENT

LB: 40-80

300 M

233K

MAGURO

FLASH RAINBOW

LB: 28-87

100 M

128K

YGK

G-SOUL ALL CATEGORY

LB: 10-20

100 M

195K - 207K

SHINO

TRYON

LB: 14-74

100 M

69K

KAIZEN

MUSASHI

LB: 20-70

100 M

48.4K

G-TECH

STRONG PRO

LB: 20-80

150 YD

202K

PENN

INTERNATIONAL PREMIUM BRAID

LB: 12-30

300 YD

150K

RELIX

FANTASTIC EIGHT

LB: 10-65

150 M

85K - 95K

HAMMERHEAD

ULTRON X8

LB:30-65

150 M

200K

YGK

ULTRA CAST MAN WX8

PE: 3-10

100/300 M

300K - 350K

YGK

GALIS JIGMAN X4

LB:10-50

200 M

322K - 432K

KAMIKAZE

MONSTER BRAID

LB: 10-80

100 M

71.5K - 84.5K

TORNADO

GT-R

LB: 30-120

100 M

63K - 72K

SHIMANO

SUPER POWER PRO 8 SLICK

LB: 10-50

150 Y

242K - 273K

P-LINE

SPECTREX BRAID

LB: 15-65

150/300 YD

164K - 337K

YGK

ULTRA CAST MAN FULL DRAG WX8

PE: 4-10

100 M

218K - 240K

LOGIC

BRAIDED

LB: 25

100 M

57.5K

TEAM KAMIKAZE

XT - LINE

LB: 30-80

300/400/500 M

500K - 900K

RELIX

PERFECT BRAID

LB: 15-30

100 M

105K - 119K

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

RELIX

HYBRID SINK

LB: 10-65

150 M

63K - 70K
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S

aya (Lilik Gus Ananta), Miss Hana
Rifianti, Adam Boediman dan Evendi
Angler Mania nge-Wild bareng dihari
Sabtu (30/04). Ujung Kulon yang menjadi
primadona spot mancing oleh para mania
mancing menjadi destinasi utama kami.
Sabtu dini hari pukul 00.30 kami
berangkat bersama-sama, dan tiba
di Dermaga Taman Jaya ketika waktu
subuh datang. Setibanya disana, tanpa
tunggu waktu lama, dua jukung yang kami
tumpangi langsung meluncur ke seputaran
pulau Handeuleum. Setelah mendapat
ijin dari penduduk setempat, kami mulai
menyisir pulau-pulau kecil disekitarnya.
Evendi Angler Mania. Siapa sangka ia
mengawali strike pada trip kali ini. Tidak
tanggung-tanggung, ia strike Black Giant
Trevally dengan size kurang lebih 5-9 Kg
dengan mini popper.
Mereka berdua (Adam dan Evendi) kembali menyisir pulau. Lagi-lagi Evendi yang
strike, Adam Boediman pun hanya terdiam
dan bengong belum sekalipun mendapat
strike. Seekor Giant Trevally ukuran 2 kg
kembali Evendi angkat ke atas jukung.
Tanpa lelah Adam pun terus melempar
mini popper andalannya untuk menggoda
predator karang dangkal. Adam Boediman

NGE-WILD GT BARENG

DI SPOT UJUNG KULON
Ujung Kulon - Banten

|edisi #263 21

COVER STORY

Aksi depan kamera setelah berhasil naikkan
ikan Black GT.
GUS

mendapatkan strike pertamanya di pinggiran pulau, GT (Giant Trevally) ukuran 2
kg berhasil landed mulus di jukungnya dan
beberapa ikan-ikan kecil lainnya seperti
cendro & baracuda.
Disaat yang bersamaan, ketegangan
juga terjadi di jukung Saya. Akhirnya Saya
berhasil menaikan GT berukuran 1 kg. Bukan
hanya itu, kerapu berukuran 2 kg ikut mengakumulasi perolehan tangkapan ikan kami.
Selagi Saya berfoto selfie ria, Adam
kembali strike dengan GT berukuran sedang.
Sepertinya di sini memang hotspot kami.
Seakan tidak mau kalah, miss Hana berhasil
menaikan Baby Trevally, “Yeay, 1 poin untuk
miss Hana!”.
Evendi yang tidak sabar ingin merasakan
sensasi tarikan mangrove jack mengajak
kami untuk berpindah ke salah satu bibir
muara.
Euis Hana Rifianti, ya... salah satu member Ladies Angler Community yang diketuai
oleh ibu Puji Astuti Agustina ini lagi-lagi
membuka strike ikan kerapu di pinggiran
bibir muara. Dengan nada centilnya ia bilang
‘‘Di release saja ya mas, kasian masih kecil
begini’’.
Kembali kami casting, lagi-lagi miss Hana
teriak “Strike.. Mas strike mas, berat banget

ini, tolong mas…” Segera saya ambil alih,
sepertinya ikan besar yang menyambar umpan miss Hana. Ikan sudah cukup dekat, miss
Hana melanjutkan pertarungannya. Dengan
rasa grogi, akhirnya ia berhasil menaikkan
ikan GT seberat 4-7 kg ke atas jukung.
Ikan Giant Trevally yang biasa akrab
disebut ikan kuwe gerong ini memang sering
berburu mangsa di pinggiran pantai berkarang dangkal, atau bahkan bisa masuk
lebih dalam ke muara.
Untuk istirahat sejenak, kami putuskan
untuk menepi di bibir muara. Bukannya
beristirahat, Adam justru terlihat casting.
Beruntungnya, ia strike dan berhasil
menaklukkan ikan GT itu.
Lama tak ada sambaran, hati berkata “kenapa gak strike-strike ?”. Air muara semakin
keruh, kami putuskan untuk mengakhiri trip
kali ini. Namun Saya pantang menyerah,
sambil merapatkan jukung ke daratan, Saya
masih tetap rajin casting.
Alhasil, strike..!! dengan piranti kecil,
Saya sangat berhati-hati kali ini. Akhirnya,
GT berukuran sedang antara 3-6 kg landed
dengan mulus kepangkuan Saya. Kami
pulang, kami bersyukur dan kami berbahagia
masih bisa menikmati pengalaman luar biasa
dalam trip kali ini.lgus ananta
|edisi #263 22

PEMANCINGAN

SOFT OPENING KOLAM BARU

‘‘GALATAMA SPECIALIST’’
Pemancingan Kenanga Asri - Kota Tangerang

K

olam Pemancingan yang mungkin
baru didengar oleh para mania
mancing ini memang terbilang
masih seumur jagung. Mei tanggal 28
yang lalu kolam pemancingan Kenanga
Asri baru saja menggelar acara soft
opening perdananya.
Dengan slogan “Galatama Specialist”
pada situs webnya di pancinggalatama.
com, sudah jelas kolam pemancingan ini hanya menerapkan sistem
galatama. Dengan varian ikan bawal
seberat 8 kg yang bersembunyi di
dalam kolam, maka tidak aneh kolam
pemancingan ini banyak didatangi para
mania galatama.
Kolam pemancingan yang memiliki 90
lapak pancing ini juga memiliki jarak
lempar yang cukup jauh yaitu berjarak 14 m. Bagi para mania yang ingin
beribadah sholat 5 waktu, para mania
bisa menggunakan musholla yang juga
terdapat didalamnya.
Tidak perlu repot membawa dan
memasak umpan dari rumah, karena
disana tersedia toko dan juga dapur
tempat para mania mancing galatama
meracik umpan.
Beberapa waktu lalu MM mengunjungi
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kolam pemancingan ini yang beralamat
di Jl. Irigasi Sipon, Kenanga, Cipondoh
- Kota Tangerang. Disambut hangat
dengan pemilik kolam Bpk. Tatang
Surja, MM berbincang-bincang.
‘‘Bayangkan, berapa banyak keluarga
yang bisa dihidupi dari bisnis kolam
pemancingan ini?’’ ujar Tatang Surja.
Misi sosial yang ingin dijalankan
misalnya mengadakan kegiatan pendonoran darah, mensosialisasikan program pemerintah yang belum banyak
diketahui oleh penduduk setempat,
dan pastinya memberikan lapangan
pekerjaan.
Kedepannya, pemilik kolam pemancingan ini akan meningkatkan fasilitas
pendukung memancing yang lebih
baik agar pemancing bukan hanya bisa
memancing tetapi juga berekreasi
bersama keluarga.
Kedatangan MM ditemani Om Amin
Maulani yang penasaran dengan sensasi
mancing galatama bawal. Ikan bawal
yang berkeliaran di sini terbilang
sangat agresif untuk dipancing. Bahkan
rasa penasaran Om Amin masih ada
sampai detik terakhir memancing.

Walaupun tidak menjadi juara,
setidaknya Om Amin sudah merasakan
sensasi tarikan ikan bawal di kolam
pemancingan yang satu ini.lmm
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WE ARE THE CHAMPIONS

MANCINGMANIA.COM

H

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

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

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

S
Zeno Kurniawan
Cover Story of The Month June 2016

aya Zeno Kurniawan kelahiran Karawang, Saya berdomisili di daerah pesisir Kab.
Bekasi tepatnya di daerah Muaragembong. Saya menyukai mancing sejak duduk
di bangku perkuliahan tahun 2006 silam, terutama memancing saltwater. Yang
pertama kali mengajarkan Saya memancing adalah teman satu kampus yang pada saat
itu dia mengajak Saya memancing pertama ke laut.
Ia juga mengajarkan Saya bagaimana cara membuat rangkaian pancing untuk mancing dasaran sekaligus cara ngoncer dan popping. Ikan pertama yang saya dapatkan
adalah ikan kerapu, kaci-kaci (tapak dara).
Biasanya Saya memancing di muara sungai, bagan, dan laut pantura (offshore/rig
pertamina, Karang karawang). Di daerah kami, masih banyak terdapat spot-spot yang
sangat potensial, diantaranya: muara sungai Citarum, pinggir pantai Muaragembong,
tambak-tambak, bagain cilamaya Karawang, dan laut lepas Karawang-Bekasi.
Saya menyukai berbagia teknik mancing, baik casting, popping, trolling, jigging,
maupun bottom fishing. Umpannya pun tidak jauh dari minnow, popper, spoon, jig,
dan umpan hidup.
Berikut ini beberapa tips & trik jika yang bisa saya bagikan ke para mania mancing
pemula yang mau melakukan trip mancing di laut.
a. Kesehatan (jelas badan harus fit karena memancing di laut memerlukan fisik
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yang kuat untuk menghadapi angin laut dan kesiapan badan/tenaga kita pada saat
fight dengan ikan target.
b. Usahakan Perut dalam keadaan terisi/makan sebelum memancing.
c. Apabila anda baru pertama kali memancing di laut usahakan pandangan lurus
kedepan jangan terlalu sering melihat ke bawah hal ini untuk mengurangi rasa mabuk
laut. Gunakan koyo/balsem di perut/pusar dan pudak untuk mengurangi rasa mual.
d. Sesuaikan piranti dengan target yang akan kita pancing.
e. Menyimpan udang hidup. Biasanya Saya menerapkan sistem bius udang dengan
es batu, dimana pada Coolbox diberi es batu secukupnya. Lalu gunakan sekat/kain
tebal untuk menutupi es tersebut dan taburkan udang diatas sekat/kain secara
merata jangan sampai udang menempel langsung pada batu es tersebut yang akan
mengakibatkan udang mati.
f. Gunakan Baju tertutup, topi, masker, dan sarung tangan agar kulit kita tidak
terkena sinar matahari langsung yang mengakibatkan kulit kita kebakar.
g. Usahakan menggunakan jasa perahu yang sudah tau spot/rumpon, pelayanan
bagus agar kita tidak kecewa dan kapok di kemudian hari. Untuk mengetahui jasa
perahu yang bagus cobalah anda bertanya atau searching di grup-grup pemancing
sesuai daerah spot yang akan kita tuju.
h. Untuk casting/popping di rig, usahakan perahu berjalan pelan sekali sambil cast
umpan kita secara terus menerus agar sang predator datang dan merasa terganggu.
Predator (GT dan tenggiri) datang biasanya ditandai dengan cipratan dan lompatan.
Kalo sudah di dapat dimana titik predator melompat usahakan agar perahu tidak terlalu dekat dan terlalu jauh untuk melepaskan jangkarnya. Insya Allah strikeeeeee...
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M
Rudy
Cover Story of The Month June 2016

ania mancing yang satu ini berasal dari Solo, yang kemudian menetap di
pekanbaru-Riau. Rudy mengetahui mancing ketika masih SD, ketika itu Rudy
diajak oleh ayahnya pergi memancing ikan hampala di kota kelahirannya
sekitar aliran sungai Bengawan Solo.
Rudy memancing karena memang lokasi tempat tinggalnya dekat dengan aliran
sungai, kolam-kolam pemancingan, danau, kanal perkebunan sawit serta rawa-rawa.
Rudy biasa melakukan trip bersama dengan sahabat-sahabat lingkungan rumahnya
dan juga teman komunitas yang berkenalan lewat jejaring sosial.
‘‘Saya lebih sering mengunjungi danau serta sungai selain lokasi yang cukup eksotis, di lokasi tersebut banyak sekali habitat ikan freshwater yang saya jadikan target
memancing.’’ Ungkap Rudy.
Ikan yang pernah didapatkan oleh Rudy antara lain adalah ikan hampala, toman,
gabus, lais tembiring, belida dan masih banyak lagi. Kendala yang sering ia hadapi
saat mancing adalah cuaca ekstrim, selain mengganggu perjalanan memancingnya,
pastinya juga akan merubah sifat agresif dari ikan target dan kestabilan air tentunya
juga akan berubah.
‘‘Tips yang bisa saya berikan kepada para pembaca Mancing Mania ketika mancing
adalah tetap waspada dimanapun anda memancing, jaga keselamatan serta tetap
berhati-hati apalagi dengan kondisi spot yang jarang terjamah manusia. Usahakan
jangan sendiri ketika memancing dan jangan bertakabur ketika berada di spot.’’
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H

Husni
Cover Story of The Month June 2016

ai para manai mancing, perkenalkan nama Saya Husni tapi para mania bisa
sapa Saya dengan panggilan om Hus. Saya berasal dari kota Semarang dan
mengenal dunia mancing sejak tahun 1994. Berawal dari ajakan teman untuk
memancing di air tawar, Saya berhasil mendapatkan ikan gabus.
Bukan hanya freshwater, Saya dan teman-teman juga biasa mancing di laut perairan Jepara. Ada beberapa spot yang masih potensial, salah satunya perairan Mondoliko Jepara. Disana terdapat Ikan kerapu babon (gogoan), GT, tengiri dan kakap
merah.
Teknik memancing yang sering saya gunakan adalah casting dan dasaran. Saya suka
menggunakan umpan spoon, ikan tongkol dan udang pada saat memancing.
Dengan piranti casting reel 4000 yang memiliki ratio 6;2;1 dan PE 1,5, Saya biasa
buat casting tenggiri, GT dan badong. Sedangkan reel berukuran 5000 dan PE 2
menjadi piranti dasaran andalan Saya.
Tips dalam teknik casting menggunakan spoon ada di saat retrieve spoon. Para
mania harus menggunakan kekuatan dan kecepatan yang maksimal pada saat
retrieve dengan memanfaatkan ratio reel yang ada yaitu 6:2:1.
Tips ini biasanya akan mempengaruhi ikan pelagis untuk menentukan pilihan
mangsa yang akan dikejarnya.
Sedangkan untuk teknk dasaran, Saya lebih yakin menggunakan umpan ikan tongkol
atau ikan banyar. Dibanding umpan udang hidup, umpan ikan itu lebih berhasil,
Secara teori, umpan udang jika disambar namun tidak hookup tentunya umpan
akan terlepas dari mata kail. Tetapi jika menggunakan umpan ikan, umpan bisa
dimakan 3-4 kali. Dijamin awet dan akan ngirit umpan. Cukup di fillet saja. Lalu
dicantolkan ke mata kail.
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E

ye Crosser Knot populer di acara televisi Amerika Utara. Simpul ini diuji dan terbukti unggul mengalahkan banyak jenis knot.
Dengan 4 langkah yang sangat sederhana, para mania mancing sudah mendapatkan ikatan simpul yang handal.
Ikuti langkahnya :

1.

1. Masukkan senar
sebanyak 2 kali ke lubang
(eye) mata kail.

2.

2. Buat lingkaran
sepanjang 3-5 cm.

3.

3. Buat 2 lilitan seperti
pada gambar.

4.

4. Kencangkan, dan
para mania bisa mulai
memancing.

EYE CROSSER KNOT
SIMPUL SANGAT SEDERHANA
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UMPAN LEMAK UNTUK GALATAMA LELE

L

ele merupakan ikan air tawar, yang memiliki ciri tubuhnya
yang licin, agak pipih memanjang serta memiliki kumis
yang panjang. Pada saat ini banyak bermunculan kolam
lele baik galatama maupun harian. Banyak dari para pemancing
berlomba-lomba membuat ramuan umpan lele terutama kolam
galatama. Pada kesempatan ini kami ingin mencoba memberikan resep umpan galatama lele.

telah diplastikkan lalu kukus selama 15 menit
5. Angkat umpan lemak siap digunakan untuk lomba galatama
lele.laris

Bahan-bahan :
Lemak ayam 1/4 kg
Pelet 1 bungkus
Telor bebek 2 butir
Essen daging 2 tetes
Cara Membuat :
1. Siapkan baskom untuk mencuci lemak ayam hingga bersih
2. Siapkan blender masukkan lemak ayam, pelet, telor
bebek ambil kuningnya saja, kemudian essen daging
setelah itu diblender hingga halus.
3. Setelah semua bahan telah halus masukkan ke dalam
beberapa kantong plastik ukuran 1kg.
4. Kemudian siapkan kukusan, lalu masukkan bahan yang
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TIPS CARA MEMILIH DAN MEMASANG

SPLIT RING PADA HOOK/LURE
Pernahkah para mania mengalami
kejadian ikan mocel karena hook yang
lepas dari split ring. Hal tersebut dikarenakan kesalahan para mania mancing,
terutama pada saat memasang treble
hook dengan batang yang besar.
Posisi split ring harus tetap rapat
ketika hook atau lure sudah terpasang,
split ring yang terlihat sedikit renggang
akan beresiko lure atau hook yang
terlepas saat fight dengan ikan.
Berikut tips memilih dan memasang
split ring pada hook/lure
- Sesuaikan ukuran split ring dengan
lure dan hook. Jika terlalu kecil akan
sangat sulit untuk memasang split di
hook atau swivel, apabila dipaksa pastinya split ring akan merenggang.
Sebaliknya, jika split ring terlalu
besar maka hook tidak dapat bergerak bebas (karna lubang hook terlalu
sempit), bahkan hook akan berada tetap

di posisi mulut split ring. Jika terjadi
kerenggangan sedikit saja pada split
ring maka beresiko lepas.
- Pemilihan tang split ring harus di
sesuaikan dengan ukuran split ring, jika
gigi tang split ring terlalu besar, split
ring akan terbuka lebar ketika ditekan kuat dan tidak bisa rapat kembali
seperti semula.
- Tekan tang secukupnya ketika memasang dan membuka split ring. Usahakan
lebar kerenggangan split ring tidak
melebihi besar batang hook atau swivel,
kalau perlu cukup setengah dari ketebalan hook/swivel saja.
Lalu tarik tang berlawanan dengan
hook/swivel dengan sedikit tekanan
agar split ring masuk, kemudian lepaskan tang dan putar perlahan dengan
posisi tang split ring menggenggam
batang split ring secara keseluruhan
sehingga split ring terpasang dalam
keadaan rapat seperti semula.

Cara pasang split ring
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Split ring di metal jig

- Periksa selalu kondisi split ring
setelah fight dengan ikan, jika terlihat
ada kerenggangan segera ganti split
ring-nya.
- Hindari pemasangan leader atau
assist hook (kevlar) langsung ke split
ring, sebaiknya gunakan solid ring,
karena leader atau assist hook ketika
menerima tekanan kuat akan mengalami
perubahan (cenderung semakan tipis),
dan berada diposisi mulut split ring.
Jika terjadi kerenggangan sedikit saja
bisa beresiko lepas.lmm

Split ring tang

Mulut split ring
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MONSTER ATTRACTS FISH TEAM KAMIKAZE

T

eam Kamikaze mengeluarkan umpan pasta Monster Attracts Fish yang bisa digunakan untuk mancing freshwater maupun estuary, terdapat bermacam rasa mulai dari pandan, corn, crab, choya dan bolu. Harga yang ditawarkan untuk
umpan pasta berkisar Rp. 25.000,-.lsmg

REEL EXORI EXPAND DAN ENERGI

R

eel Exori Expand mempunyai beberapa kategori antara lain: 5 super smooth ball bearing, smooth
micro adjustable click drag, long cast aluminum spool serta pegangan handlenya yang terbuat dari
material wood dan bisa diputar kekanan maupun ke kiri. Sedangkan reel Exori Energi kategorinya
hampir sama dengan Exori Expand bedanya dari ball bearing 5+1 dan one way anti reverse system. Harga
reel ini berkisar Rp. 140.000,- dan Rp. 160.000,-.lrn
Model Number
Size		
Bearings
Expand

1000, 3000, 5000

5

Energi

1000, 3000, 5000

5+1

MAGURO T - BAR FISHING GIMBAL

P

roduk Maguro yang satu ini biasa digunakan para pemancing laut, ada beberapa spesifikasinya antara lain :
made from alumunium alloy that is heat treated. No weld technology, corrosion resist, Eva grip, makes
a comfortable feeling on the abdomen while fishing, Inner rubber tooth, make the gimbal sticks to the
end of rod and not easy to drop, Taken off from rod with a little pulling strength when no need, Anodized for
the perfect balance of hardness and color. Harga dari T-Bar Fishing Gimbal berkisar Rp. 250.000,-.ldpl
Model Number

Weight (gr)

Dimension (mm)

MFG-23

230

233 x 96 x 44

SHINO ROD PROTECTOR

P

roduk dari Shino ini untuk merupakan alat untuk melindungi body joran baik saltwater maupun
freshwater agar tidak lecet akibat gesekan atau benturan, alat ini sedang trendy dikalangan pemancing. Serta ada tiga macam warna, harga dari alat ini berkisar Rp 20.000,-.ldpl
Model Number

Size

Rod Protector

8 - 10 mm
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REEL MAGURO SCUILLA

R

eel keluaran Maguro ini merupakan reel spinning yang terdiri dari: triangke shaped high rigid
motor, super drag system intensive drag power, aluminum power handle with hard plastic handle knob, precision machine cut brass pinion gear, rotor equalizing systen for perfect balance,
handlenya bisa diputar kekanan maupun ke kiri, dengan bahan stainless steel, super strong & durable
one way ball bearing, multi ball bearings construction for smoother cast & retrival. Harga dari reel
Maguro Scuilla berkisar Rp. 160.000,- dan Rp.170.000,- .ldpl
Model Number

Size

Gear Ratio

Bearing		

Line Capacity (mm/m)

Scuilla

300

5.1 : 1

6

		

0.14/150, 0.16/120, 0.18/100

500

5.1 : 1

6

		

0.20/90, 0.18/110, 0.16/140

S

SENAR X-TLINE ULTRA BRAID FROM TEAM KAMIKAZE

enar yang digunakan khusus untuk mancing jigging maupun casting, senar ini sangat halus dan
tahan aus, juga memiliki diameter yang sangat kecil. Harga dari senar x-tline berkisar Rp.
600.000,-.lsmg

Model Number

Weight/Length

Size (lb) /Diameter (mm)

X-Tline Ultra Braid

300, 400, 500 Yd

30 lb/0.24 mm, 40 lb/0.25 mm, 50 lb/0.30 mm, 65 lb/ 0.33 mm, 80 lb/ 0.36 mm

RELIX FISH GRIP

R

elix mengeluarkan produk terbarunya yaitu fish grip yang berfungsi untuk memegang ikan, alat
yang terbuat dari bahan plastik dan sangat ringan jika dibawa kemana-mana. serta beberapa
spek over centre locking, unique jaw design, durable plastic, weight scale slot, high visibility,
wrist lanyard floats. Harga dari fish grip ini berkisar Rp. 60.000,-.larp
Model Number

Length

RFG-01

255 mm
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I

kan talang-talang atau queenfish
unjuk gigi dengan lompatan-lompatan
akrobatik yang sangat spektakuler dan
seakan bergoyang pada saat fight dengan
para mania mancing. Adrenalin para
mania akan terpacu dengan aksinya dan
sekaligus membuat para mania tergila-gila
dengan si ikan ratu ini.
Memiliki nama latin Scomberodes
commersonnianus, ikan ini bisa ditemui
di wilayah muara sungai yang berkarang/
berpasir dekat pantai yang banyak dijumpai ikan-ikan kecil.
Karena banyaknya ikan kecil seperti
belanak, bandeng, udang, cumi, sotong,
maupun gurita yang berkeliaran, otomatis
ikan predator akan bergerombol mengejar
mangsanya. Saat seperti ini adalah saat
yang tepat untuk casting atau ngoncer
ikan talang-talang.
Ikan talang-talang bisa mencapai
panjang 120 cm atau lebih, dan lebarnya
antara 5-10 cm. Masuk ke salah satu
daftar ikan pelagis, ikan ini juga agresisif.
Oleh karena itu ikan talang-talang populer
dijadikan target memancing.
Biru kehijauan di bagian punggungnya,
sedangkan bagian panggul dan perut
berwarna perak dengan sedikit guratan

KENALI LEBIH JAUH SENSASI

TARIKAN SI RATU IKAN
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keemasan yang berkilau. Beberapa
lingkaran berwarna gelap menempel di
sepanjang badan sampai ke bagian ekor
di setiap sisinya. Kebanyakan queenfish
yang tertangkap oleh pemancing beratnya
berkisar antara 0.8-8.0Kg.
Ikan baby queenfish juga sangat seru
saat dipancing, dengan menggunakan
pancing kotrekan atau sabiki, ikan ini
akan terus menyambar kotrekan saat kita
memainkan joran sambil menggulung
reel.
Namun ketika mendapatkan ikan ini,
para mania harus ekstra hati-hati saat
melepas kail dari mulutnya, karena duriduri tajam di sekitar punggung dan sekitar
mulutnya.
Nelayan P.1000 sering menyebutnya
dengan ikan kupas-kupas atau bulu
bambu, mereka biasanya membakar ikan
sampai kulitnya kering, baru dikupas
kulitnya saat akan dikonsumsi, makanya
sering disebut ikan kupas-kupas.
Saat ini mancing ikan talang-talang
sudah semakin mudah, banyak cara yang
bisa deterapkan, seperti teknik casting
menggunakan lure, atau menggunakan
umpan hidup dengan teknik ngoncer
tanpa timah maupun menggunakan timah.

Saat menggunakan teknik casting,
silahkan perhatikan lokasi memancing
kalau perlu boleh bertanya pada pemancing atau nelayan setempat yang pastinya
akrab dengan ikan talang-talang.
Rahasia pada saat memancing ikan ini
terdapat pada setelan drag reel yang
tidak boleh mati ataupun terlalu kendor,
yang pada akhirnya berakhir dengan
putusnya senar atau terplepasnya mata
kail.
Apabila para mania menggunakan teknik
ngoncer dengan umpan hidup, seringkali
ikan talang-talang berhasil melepaskan
diri, hal tersebut berkaitan erat dengan
penggunaan mata kail tunggal.
Sebaiknya gunakan mata kail ganda dan
nikelin sebagai leader untuk menghindari
putusnya senar, akibat gigi tajamnya. Saat
ikan menyambar umpan juga para mania
dilarang menggentak joran terlalu keras,
hal tersebut berakibat putusnya senar dan
bisa juga merobek mulut si ikan.
Gentak dengan merasakan tarikan ikan,
tetap siaga dan jaga agar senar tidak kendur. Ikan ini dikenal pantang menyerah,
pada perlawanan terakhirpun ikan akan
terus melompat untuk melepaskan kail.
Untuk para mania mancing bagan,

usahakan ikan terus berada di luar bagan.
Apabila terlanjur masuk ke kolong bagan,
upayakan senar tidak tegang atau lepaskan bail arm agar line tidak putus terkena
bambu bagan, atau teritip yang menempel pada bambu atau tiang bagan.
Gunakan pancing lain untuk mengkaitkan
senar dari dalam air menggunakan pemberat. Kemudian bertarung lagi dengan
si ikan ratu. Semoga berhasil.lirwan
kepada red. mm
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CASTING IKAN KECIL

YANG BIKIN PENASARAN

M

emancing memang unik, terkadang
memberi rasa penasaran yang
amat sangat, ada kalanya muncul
rasa jenuh karena sudah biasa dengan
lokasi mancingnya. Biasanya ke laut lepas
akhirnya memilih untuk mencoba pergi
memancing ke lokasi lain. Tak jarang ternyata di lokasi tersebut ada sensasi baru
karena keterbatasan umpan, peralatan
maupun waktu.
Ini juga yang terjadi Jhon Opay Wae
pemancing asal Cilegon, Banten. Setelah
lama tidak memancing di empang atau
balong, ia teringat akan lokasi mancing
catch and realease. C and R bersama
komunitas pemancing Fins Club sekitar tahun 2014. Saat itu ia casting ikan kerapu
atau grouper yang berukuran kecil, hanya
sekitar empat jari atau dibawah setengah
kilogram.
Berawal untuk mengisi kekosongan dan
sambil menunggu maghrib saat Ramadhan
kemaren, Jhon berangkat pagi-pagi ber-

sama beberapa teman dengan target mancing ikan bandeng. Tiba di lokasi tanpa
banyak pikir langsung buat settingan atau
rigging pancing bandeng dengan umpan
pelet. Tidak ada sambaran ikan bandeng,
hanya beberapa kali strike ikan belanak
dan berhasil landed 4 ekor, rasa jenuh
mulai mengusik, menunggu ikan target
yang tak kunjung tiba. Saat melihat-lihat
kotak pelampung, terselip sebuah lure
atau minnow ukuran 4 cm. Tergoda untuk
mencoba casting menggunakan 1 buah
lure tersebut. Kebetulan empang yang
disambangi adalah empang bekas ikan
kerapu yang sudah dipanen.
Lempar sana lempar sini, sampai
sepuluh kali lemparan tidak ada tandatanda ikan menyambar. Kemudian pindah
ke empang yang lebih kecil, baru satu kali
lempar langsung disambar fish on ikan
payus atau bandeng laki-laki dan hook up
sempurna. Setelah merasakan sensasinya
ikan berhasil landed, namun apesnya ikan

Jhon Opay berfoto setelah berhasil menaikkan
ikan bandeng.
IRWAN
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Foto ikan payus yang berhasil di tangkap oleh
Jhon Opay.
IRWAN

berhasil pindah ke empang besar saat
akan selfie, ha ha ha... Beberapa kali
berhasil fish on namun tidak sampai hook
up sempurna dan ikan berhasil melepaskan diri. Masih penasaran untuk casting
lagi, tapi karena sudah menjelang sore
akhirnya harus meninggalkan lokasi.
Sehabis lebaran tanggal 11 Juli yang
lalu Jhon Opay berangkat menuju daerah
Sawah Luhur. Untuk mengobati rasa
penasaran sensasi casting payus. Namun
sayang lokasinya sudah ramai dan diisi
dengan permainan bebek air edisi bisnis
lebaran. Tak mau terpengaruh dengan
keadaan empang, bermodalkan lure
ukuran 3 cm dan 5,5 cm langsung lempar
ke tengah empang yang sedang ramai digunakan sebagai tempat rekreasi saat hari
raya. Langsung fish on, terjadi sambaran
dan ikan melompat menyelamatkan diri.
Lempar lagi yang kedua dan fish on kali
ini hook up sempurna dan ikan bulanbulan atau tarpon berhasil diselamatkan.
Ikan tarpon menjadikan Opay semakin
bersemangat, lempar berkali-kali dan
terus ada sambaran, namun mocel terusmenerus.
Opay memutuskan untuk pindah ke
lokasi lain. Ternyata keputusan yang tepat

untuk pindah, langsung fish on! Lagi-lagi
ikan payus berhasil diselamatkan lagi.
Beberapa kali lemparan tidak ada sambaran, namun terlihat ada gerakan ikan
yang mengikuti umpan. “Masih ada kakap
putihnya,” ungkap Jhon Opay kepada
saya. Karena menurutnya sempat dilepas
ikan kakap putih atau baramundi ukuran 2
kg up di empang tersebut.
Semangat lagi melakukan lemparan.
Kali ini coba lempar ke pinggir empang,
benar saja! Baru dilempar dan belum
lama digulung langsung “duarrr” seperti
suara bom keluar dari dalam air, kaget
bercampur bahagia, langsung gentak
dan mulai bertarung dengan ikan yang
ternyata ikan kakap putih ukuran hampir
setengah kilogram, ikan landed karena
meloncat ke darat dan langsung diinjak
takut kembali lompat ke empang sebelah
dan berhasil.
Lemparan selanjutnya berhasil fish
on ikan kakap putih ukuran agak besar
berhasil hook up sempurna, namun saat
ikan akan diselamatkan ikan berontak dan
sirip insangnya berhasil memutuskan leader mono 4 lbs, lure dibawa ikan “seperti
tindik di bibir” bye bye ...ikan membawa
kabur lure. Hari itu Jhon Opay membawa
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tackle Shimano Siena 2500, joran Siglon
10 lbs yang telah menemaninya sejak
tahun 2002 silam, dan line mono 4 lbs.
Semangat makin jadi karena kehilangan
lure, lempar lagi, dan lempar lagi, kejadian
terulang kembali ikan kakap putih ukuran
lumayan besar menyambar umpan. Aksi tetap berlanjut, lempar lagi dan lempar lagi,
kejadian terulang kembali ikan kakap
putih ukuran lumayan besar menyambar
umpan. Pertarungan terjadi, dengan
degup jantung yang tidak beraturan, ikan
berhasil dibawa ke pinggir empang. “Wow
lumayan gede, lebih gede dari yang bikin
tindik di bibir tadi!” Ungkap Jhon. Saking
senangnya tidak ingat kejadian tadi,
manakala diangkat ke darat ikan berontak
dan berhasil memutuskan line 4 lbs, bye
bye lagi deh...ikan membawa lari Rapala
5 cm, “Huff...hilang lagi deh lure saya”,
Jhon bergumam sedih.
Panasaran terus melanda, saat makan
siang bersama teman-teman yang suka
dengan mancing ikan bandeng, yang
berhasil mendapatkan ikan bandeng
dalam cukup banyak. Makan siang selesai
lanjut kongkow-kongkow sambil menyiapakan diri untuk melempar, masih
dengan rasa penasaran yang cukup besar.

Lempar menggunakan lure lain tidak
mendapatkan sambaran, kemudian ganti
dengan deep sinking, lempar ke tengah
empang dan “nyuuuuutttt ...” fish on,
ikan menyambar sangat kuat, reel berbunyi “reeeeetttttnnn” joran melengkung,
namun tiba tiba “tessssshhhhhhhh” line
putus dah “Aaaahhhgggghh” hilang lagi
deh. Karena teman teman sudah siap-siap
untuk pulang dan jam menunjukkan pukul
16.00 WIB lewat. Akhirnya waktu untuk
meninggalkan empang, nantinya butuh
persiapan yang lebih matang, dan rasa
penasaran pada empang bekas tambak
sisa panennya masih ada.lirwan

Salah satu spot yang dijadikan tempat casting
Jhon Opay.
IRWAN
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- Samulin yaitu rangkaian mata kail
yang terdiri dari beberapa mata kail dan
dililitkan ke roti.

Selain menggunakan umpan roti, cara
mancing belanak juga bisa menggunkan
teknik garong dengan menggunakan kail
yang cukup banyak.

M

ancing belanak dilakukan dari
pinggir pantai pada saat kondisi
air mendekati pasang hingga saat
mendekati surut, mula dari jam 08.00
pagi sampai 11.00 siang. Namun jika
kondisi air surut terendah, belanak akan
sangat sulit menemui ikan belanak di
pinggir pantai atau muara.
Peralatan mancingnya menggunakan
joran tegek atau joran antena dengan
panjang 3.5-4.5 meter tergantung kenyamanan para mania.
Rangkaian mata kail yang digunakan
cukup banyak, yaitu antara 10-12 mata
kail yang diberi pemberat di bawahnya
dan pelampung di atasnya agar umpan
tidak tenggelam sehingga para mania
mudah mengidentifikasi ketika umpan
mulai di sambar ikan belanak.
Ada dua cara memasang umpan roti
yang biasa diterapkan para mania mancing di Arab Saudi :

- Es sami yaitu umpan roti di kaitkan
pada mata kail satu persatu.

TIPS MEMASANG UMPAN

MANCING IKAN BELANAK
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Para mania hanya perlu mencari lokasi
di pinggir pantai atau dekat muara dimana terlihat ikan belanak berenang di atas
permukaan air dengan ciri-ciri air beriak
dan terlihat pergerakan ikan belanak.
Kita bisa menempatkan umpan yang
sudah terpasang pada mata kail ke depan
arah ikan belanak berenang. Tunggu beberapa saat hingga terlihat ikan belanak
mulai mengerumini umpan kita.

Ketika pelampung mulai bergerak ke
kanan atau kekiri artinya ikan sudah
memangsa umpan kita, segera sentak
joran biasanya beberapa belanak sudah
tersangkut pada mata kail, atau bisa juga
menggunakan sistem garong dimana kail
tanpa umpan kita tempatkan di posisi
ikan-ikan belanak berada di permukaan
air, kemudian kita sentak pada saat yang
tepat.
Tidak ada salahnya jika teknik mancing
dari tempat lain kita aplikasikan di daerah
kita, karena adanya hal-hal baru akan
semakin memperkaya wawasan kita, dan
semakin menambah seni dari mancing itu
sendiri.

Pemancing berhasil menangkap ikan belanak
sekaligus.
MEDIA PANCING
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CANDIRU, LEBIH BERBAHAYA DARI PIRANHA

C

andiru atau disebut juga canero
yang dapat ditemukan di Sungai
Amazon dan Sungai Oranoco. Memiliki reputasi sebagai ikan paling ditakuti
oleh penduduk lokal, sebab lebih ditakuti
daripada ikan piranha.
Candiru berkembang sampai ukuran
1-2 inci dan lebar 4-6 milimeter, memiliki
bentuk seperti belut dan hampir transparan membuatnya hampir mustahil untuk
dilihat di dalam air.
Terdapat 3 spesies candiru, candiru
berukuran jari dan candiru berukuran
tusuk gigi yang biasanya makan dengan
cara memasuki ikan yang lebih besar,

candiru paus (whale candiru) merupakan
pemakan bangkai yang lebih memilih
untuk makan dari ikan yang sudah mati.
Ikan candiru merupakan parasit, modus
operasinya sangatlah simpel dan kejam.
Untuk menemukan mangsanya, candiru
mengecap air terlebih dulu, berusaha
untuk mengetahui aliran air yang berasal
dari mangsanya, setelah mengetahui dari
mana aliran air tersebut, candiru langsung
menuju celah-celah sirip mangsanya itu.
Duri yang ada di kepala candiru akan
melukai insang ikan dan mengeluarkan
darah selagi candiru berada di dalam ikan
tersebut. Sehingga candiru disebut ikan
vampir dari Brazil.
Ikan ini ditakuti karena ia tertarik pada
air seni atau darah, dan bila seseorang
berenang telanjang ia akan masuk ke
celah anus atau vagina, atau bahkan bila
ikannya kecil ke lubang penis dan mungkin ke dalam urethra.
Bila ini terjadi ikan candiru sangat sulit
diambil kembali kecuali lewat operasi.
Karena ikan ini menemukan mangsanya
dengan mengikuti aliran air dari insang

ke sumbernya, kencing sambil berenang
meningkatkan kemungkinan candiru
masuk ke urethra manusia.
Cara untuk membunuh ikan ini adalah
dengan pengobatan tradisional, dengan
air dari dua tanaman: xagua dan apel
buitach yang dimasukkan ke daerah yang
diserang candiru. Kedua tanaman ini akan
melarutkan ikan tersebut.
Dapat juga memalui operasi, tetapi
operasi membutuhkan biaya dan waktu.
Lebih sering, infeksi menyebabkan shock
dan kematian korban sebelum candiru
dapat diambil.lmm
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D

alam mengisi bulan ramadhan
tahun ini Aneka Raya Pancing
mengadakan gathering ramadhan
with community. Acara yang berlangsung selama dua hari mulai hari Sabtu
tanggal 25 Juni 2016 dan berakhir pada
hari Minggu tanggal 26 Juni 2016.
Untuk acara gathering ini pihak penyelenggara menebar berbagai macam
hadiah, diskon maupun mengadakan
acara buka bersama bagi para komunitas, klub mancing, perorangan maupun
keluarga yang datang pada saat acara
berlangsung.
Acara ini diselenggarakan di
showroom Aneka Raya Pancing yang
terletak di Jalan Bandengan Utara
blok A 23 - 25. Jika pada hari biasa
showroom buka dari jam 08.00-16.30
wib, tetapi untuk acara gathering kali
ini pihak penyelenggara membuka
showroom lebih lama yaitu dari jam
08.00-19.00 wib.
Pada hari pertama gathering mulai
terlihat beberapa customer mulai
berdatangan ada yang datang sendiri,
berkelompok maupun bersama dengan
para keluarganya. Terlihat jelas para
customer yang datang ada yang sedang

GATHERING RAMADHAN

ARP WITH COMMUNITY
Aneka Raya Pancing
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Foto salah satu pengunjung yang berhasil
mendapatkan hadiah langsung.
MM

mencari piranti pancing keluaran
terbaru, ada pula yang mencari produk
unggulan, maupun ada yang sekedar
mencari aksesories dan juga mencoba
piranti pancing.
Customer yang datang pada acara
gathering ini dari berbagai kalangan
ada pengusaha, pemancing senior maupun pemula, bahkan ada dikalangan
anak-anak yang sedang mencari piranti
pancing. Para customer ini ada yang
mencari produk dengan harga termahal
maupun termurah terlebih lagi mereka
juga mencari barang-barang yang
sedang di-sale. Mereka juga senang jika
membeli suatu barang tiba-tiba mendapatkan hadiah.
Menjelang waktu berbuka puasa tiba
panitia juga menyediakan makanan
untuk berbuka puasa bagi customer
yang sedang berpuasa. Pada hari kedua
acara gathering customer yang datangpun semakin banyak mereka rata-rata
memburu produk piranti pancing yang
sedang sale, rata-rata peserta yang
datang dari wilayah Jabodetabek maupun dari luar kota. Mereka yang datang
berbagi informasi mengenai mancing
di pulau jawa ataupun diluar pulau

jawa. Pada acara gathering ini pula
pihak Aneka Raya Pancing mendonasikan sebagian hasil penjualan sebesar
1% kepada kaum dhuafa maupun anak
yatim.
Acara ini diselenggarakan setelah
acara gathering selesai. Pada tanggal
27 Juni 2016, dari Aneka Raya Pancing
mendatangi salah satu kawasan dimana
para kaum dhuafa maupun anak-anak
yatim telah berkumpul untuk menerima
donasi dari para customer yang telah
berbelanja di toko Aneka Raya Pancing.
Ada sekitar 20 orang kaum dhuafa serta
20 orang anak yatim yang menerima.
Tidak lupa juga pada acara ini pula
diadakan acara buka bersama para
karyawan Aneka Raya Pancing dengan
Community. Semoga acara seperti ini
akan berkelanjutan.lmm
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D

DIKUNJUNGI PEMANCING

DALAM DAN LUAR NEGERI

Puri Pancing - Bali

i sektor memancing, siapapun
bisa membuka usahanya sendiri,
mulai dari toko pancing, industri rumahan dan masih banyak yang
lainnya.
Pulau Bali merupakan tempat pariwisata yang sangat menjanjikan. Salah
satu industri pariwisatanya adalah dunia
mancing.
Adalah sebuath toko pancing di kota
Denpasar, yang ramai dikunjungi para
mania mancing baik dari mancanegara
maupun lokal yang sedang berlibur atau
berkunjung ke pulau dewata Bali.
Toko Puri Pancing terletak di jalan
Diponegoro di sebelah apotik Kimia
Farma. Berdiri sejak tanggal 11 Desember 2002, toko ini memiliki luas 415m2
yang terdiri dari dua lantai.
Disediakan berbagai jenis piranti pancing dari berbagai pabrikan terkemuka
seperti Shimano, Yozuri, Daichi, Hinomiya, Shino dan G tech. Showroom-nya
yang begitu nyaman dan pelayanannya
begitu ramah membuat para mania mancing yang datang sangat betah apalagi
mereka sering memberikan informasi
mengenai mancing.
Di sini para mania bisa saling bertukar
|edisi #263 53

BELANJA
informasi ataupun tempat menjalin tali
silaturahmi antar pemancing.
Tidak hanya menjual, para mania
mancing juga bisa membawa piranti
kesayangannya yang rusak untuk diperbaiki di toko Puri Pancing.
Silahkan berkunjung ke toko yang
buka setiap hari Senin-Jumat jam 09.0017.30, dan Sabtu jam 09.00-17.00.lmm

Puri Pancing
Jln. Diponegoro
Denpasar-Bali
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PATROLI UDARA MERPATI
Bumi yang semakin tua kini memang membutuhkan perhatian
yang lebih dari para penduduknya. Bukan hanya darat dan air,
udara yang justru menjadi kebutuhan utama sebagai makhluk hidup
sangat penting untuk diperhatikan.
Plume Labs berhasil menggabungkan teknologi dan pemanfaatan
tingkah laku burung sebagai peselancar udara membuat kita bisa
mengetahui kadar racun yang terdapat di udara.
‘‘Siapa yang melawan polusi udara? Merpati. Menggunakan tas
punggung kecil dengan sensor polusi.’’– Plume Labs. Kita bisa
mengetahui kadar udara suatu daerah melalui aplikasi yang juga
dikembangkan oleh pihak pengembang, atau cukup men-tweet
nama daerah dan mention ke @PigeonAir, maka para merpati akan

memberitahu kondisi udara di daerah tersebut. Dengan me-monitoring kondisi udara maka kita bisa mengambil langkah yang
tepat untuk menyelamatkan bumi ini. Namun sayang, teknologi ini
masih bersifat Beta dan hanya bisa digunakan oleh masyarakat kota
London. Akankah teknologi ini sampai ke Indonesia?.linternet
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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
l

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

MUARA BARU
l

Ocim : 0878 8131 4960

Info Klub Mancing
1. Kamifc, Jl. Lodan Raya Ancol Komp. Lodan Center Blok
K No. 5-7 Jakarta Utara Telp. (021) 691 0050.
2. Maguro Fishing Team (MFT), Komp. Sentra Latumeten

Km. Jagat dan Surya 2 : Uus 0852 1939 2944

PANARUKAN SITU BONDO
l

Pak To: 0852 5765 9860

BANDAR LAMPUNG
l

Belanting Fishing : 0821 4449 3081

PAPUA - BIAK
l

Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

Info Lomba Mancing
1. Shimano Galatamania 2 with ARP Pantai Indah Kapuk
Minggu 14 Agustus 2016, Jam 12.00 - 18.00 wib,
lapak 124, Tiket Rp. 4.500.000,-, Hadiah uang tunai
dan produk Shimano serta trophy. Info lebih lanjut
hub. PIK 9821 8826 - 9817 5286, ARP Anjas 0822
1381 1117, Nia 0818 0897 8688

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. Pemancingan Menteng Harapan-BKT Harapan
Indah (depan pintu air BKT Harapan Indah) masuk
melalui pinggir kali BKT harapan indah, telp 0811
854 290

Km Berdikari: Johan 0812 726 5522

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK
l

Info Kolam Pemancingan
KOLAM PEMANCINGAN BAWAL

2. SMG Predator Monster Battle, Sabtu 30 Juli 2016,
Pemancingan Saung Desa Big Fish Strike, Pebayuran
Bekasi, Tiket Rp.500.000,-, Lapak 40, Hadiah Uang
Tunai dan produk dari sponsor. Info lebih lanjut
Sumber Mulia 691 8030, Bursa Pancing 691 0050,
Terminal Pancing 4586 3934
3. SMG Pangasius Monster Battle, Minggu 31 Juli 2016,
Pemancingan Tambok Lobu Galatama Patin Ciputat,
Tangerang, tiket Rp. 500.000,-, lapak 45. Info lebih
lanjut hub. Sumber Mulia 691 8030, Bursa Pancing
691 0050, Terminal Pancing 4586 3934

2. Pemancingan Rajawali d/a Komp. Arhanudri 1/
rajawali, Serpong Tangerang. Telp (021) 5421
2694/95
3. Pemancingan Mina Puri d/a Pojok, Ciledug Tangerang. Telp (021) 9424 0478/0888 8424 798
4. Pemancingan Leker Jl. Kav. DKI ( belakang alfamart) Jakarta Barat. Telp (021) 9047 9130/ 0853
1036 5924
5. Puspita Jl. Taman Kukila (samping futsal halim)
pondok gede, Jakarta Timur Telp 0877 7770
6279/0813 9877 7559
6. Pemancingan si bolang d/a Sentra primer (depan
perum. era mas 2000/depan kantor walikota
Jakarta Timur. Telp 0878 7837 3252

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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KEMERIAHAN MANCING DI

LOMBA TAHUNAN MBM

Tanjung Kait - Kab. Tangerang

Panitia acara lomba berfoto bersama sebelum
lomba dimulai
IRWAN

M

ungkin sudah banyak yang mengenal ikan talang-talang atau queenfish atau lima jari yang memiliki
nama ilmiah Scomberiodes spp. Namun
ada juga yang baru mengetahui bahwa

ikan ini suka melompat dan terbang saat
fight dan sensasinya akan memompa
adrenalin, bahkan ikan ini dijadikan
target banyak mania mancing.
Salah satunya adalah para mania
mancing yang tergabung dalam komunitas Mancing Bagan Mania sudah banyak
pengalaman dalam persiapan mancing
ikan talang-talang. Seperti pada lomba
tahunan beberapa waktu yang lalu, ikan
talang-talang berhasil menjuarai bahkan
mendominasi perolehan pemancing.
Tidak tanggung-tanggung dari puluhan
bagan yang dilombakan, hampir 80 persen
pemancing merasakan tarikan ikan talangtalang dan sebagian berhasil menaikkan
ikan yang suka menari itu.
Saat Mancing Bagan Mania (MBM)
tanggal 28-29 Mei 2016 mengadakan
Lomba Tahunan yang ke-IV di kawasan
wisata pantai Tanjung Kait-Banten, sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun (HUT)
berdirinya komunitas Mancing Bagan
Bambu pada 3 tahun silam. Dan pemberian santunan kepada 70 anak yatim
piatu dan lansia di sekitar pantai Tanjung
Kait menjadi kegiatan sosial kami.
Sabtu pagi (28/05), kawasan wisata
pantai Tanjung Kait dipenuhi dengan
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pengunjung yang berpakaian seragam
dengan tulisan MBM, kedatangan mereka
ternyata untuk mengikuti Lomba Tahunan
MBM.
Antusias peserta sudah terasa sejak
beberapa minggu yang lalu, terbukti dengan banyaknya pesanan umpan hidup dan
umpan segar, seperti anak belanak, anak
bandeng, kepiting soka, cumi, cacing lur,
dan udang hidup maupun mati berdasarkan pengakuan para penjual umpan dan
pemilik bagan.
Pukul 12.00 WIB, agenda pembukaan
Lomba Tahunan ke-IV berlangsung. “Acara
yang diikuti 130 tim masing-masing tim
terdiri dari 4 orang pemancing, datang
sebagai perwakilan berbagai Kordinator
wilayah (korwil) se-Tangerang , Jakarta,
Depok, dan Bogor. Dimaksudkan untuk
sebagai ajang silaturahmi para anggota
MBM dan simpatisannya” Anton Wonder
sebagai ketua pelaksana lomba tahunan
dan HUT MBM ke-IV.
“Disamping sebagai ajang silaturahmi,
lomba tahunan ini juga bertujuan meningkatkan pariwisata pantai Tanjung Kait,
Memberikan santunan kepada anak yatim
dan lansia, dan sebagai ajang keterampilan dan pengalaman para pemancing

bagan (anggota MBM) yang sudah diasah
pada lomba-lomba bulanan” Efendi SH,
Dewan Ketua MBM.
Setelah pembukaan, dilaksanakan
pengundian lokasi bagan. Para peserta
lomba yang sudah mendaftar dan melunasi uang pendaftaran serta mendapat
nomor pendaftaran akan mendapatkan
giliran pertama untuk mengambil nomor
undian bagan.
Lomba tahun ini, para peserta tidak
diperkenankan untuk memilih bagan
sendiri. Para pemilik bagan hanya memberikan nomor bagan yang akan dipakai
sebagai lokasi lomba, bagan yang dipergunakan adalah bagan semi beting, beting

Persiapan para pemancing menuju bagan
tempat lomba berlangsung.
IRWAN
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Penyerahan hadiah kepada juara jackpot ikan
spesies sembilang.
IRWAN

full dan sebagian di Karang Wala.
Adapun bagan yang dipergunakan adalah, Bagan Bang Awi, Bagan Bang Awing,
Bagan Ali Anton, Bagan Ali Gendut, Bagan
Bang Ruslan, Bagan Bang Popay, Bagan
Bang Beri, Bagan Bang Buang, Bagan Bang
Madi, Bagan Bang Marsan, Bagan Bang
Kosbul, Bagan Bang Nein, dan Bagan Bang
Dayat.
Setelah acara foto bersama, kemudian
para koordinator pemilik bagan mulai
menyiapkan kapal/perahu untuk menye-

berangkan para peserta menuju bagan.
Riuh peserta menyiapkan dan memindahkan perlengkapan.
Pukul 17.00 WIB lomba dimulai dengan
memberikan pengumuman di group MBM,
bersamaan dengan menyalakan kembang
api di tengah laut. Di pos panitia lomba
terlihat kesibukan para panitia menyiapkan laptop/komputer serta modem, untuk
memantau upload foto hasil pancingan
peserta lomba.
Selang beberapa menit, satu persatu
peserta lomba mulai mengirimkan foto
hasil tangkapannya. Foto pertama adalah
ikan talang-talang (queenfish) terpampang di wall foto group MBM, kemudian
disusul foto kuro, ikan cendro (nail fish),
ikan sembilang (cat fish), jenaha (jack
snapper), kakap putih (barramundi), pari
(ray), dan kerapu (grouper).
Yang paling menarik dari pantauan hasil
tangkapan para peserta lomba adalah,
masing-masing peserta bisa melihat hasil
tangkapan para peserta lain, mengomentari dan menanyakan umpan serta teknik
yang digunakan. Ada sebagian yang memberikan informasi detil, namun banyak
juga yang bergurau atau bercanda untuk
mencairkan suasana yang cukup tegang.
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Sedangkan para pemilik bagan akan
mengevaluasi hasil tangkapan masing-masing bagan yang dimilikinya, ikan apa yang
didapat akan menentukan gengsi pemilik
bagan yang akhirnya akan meningkatkan
sewa para pemancing. Evaluasi kenapa
bagan seseorang bisa mendapatkan ikan
yang lebih besar dibandingkan bagan yang
lain.
Panitia lomba juga memantau kondisi
peserta, seperti yang terjadi pada pukul
19.00 WIB angin mulai meniup kencang
kawasan Tanjung Kait sampai pukul 23.00
malam. Semua informasi keselamatan
pemancing dipantau dari group MBM.
Ada peserta yang mengalami kendala
karena bagannya sudah mulai tersapu
ombak dan tidak memungkinkan untuk
terus digunakan, kemudian dengan
kordinasi antara peserta, pemilik bagan,
dan panitia, akhirnya diputuskan untuk
memindahkan peserta ke bagan yang
berkondisi lebih baik.
Sejak pagi sampai malam hari, upload
hasil pancingan semakin ramai. Lebih dari
100 postingan hasil tangkapan dikirimkan
oleh para peserta. Sedangkan panitia
bisa menilai ikan mana saja yang akan di
timbang untuk melihat siapa yang akan

mendapat juara terberat, harapan, dan
jackpot spesies ikan.
Ikan talang –talang atau queenfish mendominasi ikan-ikan besar hasil tangkapan
para peserta lomba, di susul ikan Cendro
dan ikan Kuro.
Pada hari minggu pukul 11.00 WIB lomba
diakhiri oleh panitia, dan menjemput
para peserta dengan hasil tangkapan yang
memungkinkaan untuk menjadi pemenang

Foto tim barakoko yang berhasil menjadi juara
umum.
IRWAN
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Juara Umum
1. Tim Barakokok 1,bagan Ruslan , no peserta 33, ikan Talang - talang 7,44 kg
2. Tim Sepatan 2, bagan Ruslan , no peserta 62 , ikan Talang - talang 5,26 kg
3. Tim Cisoka 4, bagan Babeh Marsan , no peserta 97, ikan Talang - talang 5,02 kg
juara.

Juara Harapan
1. Tim K-boom 2, bagan Bang Nein, no peserta 54, 2 ekor ikan cendro , total berat
3,88 kg
2. Tim Goceng pass 1, bagan Bang Buang, no peserta 132, 1 ekor ikan Kue Rambe,
total berat 3,00 kg
3. Tim Hantu laut Kelapa Dua, bagan Bang Kosbul, no peserta 129, 2 ekor ikan
cendro, total berat 2,72 kg.

Juara Umum
1. Jackpot spesies Ikan pari berat 3,82 kg, Tim MBM Jakarta Raya 1, bagan Bang
Madi, no peserta 70.
2. Jackpot spesies Ikan sembilang berat 2,30 kg. Tim K-boom 1, bagan Bang Kosbul,
no Peserta 71.
3. Jackpot spesies Ikan okek / kakap batu berat 1,76 kg, Tim Kosambi 3, bagan Ali
Gendut, no peserta 18.
4. Jackpot spesies Ikan jenaha berat 1,64 kg, Tim Cikupa 1, bagan Ali Anton, no
peserta 43.

lomba. Sedangkan peserta yang lain
akan dijemput setelahnya. Penjemputan berlangsung sampai pukul 14.00
saat pengumuman pemenang dan door
price. Lomba yang begitu meriah,
walaupun cuaca buruk sempat menerjang, angin datang tanpa diundang,
hujan turun saat pengumuman juara
ikan terberat, namun semangat para
juara tidak bisa dibendung. Ikan
talang-talang atau queenfish akhirnya
menjadi ratu (pemenang) para juara
Lomba Tahunan Mancing Bagan Mania
ke IV.
Mau lihat atau ikutan dalam lomba
bulanan MBM yang akan diselenggarakan pada minggu pertama bulan Agustus 2016? Hubungi panitia di group
FB Mancing Bagan Pantura.lirwan
kepada red.mm
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