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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Tidak terasa kita sudah memasuki bulan maret, di bulan ini terjadi dua fenomena alam diantaranya gerhana matahari total yang
terjadi setiap 30 tahun sekali dan juga ada gerhana bulan penumbra. Di bulan ini juga terjadi demo besar antara taksi konvensional
dengan taksi beraplikasi, dalam demo ini juga sempat terjadi bentrokan tetapi bisa teratasi dengan singgapnya para petugas kepolisian sehingga tidak terjadi kerusuhan. Beberapa hal di atas tidak mempengaruhi para angler untuk mengadakan acara mancing yang
diadakan oleh komunitas maguro menggunakan tema cast n camp, serta komunitas pemancing semarang yang akan menyelengarakan
festival mancing pinggiran dalam acara ini para peserta akan melakukan penanaman rumpon. Pada edisi ini kami akan membahas
popping, pojok kampus top water, cast n camp, dan simpul. Silahkan membaca.
Salam strike
Redaksi

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

JAJAL TEHNIK POPPING

ejak tahun 2003 teknik popping
sudah mulai merebak di Indonesia,
teknik yang sebenarnya adalah teknik casting (melempar) dengan menggunakan lure (umpan Buatan) berupa bahan
dari kayu yang dibentuk sedemikian rupa
hingga pergerakaannya menimbulkan
bunyi di air “pop pop pop” dan disebut
popper namun maestro mancing dengan
teknik popping diperkenalkan oleh Adhek
Amerta atau Adhek bali yang juga sebagai
produsen popper terbaik di Indonesia.
Kali ini saya hanya ingin membahas
bagaimana perkembangan teknik popping
di Indonesia yang belakangan ini seperti
berkurang peminatnya, ternyata teknik
mancing yang sempat banyak digandrungi oleh para pemancing berkurang
peminatnya karena lokasi atau spot yang
sudah banyak berkurang ikannya, entah
apa penyebabnya, namun sebagian besar
menyatakan bahwa ikan Giant Trevally
(GT) sudah berkurang, dan sebagian
pemancing juga mengatakan bahwa spot
memancing dengan teknik popping sangat
jauh lokasinya, itu berpengaruh dengan
waktu perjalanan dan biaya untuk melaksanakan teknik tersebut.
Namun jangan menelan mentah-mentah
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FOKUS
informasi yang diberikan oleh sesama
pemancing atau informasi dari orang lain,
buktinya masih banyak spot yang masih
potensial, namun semua usaha itu harus
dibarengi dengan informasi dan pengetahuan tentang habitat ikan Giant Trevally
(GT), dan kondisi air yang memungkinkan
untuk melaksanakan teknik tersebut.
Ikan GT adalah ikan yang sangat agresif
dan mempunyai teritorial yang tertentu,
biasanya ikan ini berada didaerah berkarang, baik karang dalam maupun karang
dangkal, akan tetapi karang dengan kedalaman 10 m sampai 5 meter adalah lokasi
ikan GT yang paling banyak dijumpai, ikan
ini berenang mengitari wilayah teritorialnya dan sangat agresif apabila ada yang
mengganggu wilayahnya, oleh karena itu
popper yang dilemparkan dan menimbulkan suara yang berisik atau gaduh akan
mengundang ikan ini untuk disergap,
bukannya untuk menyantap umpan akan
tetapi lebih kepada sikap marah.
Spot Popping Pulau Seribu
Sedikit yang pernah menyambangi spot
popping di Kepulauan Seribu, bahkan
banyak yang tidak percaya, atau mengolok-olok lokasi yang sangat ramai di

kunjungi para pemancing setiap hari,
seorang angler atau pemancing mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang
popping, ada yang menyatakan ini adalah
real sport fishing dan ada yang mengatakan teknik ini sulit untuk dilakukan di
Pulau Seribu.
Sejak berkembangnya teknik ini Saya
sudah sering melakukan dan mendapatkan
lokasi yang sangat potensial, akan tetapi
lokasi ini juga harus dipelajari tentang
pergerakan arus dan kondisi air, spot yang
Saya sudah sambangi adalah, Pulau Bokor,

Sesi pemotretran setelan berhasil naikkan GT
dengan tehnik popping.
IRWAN
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Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau
Pramuka, Pulau Damar, Pulau Peniki dan
Pulau Kaliage. Namun potensi yang sering
menjadi momok adalah lokasi pengeboran sekitar kepulauan seribu, yang bisa
melakukan teknik popping siang dan
malam.
Spot Popping Selat Sunda
Kalau lokasi ini memang sudah banyak
pemancing yang mempercayai dan sudah
mencoba keberuntungannya memancing
dengan teknik popping dikawasan Selat
Sunda, lokasi yang banyang dikunjungi
adalah Pulau Shanyang, Karang Tungku,
Anyer, Carita, Tanjung Lesung, dan yang
paling terkenal adalah Ujung kulon, yaitu
Pulau Peucang, Pulau Panaitan, Tanjung
Layar, sampai ke Karang Kereta Shangyang
Sirah.
Spot Popping Binuangeun
Setelah Ujung Kulon Teknik Popping
berkembang pesat dan sempat menjadi tren
adalah lokasi Muara Binuangeun yang merupakan satu satunya dan pertama kali industri
olahraga mancing yang profesional berkembang di lokasi ini, spot popping yang terkenal
adalah Pulau Tinjil dan Karang Benowo.

Spot popping Pelabuhan Ratu
Spot ini dahulu merupakan lokasi yang
sangat digandrungi para pemancing
dengan teknik popping, namun saat itu
target yang paling banyak di cari adalah
ikan tuna, yang di musim-musim tertentu
akan melewati Pelabuhan Ratu. Ikan tuna
mulai muncul pada saat bulan Juli saat
dalam perjalanan bermigrasinya. Di Pelabuhan Ratu yang memiliki kondisi alam
berbentuk teluk membuat popping tuna
sangat mungkin dilakukan. Biasanya YFT
singgah di teluk tersebut untuk mengejar makanannya. Ikan tuna juga sering
bergerombol saat mengejar ikan tongkol,
dan sangat seru sekali memancing dengan
teknik popping. Saat memancing tuna
gunakalah Pencil Popper yang efektif
mendapatkan ikan tuna. Bentuknya lebih
ramping dan tidak menimbulkan suara
keras, cukup ditarik terus menerus, tidak
perlu disentakkan, sensasi strike ikan
Tuna yang sangat berbeda dibanding
teknik lainnya.
Spot Popping Cilacap
Spot popping di Cilacap juga merupakan
spot popping yang extreme, bagaimana
tidak kita akan dibawa menggunakan

Salah satu pemancing berhasil mendapatkan
GT dengan tehnik popping.
IRWAN

|edisi #259 8

FOKUS

perahu katir/semang yang berisi dua
pemancing dengan satu motoris atau
kapten, dan menyusuri pulau Nusa
Kambangan yang berdinding karang terjal
serta banyaknya batu mandi disekitar
pulau.
Aksi foto bersama para pemancing dengan ikan
GT hasil tangkapan.
IRWAN

Spot Malang Selatan
Dari sekian banyak spot di pulau
Jawa, spot malang Selatan mempunyai
kenangan yang sangat indah, karena

spot yang sangat perawan belum banyak
terjamah, menghasilkan banyak strike
GT ukuran besar, dan yang paling berkesan adalah memberikan ilmu pengetahuan tentang olah raga memancing,
pariwisata dan keramahan masyarakat
nelayan setempat, yang pada akhirnya
bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan kunjungan wisatawan ke
wilayah tersebut, spot yang paling banyak
dikunjung adalah Batu Jamur, Karang
Bolong dan sekitar Pulau Sempu.
Dari berbagai spot popping yang ada,
Saya cenderung lebih memilih di Raja
Ampat karena disini teknik popping
benar-benar dapat dilaksanakan dan
lokasinya juga sangat banyak sekali, ikan
yang menyambar juga tidak melulu ikan
GT, akan tetapi ikan Tuna gigi anjing atau
Dogtooth, Tenggiri (makarel), Kerapu
(groufer), Pakol (trigger fish) dan ikan
lainnya. Lokasi popping saya di Raja
Ampat berada di Misool Selatan tepatnya
di Pulau Panun Paradise, di pulau ini Saya
akan mengantar anda ke spot popping
yang sangat potensial.lirwan riduan
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TRIP

MELAWAN MEDAN BERAT

DEMI TARIKAN BARAMUNDI
Kabupaten Pulang Pisau - Kalimantan Tengah

S

alam hangat Angler Indonesia, tentunya para mania ikan sudah sering
mendengar sebutan ikan Kakap Putih
atau yang sering disebut dengan nama
trendnya BARRAMUNDI (Lates calcarifer),
untuk spesies ikan ini pun saya yakin
tidak sedikit bagi kawan-kawan pecinta
ikan sangat ingin ngerasain gimana
rasanya fight bahkan landed dengan cara
memancing menggunakan joran beserta
kelengkapannya, ikan kakap putih ini
sudah tentunya masuk dalam daftar list
buruan bagi para angler.
Nah kawan-kawan pun pasti sangat
mengetahui dimana habitat yang sangat
dominan atau digemari ikan si akap
(sebutan negera sebelah) ini, khususnya
di wilayah Kalimantan Tengah Kabupaten
Pulang Pisau dimana tempat saya berdomisili sungguh tidak gampang untuk
menuju lokasi atau spot dari ikan kakap
putih ini, saat trip tanggal 12 maret
2016 lalu kami harus menempuh jarak 5
jam perjalanan dari Ibu Kota Kabupaten
dengan mengendarai sepeda motor, jalan
darat satu-satunya menuju ke Kecamatan
Kahayan Kuala dan Desa Sei Pudak.
Dengan keadaan cuaca pada musim
hujan sekarang ini, kami sedikit kewa|edisi #259 10
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lahan dalam perjalanan, karena jalan
yang kami lalui adalah jalan setapak dan
tanah lumpur yang sangat hancur lembek
seperti bubur jika terkena hujan. Akan
tetapi dengan medan yang harus kami
lalui seperti itu kami tidak akan mudah
menyerah demi mengejar target ikan
buruan kami, bahkan rekan Saya saat trip
itu pun tidak hanya 3 atau 4 kali jatuh
dari motornya, kami terus tetap semangat
dan saling membantu. Akhirnya kamipun
bisa sampai dimana lokasi ikan barramundi ini sangat senang untuk bertelur
mengembangbiakan diri sebelum ke aliran
sungai yang lebih besar, misal keluar
dari muara dimana anak sungai tersebut
langsung menuju laut lepas.
Saya pun tidak perlu menunggu lama
lagi setelah hujan lure berjatuhan ke
anak sungai yang kami mimpikan tadinya
membuahkan hasil yang woooooow.....
hihiiihi. Saya dan kawan penyelamat ikan
sangat puas karena misi eksplor lokasi ini
membuahkan hasil.
Setelah Saya dan kawanan parade
strike, sejenak Saya istrahat dari melemparkan lure dan melihat kawan lain
masih tetap berlangsung strike, terpintas
bahwa ikan kakap putih atau yang sering

disebut Barramundi ini adalah ikan yang
sangat rakus, agresif, pengintai dimana
dia menunggu mangsanya lewat. Dengan
begitu penyergapan si kakap putih ini pun
langsung kembali ke sarangnya dengan
cepat. Bahkan semua kawan saya sewaktu
trip itu semua merasakan yang namanya
nyajen lure (gara-gara mamanya si akap
ga tahan juga liatin lure-lure kecil lewat),
si kakap putih dengan size kurang lebih
0,8 kg inilah yang duluan mengeksekusi
lure disamping karena fisik mereka yang
lincah karena masih kecil juga, karena di
lubuk dan di sepanjangan anak sungaian
itu tempat perkembangbiakan kakapkakap, jadi lebih dominan ketimbang si
mamanya kakap putih tersebut.
Karena melihat frekuensi kerakusan si
kakap putih Saya dan kawan pun terus
untuk melemparkan semua umpanumpan palsu (lure) tersebut, karena
habitat si kakap ini tidak bisa jauh
dari kehidupan udang-udang lainnya,
Saya bersama kawan mencoba lure
jenis soft lure udang dan ternyata
memang benar karena udang-udangan
itu adalah sumber bahan makanan si
kakap yang sangat digemari karena
kaya akan proteinnya. Artinya sangat

Foto bersama hasil tangkapan baramundi
ukuran besar.
AHMAD
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Motor trail teman seperjalanan melawan medan
berat menuju spot mancing.
AHMAD

bagus bagi kakap yang ingin berkembang biak.
Disaat ikan masih sangat ramai itu
pun, kami sempat keasikan memancing, ya tentunya kawan-kawan
sehobby pasti merasakan hal yang
sama ketika ikan buruan lagi ramai,
pribahasa lainnya terkadang dalam
selingan canda tawa gurau kami untuk
sesaat selama strike tugas, pekerjaan

bahkan utang pun bisa lupa untuk
sementara. Karena perjalanan kami
5 jam lagi untuk bisa kembali sampai
rumah, Saya dan kawanan pun bergegas pulang saat siang hari, kurang
lebih pukul 14.45 WIB kami sudah
berhenti memancing. Tapi next time
Saya dan kawan akan lebih mempersiapkan trip untuk menginap dilokasi,
konon semakin sore ikan semakin
lapar.
Sekian dari Saya secara singkat
berbagi cerita bersama dengan para
mancing mania dan tidak lupa Saya
mengucapkan banyak terima kasih.
Mohon maaf jika ada salah kata yang
dikarenakan hal diatas hanyalah pendapat dari saya. Saya pamit undur diri
karena pengen mancing lagi......hehehe.
lahmad
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RASAKAN SAMBARAN

IKAN TENGGIRI
Kepulauan Seribu

edianya memang untuk memancing
ikan tenggiri yang saat ini sedang
makan, hampir setiap hari spot pulau
seribu ramai dikunjungi pemancing dan
nelayan. untuk merasakan sensasi strike
dan juga rasa ikan tenggiri yang enak,
dan bisa dibuat berbagai macam makanan
olahan, namun akhirnya poping di Karang
Kroya.
Selasa, minggu ke tiga di bulan Maret
2016, Saya, Muhammad Suwanto dan Mayjen Xbigo, berangkat menggunakan kapal
dadap yang di nakhodai kapten Siman,
trip kali ini adalah trip ke dua dengan
kapten Siman di bulan Maret, minggu ke
dua kami mendapatkan 27 ekor tenggiri
ukuran 5-10 kg, rasa penasaran dan sakaw
berat untuk mengulangi kesuksesan trip
pertama sudah tidak terbendung lagi,
akhirnya kami putuskan untuk berangkat
hari selasa minggu ke tiga Maret.
Persiapan yang kami lakukan dua
hari sebelum keberangkatan, rangkaian
(ringing) konceran tenggiri sudah kami
buat, masing-masing 20 set, berbekal
pengalaman yang lalu, ikan ikan tenggiri
ABG sungguh ganas. rigging 50 set habis
dibawa kabur tertelan, atau putus. Untuk
trip kali ini persiapan boleh dikatakan
|edisi #259 13
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sedang siap tempur untuk sang maestro
kepulauan seribu.
Pukul 02.00 WIB, kami sudah berangkat
dari Cadas, Kotabumi Tangerang menuju
jembatan baru Dadap Kosambi Tangerang.
Semangat yang sudah terbawa sejak
membuat rangkaian seakan sudah didepan
mata, rasa kantuk tidak terasa lagi
gurauan akan sensasi strike dan nyanyian
reel (singing drag) sudah terbayangkan,
membuat hayalan yang terus mengikuti,
sampai di Dadap waktu baru menunjukkan
pukul 02.35 WIB, Kapten Siman belum terlihat, dan ABK Abun belum juga datang,
sambil menunggu kedatangan kapten
dan ABK, Suwanto dan Xbigo memesan
makanan untuk trip, karena di kapal tidak
akan ada yang masak.
Setelah Kapten datang, mulai loading barang dan arsenal masing-masing
membawa 2 joran dan 2 reel, setelah
parkir mobil mulai kapal bergegas dan
berangkat menuju Karang Berak sekitaran
pulau Damar untuk mencari umpan ikan
Tembang. Pukul 04.25 WIb kapal sudah
merapat di Karang Berak, tidak ada kapal
lain yang parkir di Karang Berak. Menurut
Kapten Siman, beberapa hari kemarin
umpan susah didapat, dan lokasi spot

yang dituju minggu kedua lalu dengan
hasil yang spektakuler ternyata boncos,
hanya 2 ekor ikan yang berhasil landed,
sampai ke Karang Lebar pun ikan tenggiri
sulit didapat, “kita mancing di kroya aja
ya pak” kata Kapten Siman kepada kami,
alasannya karena dilokasi yang cukup jauh
ikannya agak kurang makan. Kemudian
Suwanto sebagai leader mengiyakan untuk
mengunjungi Karang Kroya yang jaraknya
cukup dekat dari Karang Berak. Karena

Asyik bergaya di depan kamera setelah berhasil
naikkan tenggiri.
IRWAN
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Tenggiri berhasil dinaikkan setelah fight cukup
lama.
IRWAN

masih gelap, belum ada semburat matahari, ikan tembang pun belum muncul.
Diputuskan untuk istirahat tidur sampai
kondisi terang dan ikan tembang mulai
muncul ke permukaan.
Saat adzan subuh berkumandang,
semburat masih belum terlihat, saya
melaksanakan kewajiban sholat subuh

dulu, kemudian mempersiapkan arsenal
untuk koncer di Karang Berak, saat matahari mulai mengintip dan ikan tembang
mulai bermunculan dengan tanda cipratan
dan suara air dari gerakan rombongan
ikan tembang yang sangat jitu untuk
memancing ikan tenggiri. Saat diturunkan
kotrekan ikan tembang belum ada yang
menyangkut di kotrekan hanya selar
dan ikan karang, setelah merubah posisi
mulailah ikan tembang banyak didapat,
sambil ngotrek juga melepaskan umpan
dengan teknik konceran.
Setelah umpan cukup dan konceran
tidak ada sambaran, Kapten memutuskan
untuk langsung menuju Karang Kroya,
karena kondisi masih pagi dan tidak
terlihat satupun kapal disana. Singkat
cerita sampai di karang kroya kami
bersamaan tiba dengan KM Blue Marlin
yang langsung lego jangkar di sekitar
tohor (drop off), sementara Kapten Siman
mengambil posisi di depan tohor, setelah
lego jangkar umpan tembang hidup mulai
di lemparkan kearah tohor. Kali ini ikan
sepertinya tidak agresif, karena hampir
satu jam belum juga ada sambaran, Saya
sempat mendapatkan sambaran dan reel
sempat berteriak treeeeeettttt, namun
|edisi #259 15
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hanya sekian detik kemudian berhenti
dan Saya rasakan rigging sudah hilang
ditelan. Berselang beberapa detik,
Abun juga merasakan sambaran, namun
hanya umpannya yang disambar, disertai
lompatan ikan tenggiri yang menyambar
umpan pancing Suwanto. “Itu dimakan,,,
dimakan..” teriak kami, Wanto langsung
pegang joran dapat hentakan sebentar
dan “tess” ikan memutuskan line dan
ringing kembali hilang.
Ikan sepertinya enggan berada di kepala
arus, malah berkali-kali ikan tenggiri lompat di belakang arus, kapal sebelah berkali-kali strike dan sempat landed. Namun
kami sepertinya salah posisi karena kapal
dibelakang tepat memasang jangkar
dan menyulitkan kami melempar umpan
ditambah turunnya hujan serta angin yang
menyulitkan kapten menentukan posisi.
Akhirnya kami pindah ke Karang Duku,
sempat beberapa kali sambaran dan
hanya Suwanto yang berhasil landed ikan
tenggiri, setelah hujan reda kami kembali
ke Karang Kroya, kondisi tetap sama ikan
hanya berlompatan jauh di belakang arus,
sementara di depan arus ikan-ikan kecil
berlarian kesana kemari seperti sedang
dikejar ikan besar. Saya mulai menyiapkan

poper dan reel. Sementara joran yang
Saya gunakan adalah joran milik Suwanto,
lempar sana sini, beberapa kali misscall,
tidak sempat hook up sempurna. Namun
sempat ada sambaran yang terjadi,
ternyata bukannya ikan menyambar poper
tapi ada ikan yang sedang bertarung dan
salah satu ikan menyangkut treble hook
Saya di badan, ikan tidak banyak melakukan perlawanan dan akhirnya landed ikan
barakuda ukuran besar, dengan panjang
lebih dari 1 meter.
Mungkin inilah ikan preman yang membuat ikan tenggiri menghindari kepala
arus, ikan barakuda besar yang sedang
lapar atau marah yang kemungkinan
menakuti ikan tengiri dan akhirnya teknik
poping saya lakukan sempat beberapa
kali menyambar poper yang Saya lempar.
Kemudian strike yang ternyata treble
hook menyangkut di badan dan kemudian
ikan barakuda besar berhasil diabadikan
ternyata inilah jawabannya. Ikan tenggiri
tidak berada di kepala arus, lakukan teknik lain poping atau casting di kepala arus
dan masih memungkinkan poping ikan
besar di karang Kroya Kepulauan seribu.
lirwan riduan

Ikan ukuran jumbo berhasil dinaikkan kemudian
langsung berfoto.
IRWAN

|edisi #259 16

|edisi #258 17

|edisi #258 18

POJOK KAMPUS
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POJOK KAMPUS

SERUNYA MANCING
TOP WATER

A

pa serunya mancing di permukaan?
Bagi sebagian para mania mancing
yang sudah mempraktekkan teknik
mancing top water (mancing di permukaan air) tentu dapat bercerita keseruan
saat melihat sambaran ganas pada lurenya. Terkadang juga disertai dengan bunyi
ledakan yang keras, itu yang membuat
adrenalin terpacu dan sensasinya sungguh
luar biasa.
Berbeda dengan mancing deep water,
ikan tidak dapat terlihat ketika menyambar lure. Sensasi mancing top water tiada
duanya ini yang menjadi daya tarik para
mania.
Sebenarnya apa itu mancing top water?
Sesuai namanya, top water berarti para
mania bisa memancing pada permukaan
air dengan menggunakan umpan tiruan
yang beraksi di permukaan air. Teknik top
water tidak hanya milik pencinta freshwater saja, karena top water bisa diaplikasikan di spot laut atau pun perairan tawar.

Dimana kita bisa mancing top water?
Merasakan mancing top water di perairan tawar tidaklah sulit, kita bisa memancing di sungai, danau maupun rawa-rawa
dengan target seperti hampala, gabus,
toman atau jenis ikan lain yang memiliki
ciri agresif berburu mangsanya di bagian
permukaan air dan sering kali melompat
menyambar mangsanya termasuk umpan.
Apabila para mania ingin memacu
adrenalin yang tinggi, bisa mencoba
mancing top water di laut. Para mania
bisa memilih area tebing-tebing karang
atau pinggir pantai bahkan di atas karang
dangkal maupun karang dalam maupun
batu mandi.
Memancing dari permukaan air (top
water) di laut yang sangat populer yaitu
menggunakan teknik popping casting dan
fly fishing. Teknik popping sendiri masuk
dalam jenis olah raga memancing. Teknik
popping bisa di lakukan baik dari atas
kapal maupun dari atas tebing (landbase

Sesuai namanya, top
water berarti para mania
bisa memancing pada
permukaan air dengan
menggunakan umpan
tiruan
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popping) dapat dilakukan pada siang hari
maupun malam hari.
Khusus untuk popping malam hari hanya
berlaku untuk spot-spot tertentu yang
mengandalkan penerangan lampu seperti
pengeboran minyak lepas pantai.
Sedangkan untuk popping di atas kapal
bisa mencari spot-spot di tebing tebing
karang. Selain itu bisa juga dilakukan di
pelampung tempat kapal besar berjangkar
maupun di atas karang karang dangkal.
Namun jika kondisi cuaca kurang bersahabat kita bisa mencari spot-spot yang
lebih aman di pinggir pulau atau mendekati muara sekaligus bisa menikmati
pemandangan pantai yang indah.
Lalu bagaimana cara kita menentukan
lure yang tepat saat ingin mancing top
water?
Ada beberapa jenis lure yang bisa kita
gunakan untuk mancing top water, dengan
keunggulannya masing-masing. Saat
memancing di laut, gelombang air turut
mempengaruhi pemilihan lure.
Pada saat permukaan laut flat gunakanlah
lure tipe chugger, karena suara yang di
timbulkan pada saat retrieve bisa menembus
hingga kedalaman 30 meter, tentunya akan
sangat menarik perhatian predator laut.

Sebaliknya, pada saat laut bergelombang tinggi, gunakanlah tipe pencil atau
stick bait yang akan lebih stabil dibandingkan menggunakan tipe chugger yang
mudah melompat disaat laut bergelombang.
Begitu juga dengan warna pada saat
kondisi air cukup jernih pemakaian warna
agak gelap bisa menjadi pilihan dan
ketika kondisi air cenderung gelap dan
kotor warna warna cerah lah yang bisa
menjadi pilihan.
Umpan top water sendiri dibuat dan
didesain supaya bisa mengapung di atas
permukaan air dengan bermacam action
atau gerakan ketika lure di tarik dan di
mainkan.
Pemilihan berat lure sangat berkaitan
erat dengan ukuran piranti pancing yang
kita gunakan. Keterangan max lure/
lure weight yang tertera pada blank
joran dapat menjadi acuan para mania
untuk menentukan ukuran lure yang akan
digunakan.
Hal ini perlu diperhatikan, karena kita
tidak akan memperoleh hasil yang optimal
baik saat melempar lure dan juga saat
retrieve lure.
Berbeda dengan top water di perairan

tawar, pemilihan tipe lure didasarkan
pada kondisi spot yang kita datangi.
Penggunaan piranti untuk memancing
dengan umpan top water sama dengan
ketika kita mancing dengan lure yang
tenggelam hanya saja yang membedakannya yaitu teknik memainkan umpan nya.
Contoh, ketika kita akan memancing casting ikan gabus dengan umpan top water
di tempat yang banyak halangan berupa
ganggang atau tumbuhan liar, maka kita
harus menggunakan lure yang hook nya
terlindung dari resiko menyangkut dari
ganggang atau tumbuhan liar lainnnya. Di
kondisi tersebut, kita bisa memilih soft
froggy sebagai solusinya.
Dan ketika kita menemukan spot yang
benar-benar terbebas dari ganggang atau
tumbuhan liar atau teman teman sering
menyebutnya dengan spot open water,
kita bisa lebih bereksperimen menentukan lure apa yang paling cocok untuk
mancing di spot tersebut.lmm
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HABIS BADAI

TERBITLAH STRIKE
Jet’z Angler

alam hangat para pembaca semua
kali ini kami trip di Seputaran
Wawonii tepatnya di Kab. Konawe
Kepulauan dimana disana terdapat banyak
sekali spot potensial khususnya bagi
pemancing Ruby bagaimana tidak daerah
tersebut masih sangat alami sebagai
destinasi untuk mencari ikan Ruby.
Perjalanan trip kali ini hari sabtu tanggal 27 Februari 2016 terdiri dari Daniel
tenggiri, Rifan Kohawan dan Ari blegedes
bertolak dari kota Kendari menuju kab.
konawe Kepulauan menuju spot di wawonii, dalam perjalanan kami menempuh
perjalanan laut dan darat untuk sampai
di kab. Konawe kepulauan sesampainya di
kab. konawe kepulauan kami pun langsung menuju spot dengan menggunakan
kapal milik nelayan yang kami carter
untuk berangkat trip.
Sesampainya di spot kami pun langsung menyiapkan piranti jigging dan
peralatan lainnya. Berselang beberapa
saat badaipun datang selama seharian
badai menghantam kami, kapal pun
oleng sehingga kami memutuskan untuk
berteduh di pulau guna menghindari hal hal yang tidak di inginkan. Tips buat para
pembaca apabila pada saat terjadi badai
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agar segera berlindung ke pulau terdekat
atau menyiapkan segala sesuatu misalnya
pelampung ataupun jangkar yang akan di
pergunakan dalam kondisi baik.
Tidak lama kemudian badaipun hilang
dan kami bergegas ke spot, joran di
turunkan parade strikepun berlangsung,
strike perdana di hadapi oleh Daniel
tenggiri dengan menggunakan reel OH
Maguro Deepx, jig 300 gr PE 4 menuntaskan perlawanan ikan Ruby seberat 13 kg
tampak perlawanan sekitar 4 menit ikan
menyerah. Disusul oleh Rifan Kohawan
yang bertarung dengan menggunakan reel
Saragos 4000 menghadapi perlawanan
ikan, Strike kemudian oleh Ari blegedes
dengan menggunakan reel Maguro Turnamen 8000 perlawanan ikan cukup lama,
ikan tidak mau menyerah memberikan
perlawanan berlangsung sangat dramatis
sehingga memakan waktu yang cukup
lama sekitas 15 menit ikan pun menyerah
dan waw ternyata mama ruby yang naik
kali ini dan parade strike pun berlangsung
sampai kami pun memutuskan untuk balik
kanan menuju daratan.
Setelah sampai di daratan hasil pancingan kami diberikan kepada warga sekitar
dan selalu mengingatkan kepada masya-

rakat sekitar agar selalu menjaga laut untuk
masa depan anak cucu kita nanti. Indahnya
alam serunya mancing demikian trip kami
di kab. Konawe Kepulauan. Ingat selalu
untuk menjaga alam. Terima kasih majalah
mancing mania sukses selalu. Amin amin ya
robbal alamain. salam jabat hati selalu dari
kami jet,z angler kendari. lardiansya

Aksi depan kamera setelah berhasil naikkan
Ruby Snapper.
ARDIANSYA
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M

TARIKAN BABON PATIN DI

IFT CATFISH TAHAP 1
Pemancingan Tambok Lobu

inggu (28/2) IFT Member
mengadakan event IFT Catfish
tahap I di tahun 2016. Acara
berlangsung di kolam Pemancingan
galatama patin Tambok Lobu, Serua,
Tangerang Selatan. Sebanyak 46 lapak
yang tersedia terisi penuh. Untuk dapat
mengikuti lomba IFT Catfish, panitia
mematok tiket sebesar Rp. 500 ribu
perlapak. Lomba dimulai pukul 14.00
hingga 19.00, terdapat juara sesi satu
dan dua yang berjalan selama perdua
jam ditiap sesinya.
Pukul 13.30 sebagian peserta sudah
pada datang ke lokasi dan langsung
melakukan pendaftaran ulang dan
tepat pukul 14.00 panitia melakukan
undi lapak dan dengan aba-aba lomba
langsung dimulai. Berbagai umpan
saling beradu untuk dapat menjadi
yang terbaik.
Karena cuaca terkadang hujan lalu
berhenti dan hujan lagi, membuat
peserta harus pandai dalam memilih
umpan yang pas. Umpan jenis ongolongol atau aci yang dikaitkan pada kail
tunggal menjadi pilihan umum yang
digunakan oleh peserta.
Di awal lomba peserta sudah dibuat
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sibuk mondar-mandir ke sisi kanan
atau kiri lapaknya. Jika tidak berjalan
dikhawatirkan senar atau kenur yang
digunakan saling beradu dengan milik
peserta lainnya atau tetangga lapak
kanan dan kiri. Keluar sebagai juara
sesi pertama ialah Cinta Istri dengan
berat ikan 13.44 kg. Tak berlangsung
lama Ocea yang berada di lapak 42
berhasil menaikan ikan induk seberat
10.96 kg. Sayang ikan tersebut belum
mampu meniban ikan milik Cinta Istri.
Di sesi kedua banyak dari para peserta
yang menimbang ikan perolehan. Ratarata perolehan ikan di atas 10 kg.
Hingga batas waktu pukul 18.00 AJP
berhasil memperoleh juara sesi dua,
dengan menempati lapak 31, AJP memperoleh ikan dengan berat 10.96 kg.
Hingga berakhirnya lomba, Cinta Istri
tetap nyaman di posisi teratas. Ikan
dengan berat 13.44 kg membawanya
juara di event IFT Catfish tahap I.lndi

DAFTAR JUARA :
Juara

Hadiah

Nama

Berat

No. Lapak

Juara Sesi 1

Rp. 300 ribu

Cinta Istri

13.44 kg

Lpk 25

14.00-16.00

Rp. 200 ribu

Kedi

Juara Sesi 2

Rp. 300 ribu

AJP

10.96 kg

Lpk 31

16.00-18.00

Rp. 200 ribu

Kedi

Juara Induk 1

Rp. 5 juta + Trophy

Cinta Istri

13.44 kg

Lpk 25

Juara Induk 2

Rp. 3 juta + Trophy

OCEA

10.96 kg

Lpk 42

Juara Induk 3

Rp. 1.5 juta + Trophy AJP

10.96 kg

Lpk 31

Juara Induk 4

Rp. 1 juta + Trophy

Apoy

10.80 kg

Lpk 44

Juara Total

Rp. 1 juta + Trophy

Sri Mulat 1

60 ekor

Lpk 37
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BERBURU IKAN DENGAN

CARA MENEMBAK

Beberapa pemburu ikan sedang bersiap-siap
menembak saat buruannya terlihat.
NDI

S

aat event cast and camp MFT and
friend, di Setu Cipule, Jawa Barat,
terlihat beberapa orang melakukan perburuan ikan dengan tidak lazim.
Mereka bukan memancing atau menjaring

sebagaimana lazimnya, tetapi menembak
ikan-ikan dengan menggunakan senapan
angin yang telah di modifikasi. Senapan
angin akan dengan mudah menjatuhkan
burung-burung yang sedang hinggap di
dahan atau berterbangan di udara. Namun
apa jadinya jika hal itu diberlakukan pada
pemburu ikan? Ikan memang bisa dipancing, tapi tidak semua ikan yang sering
menampakkan diri ke permukaan air justru
gampang dipancing.
Alih-alih memakan umpan, mereka justru akan lari ketika umpan dilempar tepat
di depannya, terkecuali ikan jenis predator. Ada kemungkinan umpan langsung di
sambarnya. Bagi sebagian pemburu ikan,
menembak merupakan cara yang paling
efektif untuk mendapatkan ikan. Tentunya
bukan dengan senapan angin untuk burung
yang digunakan tanpa ada perubahan.
Karena senapan burung tanpa modifikasi
mempunyai kemampuan terbatas di dalam
air.
Bahan yang digunakan cukup sederhana
namun cukup rapi pengerjaannya. Peralatan yang dipakai hanya senapan angin
yang telah dimodifikasi dengan tambahan
senar dan jarum paku. Cara membidiknya
cukup sederhana, begitu ikan berkelebat,
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ditariklah pemicu dan melesat pula jarum
ke ikan sasaran. Jadi yang menjadi target
tangkapan para pemburu ini ialah berbagai
jenis ikan, asalkan ikan tersebut sedang
di atas permukaan atau masih terlihat
dengan kasat mata. Jika sudah demikian
maka pemburu langsung membidik ikan
buruan. Jika ikan berhasil di dapat maka
kenur atau senar yang terikat pada paku
yang dijadikan sebagai mata kail tinggal
di tarik. Jika kita belum mahir dalam
membidik maka pilihan memancing dengan
cara menembak bukanlah alternatif pilihan
bagus. Cara berburu ikan dengan menggunakan senapan angin yang telah dimodifikasi dapat digunakan pada perairan tawar
dan payau. Bisa pula digunakan pada air
asin namun hanya sebatas di muara atau
pantai atau perairan yang dangkal.lndi

Kail yang dimodifikasi

Ujung senapan yang dimodifikasi
Kail yang dimodifikasi
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WE ARE THE CHAMPIONS

MANCINGMANIA.COM

T

idak terasa sudah berjalan hampir
enam edisi kami mengadakan kontes
‘‘We Are The Champion’’ di website

Beer Santang
Selfie of The Month February 2016

mancingmania.com, Peminat yang mengikuti
kontes ini pun semakin bertambah setiap
bulannya, para angler berantusias untuk

mengikuti kontes ini. Kiriman foto, artikel,
komentar maupun tulisan unik dan tanggapan para pemenang pun mulai beragam.

Waktu lahir nama Saya Sobirin Kiansantang artinya tangguh dan sabar, agak gede
dikit ternyata bandel banget gak sabaran dan sakit-sakitan pula. Akhirnya atas usulan
suhu-suhu dan para leluhur nama Kiansantangnya dicabut mungkin karena keberatan
pake nama itu dan disisakan Sobirin biar lebih sabar (innallaha ma’ashobirin) sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setelah menginjak dewasa dikit-dikit
suka saya tempelin kembali Kiansantangnya dan akhirnya sekalipun gak diakui di KTP
Birin Kiansantang aku vonis sendiri untuk istilah namaku biar tangguh dalam mengadapi dunia permancingan.
Sejak kecil saya sudah mengenal mancing karena kebetulan orang tua dikampung
punya kolam ikan cukup luas dan bapak saya yang mengajarkan mancing, untuk mancing di laut Saya suka nonton Extreme Fishing with Robson sekaligus belajar tentang
semua trik, tips, mental, teknik dan strategi mancing.
Umpan apa saja yg biasa digunakan popper 50-80 gram, Micro jig atau spoon 30-40
gram, dan metal jig 50-80 gram. Dasaran cumi dan udang hidup spot mana saja
yang biasa anda datangi Paku Anyer, Pakis Karawang, Pondok Bali Subang, P. 1000, P.
tunda, Binuangeun, Jampang Kulon Sukabumi, Ranca Buaya Garut, Sindang Barang
Cianjur Selatan, Pangandaran dan lain –lain. Ikan apa saja yang biasa anda dapatkan
dan berapa kilo yang berhasil landed GT, barakuda, lamadang, marlin, tongkol,
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kerapu, tenggiri, kakap, jenaha dan lain-lain. Landed GT 20 kg di spot Tungku Paku
Anyer teknik mancing apa yang digunakan paling disukai popping dan cast jig, untuk
mengetahui cuaca jika akan trip memantau lewat aplikasi BMKG, forecast, marine
weathet atau tanya kapten kapal, tanya teman-teman yang sudah mancing di area
tersebut.
Sensasi yang paling mengesankan ketika trip mancing strike black marlin super
gede di Pulau Sangiang selama 40 menit, habis tenaga, habis benang PE dan marlinnya kembali ke habitatnya alias bablas. Kendala yang saya hadapi ketika mancing
untuk kapal-kapal nelayan masih banyak yang belum menyediakan peralatan pengamanan seperti pelampung, stock air tawar, P3K serta alat navigasi.
Tips dan trik untuk pembaca mancing mania apabila ingin mancing itu butuh waktu, nyali dan duit. Maka dari itu 1000% unsur-unsur keselamatan wajib kita fahami
karena kita berhadapan dengan alam yang dengan alat secanggih apapun tidak bisa
di prediksi. Ikuti gaya alam dan jangan menantangnya. Unsur ratio kapal dengan
penumpang kadang kala tidak diperhatikan, jangan menggunakan rumus semakin
banyak orang semakin murah biaya karena sangat-sangat high risk efeknya.
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Januar Adri
Cover Story of The Month February 2016

Pemancing yang satu ini kelahiran kota Pontianak, Kalimantan Barat. Adi,
begitu panggilannya mengenal mancing dari Ayah yang kebetulan beliau senang
sekali mancing, mulai dari tegek (mancing gabus, betok, sepat siam, dan lainlain), mancing dasaran di laut (Kakap merah, kerapu, jenaha, dan lain-lain) sampai ngoncer kakap putih (baramundi). Adi diajarkan oleh beliau waktu Saya masih
di kelas 3 SD untuk mancing tegek, dan di kelas 5 SD untuk dasaran dan ngoncer.
Ikan pertama yang Saya dapat untuk dilaut adalah ikan jenaha/babaraan/tompel dengan size 1 kg-an (sangat besar bagi saya waktu itu). Spot mancing yang
Saya suka adalah di daerah Saya sendiri, yaitu Kalimantan selatan
Karena banyak sekali spot mancing bagus, mulai dari spot mancing darat (betok, gabus, dan lain - lain), spot sungai (patin, baung, lais tabiring dan lain-lain)
spot laut.. (dasaran, popping dan casting serta trolling). Spot kedua favorit Saya
berada di Indonesia bagian timur, Papua. Bagi Saya disana tempatnya pemancing,
disana adalah surganya pemancing.
Kendala yang sering di alami adalah cuaca, karena bagi Saya sulit kita bisa
terka untuk cuaca kadang kita sudah prepare di cuaca bagus, tetap saja kadang
kenyataan berkata lain, kendala yang lain adalah pasang surut air (jika kita mancing dengan tekhnik casting di muara. Penting untuk mengetahui kapan pasang
dan kapan surut, karena kata teman teman saya, ikan lebih agresif pada saat mau
pasang dan mau surut itu benar adanya.
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M

ancing jigging dengan target ikan jumbo tentunya memerlukan piranti yang
kuat, tanpa terkecuali simpul pada rangkaian pancing yang para mania gunakan. Berikut ini langkah untuk membuatnya :

2. Masukan senar utama dan tarik ikatan
senar leader yang kita buat pada langkah
pertama.

3. Buat lubang dengan jempol dan buat
lilitan pada senar leader.

1. Buat ikatan sederhana
pada senar leader seperti
pada gambar.

4. Setelah lilitan dirasa cukup, lilitkan
senar kearah sebaliknya dan masukan
ujug senar ke lubang yang telah kita buat
dilangkah sebelumnya.

5. Tarik senar leader
dan senar utama sampai
semua lilitan merapat dan
kuat.

JIGGING VERTICAL NOEUD KNOT

6. Potong sisa senar leader. Buatlah lilitan pada senar
leader, buat juga lilitan pada senar utama. Buat
sedikit ruang untuk memudahkan memasukan senar,
lalu lilitkan senar kebagian dalam. Setelah dirasa
cukup, keluarkan senar dan kencangkan ikatannya.

7. Potong dan bakar senar
sisa dengan korek api.

COCOK UNTUK TARGET IKAN JUMBO
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P

erlunya menentukan jenis aroma umpan ketika
kita hendak meracik umpan menjadi kunci sukses
memancing galatama ikan mas. Terlebih kita sudah
paham betul karakter kolam pemancingan galatama yang
menjadi tempat kita memancing.
Seperti warna air kolam, rata-rata favorit jenis aroma
umpan entah amis, gurih atau wangi. Nah pada edisi ini
Mancing Mania (MM) mencoba menghadirkan umpan khusus galatama ikan mas. Umpan ini cocok digunakan saat
sore dan malam hari.
Berikut bahan yang harus dipersiapkan :
1. Esen butter cookies 1 sendok makan
2. Esen daging bakar 1 sendok makan
3. Esen nangka ½ sendok teh
4. Esen coconut ½ sendok teh
5. Esen alamond ½ sendok teh
6. Esen udang ½ sendok teh
7. Pasta leci ½ sendok teh
8. Sagu 3 sendok makan munjung
9. Air 250 cc

Cara membuatnya :
Semua bahan yang ada dimasukan ke wadah panci lalu
masukan sagu dan air. Aduk-aduk umpan dan masak dengan
api sedang. Umpan dimasak sampai sagu terbentuk seperti
ongol-ongol atau kurang lebih ± 15-20 menit.
Atau para mania dapat juga memasaknya dengan menggunakan plastik berukuran 1 kg. Caranya ialah kesemua
bahan di masukan kedalam plastik kiloan lalu aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata dan ikan plastik. Masak
air hingga mendidih lalu masukan plastik yang berisi
umpan. Bolak-balik umpan sambil di aduk atau bolak-balik.
Tanda umpan matang, ialah dengan perubahan warna
pada sagu dan terlihat seperti sudah menjadi ongol-ongol atau mirip dodol. Umpan siap dipergunakan. Selamat
mencoba, salam strike. lndi

UMPAN AROMA GURIH GALATAMA MAS

COCOK UNTUK SORE DAN MALAM
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TIPS SUKSES LOMBA

MANCING ANTAR KLUB

E

ra permancingan dewasa ini mengalami pergeseran mengikuti tuntutan
dari para mania. Khususnya bagi
para mania pecinta mancing air tawar
atau tepatnya kolam pemancingan. Baik
itu di kolam galatama atau plampung.
Dahulu para mania apabila hendak
memancing hanya mengatasnamakan
pribadi, sekarang dengan menambah
embel-embel nama klub mancing di tempatnya bernaung. Misalnya nama empang
dahulu Jhonny, kini Jhonny bergabung
dengan ABC Fishing Club. Maka otomatis
nama klub menempel di belakang nama
menjadi, Jhonny ABC.
Era memancing kini juga menjadi
perlombaan antar kelompok atau klub
mancing. Entah siapa yang mempopulerkan terlebih dahulu. Bahkan tidak hanya
pihak kolam yang menjadi penyelenggara.
Event Organizer bisa datang dari perorang atau menjadi spesial dari hajatan
klub mancing. Nah, untuk bisa sukses
dalam pertarungan klub mancing berikut

Mancing Mania (MM) hadirkan tips dan
triknya.
Pertama, persiapkan anggota tim yang
betul-betul paham akan karakter ikan
yang menjadi target tangkapan dan
terampil.
Misalkan si A, B, C dan D terampil
mancing galatama ikan dan E, F, G dan
H terampil mancing galatama patin.
Sedangkan lomba pada kolam galatam ikan mas. Maka hendaklah yang
menjadi prioritas klub ialah si A, B, C
dan D. Terkecualisi C berhalangan ikut
maka tinggal cari pengganti dari E, F,
G atau H. Dengan demikian otomatis
personil sudah mengetahui tentang
warna air kolam, umpan yang cocok
digunakan serta spot atau titik dimana
ikan berada pada kolam. Untuk pemilihan piranti pastinya para mania yang
tergabung dalam klub mancing sudah
paham akan pilihan yang digunakan.
Pastikan umpan yang digunakan
merupakan umpan terbaik yang pernah

dibuat dan digunakan. Buatlah umpan
lebih banyak, karena apabila umpan
hasilnya bagus maka personil lain
dapat menggunakan juga. Jangan lupa
bina titik spot terlebih dahulu. Jika
diperbolehkan pindah lapak sesama
anggota tim, makacobalah merotasi.
Siapa tau beda tangan beda rezeki.
Gunakan ukuran mata kail yang
tepat, cari informasi kepada panitia
mengenal berat ikan rame yang akan
dimainkan.
Misalnya jika mancing plampung ikan
mas dengan bobot 1 kg isi 3-4 ekor
maka gunakan mata kail ukuran no 3.
Jangan pernah melanggar dari aturan
yang telah ditentukan, lebih baik
bermain dengan fair play. Apabila tim
anda berhasil juara jangan lupa untuk
foto bersama tim dan tak ketinggalan
dengan piala (jika ada) lalu cetak
dengan ukuran besar dan pajang di
base camp klub anda. Serta jangan lupa
upload pada media social facebook
atau lainnya. Suatu hal yang bergensi
jika foto tersebut bisa dilihat tim atau
klub lain. lndi
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BEDAH PIRANTI

EXORI ASTEROID

R

eel Exori Asteroid merupakan reel spinning yang terbuat dari bahan graphite, aluminium spool,
dengan desain inovatif terbaru serta power handle with wood knob dan suaranya yang begitu halus
hingga tidak terdengar. Reel ini sudah teruji ketangguhannya, dan juga tersedia untuk spare partnya. Reel ini bisa digunakan untuk mancing wild fishing. Untuk harga reel kisaran Rp. 200.000,-.lrn
Model Number Size

Line Cap. Monofilament [ No. MM/ M ]

Gear Ratio

Bearings

Asteroid

0.20-170,0.25-130,0.30-100

5.2 : 1

7+1

850,1000,2000,3000,4000

SHIMANO CASITAS

S

himano memperkenalkan produk terbarunya yaitu reel Shimano Casitas, reel ini kinerjanya serba
guna siap beraksi di danau atau perairan pantai air asin. Reel Shimano Casitas merupakan reel
baitcast dengan fitur teknologi untuk kelancaran dan kemudahan dalam penggunaannya. Harga
reel kisaran Rp. 1.500.000,-.larp
Model Number

Monoline Cap. (Test/yd) Power pro Line cap. (Test/yd)

Gear Ratio Ball Bearing

CAS151HG

10/120,12/110,14/90

20/150,30/135/40/105

7.2 : 1

Max Drag
4+1 12

CAS151

10/120,12/110,14/90

20/150,30/135/40/105

6.3 : 1

4+1 12

FIGHTING BELT MAGURO

F

ighting Belt Maguro terbuat dari bahan plastic/Grafite dengan bahan busa untuk memudahkan pemancing apabila strike ikan-ikan besar. Tersedia satu warna yaitu merah. Harga kisaran Rp. 135.000,-.ldp

P

PENN FIERCE II

enn Fierce II menawarkan kehandalan dan kekuatan yang tak tertandingi dengan harga yang terjangkau, berbahan full metal body stainless steel main shaft and thick aluminium bail wire and braid
ready ready spool. Harga reel ini kisaran Rp. 1.525.000,-.lsmg
Model Number Mono Cap. (Test/yd)

Braid cap. (Test/yd)

Gear Ratio

Ball Bearing Max Drag

4000

270/8,220/10,165/12

360/15,260/20,185/30

6.2 : 1

4+1

5.8 kg

6000

335/15,230/20,210/25

490/30,390/40,335/50

5.6 : 1

4+1

9.0 kg

8000

340/20,310/25,230/30

475/50,390/65,345/80

5.3 : 1

4+1

11.3 kg
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INFO PRODUK

ABU GARCIA ORANGE MAX BAICASTER

A

bu Garcia Orange Max Baicaster merupakan reel casting yang terbuat dari bahan
graphite, serta handle yang dari bahan round EVA knob, mesin aluminum spool.
Harga reel ini kisaran Rp. 1.200.000,-.lsmg

Model Number

Mono Cap.

Braid Cap.

Gear Ratio

Ball Bearing

Max Drag

Orange max baitcaster

16 lb/142 yds// 33mm/ 130m

PE 2.0/200m

7.1 : 1

4+1

7

KAIZEN GENKI

R

eel Spinning Kaizen genki terbuat dari bahan graphite, aluminum spool, super balanced
system dan big bail wire,tersedia berbagai ukuran mulai dari 1000, 2000, 3000, 4000, 6000,
dan 8000. Harga kisaran Rp. 205.000,-.ldp

Model Number

Line Capacity (m)

Power pro Line cap. (Test/yd) Gear Ratio

Ball Bearing

Genki

0.18/240, 0.20/195, 0.25/125

20/150,30/135/40/105

5+1

5.1 : 1

HINOMIYA ISEAMA – R DAN CHINU R

H

ook yang terbuat dari bahan carbon, mata pancing yang tajam, hook up
yang sempurna, yang bisa digunakan untuk mancing freshwater maupun
saltwater. Harga kisaran Rp. 10.000,-.larp
Model Number

Size

Iseama R

7,8,9,10,11,12,13,14

Chinu - R

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
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EVENT

U

dara disertai tiupan angin dingin
yang menerpa Beijing di pertengahan Februari lalu tak menyurutkan
langkah para exhibitor untuk memasuki halaman gedung New International
Exhibition Centre Beijing. Gedung tempat
diselenggarakannya pameran khusus
perlengkapan pancing yang telah berusia
25 tahun ini menargetkan 518 exhibitor
dan 2600 orang pengunjung hadir area
pameran seluas 26.700 m2 yang tersedia.
Saat ini China Fish termasuk sebagai salah
satu pameran piranti mancing penting
berskala international.
Menurut ketua penyelenggaranya Mr. Li
Jiang, tahun ini memang ada penurunan
jumlah pengunjung dibandingkan kegiatan
tahun 2105. Hal ini rupanya berkaitan
dengan kegiatan pameran sejenis yang
diadakan oleh pemerintah lokal, berlokasi
di Tianjin dengan jarak tempuh sekitar
60 menit dari Beijing jika menggunakan
subway. Pameran perlengkapan pancing di
Tianjin memang dikhususkan untuk para
produsen lokal guna memperkenalkan
hasil industri setempat dan mendapatkan
calon pembeli dalam dan luar negri.
Namun Mr. Li Jiang meyakini bahwa
dengan penurunan jumlah pengunjung di

SENAR RELIX ‘‘FANTASTIC 1’’

NYABET DUA GELAR
China Fish 2016 - Beijing
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China Fish 2106 ini membuktikan bahwa
secara alami China Fish ada perubahan
dari kualitas pembeli yang memang
datang ingin mencari dan mendapatkan
produk-produk berkualitas tinggi dari
exhibitor China Fish 2016. Terlihat dari
meeting yang terjadi antara produsen
dengan pelanggan serius ingin melakukan
pembelian dari para produsen piranti
pancing.
Pada tahun ini salah satu peserta
pameran dari Indonesia pun turut terlibat
menggelar hasil produksinya, perusahaan tersebut adalah PT. Central Sarana
Pancing yang mengusung brand-nya Relix,
CarpLinq dan CatLinq. Pelanggan setia
dan juga calon pelanggan terlihat mendatangi booth A150 milik PT. Central Sarana
Pancing selama 3 hari berlangsungnya China
Fish 2016. Antusias pelanggan setia dan
calon pelanggan terlihat dari beberapa
meeting yang diadakan.
Selain menjadi exhibitor, PT. Central
Sarana Pancing ikut serta dalam kompetisi
produk yang diadakan penyelenggara
China Fish. Jika pada China Fish 2014
lalu Relix Fantastic 4 & 8 mendapatkan
penghargaan sebagai produk senar terbaik,
maka China Fish 2016 ini Relix Fantastic

1 berhasil mejadi produk senar terbaik
“Best New Product” juga. Hal yang
mengejutkan lagi, Relix Fantastic 1 pun
mendapatkan penghargaan kedua sebagai
“Most Popular Product”.
Kegiatan kompetisi ini diadakan dengan
menjadikan pengunjung sebagai juri yang
memilih dan memberikan suara untuk
produk-produk yang dikompetisikan. Ada
18 kategori produk lomba. Selain kategori
senar terdapat juga kategori lain seperti
reel, rod, lures hingga aksesoris dan
perlengkapan kebutuhan mancing lainnya.
Harusnya kita turut bangga atas
keberhasilan ini. Inovasi produk senar
PE Relix Fantastic 1 yang menggunakan
coated Teflon menghasilkan produk senar
dengan spesifikasi memory-free dan solid
seperti monofilament. ‘‘Ini merupakan
bukti besar dari kerja sama tim di dalam
perusahaan dan akan menjadi motivasi
bagi kami untuk terus berkembang dan
berinovasi.’’ Rivai Susanto yang dikutip
dari hasil wawancara dengan salah satu
majalah pancing Eropa.lmm

Foto bersama saat penyerahan piagam dan
plakat penghargaan.
MM
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HAJATAN BARENG 63 TIM DI

CAST & CAMP MFT AND FRIENDS

Setu Cipule

Beberapa dome terpasang sebagai base camp
tiap tim.
NDI

H

ajatan para castingers Cast &
Camp Maguro Fishing Team (MFT)
and Friends sukses terselenggara.
Dari target 60 tim, ternyata antusias
para castingers sangat positif, terbukti

63 tim yang terdaftar tumpah di Cipule.
Setu Cipule merupakan salah satu setu di
Karawang, Jawa Barat yang dapat menjadi pilihan tempat untuk menyalurkan
hobi memancing anda. Danau seluas 90
hektar dengan kedalaman 2 meter hingga
2 meter kerap menjadi tujuan para mania
untuk mancing wild fishing.
Lahan bekas galian yang terbengkalai
ini dapat berubah menjadi tempat wisata
memancing dan bahkan lokasi ini pernah
menjadi tempat penyelenggaraan lomba
dayung dalam acara SEA Games 2011 dan
berbagai event perlombaan air lainnya.
Maguro Fishing Team, mencoba menggelar
acara dengan tema Cast and Camp, MFT
and Friends di Cipule. Lokasi yang cukup
potensial untuk memancing dengan teknik
casting. Ikan yang menjadi target ialah
snakehead alias gabus.
Peserta castingers tidak hanya datang
dari Jabodetabek saja, melainkan dari
Garut, Purwokerto, Cikarang, dan wilayah
lainnya. Event ini sendiri di gelar dua
hari, yaitu sabtu dan minggu, 12-13
Maret 2016. Untuk dapat mengikuti event
ini, peserta tergabung dalam satu tim.
Dimana satu tim terdiri dari tiga orang.
Biaya pendaftaran perorang sebesar Rp.
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EVENT
75 ribu, sudah include makan malam,
barbeque ala angler, sarapan, souvenir,
dan name tag.
Peserta diwajibkan juga membawa satu
tenda dome, dimana tenda digunakan
untuk tempat istirahat atau menjadi base
masing-masing tim. Pada hari pertama
acara di mulai pukul 12.00 WIB, dimana
peserta melakukan daftar ulang dan
pendirian tenda di area yang telah
ditentukan. Pukul 15.00 WIB, peserta
mulai mancing di hari pertama. Rata-rata
amunisi lure yang digunakan ialah soft
frog. Di hari pertama tangkapan dari para
castingers cukup menjanjikan. Tercatat
sepuluh ekor gabus berhasil didaratkan
para castingers.
Penutup perolehan ikan gabus berhasil
di catatkan oleh Jendol Aja, peserta dari
tim KCB 2 dengan panjang ikan 32 cm.
Sebagai informasi bahwa pengukuran ikan
yang di dapatkan menggunakan ukuran
panjang atau centimeter. Panitia juga
menyiapkan delapan pos untuk memudahkan
peserta ketika akan mengukur ikan gabus
tangkapan dan membantu proses keabsahaan apakah ikan hook up sempurna atau
tidak. Karena ikan yang sah dalam hitungan
ialah ikan yang hook up sempurna.

Di hari pertama waktu memancing
berakhir hingga pukul 17.30 WIB. Selanjutnya panitia mengumumkan hasil
sementara perolehan para mania. Reihan
dari tim ECC, memimpin sementara
dengan panjang ikan 49 cm. Pukul 20.30
WIB ialah malam yang ditunggu, dimana
malam ini merupakan malam keakraban
bagi para castingers. Setu Cipule yang
biasanya sepi ketika di malam hari,
malam itu mendadak ramai. Selanjutnya
para peserta beristirahat guna memenuhi

Foto peserta bergaya bersama ikan gabus hasil
tangkapan.
NDI
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EVENT
stamina agar di hari kedua menuai hasil
lebih maksimal.
Minggu (13/3), hari penentuan untuk
para peserta apakah akan berhasil mempertahankan ikan yang diperoleh di hari
pertama atau ada kejutan dari tangkapan
lain dengan ikan yang lebih panjang.
Pukul 05.30 WIB, dengan diberikan
aba-aba dari panitia, sesi kedua casting
dimulai. Strike pembuka di hari pertama,
pukul 06.01 WIB berhasil di dapatkan
oleh Yanto dari Tim ECC dengan panjang
ikan 40 cm yang berada di dekat pos 1.
Perolehan ikan yang berhasil di dapatkan
oleh para peserta di hari kedua sebanyak
22 ekor.
Waktu casting berakhir hingga pukul
10.00 WIB. Ternyata banyak kejutan di
hari kedua, dimana para peserta berhasil
menaikkan ikan dengan panjang yang
lebih dari49 cm di hari pertama. Sebelum
nama-nama pemenang di umumkan,
panitia menyelenggarakan kontes jersey
dan undian doorprize.
Tim SCL keluar sebagai pemenang
kontes jersey terbaik dari pilihan para
peserta yang mewakili timnya masing-masing. Waktu pengumuman pemenangpun
tiba, panitia sebelumnya memperlihatkan

bukti dokumentasi kepada peserta lain
untuk melihat keabsahan dari ikan yang
didapat. Keluar sebagai juara pertama
ialah Dito dari tim Sejati FC dengan panjang ikan gabus 53 cm. Juara kedua ialah
Bagus Hartanto dari tim KFC 2 dengan
panjang ikan gabus 50 cm. Juara ketiga
ialah Reihan dari ECC dengan panjang
ikan gabus 49 cm.lndi

AWALNYA DIKIRA
IKAN KECIL
Dito yang di temui Mancing Mania (MM)
menceritakan keberhasilannya memperoleh
gabus dengan panjang 53 cm. Menurutnya,
setelah mendapatkan wejangan dari Tom
selaku Ketua Sejati dan rekannya Dito
menjadi tambah semangat untuk casting
di hari kedua. “Karena pecutan dari Pak
Ketua saya jadi termotivasi dan Alhamdulillah gabus perolehan yang awalnya saya
kira berukuran kecil ternyata pas naik
kepermukaan kepala ikan terlihat besar.
Dengan berhati-hati dan dibantu rekan tim
lainnya saya sukses mendaratkan gabus
tersebut,” ujar Dito. Pemilihan lure soft
frog ternyata sangat tepat, menurut Dito
retrieve yang dimainkan secara perlahan
ternyata menggoda sang predator gabus
Cipule. “Terima kasih kepada rekan tim
Sejati atas keikutsertaan di acara ini,
sehingga Sejati dapat menuai prestasi,”
tutup Dito kepada MM.lndi
Dito – Tim Sejati
Juara I Cast and Camp-MFT and Friends
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BELANJA

PELAYANAN RAMAH DAN

MENERIMA SERVICE REEL
Toko OKE Pancing
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BELANJA

D

Suasana toko tampak depan dengan ruko 3
lantai.
MM

i daerah Tangerang terdapat sebuah
toko pancing terlengkap yang menjual berbagai perlengkapan untuk
mancing, aksesories maupun umpan.
Nama toko tersebut adalah OKE Pancing.
Toko OKE Pancing hadir sejak tahun 2001
untuk memenuhi kebutuhan para mania
mancing.
OKE Pancing sudah berdiri kurang lebih
sejak 9 tahun lalu. Terletak di salah satu
ruko Great Western Resort beralamat di
Jl. MH. Thamrin Blok A1 No.12, Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang,
Banten.
Toko OKE Pancing merupakan pusat
penjualan alat–alat pancing untuk keperluan mancing di saltwater, freshwater
maupun wildfishing. Para mania dapat
mengunjungi OKE pancing buka setiap
hari Senin-Sabtu jam 08.00-18.00 WIB,
apabila tanggal merah toko ini pun tetap
buka mulai jam 08.00-15.00 WIB.
Piranti pancing yang tersedia berupa
reel, senar, joran, umpan dan aksesories
mancing lainnya, untuk umpan terdiri dari
pellet, essen, umpan tiruan atau palsu,
serta beberapa merk piranti pancing yang
tersedia diantaranya Shimano, Maguro,
Relix, Exori, Kaizen, Hinomiya, dan

Shino. Pelanggan yang datang di toko ini
rata–rata dari wilayah Serang, Cilegon
dan sekitaran Serpong. Di toko ini hanya
melayani penjualan secara ecer tidak
melayani penjualan secara grosir, harga
yang dijual dari produk dengan harga
murah sampai yang mahal tergantung dari
merk yang pelanggan cari.
Apabila anda seorang pemula yang baru
akan mancing, karyawan OKE pancing
akan melayani anda dengan ramah dan
menunjukkan piranti pancing apa yang
awet dan bagus untuk digunakan saat
mancing. Untuk piranti pancing reel
tersedia baitcast, spinning dan trolling,
semua produk piranti pancing yang
tersedia banyak macamnya dan juga
berbagai macam ukuran mulai dari yang
terkecil maupun yang terbesar. Apabila
reel anda mengalami kerusakan Toko
OKE Pancing pun menyediakan sparepart
maupun service terutama untuk produk
Relix dan Maguro.
Silahkan berkunjung ke Toko OKE
Pancing atau hubungi 021 55755201 - HP.
085100062354, penyedia kebutuhan perlengkapan mancing yang OKE!lmm
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PERNIK

AGUADRONE MENJADI TEMAN
PARA MANIA MANCING

Semakin berkembangnya teknologi semakin berkembang juga
inovasi-inovasi baru yang luar biasa. Memanfaatkan teknologi drone
yang sedang berkembang pesat akhir-akhir ini, RCFDrones (Remote
Control Fishing Drones) mengembangkan drone yang didesain khusus
untuk para mania mancing dan juga nelayan. Apa yang ditawarkan
oleh RCFDrones sangat bermanfaat, dengan berbagai fitur canggih
pastinya akan memudahkan para mania mancing. Aguadrone memiliki
3 fungsi utama, yaitu :
1. Fish Finder, kebutuhan utama para mania mancing tentunya
dapat mengetahui posisi ikan di bawah laut. Pemindai sonar dengan

kedalaman sampai 36 m pastinya akan sangat membantu.
2. Line Flier, dengan jarak kontrol yang jauh bukan tidak mungkin
lagi jika aguadrone membantu umpan para mania jatuh di area yang
tidak dapat dicapai dengan lemparan tangan (s/d 100 m).
3. GoPro Mount, apabila para mania suka mendokumentasikan
kegiatan bawah air maka perpaduan GoPro yang water resistance dan
aguadrone akan menghasilkan dokumentasi yang luar biasa.
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RAGAM
Pemandu Mancing

BINUANGEUN

Info Kolam Pemancingan

TANJUNG PASIR

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

KOLAM GALATAMA

PANARUKAN SITU BONDO

1. Pemancingan Galatama Patin. jl. Raya Perjuangan 101
A Teluk pucung, bekasi utara telp. (021) 9278 6111/
0858 1344 6111.
2. Pemancingan Si Bolang. st jl. Dr. Sumarmo (depan
gerbang eramas 2000/seberang kantor walikota jakarta
timur) Pondok kopi-Jakarta timur telp. 0853 1100
3964/ 0878 7837 3252.
3. Pemancingan Palem Semi 89. Jl. Palem Putri Raya,
Perum. Palem semi, Tangerang (10 menit dari super
mall karawaci) telp. (021) 271 36509/ 707 9899.
4. Pemancingan Xpro. jl.raya sawangan (samping komp.
bdn) gang buk, rawadenok pancoran mas depok
hubungi udin 0812 8781 9533/ yunus 0859 2186 1465.
5. Pemancingan Tambok Lobu. jl.Hidup baru, SMA Negeri
9 serua, Ciputat-Tangerang Selatan.
6. Pemancingan Adhiraja & Deluna. jl.karya bakti gang
anggrek rt 002/005 tanah baru depok hp. 0852 8000
0898.
7. Pemancingan Fishing Valley. jl.pemda raya no.107
bogor tlp (0251) 9577 556/ 8662 808.
8. Pemancingan Telaga Cibubur. Jl. Buperta (bumi
perkemahan dan wisata cibubur) telp. (021) 845 1766.
9. Pemancingan Telaga Arwana. Jl. Harjamukti Jambore
Rt 05/06 cimanggis, jawabarat telp (021) 8431 2978.
10. Pemancingan Sodara. jl. Raya Jambore no.5 CibuburCiracas Jakarta Timur telp 0812 8343 636.
www.sm-group.co.id
www.pusatpancing.co.id
www.anekarayapancing.com
www.kaizen-fishingproducts.com
www.maguro-fishingproducts.com
www.indonesiamemancing.com
www.duniapancingindonesia.com
www.okepancing.co.id
www.pancingbersama.com

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 Pak To: 0852 5765 9860

BANDAR LAMPUNG
l Km Berdikari: Johan 0812 726 5522

PLTU ANCOL

Info Lomba Mancing

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

1. Shimano Galatamania With Aneka Raya Pancing,
di pemancingan pantai Indah Kapuk, Minggu
10 April 2016, Jam 12.00-18.00 WIB, Tiket Rp
2.400.000,- Tersedia 124 lapak. Pendaftaran
Hubungi : Anjasmara (om black) 0822 1381 1117
atau Nia 0818 0897 8688.
2. Kopdar Negek Bersama Hinomiya, di pulau Onrust
(Kepulauan 1000), tanggal 01 Mei 2016, Jam 07.0014.00 WIB, Tiket Rp. 150.000,-/orang. Pendaftaran
Hubungi: Ghani 0813 1072 4484, Dedi 0815 8421
1104, Yanto 0878 3520 4874, Ruy 0813 8454 1111
3. Fun Fishing Castjig, Casting dan Popping with
member & Non Member Kamifc @ P.1000, Tiket
Rp. 500.000/ team, Minggu 03 April 2016, Jam
03.00-18.00 WIB. Pendaftaran Hubungi: Bursa Pancing 691 0050, Sumber Mulia 691 8030, Terminal
Pancing 4586 3934.
4. IFT Friendship, Kolam Bigfish Saung Desa,
Kampung Pancing Bedeng, Desa Sumber Sari Kec.
Pebayuran Bekasi, Minggu 03 April 2016, Tiket Rp.
350.000/lapak, tersedia 40 lapak, kontak person
(021) 5694 2504 atau 0812 9714 578.

MUARA BARU
l Ocim : 0878 8131 4960

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

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING
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ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 /
Pin Bbm 54ACD3C9
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PROFILE

MENGENAL LEBIH DEKAT

DINA ANGLER

D

iana Puspita Dewi kelahiran 24
januari 1995 di Karawang, yang
lebih dikenal para pemancing
dengan nama Dina angler, gadis yang
ramah, periang dan supel ini besar dari
keluarga yang hobi mancing.
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WARTA CLUB
Awal menyukai mancing dari sering
ikut ayahnya mancing di kolam
pemancingan dan seiring berkembangnya dunia mancing di tanah air, Dina
Angler mulai diperkenalkan tehnik
casting di tahun 2014 oleh kakaknya
yang juga hobi mancing.
Mancing dengan tehnik casting
membuatnya hampir menyerah
karena beberapa kali trip selalu tidak
mendapatkan ikan tapi karena dukungan kakaknya yang terus memberi
semangat akhirnya Dina berhasil untuk
pertama kalinya dapat ikan gabus
dengan menggunakan piranti BCnya
dan dari situlah semangat mancingnya
bertambah bahkan setiap ada waktu
dan kesempatan selalu pergi mancing
bersama sang kakak di spot-spot
wilayah Jawa Barat. Target ikan yang
didapatpun bukan hanya gabus tapi
toman, hampala, dan bahkan ikan
tagih pernah ia dapatkan.
Mahasiswi cantik di salah satu
universitas kota Karawang yang juga
sebagai Ambasador dari salah satu
toko pancing terkemuka di Jakarta
inipun masih fokus dan menikmati
mancing di fresh water walau kadang

ada juga keinginan untuk mencoba
mancing di laut.
“Indonesia adalah negeri yang
kaya akan jenis ikan pancingan dan
memancinglah dengan cara yang
sehat dan bijak kepada alam.” pesan
gadis yang masih ingin terus belajar
dan mendalami tehnik mancingnya
dan menjadi pemancing pro target
kedepannya..bravo Dina Angler,terus
semangat ya.lirwan chika

Beberapa foto dina angler bersama hasil
tangkapannya.
IRWAN
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