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SALAM REDAKSI

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Indigo. Desain Grafis:  Indigo. Ko-
responden: 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, Sirku-
lasi & Iklan: Komplek Sentra Pangeran Jayakarta  Jl. Pangeran Jayakarta Ruko 129 Blok C No.32 Jakarta Pusat. Telepon/Faksimili: (021) 6245926
Rekening: Bank BCA, a.n PT. Sarana Informasi Mancing No. 084 3080 551. Majalah Mancing Mania dipublikasikan oleh PT. Sarana Informasi Mancing.

Redaksi menerima kiriman naskah yang sesuai dengan rubrik yang ada. Naskah diketik pada kertas kuarto, 2 spasi, dan sertakan foto pendukung, dalam bentuk cetak 
atau disket/CD dengan kualitas yang bagus. Bagi naskah yang memenuhi syarat, akan kami muat dan mendapat imbalan sepantasnya.

Pembaca Setia Mancing Mania,

Jumpa lagi di edisi Juni 2016, tidak terasa tinggal berapa hari lagi kita merayakan hari kemenangan setelah kita menjalankan 
ibadah puasa. Di bulan ini yang penuh barokah ini banyak para komunitas mancing mengadakan acara santunan bagi anak yatim 
piatu sambil berbuka puasa bersama. Ada pula beberapa kolam pemancingan yang membuka lapaknya seperti biasa. Untuk angler 
ataupun nelayan bagian selatan mereka tidak bisa mancing atau pun menangkap ikan disebabkan ombak laut yang sangat tinggi. 
Serta terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu terkadang panas sekali tetapi tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan 
yang sangat lebat. Tetapi tidak menyurutkan para angler untuk mencari spot mancing yang baru. Pada edisi ini kami akan membagi 
cerita trip mancing di sea mount reef, berburu GT dipulau Alor, Lombok, Lubuk sensasi hampala di Riau, Umpan pelet bawal, Warta 
club Gathering Insane Fishing Club, serta cerita menarik lainnya. Selamat membaca.....

Salam strike
Redaksi
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MENGUBAH SINGLE HOOK
MENJADI TREBLE HOOK
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Hook merupakan peranti terdepan 
pada saat memancing, yang men-
gambil perananan penting untuk 

bisa sukses mulai dari hook up hingga 
landed.

Banyak ikan gagal landed akibat hook, 
bahkan pada saat umpan disambar dengan 
kuat namun tidak bisa hook up dengan 
sempurna.

Hal tersebut bisa saja terjadi dan dise-
babkan oleh hook yang mungkin kurang 
tajam atau ukuran hook yang terlalu 
besar. Bisa juga pada saat fight dengan 
ikan sudah begitu lama tiba-tiba mata kail 
lurus ikan pun harus terlepas.

Saat ini sudah banyak sekali ter-
cipta model-model hook yang beredar di 
pasaran. Setiap model tentunya memiliki 
keunggulan masing-masing, sebut saja 
treble hook, circle hook, double hook, 
single hook dan yang lainnya.

Sedangkan model single hook itu sendiri 
juga ternyata tersedia dalam beberapa 
jenis lagi. Hal ini pasti sangat membantu 
para mania mancing untuk lebih mudah 
mendapatkan pilihan hook yang dapat 
disesuaikan dengan teknik mancing yang 
ingin diterapkan.

Treble hook sering kita jumpai penggu-

FOKUS

naannya pada beberapa jenis lure seperti 
minnow, popper, metal jig dan sebagainya 
yang terkadang sudah dibekali langsung 
dari pabrikan lure-nya. 

Lalu bagaimana jika penggunaan treble 
hook pada lure tersebut diganti dengan 
single hook?

Beberapa kelebihan dan kekurangan 
pada pemakaian treble hook dan single 
hook yang bisa kita amati antara lain : 

Treble hook memiliki 3 mata pancing di 
tiga penjuru arah, ketika ikan menyambar 
umpan dari berbagai arah, maka kemung-
kinan untuk hook up sangat besar, namun 
karena terdiri dari 3 mata pancing yang 
dijadikan satu membuat hook jenis ini 
ukuranya menjadi sangat besar. Jika ter-
jadi hook up hanya pada satu mata kail, 
kemungkinan mocel cukup besar bahkan 
tidak jarang hingga salah satu sisi kail 
yang terkena rahang ikan bisa langsung 
bengkok lurus.

Pada pemakaian treble hook ukuran 
besar saat terjadi hook up lebih dari dua 
mata kail pastinya akan membuat para 
mania menjadi sulit untuk melepas treble 
dari mulut si ikan. 

Bagaimana dengan single hook? Bentuk-
nya yang simple dan ramping jika diban-

dingkan dengan treble hook. Otomatis 
ketika para mania menggunakan single 
hook dapat menggunakan ukuran hook 
yang jauh lebih besar dan pastinya akan 
lebih kuat daripada salah satu sisi treble 
hook. Artinya jika terjadi hook up, single 
hook akan jauh lebih kuat dibandingkan 
hook up pada salah satu sisi di treble 
hook.

Penggunaan Single Hook Pada Popper
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FOKUS

Mungkin tidak jauh berbeda jika dilihat 
keunggulan dan kelemahan masing-ma-
sing jenis hook ini, namun perlu diingat, 
memancing juga bisa dikategorikan sebagai 
sebuah seni, dimana para mania bebas 
bereksperimen dengan hal-hal yang baru, 
baik teknik, umpan, atau penerapan akse-
soris lainnya untuk perlengkapan mancing.

Hook Up Single Hook Pada Popper

Berikut ini adalah beberapa cara menerap-
kan single hook di beberapa lure yang bisa 
para mania coba. Tidak ada rumus baku di 
dalam memancing. Semoga bermanfaat.

Pemasangan 2 Single Hook Untuk Popper 
Maupun Stick Bait

2 Single Hook Pada Stick Bait

Penggunaan Single Hook dengan Kevlar 
Pada Popper

Pemasangan Single Hook Pada Popper

Pemasangan Single Hook dengan Assist 
Pada Minnow

Pemasangan Single Hook Pada Metal Jig

Mau mencoba? Selamat bereksperimen dan 
pasti akan banyak pengalaman menarik yang 
bisa didapatkan. Karena memancing itu bukan 
hanya sekedar mendapatkan ikan, tetapi 
menjalankan proses dari persiapan perleng-
kapan, menikmati suasana alam menuju spot 
yang indah dan kesabaran untuk mendapat-
kan strike juga bagian dari menikmati hobi 
memancing.lsumber mediapancing.com



|edisi #262 9

TRIP

Kamis, 26 Mei 2016 pukul 20.45 WIB 
kami berangkat menuju Carita, 
butuh waktu -+ 3 setengah jam 

untuk sampai di Carita. Trip kali ini 
beranggotakan 7 orang yaitu Saya (Arifin), 
Pak Rivai bersama kedua tamunya Mr. Tani 
dan Mr. Kuwata, Om Amin, Ibu Rukiah, 
dan Rina.

Kami semua bergegas menaikan piranti 
dan juga perbekalan memancing ke atas 
kapal. Pukul 00.30 WIB KM Camar ang-
kat jangkar dan langsung menuju spot 
mancing pertama yaitu spot panaitan. 
Memerlukan waktu 5 jam maka kami 
manfaatkan untuk beristirahat sejenak.

Hari ke 1
Matahari terbit membangunkan kami 

semua dan ternyata kami sudah sampai 
di spot. Saya dan Om Amin langsung 
menyiapkan piranti pancing yang akan 
digunakan. 20 menit berlalu, kami siap 
dengan perlengkapan masing-masing 
dan langsung menurunkan umpan untuk 
menggoda penghuni spot panaitan.

Teknik dasaran dengan umpan irisan 
tongkol kami terapkan kali ini. Fish On 
!! Pak Rivai menjadi orang pertama yang 
merasakan sensasi strike spot panaitan. 

TRIP PERDANA 3 HARI
NON-STOP STRIKE
Sea Mount Reef
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TRIP

Menggunakan piranti reel Shimano Ocea 

Relix Fantastic 8, Pak Rivai berhasil meng-
kanvaskan ikan tongkol berukuran sedang.

Tidak butuh waktu lama, giliran Saya 
untuk merasakan sensasi strike-nya. 
Tanpa perlawanan yang keras, ikan kerapu 
berhasil Saya kanvaskan.

Teknik Cast Jig yang diterapkan oleh 
Mr. Kuwata berhasil merayu ikan untuk 
menyambar metal jig-nya. Strikee… Mr. 
Kuwata fight dan berhasil memenangkan 
pertarungannya, ikan berukuran sedang 
berhasil naik keatas kapal.

Tiba-tiba ada kejutan di belakang 
kapal, Triple strike !! Pak Rivai, Ibu 
Rukiah, dan Mr. Tani sibuk fight dengan 
ikan. Alhasil, mereka berurutan berhasil 
menaikan ruby snapper, ikan kerapu dan 
belut laut.

Tidak terasa matahari tepat diatas 
kepala, kami berpindah ke spot berikut-
nya. Perjalanan 3 jam tidak terasa sambil 
kami menyantap makan siang. 

Tiba di spot Gosong Pasir pukul 5 sore, 
karena hari mulai gelap lampu kapal 
segera di nyalakan untuk mengundang 
cumi dan ikan kecil. Kami segera menurun-
kan peralatan pancing dengan menggunakan 

teknik cast jig dan dasaran. Beberapa kali 
umpan dasaran kami di sambar, landed 
seekor kurisi bali dan ikan kadal. Kemu-
dian dari sudut kanan kapal abk dengan 
teknik cast jig strike seekor baracuda 
kecil.

Kami pun langsung berinisiatif untuk 
menjadikannya sebagai umpan koncer, 
baru juga sampai dasar tiba tiba umpan 
Om Amin di sambar ikan. Ia pun segera 
memompa joran dengan cepat, setelah 
beberapa saat ikan pun mulai terlihat 
ikan dogtooth besar naik kepermukaan, 
wow luar biasaaa!!

Sayang air laut dalam kondisi kotor 
sehingga ikan-ikan kurang bersemangat 
mengejar umpan, Kapten-pun memerin-
tahkan abk untuk menarik jangkar dan 
mencoba spot yang lain. 

Setelah selesai berjangkar kami kembali 
mancing menggunakan berbagai teknik, 
kali ini Mr. Kuwata berhasil strike dengan 
teknik jigging seekor ikan kadal besar. 
Ikan kadal merupakan keluarga ikan 
kurisi, yang punya nama lain kurisi hijau, 
karena bentuk kepalanya menyerupai 
kadal para pemancing lebih suka menye-
butnya ikan kadal.

Dari belakang kapal Mr. Tani dan Pak 

Mr. Tani berfoto dengan hasil tangkapan Blue 
Fin Trevally.
MM

Jigger, joran Galahad dan senar PE 4  
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Rivai terlihat asyik menggunakan reel 
elektrik untuk memancing dengan teknik 
dasaran.

Menjelang malam ikan mulai tidak mau 
menyambar umpan di tambah lagi kondisi 
hujan lebat sehingga kami memutuskan 
untuk beristirahat. Di belakang kapal 
hanya tersisa beberapa abk yang masih 
mancing, kali ini dengan teknik cast jig 
salah satu abk berhasil strike tenggiri 
berukuran sedang.

Hari ke 2
Menjelang subuh kami mencoba man-

cing dengan teknik cast jig dan kem-
bali berhasil strike seekor tenggiri besar 
menambah perolehan kami hari ini. 

Ketika pagi tiba kami melanjutkan man-
cing dengan teknik dasaran dan jigging, 
beberapa kali Saya strike dengan teknik 
cast jig sayangnya mocel belum ada yang 
landed, Mr. Kuwata yang mencoba teknik 
jigging kembali mendapat sambaran, 
lagi-lagi ikan kadal ijo yang menyambar 
umpannya.

Pak  Rivai dan Mr. Tani tak mau kalah 
dengan teknik dasaran berhasil menaikan 
beberapa ekor ikan. Kali ini salah satu 
lady angler Bu Rukiah berhasil menaikan 

seekor ikan kerapu merah lumayan besar 
yang langsung dijadikan santapan makan 
siang.

Menjelang malam kami masih mencoba 
bertahan di Gosong Pasir meskipun angin 
mulai terasa kuat dan alunan ombak 
semakin tinggi.

Kali ini Pak Rivai mencoba teknik cast 
jig, setelah beberapa kali retrieve metal 
jig nya disambar, Fish On..Pertarungan 
terjadi begitu sengit karena mengguna-

Amin Maulani berhasil naikkan ikan tenggiri 
ukuran besar.
MM
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kan piranti ringan joran majorcraft PE 3 
dengan reel Relix ikan pun berhasil dipaksa 
naik ke permukaan, ikan kuwe lilin besar 
berhasil ditaklukan mantaaab.

Hari ke 3
Tiba di hari terakhir kami meman-

cing, minggu pukul 06.00 WIB, kami 
coba peruntungan di spot sekitar pulau 
Panaitan. Kali ini, popping menjadi teknik 

yang kami gunakan. Kisah hari ini dimulai 
dengan putusnya main line akibat tajam-
nya gigi ikan yang menyambarnya.

Tidak ada lagi sambaran setelah itu, 
kami putuskan untuk pindah kesisi lain 
pulau Panaitan. Kami langsung casting ke 
arah karang-karang. Namun ikan nampak-
nya tidak tergoda. 

Karena siang sudah datang, kami pilih 
untuk kembali ke darat. Namun ternyata 
dua piranti trolling yang kami pasang di 
belakang kapal berhasil strike. Pak Rivai 
dan Mr. Tani yang meladeni fight manam-
bah perolehan cool box kami dengan 
ikan tenggiri dan ikan Blue Fin Trevally 
berukuran sedang.

Perjalanan trip kali ini cukup membuat 
kami merasa puas, karena banyak sekali 
pelajaran yang kami dapatkan, mulai dari 
teknik, penggunaan peralatan mancing 
yang sesuai dan sepenggal cerita yang 
bisa kami bawa.lred.mm berkolaborasi 
dengan mediapancing.com

Mr. Kuwata dan Amin Maulani berfoto bersama 
Kurisi Bali.
MM
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Adalah sebuah pulau yang terletak 
di ujung timur Kepulauan Nusa 
Tenggara. Kondisinya biasa saja, 

tapi ketika dihubungkan dengan dunia 
mancing, tempat ini luar biasa. Menjadi 
salah satu destinasi yang sangat diingin-
kan para Angler dunia. Yah... Pulau Alor 
memiliki report mancingnya bagus. Apa 
lagi kapal dan crewnya JOSS…tapi ya itu...
booking sekarang mungkin tahun depan 
mancingnya. Apa sih yang menarik dari 
tempat ini? Simak perjuangan dan nasib 
kami para anggota X-Mac (X-Treme Anglers 
Community) Balikpapan saat merasakan 
keseruannya pulau Alor.

Tumben malam ini saya bisa tidur 
dengan nyenyak, biasanya kalo besok mau 
mancing, pasti akan susah memejamkan 
mata. Sempat terpikir ini pertanda boncos 
atau sukses ya? Saya bangun lebih awal 
dari waktunya ayam berkokok. He he 
he...mungkin karena semangat untuk trip 
Alor. 

Pukul 09.00 wita, saya (Argo X-Mac), 
Suri, Awie, dan Dwi  telah siap menuju ke 
bandara Sepinggan Balikpapan. Setelah 
check-in kami berempat siap melakukan 
penerbagan dengan pesawat tujuan 
Surabaya. Tiba di Surabaya kami beristi-

RASAKAN SPOT GANAS
MONSTER PULAU ALOR
Nusa Tenggara Timur
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TRIP

rahat terlebih dahulu, sambil menunggu 2 
rombongan lain dari Balikpapan dan dari 
Jakarta yang juga akan ikutan. Mereka 
beda penerbangan dengan kami. Rekan 
dari Balikpapan adalah Yudi Salti, Ilman 
(pemilik Luwai Garment) dan Hindrawan 
(yang punya Thiess he he he). Sedangkan 
rekan dari Jakarta adalah Sadewo dan 
“Junior Anglers” Dimas. Kami bermalam 
di Surabaya untuk besok melanjutkan 
perjalanan ke Kupang dan Alor.

Keesokan hari pukul 10.00 wita, 
pesawat mendarat mulus di Eltari Kupang, 
perjalanan dilanjutkan menuju Kabupaten 
Alor, waktu menunjukkan pukul 11.30 
wita, saat kami mendarat di Bandara Mali 
Alor. Kami disambut om Kris dengan 2 
mobil, yang memang telah siap menjem-
put kami. Keakraban langsung terasa di 
antara kami. Dari bincang-bincang ringan 
kami, kami dapat cerita, rupanya om Kris 
Kumala baru sandar dengan hasil puluhan 
Ruby, Dogie dan GT…Gerrrrr, gak sabar 
rasanya dipanasin kayak gitu. 

Dari Bandara kami makan siang dan 
kemudian lanjut menuju dermaga. 
Hari sudah sore, telah pukul 16.00 wita 
saat KM Kumala berangkat  membawa 
kami berpetualang. Di teluk Kalabahi 

kami saling berkenalan dengan crew KM 
Kumala, mereka adalah Ambon (captain), 
Edy (mekanik) serta Ronald, Udin dan 
Feby. Karena waktu tempuh cukup lama, 
yaitu 7 jam, kami gunakan kesempatan 
yang ada untuk istirahat untuk menghim-
pun tenaga. Di tengah saat istirahat, kami 
dibangunkan awak kapal, sudah pukul 
19.00, kami pikir dah nyampe, ternyata 
waktunya untuk makan malam. Sajian 
makan malam kami luar biasa...! Olahan 
menu chef Feby ... kalah masakan istri di 
rumah, he he he..., perut kenyang, lanjut 
ngopi, set piranti... lalu bobo lagi.

Babak  Pertama
Akhirnya kami tiba di spot, hampir 

tengah malam, karena  waktu sudah 
menunjukkan pukul 23.00 wita. Awie 
membuka strike pertama dengan seekor 
Tongkol (Little Tuna). Perlawanannya 
hanya sebentar aja, langsung kena 
ganco. Gak mau kalah, Saya pun strike 
ke dua dan tiga, Dogtooth ukuran sedang. 
Lumayan tarikannya buat pemanasan. 
Selanjutnya ramai tongkol dan dogtooth 
silih berganti kami daratkan. Ilam, Dwi, 
Suri, Hindrawan, Dewo bahkan si Junior 
Anglers berhasil mengkanvaskan ikan yang 

Salah satu angler berfoto dengan ikan hasil 
tangkapan.
ARGO



|edisi #262 15

hampir setinggi badannya he he he…’’ra-
cun’’ bapak emang ampuh. 

Paginya kami drifting diantara Pulau 
Rusa dan Pulau Kambing. Kedalaman 
air antara 80-150 meter, arus sangat 
kencang, kami gunakan jig 500gr-800gr 
sekalian fitness lah, sayangnya jig kami 
dicuekin. Ternyata sampai sore hasilnya 
masih nol.

Babak  kedua
Sore hari, KM  Kumala bergeser ke arah 

laut Sawu spot YFT. Reputasi ikan di situ 
patut diancungi jempol, banyak piranti 
cedera parah bahkan pensiun dini, rod 
patah, PE putus atau habis, reel jebol  
jadi cerita serem tapi menantang. Bahkan 
konon ada pemancing luar yang pernah 
3 malam di spot itu hanya nyetor PE dan 
jig. Kami berharap semoga kami yang 
jauh-jauh merantau ini gak bernasib apes. 

Sampai spot masih biasa, sambutan 
dari dogtooth dan tongkol kami rasakan. 
Dalam tempo 30 menit, reel Stella 8K 
dan rod JM Three King PE 1,5-4 dapat 
sambaran sangat keras, drag sudah habis 
tapi PE terus kondis line out dan... putus. 
Masih penasaran rasanya, segera Saya 
ganti piranti ke ukuran besar yaitu Stella 

20K, rod JM power spell 3-7. Hanya butuh 
sekali gulung umpan jig Saya langsung 
dibawa lari ikan, duh... rasanya kaya dita-
rik sapi. Ternyata di belakang Saya pun 
rekan Ilman dan Hindrawan bernasib sama 
seperti saya. Dari posisi di belakang, Saya 
pindah ke anjungan, kurang lebih 300m 
line out tanpa henti, padahal drag sudah 
saya tambah dan sempat kembalikan PE 
sekitar 50m. Tekanan terakhir membuat 
leader saya putus lagi! Sementara Dwi 
di area buritan berhasil dapat Dogtooth, 
disusul Dimas. 

Beberapa menit kemudian Suri men-
dapat sambaran, Saragosa 18K terus line 
out padahal drag sudah mentok, aroma 
hangus mulai tecium, tak lama crew kapal 
teriak PE habis…PE habis… lalu putus, 
sungguh tak berdaya. 

Nah sekarang kita beralih ke Dwi yang 
pakai Black Hole Cape Cod 150, reel 
Saltiga 5000. “Gimana om?” tanya came-
raman. “Ampun om... gak mau berhenti 
ini ikan...” Fight om Dwi juga luar biasa, 
drag sudah full, tapi PE masih line out, 
segala upaya sudah dia lakukan termasuk 
baca mantra agar ikan lemes, hehehe... 
Tapi emang ikannya stamina atlet, 
akhirnya Dwi harus mengiklhlaskan PE 

TRIP

Salah satu angler berfoto dengan ikan hasil 
tangkapan.
ARGO
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nya hilang sepanjang 390 meter. Saat itu 
konsentrasi dan kegaduhan jadi satu, Awi 
yang berada di buritan juga fight, Stella 
20K dan rod JM Falling 6-8 juga kalah, 
karena Assist Line putus, padahal durasi 
fight lumayan lama. 

Setelah 2 jam merasakan ketegangan, 
tiba-tiba ombak dan angin besar datang 
dan kami segera berlindung. Akhirnya 
pukul 23.00 kami baru bisa kembali ke 
spot YFT. Ceritanya sih masih penasaran, 
tapi sayang malam itu hanya Doggie 
ukuran lucu-lucunya dan Rainbow Runner 
Fish jumlahnya yang banyak sekali.

Babak  Terakhir
Setelah sarapan kami ber-jigging ria 

sambil drifting, dari spot satu ke spot 
lain. Ternyata hanya Awie yang berhasil 
naikan Amberjack dan Kurisi, he he 
he... ngos-ngosan juga seharian pake jig 
700gr dalam air 150 meter. Kami men-
coba peruntungan di tempat lain, KM 
Kumala membawa kami pindah spot di 
Pulau Batang. Jarum jam menunjukkan 
pukul 12.00 siang ketika kami melaju 
untuk berpindah lokasi, “Sekalian test 
Popping”, pikir kami. Tapi rupanya sang 
GT lagi bobo siang. Sore harinya, sekitar 

pukul 15.00 kami tiba di spot dan lang-
sung drifting. Lagi-lagi harus merasakan 
hasil yang kurang bagus. 

Sorenya kapal berjangkar, namun 
sayangnya malam itu ombak besar 
datang, diputuskan kapal harus menuju 
spot di teluk Kalabahi, sekaligus jalur 
arah pulang. Di spot terakhir ini kami 
malah tidur sangat nyenyak, itung-
itung sangu buat perjalanan pulang 
yang cukup panjang. Terima kasih buat 
seluruh crew KM Kumala di laut dan di 
darat.largo x-mac

Foto ikan-ikan yang berhasil di dapat pada trip 
ke Alor.
ARGO

TRIP
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http://www.sm-group.co.id
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http://www.sm-group.co.id
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POJOK KAMPUS

http://https://www.youtube.com/watch?v=xHDgbPQxr_E


|edisi #262 20

POJOK KAMPUS

Elongasi (Elongation/bahasa Inggris) 
merupakan rasio perpanjangan 
atau rasio tarikan dari suatu bahan 

test/specimen.
Elongasi dalam satu pengukuran per-

panjangan secara konfigurasi bisa dibagi 
menjadi 2 yaitu kondisi belum terdefor-
masi dan kondisi terdeformasi.

Kondisi belum terdeformasi artinya 
produk yang dites (spesimen) setelah 
mengalami perpanjangan dan bila dibe-
rikan kesempatan relaksasi bisa kem-
bali ke bentuk/panjang semula serta 
kualitasnya tidak mengalami perubahan 
yang berarti.

Sedangkan kondisi terdeformasi ter-
jadi bila specimen ditarik melebihi titik 
toleransi sehingga terjadi perubahan 
bentuk/panjang yang permanen. Biasa-
nya disertai dengan penurunan kualitas.

Dalam prakteknya misalkan, senar 
pancing yang ditarik dengan daya/
kekuatan pada awalnya akan berada da-

APA MANFAAT ELONGASI SENAR 
SAAT KITA MANCING ?

lam kondisi belum terdeformasi dimana 
senar akan bisa kembali ke bentuk (pan-
jang) semula bila tarikannya ditiadakan. 
Tetapi jika senar pancing ditarik lebih 
lanjut, maka akan memasuki kondisi 
terdeformasi dimana senar tidak akan 
bisa kembali lagi ke bentuk (panjang) 
awal walaupun tarikan ditiadakan.

Kondisi deformasi bisa dipengaruhi 
oleh beberapa faktor diantaranya :  

1. Kekuatan tarikan.
2. Lamanya terjadi tarikan.
3. Temperatur sekitar.
4.  Berada di mana saat di tarik apa-

kah berada di udara, air tawar, air asin?
5.  Apakah ditarik dengan bebas atau 

permukaan senar ada menyentuh objek 
lainnya sehingga timbul gesekan dan 
kerusakan permanen.  

Hasil tes kami
Tujuan pengujian kali ini adalah untuk 

melihat perbedaan karakter elongasi 
dari masing-masing bahan senar yaitu 
nylon mono , fluorocarbon mono dan PE 
muiti braid. Terhadap masing-masing se-
nar, kita berikan tarikan dengan kenai-
kan secara bertahap dan kita mengamati 
perpanjangan yang terjadi.
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POJOK KAMPUS

Mania, semakin tinggi perpanjangan 
saat terjadi tarikan, misalnya seperti 
karakter senar nylon leader berarti 
senar cenderung tahan hentakan (shock 
absorber) tetapi kurang sensitif.

Sedangkan semakin rendah perpan-
jangan misalnya PE 4x, senar cenderung 
sensitif tetapi kurang tahan hentakan.

Pengetesan tarik 10%, 25%, 50% dan 
75% mempunyai tujuan yang berbeda.

Pada penarikan 10% adalah saat 
terjadinya kondisi hookset/penetrasi 
pancing ke mulut ikan.

Senar utama yang dipakai normalnya 
adalah nylon atau PE. 

Secara umum senar utama nylon 
dengan elongasi 6.2% cukup baik untuk 
penetrasi pancing ke mulut ikan. 
Nylon juga tahan terhadap hentakan 
ikan. Dengan catatan : Efektif rentang 
panjang senar ter-casting di sarankan 
maksimum 20m karena bila panjang 
melebihi 20m, sensitivitas hookset jadi 
kurang bagus. 

Untuk senar utama nylon, apabila kita 
mau meningkatkan sensitifitas, tambahkan 
leader fluorocarbon didepan senar utama.

Senar braided adalah senar yang san-

gat sensitif dengan elongasi 0.5% pada 
tarikan 10% kekuatan senar. Supaya 
lebih tahan hentakan, biasanya perlu 
sambungan leader nylon ataupun leader 
fluorocarbon.

Bila tidak memakai leader, maka 
redaman hentakan harus disiasatin 
dengan pemilihan joran action soft dan 
atau disertai dengan setting drag reel 
yang sesuai. Biasanya settingan drag 
reel dikisaran 20%- 50% dari kekuatan 
senar.

Untuk pengetasan tarik 25%, 50% dan 
75%. Bisa kita amati batas titik kondisi 
deformasi. 

Senar dalam kondisi titik 0 tanpa 
tegangan akan cenderung mudah ditarik 
(memanjang banyak). Kemudian dengan 
penambahan kekuatan tarikan yang 
sama akan makin susah ditarik.

Saat senar melewati titik defor-
masi, biasanya senar akan memberikan 
perlawanan yang berkurang dan mudah 
ditarik memanjang lagi karena kualitas 
senar sudah berubah.

Dari hasil test, kita mencoba me-
nyimpulkan :
1. Titik deformasi nylon ada di kisaran 

beban 75%. 
2. Titik deformasi fluorocarbon ada di 

kisaran beban 60%. 
3. Titik deformasi PE ada di kisaran 

beban 60%.  
4. Nylon adalah senar yang lebih tahan 

terhadap stress/tekanan dibanding-
kan FC dan PE.

5. Senar FC mempunyai sensitifitas 
hookset yang lebih baik dibandingkan 
senar nylon.
Pada akhirnya, pemilihan senar utama 

nylon atau PE tergantung kepada jenis/
tipe memancing. Kita beruntung hidup 
di era yang punya pilihan. 

Demikian juga rangkaian leader 
dibuat bila ada kebutuhannnya. Salam 
strike.lmm
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NO. BRAND SERIES SIZE  RANGE LENGTH PRICE  RANGE

1 RELIX FANTASTIC 8 LB: 10-80 100 M 75K - 85K

2 SPIDER WIRE EZ  BRAID LB: 30-50 300 YDS 300K

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

4 SHIMANO  MISSION COMPLETE  1.0 - 2.0 200 M 730K-820K

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

6 TEAM KAMIKAZE X-TLINE LB: 30-80 300/400/500 YDS 500K - 900K

7 MAGURO AZAYAKA LB: 20-100 100 M 114K - 250K

8 P-LINE SPECTREX BRAID LB: 10-65 150/300 YDS 164K - 350K

9 YGK ULTRA CASTMAN WX8 PE: 3-10 100/300 M 300K - 350K

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

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

12 RELIX SOLID GOLD LB: 15-65 100 M 80K-90K

NO. BRAND SERIES SIZE RANGE LENGTH PRICE RANGE

1 SPIDER WIRE LINE ULTRA CAST FC DIA: 0.25-0.36 200 YD 180K

2 YGK FC DISK LB: 12-23 300 M 297K-463K

3 HAMMER HEAD PREMIUM LEADER DIA: 0.38-0.70 50 M 105K-300K

4 VARIVAS GANOAVANGUARD LB: 8-30 100/150 M 122K-168K

5 TEAM KAMIKAZE SEA GHOST DIA: 0.45-0.70 30/50 M 85K-150K

6 RELIX PERFECT FC DIA: 0.10-0.60 50 M 35K-109K

7 P-LINE FLUOROCARBON LB: 8-20  250 YD 191K-301K  

8 SHIMANO OCEA LEADER EXFLUORO LB: 4-30  30/50 M 131K-520K

9 RELIX LEADER FLUOROCARBON DIA: 0.30-1.20 30 M 53K-180K

10 MAGURO SHOCKLEADER DIA: 0.35-1.00 50 M 68K-126K  

11 G-TECH SUPER STRONG FC LB: 20-150 30 M 95K-369K

12 YO - ZURI HYBRID LB: 4-80 275/600/1000 YDS 77K-293K

BRAIDED FLUOROCARBON

1 1

5 5

9 9

2 2

6 6

10 10

3 3

7 7

11 11

4

8 8

12 12

4
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NO. BRAND SERIES SIZE  RANGE LENGTH PRICE  RANGE

1 SPIDER WIRE XXX SUPERMONO DIA: 0.25-0.41 315/320 M 85K

2 TEAM KAMIKAZE QUEEN DIA: 0.26-0.35 150 M 39K

3 PENN SUPER X DIA: 0.37-0.52 300 M 342K

4 P-LINE HALO LB: 8-20 250 YD 202K-307K 

5 RELIX 3 GEN MAX POWER DIA: 0.25-0.60 150/300/500 M 25K-57K  

6 YGK NITLON SOFT LB: 4-20 100/300 M 73K-125K

7 MAGURO DIABOLIC DIA: 0.20-050 300 M 99K

8 BESD SPEED DIA: 0.10-0.40 100 M 20K 

9 SHIMANO ULTEGRA DIA: 0.20-0.60 150 M/ #1/8 60K-165K

10 EXORI WHITE HAWK LB: 25-150   #1/2 47K-65K

11 RELIX CARP COMPETITION DIA: 0.26-0.40 150 M 28K

12 RELIX 3GEN DURANIUM DIA: 0.15-0.60 150 M 20K-33K

     

MONOFILAMENT

1

5

9

2

6

10

3

7

11

8

12

4
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COVER STORY

Salah satu ikan predator arus deras 
yang banyak diminati para angler 
mania adalah ikan Hampala. Ikan 

ini memiliki sensasi tarikan yang cukup 
mumpuni dikelas predator air tawar,  
waktu yang cukup baik untuk berburu ikan 
ini adalah pada jam 5 pagi hingga jam 10  
siang atau waktu menjelang sore.

Ikan yang bernama latin Hampala 
Microlepidota ini memiliki bentuk mulut 
dengan rahang  yang cukup besar untuk 
menyergap ikan atau hewan yang melintas 
di depannya, lokasi yang menjadi favorit 
ikan ini untuk mencari mangsa adalah 
sekitaran air yang  memiliki kandungan 
oksigen cukup seperti dibebatuan, kerikil 
bahkan lokasi berlumpur sekalipun. Ikan 
ini lebih sering menununggu mangsa yang 
terseret oleh  aliran sungai sehingga di 
balik bebatuan atau di balik batang pohon 
yang tumbang merupakan lokasi  yang 
baik untuk berburu ikan ini.

Umpan yang biasa digunakan untuk 
berburu ikan ini bisa menggunakan umpan 
tiruan atau artificial lure seperti minnow, 
spoon, soft lure. Dibutuhkan Hook atau 
Mata kail yang kuat serta tajam untuk 
bisa mendapatkan ikan ini selain rahang 
yang kuat ikan ini juga tidak mudah 

JAJAL TARIKAN HAMPALA
DENGAN SENAR PE RELIX
Sungai Kampar - Riau

menyerah untuk melepaskan hook sudah 
menancap di rahangnya, jadi ketika fight 
dengan ikan ini pastikan hook tidak akan 
terlepas kalau sampai terlepas ikan ini 
dipastikan tidak akan mau lagi untuk 
menyambar umpan tersebut. 

Jenis benang yang Saya gunakan kali ini 
adalah PE Relix Fantastic 8 yang kekuatan 
30lb dengan ukuran 19mm lokasi berburu 
saya memiliki postur lokasi bebatuan 
tajam, saya memilih PE ini dikarenakan 
sudah terbukti tahan dengan gesekan 
bebatuan dan kekuatan ketika fight 
yang luar biasa, PE Relix Fantastic 8 



|edisi #262 25

memiliki eksistensi dan performa yang 
sangat mumpuni untuk pengguna Reel 
BC (Bait Casting) ataupun Reel Spinning, 
itu dikarenakan karakter benang yang 
bersifat 8X Abrasion Resistant sehingga 
tidak mudah kusut/Backlash. Tidak hanya 
itu saja kelebihan dari PE Relix Fantastic 
8, benang ini juga sangat awet saat Saya 
gunakan, ini terbukti sudah hampir empat 
bulan saya menggunakan benang ini tidak 
mengeluarkan serabut/bulu-bulu padahal 
hampir satu minggu tiga kali saya berang-
kat memancing.

Banyak rekan-rekan Saya jengkel dan 
sebel dengan PE yang mereka pakai 
dengan berbagai alasan mulai dari benang 
yang mudah kusut, berbulu bahkan 
benang yang stretch atau mulur saat 
digunakan, sehingga Saya merekomenda-
sikan mereka untuk menggunakan PE Relix 
Fantastic 8.

Kali ini Saya mencoba keberuntungan 
saya dan beberapa sahabat saya berburu 
hampala di sungai Kampar–Riau. Jam 6 
pagi saya sampai di spot, sungai yang 
berhulu di Danau PLTA Koto Panjang 
ini memiliki lokasi yang pas untuk ikan 
Hampala berkembang biak, beberapa 
lokasi sungai ini memiliki kedalaman 

COVER STORY

Aksi depan kamera setelah berhasil naikkan 
ikan hampala.
RUDI

hingga 15 meter dan ada juga memiliki 
perairan dangkal. Sehingga Saya memilih 
lokasi yang dangkal dan memiliki substrat 
bebatuan dan berkerikil. Umpan yang 
saya gunakan adalah umpan jenis Popper 
karena jika Saya menggunakan umpan 
jenis Minnow makan umpan ini akan 
mudah tersangkut di bebatuan atau di 
dahan-dahan kayu yang tumbang. Setelah 
Saya mencoba melempar umpan dititik 
yang menurut saya lokasi bersembunyinya 
Hampala, akhirnya umpan saya disambar 
hampala berukuran cukup besar ikan ini 
pun mengamuk dan mecoba melepaskan 
hook dari mulutnya setelah beberapa 
menit fight akhirnya ikan ini pun menye-
rah ke permukaan. 

Sahabat Saya Candra pun tidak mau 
ketinggalan untuk merasakan sensasi 
strike ikan ini, ikan pun tak ada henti-
hentinya untuk melepaskan hook dimu-
lutnya. Setelah berjuang memenangkan 
pertarungan candra akhirnya berhasil. 
Ikan hampala berukuran medium pun 
akhirnya landed. Tak terasa waktu sudah 
menunjukkan pukul 11.00 siang kami pun 
pulang dengan hasil yang lumayan.lRudy 
Haryanto
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MANCING KARYAWAN IFT
SEBELUM PUASA
Pemancingan CA-101 - Jakarta Barat

Satu minggu menjelang ibadah puasa, 
IFT mengadakan event bertajuk 
“Mancing Antar Karyawan IFT” . 

Peserta yang terdiri dari perwakilan 
Showroom Aneka Raya Pancing, Dunia 
Pancing Latumeten, Dunia Pancing 
Gunung Sahari, Galeri Mancing, Indonesia 
Memancing serta IFT Merchandise turut 
meramaikan kegiatan rutin tahunan ini. 
Diharapkan melakuai event seperti ini 
akan terjalin silaturahmi yang semakin 
erat antar karyawan dan sekaligus untuk 
meningkatkan ketrampilan dalam praktek 
memancing.  

Sistem Galapung diterapkan di dalam 
lomba kali ini lomba. Galapung meru-
pakan sistem mancing gabungan antara 
Harian dan Galatama. Lomba ini menjadi 
menarik karena selain kita dapat men-
gumpulkan ikan rame hasil pancingan, 
di dalam kolam banyak ditebar ikan 
Induk dengan berat diatas 4 kg, sehingga 
peserta bisa merasakan tarikan dari ikan 
Induk tersebut. 

Acara yang mengambil tempat di kolam 
CS 101-Joglo Jakarta Barat sudah mulai 
didatangi peserta sejak pukul 07.30 wib. 
Panitia menyediakan 52 lapak untuk 
rekan-rekan dari showroom berkompetisi. 
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Persiapan peralatan dan umpanpun segera 
dilakukan setiap peserta, dan segera 
melakukan pendaftaran ulang sambil 
mengambil snack yang telah disediakan 
panitia. Sebelum lomba menyempatkan 
diri untuk foto bersama semua rekan-
rekan showroom. Tepat pukul 09.00 wib 
acara pun dimulai.

Agar acara menjadi menarik, panitia 
menyediakan uang tunai Rp. 5.000  bagi 
peserta yang mendapatkan ikan merah 
dan yang harus diserahkan ke pihak 
panitia. Tidak berapa lama langsung 
terjadi banyak strike ikan, sempat terjadi 
crowded di awal lomba karena banyak 
ikan-ikan induk yang naik dan yang 
didapat dari rekan karyawan putri yang 
belum biasa mendapatkan ikan besar. 
Untungnya dari pihak kedi kolam  sudah 
siap membantu. 

Silih berganti tarikan ikan rame dan 
super berhasil naik. Tak terasa waktu 
sudah menunjukkan pukul 12.00 wib, 
kegiatan mancing diseling dengan acara 
makan siang terlebih dahulu dan panitia 
menebarkan ikan rame ke masing-masing 
lapak yang masih kurang beruntung.  

Sore menjelang, mayoritas dari peserta 
berhasil melakukan strike minimal 4 ekor, 

baik ikan rame maupun super. Tepat 
pukul 15.00 wib lomba harus berakhir 
dan pengumuman nama pemenang 

Daftar Juara
Kategori Lapak Nama Showroom Berat  Hadiah
Induk 1 12 Adi DPL 3.920 kg Rp 500.000 + Trophy + 1 set alat pancing
Induk 2 49 Aji ARP 3.780 kg Rp 250.000 + Trophy + 1 set alat pancing
Induk 3 26 P. Tri IFT 3.780 kg  Rp 150.000 + Trophy + 1 set alat pancing
Induk 4 28 Nufus DPL 3.700 kg Rp 100.000 + 1 set alat pancing
Induk 5 32 Suja DPGS 3.640 kg Rp 100.000 + 1 set alat pancing
Induk 6 41 Gani ARP 3.580 kg Rp 100.000 + 1 set alat pancing
Induk 7 27 Imam DPGS 3.460 kg Rp 100.000 + 1 set alat pancing
Induk 8 24 Budi DPL 3.400 kg Rp 50.000 + 1 set alat pancing
Induk 9 11 Yudi DPGS 3.380 kg Rp 50.000 + 1 set alat pancing
Induk 10 49 Edi IFT 0.900 kg Rp 50.000 + 1 set alat pancing

dilakukan. 
Inilah para pemenang mancing karyawan 

IFT tahun 2016 sebagai berikut:
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PERTARUNGAN PEMANCING DI
IFT BIG GAME TAHAP 2
Jakarta Selatan

Pemancingan yang berlokasi di 
sekitar jalan M.Kahfi I, Jagakarsa, 
Jakarta Selatan kembali dira-

maikan dengan para mania mancing. 
Jumlahnya pun tidak tanggung-tang-
gung, ratusan orang datang dan kumpul 
di kolam pemancingan ikan mas. 

Minggu 22 Mei 2016 kolam ini ramai 
para mania mancing yang datang dari 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 
Bekasi. Acara lomba yang diadakan oleh 
IFT Big Game Tahap ke-2 kali ini men-
jual tiket Rp.1.000.000,-/lapak/2 joran. 

Pada kesempatan kali ini panitia 
menyediakan lapak sebanyak 60 lapak. 
Tiketnya pun telah habis tiga hari 
sebelum acara diadakan. Jam 07.00 
wib pemancing sudah memadati area 
pemancingan untuk menunggu proses 
pendaftaran ulang yang dilakukan oleh 
panitia IFT. Selain menunggu pendaf-
taran ulang, mereka juga melakukan 
persiapan peralatan dan mempersiapkan 
umpan yang akan digunakan saat lomba.  

Saat pendaftaran ulang peserta akan 
memperoleh souvenir lomba berupa 
kaos dan aksessories. Setelah pendafta-
ran ulang para peserta berkumpul untuk 
melakukan acara sesi foto bersama 
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terlebih dahulu yang selanjutnya dilaku-
kan pengundian nomor lapak dan para 
peserta langsung menempati lapaknya 
masing-masing. 

Sebelum acara mancing di mulai 
terlihat beberapa peserta menguji joran 
ataupun mengolah umpan. Pastinya me-
reka sangat berharap akan memperoleh 
ikan Ikan Rame dan Ikan Super sebanyak 
1 ton yang telah dilepas panitia IFT.

Tepat jam 09.00 wib lomba dimulai, 
joran mulai dilempar oleh masing-ma-
sing peserta, berlomba untuk menda-
patkan hadiah uang tunai dan trophy 
yang telah disediakan. Pada kesempatan 
ini pula panita mengumumkan apa-
bila peserta berhasil menangkap ikan 
merah yang diperlihatkan ke panitia 
akan mendapatkan hadiah uang tunai 
Rp.10.000,-/ekor. Untuk ikan merah ini 
panitia menyediakan 60 lembar yang 

dibagikan untuk ikan merah. 
Menjelang satu jam pertarungan men-

dapatkan ikan induk terberat, lomba 
terlihat semakin sengit. Ada peserta 
yang telah berhasil menaikkan induk 
terberat 3,5 kg. Tak lama berselang 
ada juga yang berhasil menarik kembali 
induk dengan berat 4 kg. 

Waktu semaking siang, namun tidak 
menyurutkan para peserta, apalagi 
ketika sekitar pukul 11.00 wib panitia 
menambahkan kembali ikan-ikannya, 
peserta bertambah semangat. Waktu 
menunjukkan pukul 15.00 wib, panitia 
menyambangi lapak para peserta untuk 
mengetahui pemenang total terbe-
rat wilayah kanan dan kiri. Akhirnya 
pukul 16.00 wib panitia mengumumkan 
bahwa acara lomba berakhir dan yang 
menjadi juara lomba kali ini atas nama 
Naga Bonar dari lapak 36 yang berhasil  
menaikkan ikan 4,5 kg. lSeperti yang 
diceritakan oleh panitia IFT kepada 
redaksi mm

Daftar Juara
Juara Umum Hadiah  Nama   Berat(kg)  No. Lapak
Induk Terberat 1 Rp. 10.000.000 Naga Bonar  4.50  36
Induk Terberat 2 Rp. 5.000.000 Om Yoga MMFC 4.19  59
Induk Terberat 3 Rp. 2.500.000 Om Yoga MMFC 3.86  59
Induk Terberat 4 Rp. 1.500.000 Om Yoga MMFC 3.72  59
Juara Total Wilayah 1 Rp. 1.000.000 Cobra   32.41  23
Juara Total Wilayah 2 Rp. 1.000.000 Om Benny 2 MMFC 41.78  02

Foto para pemenang lomba mendapatkan uang 
tunai dan trophy.
IFT
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WE ARE THE CHAMPIONS 
MANCINGMANIA.COM
Hai para mania mancing, tidak terasa 

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

pion”. Para mania dari berbagai daerah di 

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

Cover Story of The Month May 2016
Yek Sahil

Ia merupakan pemancing asli Lombok tepatnya di desa Belanting Kec. Sambelia 
Lombok Timur. Yek Sahil namanya, mulai memancing sejak kelas 2 SMP, ayah dan 
kakeknya juga gemar memancing. Sejak saat itu, memancing menjadi hobinya.

Sambil menyelam minum air, Yek Sahil juga menjadi seorang pemandu mancing di 
Lombok. Ia mulai memandu mancing sejak tahun 1998.

Spot yang paling sering dikunjunginya adalah spot sekitaran daerah Belanting, 
Lombok bagian selatan sampai daerah Sumbawa.

Ikan hasil tangkapan yang pernah didapatkan 
mulai dari berbagai species GT, Amber Jack, Tenggiri, Wahoo, Barracuda, Dog-

tooth, Kerapu dan berbagai macam species kakap, lemadang, tuna, mahi mahi, 
sailfish dan Marlin.

“Kalau lombok rata-rata spot mancingnya sudah terjamah tangan manusia karena 
pulau lombok kecil, namun ada beberapa spot yang tidak setiap saat di kunjungi 
yaitu daerah selatan bagian barat. Kendala yang dihadapi ketika mancing adalah 
cuaca dan ketersediaan boat yang memadai.” Ujar Yek Sahil.

Dengan berbagai pengalaman memandu yang dimilikinya, Yek Sahil berbagi tips 
mengenai beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum para mania memancing di 

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

laut yang diantaranya :
- Tentukan spot dan teknik memancing yang akan digunakan
- Persiapkan fisik yang prima
- Pergilah memancing dengan pemandu/kapten kapal yang berpengalaman di suatu 

spot dan bisa membaca perkiraan cuaca.
- Bawa makan dan minuman secukupnya.
- Pastikan kondisi cuaca dan fase bulan.
- Tanyakan jenis ikan, teknik dan umpan yang biasa di pergunakan di spot yang 

akan dituju.
- Sesuaikan tackle dengan spot yang kita tuju.
- Keselamatan adalah di atas segalanya, ikuti arahan kapten /pemandu untuk 

menjaga keselamatan anda.
Memancing bukanlah seperti membeli ikan di pasar, boncos itu adalah hal yang 

biasa, oleh karena itu nikmatilah proses dari seluruh perjalanannya sehingga para 
mania bisa tetap merasa senang.
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KILASAN

Best Selfie of The Month May 2016
Siti Salamah

Siti Salamah nama angler wanita satu ini mulai belajar memancing sejak berumur 
7 tahun dan dari ayahnya. Ia lahir dan besar di Riau dan pernah tinggal di Palembang 
ini memang memilih memancing menjadi salah satu hobi favoritnya. Ia mengaku 
sering sekali memancing ikan belida dan tak heran mendapat dukungan menggeluti 
dunia mancing dari sang suami karena kebetulan pula sang suami (Roedhy) juga 
memang penggiat memancing. 

Terkadang ia juga ikut trip bareng suami. Teknik mancing dasaran adalah yang 
digunakannya, dan sesekali ia juga mencoba teknik casting. 

“Saya lebih suka memancing di sungai dan juga kanal-kanal perkebunan sawit 
di belakang rumah tinggal Saya. Ikan yang pernah Saya dapatkan antara lain Ikan 
kapiek, gabus, toman, lele akar, belida, baung dan lain-lain,” demikian ia sampaikan 
kepada redaksi Mancing Mania.

Menurutnya spot yang potensial di Riau yang belum terjamah oleh tangan manusia 
yakni Sungai Gangsal, wilayah yang berada di daerah Rengat, termasuk pula Sungai 
Kampar Kiri yang berhulu di Jambi. 

Apakah ada kendala yang dihadapinya saat melakukan kegiatan mancing? “Oh.. 
pasti ada..., ketika akan mancing casting  yaitu spot, dimana jalan yang sulit yang 
sering menjadi hambatan Saya saat pergi memancing.” 

Mengenai perlengkapan dan persiapan yang dilakukannya jika akan pergi man-
cing, yang pasti adalah peralatan memancing dan termasuk pula perbekalan seperti 
makan, minum dan tak lupa juga tempat ikan.. hehehee.

Ada sedikit tips dan trik yang ingin dibagikannya bagi pembaca Mancing Mania. 
“Apabila anda ingin memancing di lokasi dengan perjalanan ekstrim, check kondisi 
fisik kendaraan anda dan perlu dilakukan secara rutin, karena spot yang dituju biasa-
nya jauh dari lokasi pemukiman dan jarang ditemukan bengkel.
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http://www.anekarayapancing.com
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http://www.kaizen-fishingproduct.com
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SIMPUL

Tentunya di suatu kondisi memancing, para mania mancing harus menyambung 2 senar dengan ukuran yang sama. Double Four 
Fold Blood banyak diterapkan karena hasil ikatannya yang rapi, penerapannya yang mudah, dan juga bisa mempertahankan 
kekuatan yang memadai untuk kebanyakan situasi. Simpul ini hanya berfungsi secara baik dengan senar di diameter yang sama 

atau serupa.

DOUBLE FOUR FOLD BLOOD 
SIMPUL YANG MUDAH DAN RAPI

1.

2.

3.
4.

5.

1. Silangkan kedua senar seperti 
yang terlihat pada gambar.

2. Lilitkan ujungnya 
bersamaan.

3. Lakukan sampai 8 atau 9 kali 
lilitan, kemudian sispkan kedua 
ujung senar ke tengah lilitan 
yang tadi dibuatdengan arah 
yang yang berlawanan.

4.  Tutup simpul secara perlahan 
dengan tegangan yang sama di 
kedua sisi senarnya.

5. Kencangkan simpul, dan potong 
sisa senar.
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UMPAN PELET
CAP WAYANG

UMPAN

Bawal merupakan jenis ikan air tawar yang sangat agresif 
bentuknya yang pipih lebar memiliki tenaga yang cukup 
kuat banyak jenis umpan yang bisa digunakan untuk man-

cing bawal, baik untuk kolam harian maupun galatama

Bahan – bahan yang digunakan :
- Pelet Cap Wayang 2 Bungkus
- Telor Bebek 3 buah
- Essen Ikan Tenggiri 3 cc

Cara pembuatan atau pengolahan umpan ini ada dua 
cara yaitu telor yang direbus dahulu atau tidak

1. Telor bebek yang telah matang ambil kuningnya saja 
lalu campurkan pellet, essen ikan tenggiri lalu diaduk atau 
diulenin hingga rata setelah itu umpan siap digunakan.

2. Apabila telor bebek masih metah ambil kuningnya lalu 
campurkan pellet, essen ikan tenggiri lalu diaduk atau 
diulenin hingga rata setelah itu kukus hingga matang dan 
dinginkan. Silahkan mencoba.laris
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TIPS & TRIK

‘‘Senar PE braid and senar mono, bila 
sampai membelit ke jari atau anggota 
tubuh kita sama-sama akan melukai, 
tetapi luka yang diakibatkan oleh senar 
PE akan jauh lebih berbahaya !!!’’

Mania, banyak sekali ulasan positif 
mengenai senar braid. Bagaimana 
senar braid itu unggul diban-

dingkan senar mono dan fluorocarbon. 
Unggul dalam hal kekuatan, lembut, tidak 
bermemori, ukuran senar yang kecil, 
semua poin-poin positif ini tidak bisa kita 
pungkiri. Disamping itu, ada gengsi yang 
lebih bila memakai senar PE, produk ter-
kini dibandingkan senar mono yang sudah 
tua teknologi.

Namun ada beberapa hal dari senar 
braid yang harus diperhatikan. Karena 
karakter dari senar PE dengan dimensi 
kecil tapi sangat kuat dan hampir tidak 
ada elongasi, maka senar PE bisa memo-
tong layaknya pisau yang sangat tajam 

bila tidak dipakai secara benar.
Untuk lebih mudah memahami, saya 

mencoba menggambarkannya dengan 
aplikasi tanya jawab.

1. Apakah benar senar braid tidak 
cocok dipakai untuk pemancing pemula?

Betul, karena berbeda dengan senar 
mono, senar PE mempunyai dimensi tipis 
namun kuat sehingga bila mania tidak 
hati-hati dan senar melilit ke jari, belitan 
senar bisa mengakibatkan luka yang 
serius.

Bila memungkinkan, mania pemula atau 
mania anak-anak bisa diarahkan untuk 
memakai senar mono. Setelah lebih mahir 
baru berganti ke senar PE. Bilamana 
disituasi mania pemula harus memakai 
senar PE, maka  pahami produk dan cara 
penggunaannya supaya bisa mengurangi/
menghilangkan resiko.     

      

SISI MINUS SENAR PE DAN
CARA PENGGUNAANNYA

Contoh saat tangan terbelit senar braid yang 
dapat menyebabkan luka. 
MM
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TIPS & TRIK

3. Apakah memakai senar PE di reel 
spinning, baitcast dan overhead sama 
berbahayanya? 

Tidak, senar PE paling berbahaya bila 
dipakai di reel spinning. Karena di reel 
spinning bila kita melempar, telunjuk kita 
biasanya menahan hanya 1 senar secara 
langsung. Saat melempar ada resiko yang 
lebih besar, senar bisa membelit ke jari 
kita bila dibandingkan kita memakai reel 
baitcast atau overhead dimana kita hanya 
menahan laju lemparan senar. Ditambah 
senar pada reel spinning pasti terpelintir 
sehingga lebih rawan terbentuk lingkaran 
senar yang bisa membelit ke jari kita.

Pakailah sarung tangan yang sesuai dan 
praktekkan cara mancing yang disi-
plin, rapi dan bersih untuk semua type 
pemancingan. Disiplin artinya berkonsen-
trasi penuh dan tetap mengamati semua 
kondisi seperti senar tidak membelit 
ujung joran, kondisi umpan dalam kondisi 
bebas, bail reel dalam kondisi terbuka, 
jari kita sudah menahan senar dalam kon-
disi benar dan tidak ada orang disekitar 
kita yang akan menghalangi lemparan. 
Baru kita melempar.

Rapi dan bersih di sekeliling kita, selain 
untuk kenyamanan kita juga akan cepat 

2. Di bagian mana senar PE braid bisa 
berbahaya bagi mania?

Senar PE adalah produk yang hebat 
tetapi perlu cara memakai dan penanga-
nan yang benar. Penanganan yang tepat 
diperlukan mulai dari menyambung senar 
main ke leader, mengikat rangkaian, 
melakukan casting, saat ikan strike dan 
saat senar tersangkut di karang.

- Menyambung senar main ke leader 
atau mengikat senar ke rangkaian. 
Disarankan tidak memakai tangan untuk 
mengencangkan ikatan, pakailah alat 
bantu. Untuk memutuskan senar, pakailah 
gunting atau alat potong lain.

- Untuk casting selalu pakai sarung 
tangan yang sesuai dan praktekkan cara 
mancing disiplin dan rapi. Penjelasan 
detail ada di no.3.   

- Untuk strike detail ada di no.4.
- Saat senar tersangkut di karang, pakai 

alat bantu untuk menarik/memutuskan 
senar PE, bilamana berhadapan dengan 
ukuran senar PE besar (No.8 dst), pertim-
bangkan memutuskan senar yang tersangkut 
dengan alat potong.  Contoh cara memegang piranti mancing saat 

menggunakan senar PE.
MM
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TIPS & TRIK

menyadari apabila ada objek baru seperti 
senar yang tiba-tiba muncul. Kemung-
kinan senar teman yang kalau terinjak 
bisa melilit ke anggota badan kita dapat 
terhindari.

4. Kapan kita harus siap menanti strike 
ikan ?

Langkah-langkah yang kita jalankan: 
persiapan melempar, melempar, menutup 
bail atau membalikkan lever (tergantung 
jenis reel), lalu kita siap menunggu strike 
ikan.   

Persoalannya terkadang ikan strike 
sebelum kita menutup bail/membalikkan 
lever. Berhubung kita belum siap mene-
rima sambaran ikan, biasanya kita akan 
kaget dan posisi tangan yang belum siap 
dan mungkin bisa langsung terbelit oleh 
senar.

Pastikan setiap saat kita harus siap 
menghadapi sambaran ikan, khususnya 
bila memancing di laut dan wild fishing 
yang besar ikannya bisa monster dengan 
kekuatan besar. 

5. Apa kiatnya saat menghadapi ikan 
monster?

Merupakan kebanggaan bisa strike ikan 

monster. Namun ada hal-hal yang harus 
diperhatikan saat menghajar monster.

Keselamatan mania harus tetap menjadi 
prioritas utama. Saat strike, kita sudah 
tidak bisa memilih perangkat pancingnya 
seperti joran, reel dan senarnya. 

Supaya aman, pilihlah perangkat 
pancing sesuai dengan target ikannya 
saat mancing. Besar joran, reel dan senar 
harus dipilih yang seimbang. 

Sebelum melempar, pastikan setting-an 
drag dalam kondisi yang benar. Biasanya 
setting-an drag adalah 25% dari kekuatan 
senar namun penting diperhitungkan 
kemampuan fight mania.

Poin yang paling kritis adalah saat 
sambaran pertama. Pastikan posisi berdiri 
di landbase maupun on boat yang mantap 
sehingga mania akan siap untuk mengha-
dapi sambaran ikan.

Tulisan ini Saya persembahan untuk 
para mania se-Nusantara. Terima kasih 
kepada om Amin Maulani yang sudah 
menambah lengkap artikel dengan penga-
laman praktisinya.

Untuk pemancing pemula yang baru 
berkenalan dengan senar PE, artikel ini 
bisa dijadikan acuan dalam memahami 
cara penggunaan senar PE yang baik dan 

bisa meminta panduan lanjutan pada 
mania senior.

Untuk mania senior yang sudah banyak 
pengalaman, semoga panduan ini bisa 
dijadikan referensi/panduan para junior-
nya.

Saya sangat menunggu partisipasi 
mania dalam bentuk pengalaman dan 
pertanyaan sehingga artikel ini bisa lebih 
disempurnakan lagi untuk keselamatan 
kita semua. Salam strike !!lmm
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BEDAH PIRANTI

Shimano kembali mengeluarkan produk senarnya monofilament line exage, dengan simpul yang 
berkekuatan luar biasa, sehingga sempurna jika digunakan untuk air tawar maupun air asin. 
Senar monofilament keluaran Shimano buatan Jepang. Dengan harga kisaran Rp 75.000,- sam-

pai Rp 225.000,-.larp

Joran keluaran Rod Ford Oceanos Kahala Stage II ini sangat enteng jika kita 
gunakan saat mancing casting, for hardcore  monster busting, dengan bentuk-
nya yang sangat beragam. Harga dari joran ini ber kisar Rp. 1.525.000,-.lsmg

Alat ini merupakan keluaran terbaru dari Maguro yaitu alat penjapit ikan yang disertai dengan ukurannya. Untuk 
ukurannya sendiri hanya bisa digunakan sampai 18 kg. Alat ini terbuat dari bahan stainless steel, spring loaded, 
hanging cord for easy taking. Harga penjapit ini berkisar Rp.190.000,-.ldp

REEL ALPINE OCEAN 100

SHIMANO EXAGE

ROD FORD OCEANOS KAHALA STAGE II

MAGURO STAINLESS STELL FISHGRIP + SCALE

Model Number   Size

MFFG10   8.3’’/210 mm

Reel Alpine Ocean 100 merupakan reel spinning yang berbahan 
aluminum spool, power front drag, dengan sistem keseimbangan, 
serta handlenya yang bisa diputar kenanan ataupun kekiri. Harga 

untuk reel ini berkisar antara Rp. 60.000,-.lrn

Model Number  Ball Bearing  Gear Ratio

Alpine Ocean 100 3   5 : 1 : 1

Model Number Meter  Lbs

Monofilament Exage 150   2.8,3.9,5,6.3,7.5,9.7,12.1,16.5,22.9,28.4,41.8

Monofilament Exage 1000   6.3,7.5,9.7,12.1,16.5,22.9,28.4,41.8

Model Number PE Jig   Drag Max

RFOS60 - 3 PE 3 60 – 190 g  Drag Max = 12 kg

RFOS60 - 4 PE 4 80 – 210 g  Drag Max = 14 kg

RFOS60 - 5 PE 5 150 – 310 g  Drag Max = 17 kg



|edisi #262 41

INFO PRODUK

ABU GARCIA REVO SLC-IB8-L

Reel keluaran Abu garcia ini 9 + 1 stainless steel hpcr bantalan menyediakan 
perlindungan korosi meningkat. Infini ii spool desain untuk extended castabi-
lity dan beban ekstrim. C6 karbon sideplates memberikan pengurangan berat 

badan yang signifikan tanpa mengorbankan kekuatan dan ketahanan.
Karbon matrix seret menyediakan sistem halus, konsisten seret tekanan di seluruh 

seret jangkauan. Ti dilapisi garis panduan mengurangi gesekan dan meningkatkan 
daya tahan. Reel Recassed memungkinkan untuk kaki yang lebih ergonomis reel 
desain. Infini sistem rem memungkinkan hampir lemitless adjustability untuk 
menangani setiap memancing situasi. Menyediakan perlindungan korosi meningkat. 
Infini ii spool desain untuk extended castability dan beban ekstrim. Harga dari reel 
ini berkisar Rp. 5.000.000,.lsmg

Model Number Length Action Line  Lure Guide

MEFG2 - 165 1.65 m Medium 8-16 lbs 4-18 gr Fuji

MEFG2 - 180 1.80 m Medium  8- 16 lbs 4-18 gr Fuji

Minnow terbaru dari shino, segera meramaikan pasar memancing di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung 
umpan ini diciptakan dari kolaborasi, teknologi, pengetahuan dan masukkan spesifikasi dari pancingers 
seluruh dunia, menjadikan umpan dengan hasil sempurna dari segi desain. Cocok untuk mancing saltwater 

dengan warna natural dengan desain yang unik. Harga umpan ini berkisar Rp. 70.000,-.larp

Joran sambung 2 keluaran maguro ini bisa digunakan untuk casting, baik dikolam, rawa - rawa, 
sungai dengan bahan carbon disertai dengan cincinnya merk Fuji Guides, terdapat dua ukuran 
ada yang 165 meter dan 180 meter. Harga joran sambung 2 Maguro ini antara Rp. 550.000,- 

sampai Rp. 575.000,-.ldp

SHINO MINNOW 17

ROD MAGURO EXTREM FG

Model number  size

minnow 17  159 mm

Model Number Mono Capacity       Berat Max Drag

Revo SLC – IB8 - L 12 LB/100 M – 0.285mm/100 M 4.7 OZ/132 g 12 LB/ 5.5 kg
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http://www.shinofishing.com
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http://www.anekarayapancing.com
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LUBUK

MANCING IKAN BELIDA
SAMBIL MENIKMATI ALAM
Sungai Kampar

Pukul 11.00 wib, kami mulai me-
nyiapkan segala sesuatu untuk di 
bawa ke lokasi yang kali ini men-

jadi target memancing serta menikmati 
indahnya pemandangan alam yang mampu 
membuat kita melupakan hiruk pikuknya 
kehidupan di kota, kita akan menuju desa 
Tanjung Belit, Kampar Kiri Hulu-Riau, 
spot yang ditempuh kurang lebih 3 jam 
dari kota Pekanbaru. Lokasi ini memi-
liki aliran sungai yang berhulu di kota 
Jambi, di Sebarang sungai ini kita dapat 
melihat pemandangan perbukitan yang 
cukup terkenal di Pulau Sumatra, yaa… 
Bukit Barisan, bukit yang menjulang dari 
Provinsi  Palembang hingga ujung provinsi 
Riau ini menjadi salah satu favorit desti-
nasi wisata di Pulau Sumatra.

Setelah perbekalan kami selesai di siap-
kan, kami pun bergegas untuk berangkat 
menuju lokasi, jalan berliku serta jalan 
yang naik turun menjadi pertanda bahwa 
lokasi tujuan kami akan sampai. Setelah 
kami tiba dilokasi kami pun bergegas 
menyiapkan segala sesuatu seperti 
membangun tenda, menyiapkan kayu 
bakar dan tak lupa juga merakit peralatan 
memancing kami. Di lokasi ini memancing 
menjadi salah satu tujuan kami, target 
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yang biasa kami peroleh di spot ini yakni 
seperti Ikan Belida, Ikan Tabingalan, 
Udang Galah, Baung, Geso serta Ikan 
Hampala atau yang dikenal juga dengan 
sebutan ikan Sebarau. Dulu menurut 
cerita warga disini pernah hidup juga ikan 
Mahseer atau Ikan Gariang, ikan yang 
menurut cerita konon merupakan hidan-
gan para raja ini memiliki rasa daging 
yang luar biasa dibandingkan dengan ikan 
satu speciesnya yakni ikan Hampala/
Sebarau. Namun seiring berkembangnya 
perkampungan dan semakin banyaknya 
perusakan alam seperti Meracun dan 
Menuba ikan ini pun menjadi sukar untuk 
di peroleh, namun ikan ini dapat juga kita 
jumpai jika kita menyewa sampan/robin 
untuk menuju hulu sungai ini yang di 
tempuh kurang lebih 5-6 jam perjalanan. 
Dilokasi ini juga masih menerapkan sistem 
Lubuk Larangan yang ikannya hanya dapat 
dipanen selama 1 Tahun sekali bahkan 
lebih, ini bertujuan untuk tempat ber-
kembangnya ikan. Dilokasi tersebut kita 
dilarang untuk mengambil, memancing 
kecuali pada saat membuka lubuk.

Sekitar pukul 18.00 wib persiapan kami 
pun akhirnya selesai, Mas Candra salah 
satu kawan Pancinger kami yang berasal 

dari kota Surabaya mulai memasak nasi 
untuk persiapan malam nanti, Mas Aries 
Pancinger asal Kota Bogor yang bergabung 
dalam Komunitas memancing Buitenzorg 
Mania Wild Fishing (BMW) yang baru setahun 
berada di Riau memulai aktifitasnya dengan 
membuat api unggun agar suasana malam 

LUBUK

Salah satu foto angler yang berhasil naikkan 
ikan belida ukuran besar.
RUDI
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tetap hangat dan juga sebagai penerangan. 
Saya dan istri saya menyiapkan menu lauk 
seperti Ikan Sardines, Telur Ceplok, Tahu, 
Tempe dan tak lupa juga Sambal Terasi. 
Memang lauk kami sederhana tapi jika 
dinikmati bersama-sama sembari melihat 
pemandangan dan angin malam lauk 
sederhana pun bisa menjadi makanan yang 
luar biasa rasanya.

Setelah kami selesai makan malam, 
saatnya kami mancing bersama. Peralatan 
memancing yang telah kami persiapkan 

tadi satu persatu mulai kami berikan Um-
pan, umpan yang biasa kami pakai disini 
sederhana saja yakni Cacing Kampung, 
Pumpun (Cacing Laut) dan juga Pelet. 
Setelah kail kami berikan umpan segera 
kami lemparkan ke titik yang menurut 
kami potensial. Sambil menunggu umpan 
kami disambar ikan kami bercanda gurau, 
menceritakan tentang hal-hal yang mem-
buat malam itu tetap Ceria.

Tak lama berselang sambil bercanda, 
tiba-tiba pancingan Mas Aries pun disam-
bar ikan, mas Aries pun memulai fight 
dengan ikan yang berukuran sedang, yakni 
seekor ikan belida, ikan yang memiliki 
bahasa latin Lovis Chitala ini saat malam 
memang cenderung ke lokasi yang lebih 
dangkal, jika kita pernah menjumpai 
ikan ini di spot tersebut saat mengambil 
nafas atau kita pernah mendapatkannya, 
disitulah habitat ikan itu berada karena 
ikan ini memiliki lokasi berburu yang tak 
jauh dengan lokasi dimana mereka ting-
gal. Ikan belida ini memiliki banyak sekali 
duri-duri kecil, namun di Palembang 
ikan ini menjadi salah satu bahan utama 
makanan yang cukup terkenal di Indonesia 
yakni Empek-empek Palembang. Tidak 
heran jika ikan ini memiliki nilai harga 

LUBUK

Suasana alam yang sejuk dan indah 
menjadikan mancing serasa piknik.
RUDI
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LUBUK

yang cukup mahal yakni Rp. 80.000,- per 
kilo. Mas Aries pun akhirnya memenangkan 
perlawanan ikan tersebut. 

Tak lama berselang Candra dengan perala-
tan mumpuninya pun berjuang memenang-
kan perlawanan dengan Ikan Baung, Baung 
berukuran tiga Jari ini sering dikenal dengan 
Baung Tikus/Baung Mancik. Ikan Baung 
yang berbadan kurus serta berkulit hitam 
memang mulai banyak populasinya, menurut 
artikel yang pernah saya baca di internet 
jika ikan ini mulai banyak berkembang di 
aliran sungai itu pertanda bahwa sungai ini 
mulai tercemar. Setelah ikan tersebut landed 
Saya, Mas Aries dan juga Albert Pun tertawa 
terbahak-bahak karena memang Candra 
ini salah satu sahabat Saya yang paling 
sering mendapatkan ikan jenis ini tak salah 
jika kami memberikan julukan dia sebagai 
“Spesialis Baung Mancik/Spesialis ikan Baung 
Tikus”.

Malam semakin larut hawa dingin pun 
mulai menusuk ke tulang, tepat pukul 03.00 
wib pagi hari salah satu joran Saya terseret 
ke tepi sungai, Saya pun berusaha menge-
jarnya dan akhirnya Saya berhasil meraihnya 
bergegas Saya menggulung reel dengan 
hati-hati, dan Saya mulai pertarungan 
dengan seekor ikan Belida, dengan perlahan 

saya berusaha memenangkan perlawanan 
ikan yang meronta-ronta melepaskan mata 
kail dimulutnya, dengan agresifnya ikan ini 
terbang-terbang dipermukaan air seperti 
ikan Baramundi di laut. Setelah kurang lebih 
dua puluh menit saya menggulung reel akhir-
nya ikan ini pun menyerah. Ikan yang yang 
Saya peroleh cukup besar jika menurut kami 
ikan ini memiliki bobot 5-6 kilo. Suasana pun 
menjadi ramai kembali beberapa sahabat-sa-
habat Saya yang tadi tertidur pulas menjadi 
terbangun karena suara berisik Saya.

Matahari pagi pun mulai bersinar dari 
timur, dan saatnya kami untuk tidur. Setelah 
pukul 11.00 Kami pun mulai berkemas-ke-
mas dengan barang bawaan, tujuan kami 
sekarang yakni Air terjun yang berada di 
balik bukit tempat kami memancing. Dengan 
air yang sangat bening dan suasananya 
yang eksotis tak jarang warga dari luar kota 
berkunjung ke lokasi ini.

Terima kasih kepada sahabat- sahabat 
Saya, yang telah menyediakan waktunya 
untuk trip memancing dan berkemah yang 
sungguh meriah. Sungguh trip yang unik, 
meriah serta lucu. Semoga kita tetap solid 
dan kompak dalam melakukan perjalanan 
menjelajah alam. Salam Persaudaraan. 
lrudy haryanto

Foto saat salah satu lady angler menyiapkan 
hidangan udang bakar.
RUDI
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CATCH & RELEASE GABUS
DI DANAU KECIL KOMPLEK 
Bekasi

Minggu, 19 Juni 2016, Saya men-
coba mancing disalah satu spot 
yang masih alami di kawasan 

Bekasi. Tepatnya di dalam perumahan 
Taman Galaxy, di situ terdapat pintu 
air kecil masuklah kesitu dan anda 
akan menemukan sebuah danau kecil, 
menurut penuturan orang-orang yang 
biasa mancing di spot tersebut terdapat 
berbagai macam jenis ikan antara lain 
gabus dan mujair.

Setelah menemukan tempat yang 
tepat, Saya mengeluarkan piranti 
mancing yang sudah dipersiapkan, Saya 
menggunakan Rod Viper Venom II 20lb, 
Reel BC Kamikaze Bowfin, Line PE 20lbs 
dan lure soft frog Kamikaze. Setelah 
semua siap lalu Saya langsung melempar 
lure ke arah tepi-tepi dimana biasa 
Gabus bersembunyi, mancing ikan ini 
sangat luar biasa penuh kesabaran. Pada 
kesempatan ini Saya mencoba mancing 
dengan tehknik casting.

Dari pagi, petang dengan sabar Saya 
terus mencoba bersabar untuk menda-
patkan sambaran gabus. Beberapa ikan 
kecil seperti mujair terkena sambaran. 
Menjelang sore tiba-tiba reel berderit 
Saya pun langsung menggulung senar 
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perlahan .....yeaaayyyyy lure Saya 
disambar juga oleh gabus.

Hari menjelang maghrib Saya bergegas 
membereskan piranti, tidak lupa Saya 
release kembali gabus yang sudah Saya 
dapat, Saya berharap kapan pun Saya 
mancing jumlahnya semakin banyak 
nantinya.lseperti yang diceritakan 
Oleh Sisy kepada Redaksi MM.
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http://www.duniapancingindonesia.com
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KOLOM MEDIA PANCING

MANCING WAHOO DENGAN
TEHNIK TROLLING

Ikan wahoo banyak tertangkap dengan 
teknik trolling atau jigging maupun 
dengan teknik ngoncer, karena ikan ini 

lebih sering menghabiskan waktu berada 
di permukaan hingga setengah dari 
kedalaman air, oleh karena itu meman-
cing dengan teknik trolling lah yang lebih 
efektif untuk memancing ikan ini, karena 
wahoo sangat menyukai target mangsa 
yang bergerak.

Wahoo memiliki julukan sebagai 
‘‘Harimau Laut’’ karena kemampuannya 
berenang cepat saat memburu mangsa, 
ikan wahoo mampu mengejar rapala yang 
di tarik dengan kapal dengan kecepeatan 
16-20 knot, pada kecepatan normal 8-12 
knot sangat baik ketika kita melakukan 
trolling, baik menggunakan umpan min-
now rapala atau konahead.

Dengan bantuan fish finder dan pera-
latan lain kita bisa memilih jalur yang 
akan di lewati kapal untuk menarik rapala 
diatas tubiran (drop off) karang atau di 
atas tebing tebing karang bahkan di atas 

rumpon atau gunung karang,
Seperti di perairan antara krakatau 

menuju Sea Mount Reef Lampung, selama 
perjalan banyak melintasi karang karang  
dan tubiran (drop off), di perairan 
tersebut sangat sering ikan ikan wahoo 

tertangkap sedang menyambar umpan 
trolling, atau di perairan sekitar tanjung 
lesung, UK atau binuangen.

http://www.mediapancing.com
http://www.mediapancing.com/2016/02/mancing-wahoo-dengan-teknik-trolling.html
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#TRENDING TOPIC

MANCINGMANIACOM - Cincin pada joran 
seringkali rusak akibat berkarat. Ada tips 
bagaimana mengganti cincin joran dengan 
mudah serta alat yang digunakan antara 
lain benang jahit nilon, lem epoxy dengan 
warna kuningan campurkan epoxy.

Lem ini khusus jenis fiber atau metal 
dan sifatnya cepat kering atau siapkan 
power glue dan hair dryer yang diper-
gunakan untuk mengering epoxy, serta 
isolasi kertas dan pisau.

Cara kerja :
1. Lepaskan lingkaran cincin yang rusak 

dengan cara diraut seperti meraut pensil 
dengan menggunakan pisau. Yang diraut 
adalah lapisan epoxy dan benang lilitan-

nya pada bagian kaki cincin itu. Hati-hati 
jangan sampai terkena fiber batang joran 
karena berakibat fatal.

2. Setelah lapisan epoxy dan benang 
terkelupas dan putus maka bukalah 
bagian tersebut searah dengan gulungan 
benang. Dan cincin akan terlepas dengan 
sedikit menarik.

Kemudian cincin lama diangkat dan 
mulailah menempelkan cincin yang baru 
pada posisi yang sama dengan menggu-
nakan power glue. Lem ini dipergunakan 
untuk mempermudah kita kalau ada 
pemasangan yang kurang bagus maka 
akan memudahkan kita memperbaiki yaitu 
dengan cara dipanaskan.

3. Setelah cincin itu sudah dalam 
posisinya dan terpasang bagus mulailah 
melakukan lilitan secukupnya seperti 
awal, lalu kencangkan ikatan smp kuat. 
Kemudian mulai menempel isolasi kertas 
untuk memberi batas bagian mana yang 
hendak dilapisi epoxy.

Lakukan pelapisan epoxy dengan posisi 
joran harus horizontal/ tidur jangan 
miring karena bisa menyebabkan epoxy 

CARA MUDAH MENGGANTI CINCIN JORAN
tidak rata. Kemudian gunakan hair dryer 
agar lem agak cair, ratakan permukaan 
lem sewaktu cair dengan menggunakan 
kuas kecil.

Perlu diingat, jarak hair dryer jangan 
terlalu dekat. Setelah lapisan rata putar-
lah joran terus menerus kurang kebih 
selama satu jam. Khusus untuk ujung 
joran lakukan pemanasan dengan meng-
gunakan korek api lalu segera tarik cincin 
menggunakan kain lap. Setelah itu pasang 
cincin baru dengan bantuan epoxy.
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FUN FISHING RAMADHAN
ARP WITH STARLIT
Pemancingan CS 101 - Jakarta Barat

Minggu 19 Juni 2016, sekitar jam 
08.00 wib para angler mulai ber-
datangan ke kolam CS 101, Joglo 

Jakarta Barat. Untuk mengikuti lomba 
Fun Fishing Ramadhan yang diadakan oleh 
Aneka Raya Pancing with Starlit didukung 
oleh Hinomiya, Relix, dan Shimano.

Para peserta yang berkumpul kali ini 
ada sekitar 120 orang. Tiket lomba yang 
diadakan kali ini sebesar Rp.750.000/ 2 
joran, sedangkan lapak yang disediakan 
panitia sebanyak 64 lapak telah habis 
terjual tiga hari sebelum lomba. Sebelum 
lomba dimulai para peserta mendaftar 
ulang terlebih dahulu kemudian diberi-
kan kaos dan souvenir dari para sponsor. 
Kemudian dilanjutkan dengan foto 
bersama dan pengundian lapak.

Para peserta mulai memasuki lapak-
nya masing-masing. Tepat jam 10.00 
wib panitia memberikan aba-aba lomba 
dimulai para peserta langsung melem-
parkan jorannya ketempat dimana ikan 
bersembunyi. Pada lomba ini panitia 
memasukkan ikan ramai sebanyak 600 kg, 
serta ikan induk sebanyak 80 kg. 

Lomba baru berjalan tiga menit dari 
lapak 14 berhasil menarik ikan induk 
2.94 kg. Dua menit kemudian dari lapak 
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17 juga berhasil menaikkan ikan induk 
beratnya 3.80 kg. Ikan-ikan induk mulai 
banyak yang terangkat selama 1 jam 
lomba berlangsung.

Dalam lomba ini juga panitia menye-
diakan sebanyak 50 ekor ikan pita apabila 
peserta mendapatkannya disediakan uang 
Rp. 10.000,-. Dalam lomba ini pula pani-
tia juga menyediakan hadiah kuisioner 
dan hadiah lucky draw dari pihak sponsor 
serta hadiah uang pemenang induk ter-
berat 1 sampai 5 akan mendapatkan uang 
tunai, trophy dan peralatan pancing dari 
pihak sponsor. 

Hari menjelang siang para peserta 
masih tetap semangat mancing biarpun 
sedang berpuasa. Para peserta senang 
karena banyak ikan induk yang terangkat. 
Dalam lomba ini panitia juga menyedia-
kan stand penjualan alat pancing dengan 
diskon 15%. 

Sekitar jam 15.30 wib panitia mulai 
mengunjungi lapak peserta untuk memba-
gikan makanan untuk berbuka puasa serta 
menimbang total berat ikan yang didapat-
kan para peserta untuk mengetahui juara 
total berat kanan maupun kiri. Dan inilah 
nama-nama pemenang lomba.lseperti 
yang diceritakan gani kepada redaksi mm.

Juara Umum
Kategori Hadiah   Nama Berat(kg)
Juara induk terberat I Rp. 7 jt+Joran Starlit Blackbass 180+Trophy  Adipati Tuban 4.32 kg
Juara induk terberat II Rp. 4 jt+Joran Hinomiya Glamour 180+Trophy Jarong 3.98 kg
Juara induk terberat III Rp.2.5 jt+Joran Relix Bottom Rock 180+Trophy Bolong 3.96 kg
Juara induk terberat IV  Rp.1 jt+Tas Starlit TB 100+Trophy Bocah Gemblong 3.80 kg
Juara induk terberat V   Reel Shimano Catana 2500+Trophy Raden Mas Gede 3.50 kg

Daftar Juara Terberat Wilayah
Kategori Hadiah Nama Berat Total(kg)
Juara Total Terberat Kiri Rp. 750 rb+Kaos Shimano+Trophy Adipati Tuban 22.57 kg
Juara Total Terberat Kanan Rp. 750 rb+Kaos Shimano+Trophy CJ Putra 23.63 kg
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http://www.sm-group.co.id
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BELANJA

BELANJA NYAMAN DAN
HARGA TERJANGKAU
Wahana Fishing Shop

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia 
semakin meningkat, terutama di 
dalam industri memancing. Hal ter-

sebut ditandai dengan semakin banyaknya 
toko-toko pancing. Beberapa waktu lalu, 
kami mengunjungi toko pancing yang 
terletak di Ruko Mutiara Taman Palem 
Cengkareng, di samping Hotel Aston.

Wahana Fishing Shop merupakan nama 
toko tersebut. Masih bisa dibilang seumur 
jagung, toko pancing yang satu ini baru 
berdiri selama 1 tahun 5 bulan.

Berukuran 4,5 x 10 meter, Wahana 
Fishing Shop buka hari senin-jumat jam 
09.00 wib-19.00 wib, sedangkan hari 
sabtu jam 09.00 wib-16.00 wib.

 Tersedia berbagai macam piranti 
pancing baik peralatan mancing air asin 
maupun air tawar. Brand yang ditawar-
kan antara lain Shimano, Shino, G-tech, 
Hinomiya, Relix, Daiichi, Awashima dan 
Maguro.

Begitu para mania masuk ke dalam 
showroom-nya, pasti pandangan para ma-
nia langsung tertuju ke pajangan berupa 
reel tahun 70-an. Selain reel, joran dan 
senar, disini juga tersedia umpan tiruan 
dari pabrikan Rapalla, Hinomiya, Shimano 
dan juga aksesories mancing lainnya.
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Jangan khawatir, piranti pancing dari 
yang termurah sampai termahal tersedia 
disini. Untuk menemani para mania 
belanja, disuguhkan juga tayangan trip 
mancing mancanegara dengan media 
televisi.

Untuk para mania yang ingin bertu-
kar pikiran atau sekedar ngopi bareng 
karyawan dan komunitas, datang langsung 
ke ke sini.lmm

Wahana Fishing Shop
Ruko Mutiara Taman Palem

Cengkareng.
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Beberapa waktu lalu di akun medsos menteri kelautan 
RI, ibu Susi Pudjiastuti me-retweet artikel mengenai ikan 
yang menjadi incaran dunia.

Ikan tuna sirip kuning dan ikan tuna sirip biru ternyata 
menjadi salah satu jenis ikan yang paling diburu banyak 
negara.

“Seekor ikan tuna yellowfin setinggi manusia harganya 
senilai mobil Alphard.” kata Ketua Satgas Anti Illegal 
Fishing Mas Achmad Sentosa, dikutip dari Liputan6.

 Harga jualnya tinggi dikarenakan rasanya yang sangat 

BELI MOBIL MEWAH KALAU PARA 
MANIA DAPAT IKAN INI

enak dibanding jenis ikan lainnya. Tak heran ikan ini 
dijadikan makanan paling bergengsi di beberapa negara. 
linternet

Bluefin - Tuna Yellowfin - Tuna

http://www.duniapancingindonesia.com
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RAGAM

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

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

l Bule: 0857 1153 9299/ 0856 9344 0788

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

l Ocim : 0878 8131 4960

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

l Pak To:  0852 5765 9860

l Km Berdikari: Johan 0812 726 5522 

l Belanting Fishing : 0821 4449 3081

l Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

TANJUNG PASIR KOLAM PEMANCINGAN BAWAL

PLTU ANCOL

MUARA BARU

BINUANGEUN

PANARUKAN SITU BONDO 

BANDAR LAMPUNG

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK

PAPUA - BIAK

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

Info Klub Mancing

Info Kolam PemancinganPemandu Mancing

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

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

2. Maguro Fishing Team (MFT), Komp. Sentra Latumeten 

Jl. Prof Dr. Latumeten No.50 Blok C 23/24  Telp +6221 

56975501.

3. IFT Member komp.sentra latumeten jl. prof. dr. 

latumeten no. 50 blok aa 24 telp (021) 5694 2504.

4. Mancing Bagan Mania, Jl. Raya Pasar Kemis RT 007/07 

(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang.

5. Mancing Lestari Fishing Club (MLFC) komp.taman 

hidup baru blok III no.82 Pademangan Barat, Jakarta 

Utara telp 0821 1133 3332.

6. Jakarta Fishing Club Jl. T no.7 rt 04/10 kebon baru /

tebet/jakarta selatan telp (021) 828 25 71/ 0813 8979 

7819.

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

2. Pemancingan Rajawali d/a Komp. Arhanudri 1/ 
rajawali, Serpong Tangerang. Telp (021) 5421 
2694/95

3. Pemancingan Mina Puri d/a Pojok, Ciledug Tange-
rang. Telp (021) 9424 0478/0888 8424 798

4. Pemancingan Leker Jl. Kav. DKI ( belakang alfa-
mart) 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.maguro-fishingproducts.com
www.kaizen-fishingproducts.com
www.anekarayapancing.com

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

Info Lomba Mancing
1. Fun Fishing Galatama Patin Aneka Raya Pancing 

with Starlit, di kolam galatama patin Tambok Lobu, 
Serua TangSel, Minggu 24 Juli 2016, Jam 13.00-18.00 
wib. Lapak : 46. Tiket Rp. 500.000,-/lapak. Hadiah 
uang tunai, trophy, piagam dan peralatan pancing 
dari sponsor.Pendaftaran hubungi: Gani  0813 1072 
4484, Budi 0812 8139 4473

2. Insane Fishing Together @ SMR tanggal 22-24 Juli 
2016, tiket Rp. 2.500.000,-/org sudah termasuk 
sewa kapal, makan, minum, transportasi dan 
umpan. Pendaftaran terakhir tanggal 19 Juli 2016. 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0812 9432 5691

3. IFT Fourstrike tahap 3, di kolam galatama 
Telaga Cibubur tanggal 24 atau 31 Juli 2016. Tiket 
Rp.1.000.000,-. Lapak 100. Untuk informasi lebih 
lanjut hubungi IFT (021) 5694 2504

4. Indonesia Fishing Tackle Exhibition (IFTE) Event ke 
4 yang akan diselenggarakan di Gandaria City Mall, 
Jakarta Piazza Entrance Tanggal 15 - 18 September 
2016

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

Hub: 0812 889 44 555 / 
Pin Bbm 54ACD3C9

http://www.pancingbersama.com
http://www.okepancing.co.id
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GATHERING ULTAH KE-6
KOMUNITAS INSANE FC
Pulau Ayer - Kep. Seribu

Tak terasa Komunitas Insane Fishing 
Club yang di bentuk oleh Andy Wid-
jaja telah memasuki usianya yang 

ke-6. Ucapan syukur kebersamaan mereka 
diperingati tanggal 5 Juni 2016 lalu di 
salah satu pulau di kepulauan 1000 yaitu 
pulau Ayer. Melalui gathering bertajuk 
“Sebagai Wujud Silaturahmi Antar Sesama 
Angler di Tanah Air”, menjadikan gathe-
ring ultah ke-6 ini sebagai ajang silaturah-
mi anggota komunitas Insane FC. Rupanya 
kegiatan ini memiliki peminat yang 
banyak, pada awalnya peserta gathering 
dibatasi untuk 125 orang karena kondisi 
tempat dan sarananya, akan tetapi pada 
166 orang peserta yang hadir. Mereka 
berasal dari Jakarta dan luar kota seperti 
Palu, Lampung, Semarang, Palembang dan 
beberapa daerah lainnya.

Acara gathering dimulai dengan 
pendaftaran ulang pada pukul 06.00 wib 
dan kemudian berangkat ke Pulau Ayer 
dari dermaga Marina Ancol. Di dalam 
acara gathering ini diadakan acara lomba 
mancing casting dan negeg serta games 
dalam bentuk Lomba Ketepatan Casting 
(accuracy cast) dan Lomba Long Cast. 
Acara menarik ini dipandu oleh 3 MC dari 
Mata Pancing MNCTV.
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Setelah kegiatan lomba mancing casting 
dan negeg, tibalah acara pemotongan 
kue ulang tahun Insane FC, yang dida-
hului kata sambutan dari Andy Widjaja 
selaku Ketua Umum Insane FC. Kemudian 
dilanjutkan dengan makan bersama 
dan diselingi pembagian doorprize dari 
beberapa sponsor. Sebagai puncak acara 
gathering ini adalah lomba ketepatan 
casting (accuracy cast) dan lomba long 
cast yang terdapat 5 pemenang di masing-
masing lomba. Ternyata lomba long cast 
membuka kesempatan bagi lady angler 
untuk ikutan dan dimenangkan oleh Caca.

Beberapa komunitas dan dunia usaha 
turut mendukung terwujudnya kegiatan 
ini, seperti dari 2 Belibis, Aguan Motor, 
Kreol Strike, Mustad, Maguro dan masih 
banyak lagi yang tidak bisa di sebutkan 
satu persatu.

Sedangkan support dalam bentuk 
hadiah terlihat di dalam kegiatan ultah 
Insane FC di antaranya dari Kreol Strike 
berupa hadiah joran untuk doorprize 
utama, Mustad, Maguro dan beberapa 
produk lures untuk beberapa jenis door-
prize yang lain.

Gathering kali ini peserta hanya 
dikenakan biaya Rp. 200.000,- sebagai 

biaya transport ke pulau Ayer, makan dan 
menerima kaos dari Insane FC. Sedangkan 
biaya lainnya ditanggung oleh dana kas 
Insane FC dan dari beberapa donatur.

Pasti sudah banyak pengalaman dan 
kegiatan bersama yang dilakukan para 
Insaner’s ini dalam kurun waktu 6 tahun 
ini. Selain melakukan kegiatan untuk 
mempererat kebersamaan antar anggo-
tanya, Insane FC pun tetap memikirkan 
kegiatan yang juga berkaitan dengan 
masyarakat luas melalui kegiatan-ke-
giatan sosial. Selamat dan sukses untuk 
Insane Fishing Club, semakin kokoh dan 
kompak.lAmin maulani

Salah satu peserta gathering berfoto dengan 
ikan tangkapan.
AMIN
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http://www.relixfishing.co.id
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http://www.mancingmania.com
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http://www.mancingmania.com
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