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SALAM REDAKSI

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Indigo, Bima. Desain Grafis: Indigo. 
Koresponden: Subagyo Slamet (Bekasi), Irwan Riduan (Tangerang), Argo X Mac (Balikpapan), Robby Ibrahim (Makassar), Irwan Chika (Karawang), Ardiansyah (Ken-
dari), 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,
Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret 2017, setelah beberapa minggu yang lalu seluruh warga negara Indonesia yang 

sudah memasuki umur 17 tahun, melaksanakan pemilu secara serentak yang berjalan secara damai. Tetapi tidak seluruh wilayah 
Indonesia selesai melaksanakan pilkada, seperti di Jakarta akan melakukan pilkada putaran ke dua. Untuk para angler, pilkada 
tidak mempengaruhi mereka untuk melakukan trip mancing bersama, dibulan ini saja beberapa komunitas mancing mulai mera-
maikan acara mancing ada yang cingreng, ada pula cast & camp, ngetrip, tournament serta ada salah satu produsen ternama 
Shimano mengadakan Open House. 

Salah satu komunitas wanita terbanyak yaitu Ladies Angler Community mengadakan acara cingreng yang diadakan di kolam 
Saung Desa, dimana dihadiri oleh para angler wanita beserta keluarganya. Pada kesempatan kali ini redaksi akan membahas 
mengenai trip produsen ternama Awashima ke spot Tamperan Jawa Timur, sedangkan Relix Nusantara ke Purwokerto, trip teluk 
penyu, tips dan trik cara mancing kepiting ala Tommy Ichikiwir, umpan ikan baung, profil ladies angler Listiana Adel, serta komu-
nitas Ladies Angler Jogja. Akhir kata dari kami, selamat membaca....

Redaksi
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KEPEDULIAN SESAMA ALA
SURABAYA ANGLERS

Alangkah menyenangkan jika kita 
bisa membantu sesama dan bahkan 
terus berkontribusi untuk saling 

peduli ataupun berbagi. Orang yang 
senang berbagi berarti ia punya kepe-
dulian terhadap orang lain. Beragam 
cara yang dilakukan untuk menunjukan 
kepedulian kita, salah satunya kegiatan 
yang dilakukan oleh Pemancing Peduli 
dengan membuat event “Surabaya Angler 
Berbagi”.  

Pemancing Peduli merupakan gerakan 
yang dibuat berdasarkan kepedulian 
beberapa pemancing untuk menyadarkan 
kepada masyarakat dengan tidak mem-
buang sampah sembarangan. Mereka 
melihat masih banyak pemancing yang 
membuang sampah, sehingga beberapa 
spot mancing menjadi tercemar. Dengan 
adanya gerakan ini, setidaknya bisa 
menaikan kesadaran masyarakat untuk 
peduli. 

Untuk event ini sendiri berawal dari 
obrolan Dudu Widodo atau yang lebih 
dikenal dengan sebutan Wayang Uwong, 
Didiet H Pujiadi, Joe Michael dan Ferdian 
Marshall Andreska. Atas kepedulian mere-
ka terhadap sesama dan masih jarangnya 
komunitas mancing yang mengadakan 

FOKUS

Sidoarjo - Jawa Timur



|edisi #269 7

FOKUS

kegiatan sosial, maka ahkirnya memutus-
kan untuk mengadakan “Surabaya Angler 
Berbagi”.

Berlokasi di Monstero Fishing Park, 
Kecamatan Sidoarjo, spot ini terkenal 
dengan  ikan-ikan berukuran besar dan 
agresif seperti Toman, Red Tail Catfish, 
Giant Mekong, dan Jenghis Khan. Rata-

rata bobot ikan disini sekitar 20 sampai 
40 kilogram. Lokasi ini bukan hanya 
sebagai surga bagi penggila sport fishing, 
tapi juga wahana rekreasi bagi keluarga 
dengan suasana yang berkesan natural 
dan asri. 

Event yang baru pertama kali diada-
kan oleh gerakan pemancing peduli ini, 
hampir dihadiri oleh sekitar 100 peman-
cing baik komunitas ataupun individu. 
Mereka berasal dari berbagai daerah, 
diantaranya Surabaya, Sidoarjo, Mojo-
kerto, Malang, Yogyakarta, Semarang 
dan Jakarta. Acara ini dikenakan biaya 
pendaftaran minimal sebesar Rp. 150.000 
yang nantinya akan didonasikan untuk 
untuk adik-adik yatim piatu.

Sebelum dimulainya kegiatan sosial, 
tentunya para peserta yang datang dibe-
rikan kesempatan mengikuti fun fishing 
(casting dan fly fishing). Para peserta 
bebas untuk membawa jenis piranti pan-
cing yang digunakan. Hanya umpan yang 
digunakan harus umpan tiruan atau yang 
lebih dikenal dengan sebutan artificial 
bait dan juga memakai single hook atau 
double hook yang sudah di barbless. 

Selain kegiatan mancing, panitia juga 
memberikan hadiah kepada peserta yang 

Para angler sangat bergembira saat acara 
berlangsung.
BIMA
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berhasil mendapatkan strike. Ada kate-
gori pemenang yang  direbutkan dengan 
jumlah poin, jenis ikan target berdasar-
kan poin sebagai berikut : Barramundi, 
Tarpoon, Jenghis Khan masing-masing 
poin berjumlah 50, sedangkan Gabus, 
Jelawat, Red  Tail Catfish, Bawal  30 
poin dan yang terahkir Leopard Catfish 
10 poin serta nila 1 poin. 

Dan para peserta yang berhasil meme-
nangkan kategori ini yaitu untuk juara 1 
diraih oleh Johan Adriyanto dengan total 
poin 158, juara kedua oleh Arif Novrizal 
dengan total 105 dan yang ketiga oleh 
Budiono dengan poin 85. Dan uniknya, 
para pemenang ini semuanya berasal dari 
kota yang sama yaitu Yogyakarta. 

Tak hanya para peserta atapun pani-
tia saja yang bisa ikut mancing, tetapi 
adik-adik dari yayasan panti asuhan juga 
diajak untuk merasakan kemeriahan fun 
fishing dengan target ikan nila di kolam 
yang berbeda dan tak lupa dipandu oleh 
para mania yang hadir. 

Cara menaklukan ikan-ikan ini butuh 
keahlian dan peralatan khusus. Sangat 
berbeda dengan cara memancing kon-
vensional pada umumnya. Salah satu 
contohnya, untuk mancing ikan Tarpoon 

menggunakan Flies (flyfishing), dan ikan 
Gabus menggunakan umpan softlure dan 
spinner bait. Sedangkan piranti pancing 
digunakan, menurut salah satu panitia 
yaitu mas Uki, biasanya mereka meng-
gunakan baitcast dan spinning, senar PE 
1-2 dan ukuran reel sekitar 500-2500.

Setelah kemeriahan fun fishing 
selesai, panitia mulai mengajak peserta 
untuk ikut dalam pembagian hadiah 
dan juga amal. Adik-adik yang datang 
begitu senang dan antusias, ketika 
mendapatkan hadiah berupa bingkisan 
alat tulis. Serta bantun uang tunai 
yang saat itu juga diserahkan ke pihak 
perwakilan yayasan yatim piatu dengan 
jumlah nilai donasi sebesar total Rp. 
11.200.000. “Kami berharap event 
charity ini bisa bermanfaat serta tak 
lupa mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi” 
ungkap mas Uki saat di wawancarai 
oleh redaksi MancingMania.com (MM).
lbima Landed bawal ukuran besar saat event 

berlangsung.
BIMA
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CERITA MINI TOURNAMENT
DI PERAIRAN CILACAP
Teluk Penyu - Cilacap

TRIP

Munculnya beberapa komunitas 
mancing di Indonesia ternyata 
menambah daya tarik masyarakat 

dan memberikan manfaat bagi kawasan 
wisata Indonesia. Dengan luasnya dan 
beragam perairan yang ada di Indonesia, 
maka semakin mudah kegiatan mancing 
dilakukan. Baik itu di spot freshwater 
atapun saltwater. Baru-baru ini saja 
komunitas mancing Cilacap mengadakan 
event di perairan Cilacap, salah satunya di 
berada di Teluk Penyu.

Mungkin sebagian para mania di luar 
Pulau Jawa masih asing mendengar spot 
ini. Banyak yang mengira bahwa di kawa-
san ini banyak dihuni oleh hewan berkaki 
empat ini. Ya memang benar, dulunya 
kawasan ini dihuni oleh banyak penyu. 
Sehingga lambat laun, kawasan ini diberi 
nama sesuai namanya sekarang. 

Teluk Penyu adalah salah satu tempat 
wisata di Cilacap, Jawa Tengah yang sangat 
terkenal. Letaknya yang tidak terlalu jauh 
dari pusat kota dan bisa ditempuh dengan 
sekitar 1 jam, membuat kawasan ini selalu 
menjadi destinasi masyarakat Cilacap. 
Belum lagi kawasan ini juga memilki spot 
yang potensial untuk kegiatan memancing.

Acara ini yang diadakan selama 2 hari 
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dan dibagi menjadi dua sesi. Bagi peserta 
yang datang dari dalam kota, mengikuti 
lomba pada tanggal 25, sedangkan yang 
datang dari luar kota bisa mengikuti pada 
tanggal 26. Event ini sendiri merupakan 
kegiatan rutin tahunan yang dilakukan 
komunitas mancing Cilacap. 

Ketika ditanya oleh redaksi mancing-
mania.com mengenai alasan lokasi yang 
dipilih, salah satu anggota yang sempat 
dihubungi yaitu Rangga Ferry Prasetyo 
menjelaskan bahwa “Ini bagian untuk 
mempromosikan wisata yang ada di Cila-
cap sekaligus ini lokasi berdirinya Komu-
nitas Mancing Mania Cilacap, serta yang 
tak kalah penting potensi ikan yang ada 
di sini” ungkap Mas Sinyo dengan sapaan 
akrabnya. 

Mini tournament ini dimulai pukul 07.00 
dan diikuti hampir dari berbagai daerah, 
antara lain dari Yogyakarta, Tasikmalaya, 
Purbalingga, Kebumen, Ajibarang, Purwo-
kerto, dan Ciamis. Sebelum memulai 
event ini, para panitia mensosialisasikan 
kepada para peserta untuk tetap menjaga 
lingkungan dan tidak lupa menggunakan 
live jacket demi menjaga hal yang tidak 
diinginkan.  

Dimulai pada hari pertama dan mulai 

dari Pantai depan Benteng Pendem, para 
panitia yang sudah menyiapkan perahu 
dan kapal segera menginstruksikan kepada 
para peserta untuk menaiki kapal yang 
sudah ditunjuk oleh panitia. Beberapa 
kapal berangkat menuju spot sekitar SBM, 
PLTU dan Batu Mandi. Perlu diingat, pada 
hari pertama ini, tim dibatasi sebanyak 10 
grup lokal.

Sesampainya di spot, terlihat para mania 
dengan semangat mulai melempar lure, 
atapun umpan hidup seperti cumi, udang 
dan ikan-ikan kecil. Didukung dengan 
cuaca yang bagus, maka tidak kesulitan 
bagi para peserta untuk mendapatkan 
ikan yang banyak. Walaupun setiap tim 
memiliki perolehan jumlah yang berbeda. 
Dan pada kompetisi ini, setiap tim yang 
sudah mendapatkan ikan terlebih dahulu 
ditimbang untuk menentukan berat dan 
jenis ikan. 

Sama seperti pada hari kedua, mancing 
kali ini memberikan kesempatan pada 
peserta yang datang dari luar kota. Hanya 
untuk menimbang ikan, lokasi yang dipilih 
berbeda yaitu di Cafe Java Resto, alasan-
nya setelah selesai memancing para angler 
bisa langsung mengikuti acara pembagian 
hadiah serta silaturahmi antar peserta.

Foto salah satu angler yang berhasil naikkan 
ikan layaran ukuran besar.
BIMA
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Menurut para peserta yang mengikuti 
turnamen ini, mereka biasa menggunakan 
senar PE dan shock leader dari 20 lbs s/d 
50 lbs, dan tidak menggunakan mono 
untuk memancing teknikal. Dan disini 
para peserta hampir menggunakan semua 
teknikmancing,seperti casting, jigging, 
trolling, cast jig, dan koncer. Salah satu 
contohnya jika ingin memancing ikan laya-
ran dan tenggiri, para mania bisa menggu-
nakan teknik trolling, ataupun jika ingin 
memancing barramundi, giant trevally 
(GT) bisa menggunakan teknik ngoncer dan 
cast jig. 

Pada turnamen mini ini, panitia memba-
ginya menjadi beberapa kategori. Berikut 
daftar hasil pemenang: Untuk Juara 1, 
dengan ikan terberat yaitu layaran (sail-
fish)  8,4kg dan tenggiri 3,2 kg diraih oleh 
tim SFC asal Cirebon. Juara kedua, diraih 
oleh tim Kere Hore Kebumen dengan ikan 
tenggiri seberat 5 kg. 

Sedangkan pada kategori ikan terberat 
perorangan, didapatkan oleh angler Salijan 
PLN dengan ikan barramundi seberat 
2,2kg. Juara kedua diperoleh angler Eko 
PLN dengan Ikan Tenggiri seberat 1,9kg.
Terakhir, untuk juara ketiga diperoleh Tri 
Haryadi dengan ikan Giant Travelly (GT)

seberat 1,8kg. Sepertinya jenis ikan Giant 
Travelly dan tenggiri masih mendominasi 
turnamen kali ini, walaupun terdapat ikan 
layaran yang berhasil ditangkap.

Tak hanya sekedar membagikan hadiah, 
panitia juga membagikan doorprize yang 
semakin membuat para peserta terhibur.
Salah satu perwakilan dari komunitas man-
cing mania Cilacap, Adhitya Panca Nugraha 
mengungkapkan“ Bahwa mini tournament 
kali ini berjalan dengan lancar dan semua 
peserta merasa senang” ungkap Mas Adit.
lbima

Aksi salah satu pemancing diatas kapal sedang 
menunggu sambaran ikan.
BIMA
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TRIP AWASHIMA BARENG
ANGLER JOGJA & JATIM
Jawa Timur

Salah satu produsen ternama Awashima 
mengadakan trip bareng dengan 
angler Jogja dan angler Jawa Timur, 

untuk trip bareng ini ada sekitar 10 orang.
Banyak cara dilakukan para mania untuk 

menjalin keakraban dan juga menjalin tali 
silaturahmi. Salah satunya dengan cara 
mengadakan trip bareng. Pada kesempa-
tan mancing bareng ini Awashima mem-
bawa beberapa produk piranti pancing 
berupa reel, joran serta senar yang akan 
digunakan serta diperkenalkan oleh para 
angler.

Team Awashima yang diwakilkan oleh 
Hariwanli Suparta berangkat dari Jakarta 
menuju Jogjakarta pada hari Jumat 24 
Februari 2017 setelah menempuh perja-
lanan kurang lebih 1 jam, ketika team 
Awashima sampai di kota Gudeg mereka 
disambut oleh angler Bagus dan angler 
Jogja menuju hotel yang telah dibooking 
untuk beristirahat dan mempersiapkan 
segala keperluan trip keesokan harinya.

Sekitar jam 02.00 wib kami berangkat 
dari hotel menuju spot Tamperan Jawa 
Timur, setelah menempuh perjalanan 
kurang lebih empat jam akhirnya kami 
di spot Tamperan Jawa Timur dengan 
disambut angler Jawa Timur yang telah 
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menunggu kedatangan kami.
Saat itu cuaca mendung dengan rintikan 

hujan gerimis tetapi tidak menyurutkan 
niat kami untuk memancing. Kami pun 
langsung mengeluarkan piranti pancing 
Awashima berupa reel, joran, senar 
maupun umpan yang sebelumnya telah 
dipersiapkan. Team Awashima beserta 
angler Jogja maupun Jawa Timur mulai 
menempati posisi dimana ikan-ikan yang 
kami jadikan target tersebut bersem-
bunyi. Untuk bisa mencapai di spot ini 
target kami bisa memperoleh ikan GT.

Para angler pun mulai melempar joran-
nya, karena hujan yang tidak juga berhen-
ti menyebabkan air di spot tersebut agak 
keruh sehingga ikan kurang makan.

 Menjelang siang hari Bapa Hariwanli 
perwakilan Awashima Indonesia berha-
sil strike ternyata yang didapatkannya 
bukan ikan melainkan seekor cumi besar 
kurang lebih hampir 1 kg, tidak berapa 
lama salah seorang angler juga berhasil 
mendapatkan seekor cumi dengan ukuran 
agak kecil.

Hari semakin siang ada beberapa orang 
yang telah berhasil mendapatkan ikan 
tetapi hasilnya hanya ikan kecil. Karena 
cuaca yang hujan terus membuat air di 

spot ini menjadi keruh sehingga ikan yang 
didapatkannya pun kurang.

Pada trip kali ini, Awashima memper-
kenalkan produk piranti pancing berupa 
reel, joran, senar, dan umpan yang 
sesuai dengan pangsa pasar di Indonesia.
lseperti diceritakan hariwanli suparta 
kepada redaksi mm

Foto para angler dengan hasil tangkapan cumi 
ukuran sedang.
ALIF



|edisi #269 14

http://www.sm-group.co.id


|edisi #269 15

http://www.sm-group.co.id


|edisi #269 16

POJOK KAMPUS

http://www.mancingmania.com


|edisi #269 17

POJOK KAMPUS

FG Knot, PR Knot dan Alberto Knot sambungan antara senar 
PE dengan senar mono. Sebagian mania menganggapnya 
sebagai ikatan yang ‘menakutkan’ namun sebagian lagi 

tidak mempermasalahkannya dan malah enjoy membuat ikatan 
tersebut.

 Sebenarnya mau pakai leader atau tidak mau pakai leader 
semuanya sah dan pilihannya ada pada mania.

 Dengan pilihan memakai leader, para mania bisa memperoleh 
beberapa keuntungan :
1. Bisa memakai PE berukuran lebih kecil sehingga memungkin-
kan untuk mencapai jarak lemparan yang lebih jauh. 
2. Leader FC atau Nylon di ujung senar akan mempunyai daya 
gesek yang lebih baik dan mampu meredam hentakan ikan.

Sedangkan kerugiannya hanya satu, yaitu melakukan ikatan itu 
sendiri.

 Pada edisi ini kita mencoba memaparkan bagaimana cara 
kalkulasi senar PE supaya mania lebih memahami dan bisa 
memilih ukuran PE dan leader yang sesuai. Kita ambil contoh 
pemancing ikan gabus. Sebagian dari mania ada yang memakai 
leader FC pendek. 

 Misalkan dengan PE2, kekuatan awalnya yang 26lb akan men-
galami drop ± 25.5% apabila disambung dengan leader meng-
gunakan FG knot maka kekuatan efektif dari rangkaian senar 
adalah 19.4lb (26lb – 25.5%= 19.4lb). Sebagai catatan, pastikan 
kekuatan leader yang dipakai minimal memiliki kekuatan 26 lb.

APAKAH PERLU LEADER JIKA 
MANCING DENGAN SENAR PE?

Bilamana Mania memakai ikatan tanpa leader, maka Mania 
bisa memilih membuat loop (Eight knot) ataupun mengikat 
langsung PE ke snap. Drop kekuatannya umumnya mencapai 50%. 
Untuk mendapatkan kekuatan real (nyata) yang sama, maka 
kekuatan PE yang dipilih harus memiliki 2x dari kekuatan efektif 
(19,4lb x 2 = 38,8 lb). Pilihan akan jatuh ke senar PE3 dengan 
kekuatan awal 39lb.

Menguasai simpul atau ikatan mancing sangat dibutuhkan oleh 
para mania mancing. Dengan penguasaan simpul yang baik dan 
pemahaman akan karakter senar seperti drop kekuatan pada 
ikatan, elongasi senar maka Mania bisa mempunyai pilihan yang 
lebih banyak. Misalkan pada spot yang baru jarak lemparan 
harus lebih jauh untuk strike rate yang lebih tinggi atau suatu 
saat Mania kehabisan leader saat trip, aktifitas mancing tetap 
bisa berjalan dengan baik. 

 Ilustrasi di atas hanya untuk mempermudah dalam penjela-
san. Hal yang sama juga bisa diaplikasikan mancing tipe lain.

Semua pilihan ada di para mania sendiri. Mau pakai leader 
atau tidak pakai leader, yang terpenting have fun fishing.lmm
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NO. BRAND SERIES SIZE  RANGE LENGTH PRICE  RANGE

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

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

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

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

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

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

 

NO. BRAND SERIES SIZE RANGE LENGTH PRICE RANGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 LOGIC BRAIDED LB: 25 100 M 57.5K

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

150 YD

BRAIDED / 3 YARN

1

5

9

2 2

10

3 3

7

11

4

8

4

BRAIDED / 4 YARN

12

150 YD

6

1

5 6
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NO. BRAND SERIES SIZE  RANGE LENGTH PRICE  RANGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRAIDED / 8 YARN
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12

http://www.mancingmania.com
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Tidak hanya keindahan wisata yang 
menjadi daya tarik di Sulawesi, tapi 
berbagai ciri khas makanan dan 

budaya yang masih terus dipertahankan. 
Dengan keindahan wisata laut dan potensi 
perikanan di Perairan Sulawesi, maka 
tak heran jika kegiatan masyarakat di 
kota ini selalu berhubungan erat dengan 
menangkap ikan. Salah satunya dengan 
memancing.

Itulah yang membuat Adhie Sudarno, 
atau yang biasa disapa Catboy menyukai 
kegiatan mancing sejak kecil. Kepada 
redaksi mancingmania.com (MM) beliau 
menceritakan, sejak umur 5 tahun sering 
diajak ayahnya ke Pelabuhan Hatta 
Makassar (sekarang pelabuhan container) 
untuk memancing. 

Perkenalannya dengan dunia man-
cing sejak kecil, membawanya berhasil 
memenangkan kontes foto We Are The 
Champion periode Maret 2017. Foto ini 
diambil ketika beliau sedang melakukan 
trip mancing di perairan Sulawesi dan 
berhasil landed Ikan Escolar.

 Sekilas, siapa yang tak kenal atau belum 
pernah mendengar ikan Escolar? hampir 
semua pemancing, saltwater tentunya 
sudah tidak asing lagi mendengar ikan yang 

JAJAKI SARANG ESCOLAR
DI TENGGARA SULAWESI
Sulawesi Tenggara
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satu ini. Ikan yang beratnya bisa mencapai 
40-60 kg ternyata masih jadi kegemaran 
dan buruan para mania mancing. Ganas-
nya perlawanan escolar memilki sensasi 
tersendiri, hal inilah yang juga dirasakan 
Om Adhie saat berhasil strike di perairan 
Sulawesi.  

Tentunya tidak semua spot laut para 
mania mancing bisa menemukannya. Jenis 
ikan predator ini hanya ada di daerah 
Indonesia timur seperti , NTT, NTB, 
Makassar dan juga lampung. Mata besar 
dan menyala tajam, ikan ini termasuk 
langka dan banyak ditemukan di perairan 
Indonesia di kedalaman 200 m-850 m. 
Memancing Escolar sangat efektif pada 
malam hari, dan para mania bisa menggu-
nakan teknik dasaran atau jigging.

Pemancing yang lahir 47 tahun lalu 
ini, menceritakan pengalaman menarik-
nya saat menaklukan Escolar. Memulai 
perjalanan dari Kota Kendari untuk 
menuju perbatasan Sulawesi Tenggara 
dan Sulawesi Tengah (Kab. Morowali) 
dibutuhkan waktu sekitar 6 jam melalui 
jalur laut, dengan kapal Gae Viber (kapal 
khusus menjaring ikan di rumpon) yang 
saat itu sedang tidak beroperasi. 

Sesampainya di spot yang di tuju, abk 

kapal pun mulai mengatur posisi kapal 
yang pas demi mendapatkan sambaran 
yang diinginkan. Sesegera piranti pancing 
pun mulai dipersiapkan dan langsung 
melemparkan umpan ikan deho-deho 
dalam bahasa Makassar (cakalang kecil) 
atau cumi. Berbekal reel dengan senar PE 
5 dan menerapkan mancing dengan teknik 
dasaran dan teknik jigging, Om Adhie 
berhasil menaikan 13 Escolar dan belasan 
ikan Ruby doggy mata belo. 

Spot yang dipilih dengan kedalaman 
antara 150 – 200 meter alasanya karena 
jarang dijamah oleh para nelayan khusus-
nya ikan seperti ini sehingga populasi ikan 
ini masih terjaga.  

Diakhir wawancara dengan redaksi MM, 
Om Adhie juga menuturkan ingin sekali 
mengeksplorasi spot-spot mancing yang 
baru, khususnya di Sulawesi Tenggara, 
di Kendari sendiri masih banyak spot 
mancing yang perlu dicoba.

Kegiatan mancingnya ini juga didukung 
oleh keluarga, terutama istri dan anak 
walaupun mereka gak suka mancing, 
dan terahkir “Jadikanlah pekerjaanmu 
sebagai hobi, karena hobi itu selalu 
menyenangkan” pangkas Adhie Sudarno.
ladhie sudarno

Foto salah satu angler dengan ikan escolar 
hasil tangkapan.
ADHIE
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ASYIKNYA SERU-SERUAN
BARENG LADIES ANGLER
Saung Desa - Kab. Bekasi

Saung Desa yang terletak di kampung 
Pacing Bedeng Desa Sumbersari 
Kecamatan Pebayuran Kabupaten 

Bekasi Jawa Barat mendadak jadi begitu 
ramai, nampak wanita wanita cantik 
dengan kostum nuansa pink yang identik 
dengan ladies. Rupanya Ladies Angler 
Comunnity punya gawe yaitu Mancing 
Bareng, kenapa memilih nuansa pink ? 
karena masih dalam nuansa Valentine 
makanya para Ladies memakai wardrobe 
bernuansa pink.

Ibu Puji Astuti Agustina yang biasa di 
sapa Bunda Puji memilih Saung Desa 
karena tempatnya sangat nyaman dan 
bersih serta ada arena bermain bagi anak-
anak, yang pastinya para Ladies Angler 
akan datang bersama dengan keluarganya 
sehingga bisa membuat anak-anak yang 
ikut serta bisa merasa senang dan nyaman 
bermain-main di sana.

Acara yang di gelar pada hari Minggu 26 
Februari 2017 jam 08.00 diawali dengan 
pengundian nomer lapak ini, dihadiri 
sekitar 30 orang ladies yang aktif di grup 
mancing facebook LA Com diantaranya 
dari Solo, Jogya, Semarang, Bandung, 
Jakarta, Bekasi, dan Bogor serta beberapa 
diantaranya di antar oleh para suami dan 
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anak. Acara ini sangat meriah dan ramai 
sekali serta banjir hadiah karena begitu 
banyak para sponsor yang ikut berparti-
sipasi menyumbang hadiah untuk door 
price, diantaranya :
1. Sumber Mulia / J Wong
2. Aneka Raya Pancing / Amin Aneka 

Raya
3. Akbar Sunter / Abu Garcia
4. Arwana Pancing
5. Senses / Edward Tan
6. Danny Macho / Levios
7. A&P
8. Duraking / Hary Buana
9. Nur Khalid Yamani
10. Phade Hanif / Phade Distro
11. JLO / Mang Jalo
12. Gudeg Tugu / Rina Lusia Wati
13. Mimix / Irsan Chang
14. TCE Sport / Mr. Terence Chew
15. Andrian Armanto
16. Relix Nusantara / Rivai Susanto
17. Sambal Dua Belibis / Andy Widjaja 

InsaneFc-ifc
Acara ini terlihat menarik sekali karena 

para suami yang ikut mengawal para 
ladies menjadi caddy-nya meskipun di 
Saung Desa juga ada caddy. Pesta strike 
terjadi dan setiap kali strike selalu men-

dapat hadiah dari para sponsor dan itu 
membuat para ladies bersemangat untuk 
terus melempar umpan supaya bisa strike 
terus. Umpan yang dipakai pun berma-
cam-macam, ada yang memakai umpan 
ikan nila kecil untuk menarik perhatian 
ikan predator yang ada disana, dan ada 
juga yang memakai umpan racikan pelet 
untuk bisa strike Bawal dan Lele, Patin.

Mancing bareng di hentikan sejenak 
pada saat jam makan siang dan ini dipakai 

Narsis bareng ladies angler bersama 
keluarganya
NUNU
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untuk pembagian doorprice hadiah hadir, 
serta kesempatan untuk bisa saling 
mengenal lebih dekat lagi karena selama 
ini ada yang baru kenal sebatas lewat 
facebook aja serta bercerita dan berkum-
pul bercanda tawa dan tidak pernah 
ketingggalan acara foto – foto.

 Setelah 1 jam istirahat maka acara 
mancing bareng pun dimulai lagi dengan 
cara diundi lagi lapaknya supaya bisa me-
rasakan strike dari tempat yang berbeda 
dari sebelumnya. Bapak Haji Muhammad 
Nursalim dari Saung Desa memberikan 
kejutan berupa uang tunai Rp. 500.000 
untuk 5 orang strike, ini membuat para 

ladies senang sekali dan berusaha keras 
supaya bisa strike. Acara ini selesai pada 
jam 16.00 dan dilanjut dengan pengumu-
man pemenang ikan terberat dan poin 
terbanyak.

Bukan masalah menang kalah atau 
berapa banyak hadiah yang kita dapat, 
tapi rasa kebersamaan serta kerukunan 
itu yang penting bagi kita sebagai ladies 
angler yang menjadi bagian dari tumbuh 
kembanganya dunia mancing yang ada di 
Indonesia.

Inilah yang dikatakan Bunda Puji 
setelah acara Cinreng ini “ Alhamdullilah 
Acara CingReng Ladies Angler di Saung 
Desa sudah selesai digelar, tetapi rasa 
kebersamaan, kebahagian masih tersisa 
dihati kami. Semua ini tak lepas dari 
dukungan penuh dari para sahabat-saha-
bat terbaik Saya, para Srikandi Mancing 
Indonesia yang tergabung dalam komuni-
tas Ladies Angler Commnunity, kalian luar 
biasa.”

Semoga kita semua bisa berjumpa lagi 
di dalam kesempatan yang berbeda. Dan 
semakin banyak wanita menyukai hobby 
mancing dan bergabung dalam komunitas 
Ladies Angler Indonesia. Bravo Ladies 
Angler Indonesia.lnunu

Mba Puji berhasil mendapatkan red tail catfish 
ukuran besar.
NUNU
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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 Januari 2017
Erwin Erwianto

Pemancing yang satu ini kelahiran kota Palopo, Sulawesi Selatan. Beliau biasa 
dipanggil oleh teman-teman angler maupun teman seprofesinya dengan panggilan 
Erwin, beliau mengenal mancing saat berkumpul dengan teman-teman yang menyu-
kai hobi mancing dikota Kendari. Awal mancing menggunakan tehnik bottom, serta 
yang mengajarkan Erwin adalah teman-teman satu profesi yang juga penghobi man-
cing. Mayoritas spot mancing yang sudah beliau jelajahi Sulawesi Selatan tepatnya 
Palopo, Sulawesi Tengah tepatnya Pulau Masadiang, Pulau Menui, Pulau Padei Besar/
Kecil, Pulau Kokoila dan spot Sulawesi Tenggara sudah dijelajahinya. Spot mancing 
yang disenangi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tepatnya Pulau Menui dika-
renakan ikannya sangat-sangat bagus untuk tehnik mancing Jigging dan Bottom.

Kendala yang sering beliau hadapi ketika mancing adanya perubahan arus, arus 
kencang, dan cuaca tidak bersahabat. Salah satu trip-trip saat mancing yang biasa 
beliau lakukan adalah setelah tiba di spot yang dituju selalu memperhatikan kea-
daan arus, dengan memperhatikan keadaan arus maka beliau menggunakan teknik 
yang sesuai dengan keadaan arus. Dengan mancing bisa mempererat persaudaraan, 
berbagi pengalaman serta berbagi informasi sesama angler yang tetap mempunyai 
satu tujuan, Strike.

ikutan, segera berbagi keceriaan bersama 
kami dan mania lainnya. Login dan upload 
foto-mu segeraaa…
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Selfie of The Month Januari 2017
Eliqz Kuen

Nama saya Erat dan sudah berkeluarga mempunyai seorang anak. Walaupun Saya 
seorang PNS yang mempunyai kesibukan sehari-hari namun hari libur Saya luangkan 
waktu untuk keluarga dan tak lepas dari hoby Saya mancing terkadang hari libur. 
Saya luangkan waktu untuk menyalurkan hoby mancing bersama dengan teman-te-
man komunitas Saya di Kendari Fishing Adventure.

Trip kali ini Saya bersama tema-teman KFA akan menuju ke spot yang sudah sering 
kami kunjungi yaitu spot Pulau Manui yang cukup jauh jaraknya dari kota Kendari ± 
85km dan kami menggunakan kapal kalau di Kendari disebut kapal panongkol atau 
kapal yang mencari ikan tongkol yang ukurannya cukup besar.

Dalam perjalanan kami menuju spot, kami tempuh jarak ± 6 jam perjalanan dari 
kota Kendari. Saat kami tiba di spot kami dengan rasa sakau mancing, cepat-cepat 
Saya menurunkan joran. Pada saat sore menjelang magrib joran Saya di sambar ikan 
big eye travely dan berhasil landed dengan ukuran yang lumayan besar 5kg dengan 
menggunakan teknik jigging menggunakan reel OH Kamikaze LX6 PE6 rod oceanos 
pe7.

Tak terasa malam pun larut dan tak terasa sudah beberapa ekor ikan big eye tra-
vely landed dan teman yang lain sudah menaikkan juga ikan dogtooth tuna dengan 
ukuran yang cukup besar dan Saya mencoba untuk mengganti teknik dasaran dengan 
menggunakan piranti yang sama dan memakai rakitan kawat sling menggunakan 
umpan ikan tongkol. Sambil ngobrol-ngobrol dengan teman tiba-tiba terasa umpan 
Saya ada yang sambar dan strike di kedalaman ±150M dengan penuh perjuangan dan 
lelah Saya fight dengan ikan yang cukup melawan terasa berat dan menguras banyak 
tenaga tidak kurang dari 20 menit... yess landed seekor ikan oilfish dengan ukuran 
cukup besar ±30kg hati ini terasa sangat puas dan senang dan langsung kami abadikan 
dengan foto selfi. 
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Saya Husni angler dari Semarang. Saya memiliki pengalaman memancing yang paling 
mengesankan, sekitar bulan Januari 2017 yang lalu. Saya diajak salah beberapa angler 
senior dari Semarang yang memang kepengin trip ke Jepara.

Dengan spot utama tujuan kapal tongkang di perairan Jepara, kami ber-6 menyewa 
perahu Jhonson milik Bapa H. Edo Abdullah. Jam 1 kami memulai perjalanan darat 
dari Semarang ke Jepara dan langsung loading barang ke perahu, tepat jam 3 pagi 
ketiga mesin dihidupkan menuju spot 1. Melihat data bmkg dan aplikasi lainnya bahwa 
hari ini angin sangat bersahabat. Cuaca cerah ketinggian gelombang dibawah 0,5m. 
Kami semangat menikmati trip kali ini. Ketika Fajar mulai menyingsing tibalah kami 
di spot pertama, menggunakan teknik cast spoon kita mulai melempar spoon andalan 
kami masing-masing, dan benar saja sensasi strike langsung kami nikmati bersama. 
Saking asyiknya menikmati sensasi strike,  tengririi.. baru belasan ekor yang bisa kami 
naikkan, tapi sekitar jam 10 pagi kami baru sadar bahwa awan cumulonimbus sudah 
mengepung kami. Begitu cepatnya dari cuaca terik tiba-tiba gelap. Angin yang tadi-
nya sepoi-sepoi dibawah 5km/jam tiba-tiba menjadi kencang. Akhirnya kapten kapal 
mengambil keputusan untuk kembali ke darat. Perjalanan ke darat sekitar 2-3 jam, 
disitulah pengalaman mengesankan terjadi. Dengan penuh perjuangan kami menembus 
hujan, badai, dan gelombang yang tinggi. Beberapa angler menyelamatkan diri ke 
dalam kabin, Saya dan 2 angler lainnya tetap berada di dak perahu, dengan mema-
kai life jacket supaya lebih nyaman dan tenang menghadapi situai seperti ini. Baju 
basah kuyup kena hujan, kena hantaman air laut tak lagi kami rasa. Kami hanya ingin 
perahu ini segera sampai di darat. Tiba-tiba dari arah kiri perahu terlihat tuba/pusaran 
angin puting beliung. Kami saat itu benar-benar merasa kecil di hadapan Nya. Dan 
pengalaman ini tidak akan pernah Saya lupakan. Dan tepat jam 2 siang Alhamdulillah 
kami selamat sampai darat. Meski dengan baju dan celana yang basah. Satu pelajaran 
hidup yang bisa Saya ambil, ketika di tengah laut selain kita berserah diri kepada NYA 
dan hendaknya kita percaya kepada kemampuan kapten perahu. Karena semakin kita 
mengeluh akan semakin membuat sang kapten jadi bingung.

Best Post of The Month Januari 
2017

Husni



|edisi #269 31

http://www.anekarayapancing.com


|edisi #269 32

http://www.duniapancingindonesia.com


|edisi #269 33

SIMPUL

Ini adalah rangkaian dengan dua mata kail. Uniknya, mata kail dapat ditarik menjauh atau mendekat sesuai dengan ukuran umpan 
yang akan digunakan. Memang agak sulit untuk membuatnya, namun cara ini sangat membantu para mania. 

SLIDING SNELL
SIMPUL MULTI RIG UNTUK NGONCER

1.
2.

4.

5. 6.

3.

1. Ambil hook dan potongan senar, lalu 
ikuti langkah yang ada pada gambar. 2. Buatlah lilitan pada batang mata kail. 

Anda perlu melakukan hal ini beberapa 
kali. 

4. Lakukan sampai enam 
kali lilitan. Kemudian 
masukan senar leader 
melalui mata kail. 

5. Selanjutnya, lilitkan senar 
leader empat atau lima kali, jadi 
leader terikat erat dengan mata 
kail. 

3. Ini adalah cara yang mudah 
untuk melakukannya.

6. Kencangkan ikatan 
pada mata kail dan leader, 
kemudian tarik senar leader 
secukupnya sehingga para 
mania bisa membuat ikatan 
baru di mata kail pada ujung 
rangkaian. 
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UMPAN

Ikan Baung atau kucur adalah salah satu jenis ikan lokal yang hidup di air tawar. Habitat ikan baung yaitu di sungai-sungai, rawa-
rawa, danau, situ dan waduk. Ikan ini lebih aktif dalam mencari makan di malam hari sehingga ikan ini termasuk kedalam golongan 
nokturnal. Ikan baung juga cenderung bersembunyi pada liang-liang di tepi sungai atau tempat habitat hidupnya. Berikut umpan 

yang digunakan dalam mancing ikan ini :

Bahan-bahan : 
Lemak Ayam
Kapas putih
1 buah toples

Cara Mengolahnya : 
1. Siapkan satu potong ayam, ambil lemak yang berada dibagian 

dada dan paha. Lemak yang memiliki aroma amis ini mem-
buat ikan tergoda. 

2. Lemak yang sudah diambil, lalu langsung masukan kedalam 
toples. Kemudian campurkan kapas yang sudah dipilah-pilah 
kedalam toples.

3. Ketika sudah dimasukan, lalu aduk secara perlahan dan tutup 
rapat selama 3 hari.

4. Setelah kurang lebih 3 hari, umpan ini akan beraroma busuk. 
Saat mancing yang dipasang di mata kail adalah kapas yang 
telah direndam.laris
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Kepiting adalah salah satu makanan 
favorit berkelas yang biasa menjadi 
andalan restaurant sea food atau 

rumah makan terutama jenis kepiting 
bakau atau kepiting mangrove cara man-
cingnya pun juga cukup unik. 

Spot mancing kepiting biasanya di 
tambak atau di muara dekat pohon-pohon 
bakau atau pohon mangrove, kepiting 
biasanya keluar mencari makan disaat air 
pasang atau biasanya pada malam hari, 
saat air surut jenis kepiting banyak dijum-
pai di empang atau di tambak udang.

Peralatan yang dipakai untuk meman-
cing kepiting antara lain:

Jari-jari sepeda atau kawat stainlees
Memancing kepiting bisa dibilang unik 

karna cara mancingnya tidak memakai 
kail melainkan memakai jari-jari sepeda 
yang di bentuk segitiga sama kaki dan di 
buat semacam kuncian di tempat berte-
munya ujung dan pangkal jari-jari.

Joran
Joran untuk mancing kepiting bisa 

memakai apa saja, dari batang kayu 
bakau, bambu atau joran seperti yang di 
pakai mancing pada umumnya.

CARA MANCING KEPITING
ALA ICIKIWIR

Line
Senar digunakan untuk mengikat joran 

ke jari-jari yang telah di bentuk tadi, bisa 
memakai tali rafia atau benang yang dipa-
kai untuk bahan sol sepatu yang sangat 
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Foto jenis umpan yang digunakan untuk 
memancing kepiting.
MM

dianjurkan karena tidak mudah putus jika 
dimakan kepiting besar.

Gedebong pisang
gedebong pisang dipakai untuk mengi-

kat kepiting hasil mancing karena gede-
bong pisang yang tidak licin dibanding 
menggunakan tali rafia atau kain.

Serokan
Serokan sangat penting untuk meman-

cing kepiting karena sistemnya hampir 
mirip dengan mancing cumi di laut, 
kepiting akan mencengkeram dengan kuat 
ikan yang menjadi mangsanya, setelah 
mangsanya tidak berdaya baru kepiting 
mulai memakannya. Jadi saat kepiting 
terpancing, perlahan kita angkat ke per-
mukaan kemudian langsung kita serok dari 
belakang. Jadi serokan mutlak di perlukan 
untuk memancing si kepiting.

Umpan
Jenis umpan yg dipakai memancing 

kepiting yaitu belut dan ikan keting/
lundu.

Cara memancing :
Umpan belut di potong sepanjang 

5-7 cm, umpan yang telah dipotong 
kemudian dimasukan ke jarijari sepeda 
dengan cara di tusuk hingga tembus 
dengan posisi memanjang sejajar 
dengan jari jari sepeda, setelah itu 
rapatkan kembali melalui kuncian 
yang menyerupai hurup U di salah 
satu pangkalnya. Barulah kita mulai 
memancing.

Cara memancing kepiting dengan 
teknik teger ini ditempatkan di pinggir 
tambak dekat sarang kepiting (biasa-
nya kepiting bersembunyi di lubang 
sela-sela batu yang terendam air 
muara atau tambak), kemudian joran 
kita tancapkan ke tanah atau sela sela 
batu di pinggiran tambak atau muara 
dengan posisi senar dibiarkan kendor 
untuk mengetahui kepiting membawa 
lari umpan. 

Selama proses menunggu kita bisa 
memasang pancingan kepiting di 

posisi lain sekitar tambak atau muara, 
memancing kepiting bisa sekaligus 
memasang (neger) 5 sampai 10 pan-
cing.lmm
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ABU GARCIA REVO INSHORE SPINNING Rp 2.300.000 - Rp 3.000.000

REEL EXORI MOJITO, COMBI, SALTO (Rp. 120.000 - Rp. 200.000)

JORAN MAGURO THRESER (Rp. 1.450.000)

SHINO ELECTRONIC SCALE ES500 (Rp. 100.000)

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

Produsen ternama Abu Garcia memperkenalkan produk terbarunya untuk pemancing kolam, rawa-rawa, sungai mau-
pun danau dengan beberapa spesifikasi diantaranya : 6 Stainless steel HPCR™ bearings + 1 roller bearing provides 
increased corrosion protection AMGearing™ system provides precision machined gears for unparalled smoothness 
and durability. Computer optimized gear design allows for the most efficient gear system. 

Produsen ternama Shino mengeluarkan produk terbarunya berupa timbangan digital yang bentuknya begitu argonomis, 
petunjuknya digital, daya max 50 kg/110 LB, timbangan ini bisa dipergunakan dimana saja dan mudah dibawa-bawa.

Model Number Gear Ratio Weight

REVO2INS40         6.2 : 1 9.40

REVO2INS60         5.6 : 1 14.00

Model Length Action Guide Line Lure Max Drag

MTR244MH-2 2.44 M Medium Heavy 7 PE - 5 30 - 80 gr 10kg (45’’)

Exori kembali mengeluarkan produk barunya reel spinning yang dibuat 
khusus untuk pemancing wildfishing dengan beberapa spesifikasi antara 
lain : aluminium spool dan one touch handle with wood knob.

Model Number     Size                     Bearing

Mojito              1000, 3000, 5000, 7000 5 + 1 BB

Combi              1000, 3000, 5000         5 + 1 BB

Salto                1000, 3000, 5000         5 BB
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INFO PRODUK

SHINO DRY BAG 20 L (Rp. 225.000)

REEL MAGURO EXTREME BC  (Rp. 500.000)

VIPER MULTIFUNCTION PROPLIER (Rp. 150.000)

Tas dengan bentuk ransel ini sangat berguna jika kita akan melakukan travelling maupun ngetrip, 
dengan model backpack, anti air, dilengkapi tambahan-tambahan untuk gantungan accesories 
seperti tang dan grappler.

Bagi pemancing casting tidak ada salahnya anda mencoba reel yang satu ini, terdiri dari 
beberapa spesifikasi diantaranya : Instant anti-reverse system, Precisely machined brass 
gear, Effectively magnetic brake system, Quick access side plate covers, More effectively 
assistant brake system, New level wind for smooth performance, Full prescision stainless 
ball bearings.

Alat ini terbuat dari bahan stainless dan banyak fungsi diantaranya : split ring opener, mono 
cutter, lure tuner groove, crimper dan non slip handle.

Model Number Colour

Dry Bag 20 L Red

Model Number     Gear Ratio Line Capacity    Weight

Maguro Extreme BC 6.3 : 1 0.28mm - 120m 220 gr

Model Number    Size

VP 002            7’’
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TRIP

GOES TO PURWOKERTO
BARENG TIM RELIX NUSANTARA
Purwokerto - Jawa Tengah
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LUBUK

kerto berangkat menuju spot pertama di 
Kalipelus Purwokerto dengan target ikan 
Hampala.

Tampak seluruh angler dari Tim Relix 
Nusantara dan Tim tuan rumah yang 
diwakili oleh Susanto, Agung dan Fiqih 
masing-masing mempersiapkan alat 

Relix Nusantara sebagai salah satu 
brand produk alat pancing Indonesia 
tidak henti-hentinya melakukan 

inovasi produk-produk Relix Nusantara, 
salah satunya dengan mengadakan trip 
mancing bersama teman-teman angler 
dari beberapa kota seperti Purwokerto, 
Cilacap juga Cirata Jawa Barat. Hal ini 
selain bertujuan untuk merentangkan 
sayap Relix Nusantara dalam berinovasi 
juga sebagai ajang temu kangen Tim 
Relix Nusantara dengan beberapa angler 
nusantara.

Selasa 07 maret 2017 bertempat di kota 
Purwokerto, merupakan tujuan awal trip 
tim Relix Nusantara. Tim Relix Nusantara 
yang beranggotakan Rivai Susanto, Amin 
Maulani, Jin Denmas Yuli Hadi, Tan Po 
Liang dan Johny Pamungkas Nampak 
antusias dan tidak sabar untuk mencoba 
beberapa spot mancing di kota yang 
terkenal akan tempe mendoan nya ini. 
Bertindak selaku tuan rumah dari Purwo-
kerto yang diwakili oleh dokter Randhika 
memberikan beberapa alternatif spot 
mancing freshwater dengan target ikan 
Hampala. Pagi harinya di tanggal 8 maret 
2017 pada pukul 07.30 WIB, Tim Relix 
Nusantara dan Tim tuan rumah Purwo-

Aksi salah satu pemancing bersama hampala 
hasil casting.
JHONI
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tempur mereka dengan harapan besar 
dapat menaikkan spesies ikan Hampala 
yang menjadi target favorit para peman-
cing Purwokerto. Selang waktu berjalan 
belum terlihat sambaran-sambaran ikan 
Hampala penghuni Kalipelus. Namun tidak 
lama terdengar teriakan strike dari atas 
dam yang ternyata berasal dari Tan Po 
Liang (Tim Relix Nusantara asal Pasuruan). 
Dengan santainya, Gabuser asal Pasuruan 
ini mencoba menaikkan ikan Hampala 
sambil berceloteh ria diiringi candaan 

ringan sembari memberi semangat 
kepada rekan-rekan angler lainnya. Tidak 
membutuhkan waktu yang lama bagi Tan 
Po Liang untuk menaikkan ikan Hampala 
seberat kurang lebih setengah kilogram 
ke permukaan. Sukses pertama bagi Tim 
Relix Nusantara sekaligus strike pertama 
bagi Tan Po liang berhasil mencatatkan 
rekor pertamanya landed spesies Hampala 
di kota Purwokerto.

Tidak lama setelah Tan Po Liang strike, 
kembali teriakan strike berdengung keras 
ditelinga para angler. Ternyata teriakan 
tersebut berasal dari Jin Denmas Hadi 
gabuser asal Pasuruan. Teriakan yang 
diiringi dengan candaan dan celotehan 
khas jawa timur ala Jin Denmas ternyata 
membuat beberapa angler lainya tambah 
bersemangat untuk terus melempar lure 
andalan mereka. Hingga akhir trip man-
cing Hampala yang dijadwalkan berakhir 
pukul 09.00 WIB tercatat hanya 2 ekor 
ikan Hampala yang berhasil landed ke 
permukaan. “Ini Hampala pertama saya, 
om. Sekaligus sebagai tanda bahwa saya 
lulus Hampala plat R (Purwokerto)” ujar 
Jin Denmas diakhir trip Hampala ketika ia 
terlihat senang dengan keberhasilannya.
Salam Pemancing Nusantara !!!ljhoni

Aksi salah satu pemancing saat casting 
hampala.
JHONI
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KENALAN YUK DENGAN
LADIES ANGLER JOGJA
Listiana Adel

Listiana Adel mulai mencintai dan 
menggeluti dunia mancing sejak 
Sekolah Dasar (SD) hingga sekarang.

Sungai merupakan tempat pertama 
ia mengenal dunia mancing. Ingin tahu 
bagaimana keseruan dan kisah perjalanan 
hidupnya? Yuk simak obrolan dengan 
redaksi Mancing Mania.com (MM).

Semenjak (SD) setelah sepulang sekolah 
Mba Lis biasa disapa, sering menghabis-
kan waktu bermain ke sawah dan sungai 
yang tidak jauh dari area rumah. Baginya 
sewaktu kecil sungai menjadi arena 
bermain yang menyenangkan. Terlebih 
jika bisa mendapatkan ikan wader yang 
berkeliaran di sungai. Kebahagiaan masa 
kecil itulah yang membuatnya menjadi 
hobi mancing.

“Ternyata kepuasaan mancing itu juga 
membuat saya ingin mengeksplor ke spot 
lain. Tak perlu jauh-jauh untuk sampai 
ke laut, kebetulan saudara Saya memiliki 
kolam ikan nila, jadi sering mancing disi-
tu. Dan ini semakin menambah kecintaan 
Saya terhadap kegiatan mancing, walau-
pun hanya menggunakan alat sederhana 
seperti sepotong bambu dan seutas senar, 
umpan yang digunakan pun hanya cacing” 
ungkap Mba Lis.
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Mengenal sungai sebagai tempat man-
cing sejak kecil dan sering ikut mancing 
di kolam, lantas tidak membuatnya puas 
terhadap spot freshwater. Menurut Mba 
Lis, dirinya bukan termasuk pemancing 
yang idealis, baik teknik maupun spot, 
dalam memancing beliau cukup fleksibel 
menyesuaikan musim dan kondisi spot. 
Ketika musim hujan turun, biasanya air 
sedang keruh atau bahkan sering banjir, 
tapi pada saat yang sama di rawa meru-
pakan waktu yang tepat saat mancing. 
Sebaliknya, jika saat musim kemarau, 
debit air mulai kondusif dan waktu yang 
tepat untuk mancing. 

Tak cukup sampai disitu, bahkan saat 
memiliki waktu luang yang panjang Mba 
Lis memanfaatkannya dengan mancing di 
pinggir pantai atau surf fishing. Ketika 
ditanya mengenai pilihan lokasi mancing 
mana yang lebih disukai? Mba Lis mengaku 
memang saat ini lebih tertarik memancing 
wild fishing karena memiliki sensasi ter-
sendiri dan ikan yang didapatpun beragam 
dengan teknik adalannya yaitu casting.

Lebih menyukai alam liar atau wild 
fishing jelas banyak sekali pengalaman 
yang didapat. Menurutnya pengalaman 
paling menarik dan mengesankan adalah 

Mba Lis narsis depan kamera bersama hampala 
hasil tangkapan.
BIMA

ketika casting gabus. Memancing casting 
gabus merupakan salah satu teknik man-
cing yang menarik untuk dipelajari karena 
banyak hal yang bisa diketahui.Salah 
satunya menguasai spot, bisa mempre-
diksi titik keberadaan ikan, mengetahui 
jenis lure yang cocok dengan kondisi spot, 
dan timing saat menyentak joran. 

Mba Lis juga memberikan tips mengenai 
perbedaan mancing lure soft frogy den-
gan menggunakan lure jenis lain, “kalau 
menggunakan lure jenis lain asal ikan 
sudah menyambar umpan, besar kemung-
kinan ikan sudah nyangkut di hook, tetapi 
beda ketika menggunakan soft frogy, 
ketepatan waktu kapan harus menyentak 
joran sangat menentukan ikan nyangkut di 
hook atau tidak. Saat ikan sudah nyangkut 
di hook pun kalau kita lengah saat mau 
mendaratkan ikan bisa saja ikan lepas 
kalau line sempat kendor” 

Mba Lis juga menambahkan, ketika 
mancing di suatu spot, kita harus rajin 
melempar umpan sambil mengeksplor 
spot, jika sedang beruntung dalam 
beberapa lemparan kemungkinan sudah 
mendapat sambaran, tapi kadang sampai 
ratusan kali melempar umpan tapi tak 
sekalipun mendapat sambaran.
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Karena casting gabus dengan umpan 
soft frogy mempunyai faktor kesulitan 
yang cukup tinggi,maka dari itu ada 
kepuasaan tersendiri jika berhasil strike” 
ungkap Mba Lis yang saat ini juga menja-
bat ketua JAL (Jogja Angler Ladies). 

Kesenangannya akan kegiatan man-
cing juga membawa Mba Lis membuat 
komunitas Jogja Angler Ladies (JAL) yang 
didirikan pada tanggal 30 Desember 2015 
melalui media sosial Facebook. Dengan 
adanya komunitas ini, menuntutnya untuk 
selalu update tentang dunia memancing 
di Jogja khususnya dan di Indonesia pada 
umumnya. Tetapi tanggung jawab sebagai 
seorang istri dan ibu dari anak perempuan 
yang sekarang duduk di kelas 2 SMP tak 
pernah ditinggalkan. Bahkan setiap kegia-
tan mancing, selalu ditemani suaminya 
yang juga hobi mancing.

Di akhir perbincangan dengan redaksi 
MM, beliau memiliki harapan besar 
dengan keberadaan kaum perempuan 
yang semakin eksis di dunia mancing, 
ia berharap “Ini bisa menambah warna 
dunia permancingan di Indonesia dan bisa 
memotivasi grup mancing perempuan dari 
berbagai daerah”.lbima kepada red.mm
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EVENT

AJANG TAHUNAN PAMERAN
PIRANTI PANCING
Beijing - China

Kembali Pameran piranti pancing 
China Fish 2016 di Beijing dise-
lenggarakan. Acara ini berlangsung 

pada tanggal 5 sampai 7 Februari 2017. 
Pameran ini sediri sudah yang ke 27 kali-
nya di gelar dan berlokasi di New China 
International Exhibition Center.

Sekitar 484 perusahaan dari 17 negara 
ikut memeriahkan pameran ini, tercatat 
dari pantauan redaksi MancingMania.
com (MM) bahwa 1423 pengunjung dari 
berbagai negara hadir, mereka berasal 
dari 72 negara. Peserta pameran yang 
hadir sebagian besar adalah perusahaan 
yang memproduksi peralatan dan asesori 
pancing, sekitar 76% peserta memproduksi 
dengan brand masing-masing atau pun 
juga OEM (Original Equipment Manufac-
turer).

OEM (Original Equipment Manufactu-
rer) adalah perusahaan yang membuat 
komponen yang dijual kepada pembeli, 
kemudian perusahaan pembeli membuat 
suatu produk lain yang menggunakan 
komponen tersebut dan produk yang 
menggunakan komponen tersebut dijual 
dengan menggunakan merk perusahaan 
pembeli. 

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, 
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kali ini pengunjung yang datang tidaklah 
terlalu banyak. Namun antusias para pen-
gunjung masih terlihat, hal ini dibuktikan 
dengan beberapa pengunjung baru yang 
akhirnya tertarik untuk mengenal produk 
yang dipamerkan dan tidak menutup 
kemungkinan untuk menjadi calon pem-
beli. Dan yang tak kalah penting, adanya 
pertemuan dengan para pelanggan untuk 
terus melanjutkan kerjasama dan memba-
hasa rencana kedepannya. 

Produk yang dipamerkan kali ini 
antara lain mata kail, berbagai jenis 
umpan dari soft, hard lure, dan metal 
jig. Berbagai merk senar, reel, joran, 
dan perlengkapan mancing dari baju, 
sepatu, topi, buff dan asesoris lainnya 
hingga tenda sebagai penunjang kegia-
tan mancing. 

Salah satu produk yang juga menjadi 
peserta pameran bersifat Internasioanl 
ini Relix Nusantara, juga berkesempatan 
memperkenalkan produknya diantaranya 
ceking, jabrix, mas galatama,hampala, 
gabus, gerong, dan jawara . Ajang yang 
bersifat internasional ini juga dihadiri 
beberapa wartawan majalah mancing 
dari luar negeri.lbima
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AKSI TEBAR BENIH IKAN
DI WADUK KEDUNG
Sragen - Jawa Tengah

Selasa  28 Februari 2017, Komunitas 
Mancing Mania Sragen, melakukan  
kegiatan yang sangat positif yaitu 

penebaran bibit ikan nila merah dan hitam 
sebanyak 175.000 bibit ikan. Acara tebar 
bibit ini dilaksanakan di 2 (dua) tempat 
yang berbeda tapi masih dalam wilayah 

Waduk Kedung Ombo. Yaitu di desa Ngasi-
nan dan aliran pembuangan air waduk atau 
di sungai Rambat.

Acara ini terselenggara atas kerjasama 
dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten  
Sragen, PT.  Aquafarm, serta pihak desa 
dan masyarakat setempat. Tidak ketingga-

lan grup 100 % Nyobok juga ikut berpartisi-
pasi dan mendukung acara tebar benih ini, 
karena memang tebar benih ini juga udah 
menjadi agenda rutin grup.

Adapun tujuan dari acara ini adalah biar 
habitat dan populasi ikan di Waduk Kedung 
Ombo masih bisa terjaga dengan baik dan 
serta merta bisa melestarikan habitat ikan  
dari kegiatan over fishing yang dilakukan 
oleh kita sendiri. Jangan sampai kita hanya 
mengambil hasilnya saja tanpa ada imbal 
baliknya untuk kelestarian alam kita, kata 
ketua dari Mancing Mania Sragen mas Budi 
Degan kepada kita.

Semoga  acara  ini  bisa  bermanfaat dan 
menjadi contoh yang baik untuk komunitas 
yang lain dalam melakukan kegiatan yang 
sama.Terima kasih salam 1 joran sejuta 
sahabat dari Mancing Mania Sragen.lnunu
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TIPS MANCING TEHNIK 
JIGGING DI SBM CILACAP

Pelampung SBM Cilacap di ikat 
menggunakan 6 rantai besar. 
Jika strike dan ikan berhasil 

lari masuk dan menggesek rantai, 
maka kemungkinan senar putus akan 
sangat besar. Oleh karena itu waktu 
kita menurunkan metal jig harus 
memperhatikan posisi rantai pelam-
pung. Ketika terjadi strike, sebisa 
mungkin ikan kita paksa keluar dari 
lokasi rantai tersebut dengan cara 
meminta bantuan kapten kapal agar 
secepat mungkin mundur menjauh dari 
area pelampung karena cara tersebut 
merupakan solusi paling aman agar 
terhimdar dari gesekan rantai pelam-
pung.

Untuk piranti jigging di SBM Cila-
cap sebaiknya menggunakan piranti 
kelas PE 4 ke atas, leader minimal 
50 lb dengan settingan drag maksi-
mal sekitar 30 persen dari kekuatan 
senar, sehingga lebih mudah untuk 
memaksa ikan keluar dari sela sela 

rantai pengikat pelampung saat fight. 
Untuk ukuran metal jig, tidak perlu 
memakai metal jig  yang terlalu besar. 
Cukup 30g-100g, akan tetapi jika ingin 
menggunakan piranti mancing yang 
seimbang, pemakaian metal jig bisa 
di sesuaikan dengan ukuran joran dan 
senar yang kita gunakan. 

Kondisi cuaca juga merupakan salah 
satu faktor yang ikut berpengaruh 
didalam kesuksesan mancing, terutama 
masalah kenyamanan. Karena ketika 

http://www.mediapancing.com
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laut terlalu berombak pastinya akan 
menyusahkan kita di saat mancing, 
bahkan sering menyebabkan kita 
mabuk laut. 

Untuk mengetahui prediksi cuaca 
kita bisa cek melalui BMKG, WIND 
GURU, FREEMETEO, BUOYWEATHER, 
atau beberapa aplikasi lain. Tapi se-
baiknya kita juga berdiskusi langsung 
dengan kapten kapal yang pastinya 
sudah sangat mengenal kondisi perai-
ran di Cilacap, jika cuaca memang 
kurang mendukung sebaiknya jangan 
memaksakan diri.

Gunakan selalu jaket pelampung 
(life jacket) untuk menghindari hal-hal 
yang tidak kita inginkan, sebaiknya 
setiap pemancing mempersiapkan 
masing masing, karena sebagian besar 
kapal kapal mancing di Cilacap tidak 
di lengkapi life jacket, sediakan obat 
obatan dan tas atau box yang tidak 
basah jika terkena air untuk menyim-
pan peralatan elektronika dan perala-
tan lain yang rusak jika terendam air.

Sekian semoga bermanfaat.lmedia-
pancing.com
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SEKILAS KISAH TERBENTUKNYA
BOELTRAP FISHING CLUB

Memiliki kegiatan lain selain men-
jalani rutinitas seperti pekerjaan, 
sekolah atapun berdagang sungguh 

menyenangkan. Ada berbagai cara untuk 
mencari kegiatan lain atau hobi yang bisa 
menghilangkan rasa jenuh. Salah satu hobi 
yang menyenangkan adalah memancing.

Tidak hanya sekedar keseruan ketika 
mendapatkan ikan ataupun sensasi saat 
strike, tapi kebersamaan dalam meman-
cing juga dinilai menyenangkan. Terlebih 
jika tergabung dalam komunitas. Salah 
satunya komunitas yang memiliki filosofi 
“Semua pemancing sama dimata ikan” 
yaitu Boeltap Fishing Club Indonesia.    

Komunitas yang berasal dari Makas-
sar ini mengawali perjalanannya dari 9 
September 2010. Berawal dari hobi yang 
sama yaitu memancing dan sering trip 
bersama, pada ahkirnya memutuskan 
untuk membentuk suatu komunitas.

Pada awalnya komunitas ini bernama 
Pa’Pekang Juku’na BuLu Ta’Pampang yang 
artinya pemancing dari Makassar. Sejara-
hnya sendiri didirikan oleh Faizal Gazaly, 
Buya Gazaly, Gazfan Gazaly, Anwar, 
Junaedy, Anwar dan Robby Ibrahim.

Sejak tahun 2012 namanya berubah 
menjadi Boeltap Fishing Club Makassar. 
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Seiring dengan semakin meningkatnya 
antusias para pemancing yang ingin 
tergabung dari berbagai daerah, maka 
komunitas ini berubah kembali menjadi 
Boeltap Fishing Club Indonesia.

Tentunya setiap nama komunitas memi-
liki arti atau filsofi tersendiri. Menurut 
penuturan ketua komunitas ini yang 
biasa disapa Bang Achank, komunitas ini 
diambil dari nama tempat yang bertepa-
tan dibentuknya Komunitas ini yaitu di 
Bulu Ta’Pampang, artinya Gunung yang 
Membentang dan satu kesatuan yang sulit 
untuk di pisahkan sesuai dasar mem-
bentuk Boeltap FC bahwa kebersamaan 
dan persaudaraan bagaikan gunung yang 
membentang.

Tak hanya sekedar rasa persaudaraan 
yang menjadi ciri khas komunitas ini, 
tapi uniknya dari komunitas Boeltap 
Fishing Club Indonesia yaitu bahwa setiap 
trip mereka selalu mempunyai tema 
yaitu Happy Fishing. Diawali dengan trip 
perdana di Pulau Saranti Kapoposang pada 
bulan September 2010 dengan hanya seki-
tar 7 anggota, lantas tidak membuat trip 
mereka menjadi hambar. Justru sesuai 
diawali rasa senang, komunitas ini bisa 
bertahan sampai 6 tahun lebih.

Untuk semakin mengakrabkan sesama 
anggota, Boeltap Fishing Club Indonesia 
juga memiliki kegiatan selain memancing, 
diantaranya melakukan kegiatan sosial, 
seperti ke panti asuhan dan bersih pulau. 
Sesuai visi mereka maka di setiap trip 
sesama anggota harus ada saling penger-
tian membantu menaikkan ikan teman 
yang big strike dan landed diatas kapal, 

#TRENDING TOPIC

dan pastinya ikannya akan dibagi-bagikan.
Di akhir perbincangan dengan MM, 

Bang Achank berharap komunitas Boeltap 
Fishing Club Indonesia  terus berperan 
aktif mempersatukan angler Indonesia 
dalam satu wadah yang penuh rasa 
kebersamaan dan persaudaraan tanpa ada 
perbedaan.lbima kepada red.mm 
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Hai para mania wildfishing, sensasi memancing di alam 
bebas memang tidak bisa diragukan lagi. Apalagi bisa trip 
dengan mengeksplor perairan manapun yang kita inginkan.

The Ultraskiff 360 jawaban yang para mania tunggu-tunggu. 
Penemuan pertama di dunia, boat bundar dengan desain yang 
portabel akan membuat para mania bisa menjelajahi seluruh 
area perairan. 

BOAT PORTABEL, MEMANCING 
DI MANAPUN DAN KAPANPUN.

Boat ini didesain untuk tetap stabil bahkan ketika para mania 
fight melawan si ikan, sehingga bagaimanapun pergerakannya, 
para mania tidak perlu khawatir perahu akan terbalik. Dengan 
mesin kecil yang disematkan dibelakang, para mania bisa dengan 
mudah berpindah ke area yang potensial. Disertai dengan 
kursi yang dapat memutar 360o, para mania bisa dengan bebas 
melakukan gerakan memutar keberbagai arah.lred.mm
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RAGAM

l Awang: 0815 1461 9512 / 0815 1004 5557
GPS, FF, Dapur, WC.

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

l Bule: 0857 1153 9299/ 0856 9344 0788

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

l Ocim : 0878 8131 4960

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

l Pak To:  0852 5765 9860

l Km Berdikari: Johan 0812 726 5522 

l Belanting Fishing : 0821 4449 3081

l Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

TANJUNG PASIR INFO FAMILY FISHING

PLTU ANCOL

MUARA BARU

BINUANGEUN

PANARUKAN SITU BONDO 

BANDAR LAMPUNG

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK

PAPUA - BIAK

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

Info Klub Mancing

Info Kolam PemancinganPemandu Mancing

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

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

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

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

56975501.

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

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

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

(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang.

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

hidup baru blok III no.82 Pademangan Barat, Jakarta 

Utara telp 0821 1133 3332.

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

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

7819.

1. Saung Desa, Jl. Raya Pebayuran, Kampung Pacing 
Bedeng RT 01/RW 05, Sumbersari, Pebayuran, 
Bekasi. Telp : 0857 77832678/0878 8203 6996

2. Kabeda, Jl. K H Usman Depok, Jawa Barat 16425 
Telp : 0851 0053 9502

3. Godong Ijo, Jl. Raya Cinangka KM 10 No. 60, 
Bojongsari, Serua, Sawangan, Depok. Telp : (021) 
7417 10678/ 0821 1212 9431

4. Fishing Valley, Jl. Pemda Raya No.107, Bogor Telp 
(0251) 9577 556/ 8662 808

5. Adiharja Deluna, Jl. Karya Bakti Gg. Anggrek RT 
002/005, Tanah Baru Depok Telp (0251) 8030 4782/ 
0852 8000 0898

6. Ling Sanim, Jl. Pagelaran 1 RT 08/03 No.77, 
Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Telp (021) 
848 3050/0812 1332 299

7. Puspita, Jl. Pondok Gede 8 Jakarta Timur Telp 
(021) 8009 749/0818 0422 2888

8. Ita, Jl. Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Telp 
(021) 8499 8584/ 0813 1044 5474

9. Cinangka Indah, Jl. Abdul Wahab No.18, Cinangka 
Sawangan Depok Telp (021) 740 1083/ 7491 931 / 
0857 1530 7147

www.sm-group.co.id
www.pusatpancing.co.id

www.maguro-fishingproducts.com
www.kaizen-fishingproducts.com
www.anekarayapancing.com

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

Info Lomba Mancing
1. Event C & R SMG Cup 2017, Pemancingan Saung 

Desa. Minggu 30 April 2017, Tiket Rp. 400.000,-/
lapak, Hadiah Uang Tunai, Info Lebih Lanjut Hubungi : 
Saung Desa 0878 8203 6996 / Ibu Sisy (021) 691 0050

2. Open Tournament Pulau Harapan, Tanggal 14 - 16 
April 2017, biaya pendaftaran Rp. 3.000.000,-/
team (1 team max 4 orang), Infomasi pendaftaran 
: Hendrik Tanama 0878 8141 0683, Candra N’Cim : 
0812 1860 7885

3. IFT Big Game, Minggu 02 April 2017, Kolam CS 101 
Joglo, Lapak yang tersedia 64, Tiket Rp 1.000.000,-/
lapak 2 orang, Hadiah Uang Tunai, Informasi pendaf-
taran Hubungi IFT (021) 5694 2504

4. East Bali Fishing Tournament, Jigging & Coral Fishing, 
Total Hadiah Rp 35 Juta, Minggu 09 April 2017, 
mulai dari jam 06.00 s/d 13.00, Tiket pendaftaran              
Rp 300.000,-/orang, sewa jukung Rp 200.000,-/orang 
(1 jukung untuk 2 peserta). Informasi lebih lanjut 
hubungi : Kadek Surya 0813 3872 1803, Krisna Pancing 
0812 3636 42, Surya Pancing 0819 9950 8623

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

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 / 
Pin Bbm 54ACD3C9

http://www.pancingbersama.com
http://www.okepancing.co.id


|edisi #269 60

WARTA CLUB

MANCING SEMAKIN MANIS
BARENG LADIES ANGLER 
Jogja Ladies Angler

Benarkah kegiatan mancing itu 
hanya diperuntukan untuk kaum 
laki-laki? Rasanya tidak semua 

berpikir demikian. Olahraga menang-
kap ikan dengan menggunakan piranti 
modern ataupun alat tradisonal ini 
nyatanya juga digemari oleh kaum 
perempuan tanpa memandang usia. 
Perkembangan di Indonesia sendiri 
sudah cukup besar dengan munculnya 
beberapa komunitas pemancing wanita  
yang belakangan ini eksis dibebe-
rapa spot mancing. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya keberadaan komunitas 
Jogja Angler Ladies (JAL). 

Komunitas ini didirikan pada tanggal 
30 Desember 2015 melalui jejaring 
sosial facebook. Walaupun masih seu-
mur jagung, namun dengan kehadiran-
nya mulai memberikan warna tersendiri 
bagi pemancing yang berada di wilayah 
Yogyakarta. Mendirikan komunitas ini 
berawal dari ide seorang ladies angler 
asal Yogyakarta yaitu Listiana Adel.

Menggunakan media sosial facebook 
sebagai sarana komunikasi, memudah-
kan para anggota Komunitas JAL untuk 
saling mengenal dan bertukar informasi 
seputar dunia mancing. Karena kesi-
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bukan masing-masing anggota, maka 
kegiatan kopdar (kopi darat) pertama 
baru bisa dilaksanakan pada tanggal 15 
Mei 2016, dan sekaligus memperingati 
hari jadi Komunitas JAL. 

Jogja Angler Ladies atau disingkat 
menjadi JAL artinya adalah pemancing-
pemancing perempuan di Jogja. Nama 
ini sendiri dibuat khusus untuk lady 
angler yang berdomisili di Jogja dan 
kegiatannya pun hanya disekitar Jogja. 
Tapi tak menutup kemungkinan mene-
rima anggota dari berbagai daerah lain-
nya. Sebagian anggota adalah pemula 
(newbie), tapi ada beberapa anggota 
lainnya yang memang sudah mengua-
sai beberapa teknik mancing. “Saya 
membuat grup JAL sebagai wadah bagi 
pemancing perempuan di Jogja agar 
bisa belajar dan berbagi tips, trik, dan 
pengalaman soal memancing sehigga 
kami dapat maju bersama dalam dunia 
mancing” ujar Mba Lis. 

Ketika ditanya oleh redaksi Mancing-
Mania.com mengenai alasan mendirikan 
komunitas ini, Mba Lis menceritakan 
bahwa ini sebagai bentuk keprihatinan 
dan kepeduliannya pada pemancing 
perempuan di Jogja. Ia melihat banyak 

lady angler di Jogja yang tergabung 
dalam komunitas-komunitas mancing 
yang sifatnya umum. Dan didalam 
komunitas mancing yang sifatnya umum 
itu, pemancing perempuan sering 
dipandang sebelah mata serta menjadi 
bahan ejekan dan cemoohan. Oleh 
sebab itu, ia berniat untuk mempersa-
tukan pemancing perempuan di Jogja 
khususnya, agar eksistensinya juga 
diakui dan diperhitungkan. Walaupun 
usia mereka masih cukup muda tapi 
manfaatnya sudah mulai terasa, dengan 
terbentuknya JAL mereka bisa belajar 
dan maju bersama dalam hal mancing.

Untuk semakin mengakrabkan sesama 
anggota, JAL sendiri memiliki agenda 
kegiatan. Diantaranya kegiatan sosial 
yaitu ikut aksi damai menolak pem-
buangan sampah dan limbah ke sungai, 
membantu renovasi pos mancing yang 
menjadi korban gelombang pasang di 
pantai, bekerja sama dengan grup-grup 
mancing lain melakukan kegiatan tebar 
benih ikan di sungai.

Sedangkan untuk kegiatan mancing 
bersama, komunitas JAL biasanya 
menyesuaikan waktu atau mengada-
kanya secara spontan. Salah satu spot 

Foto anggota JAL saat akan mengadakan tebar 
benih ikan.
BIMA
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yang paling digemari yaitu spot wader, 
alasanya dilokasi ini semua anggota 
bisa sedikit lebih mudah melakukan-
nya, dan tentunnya kebersamaan saat 
mancing yang menyenangkan. 

Mengenai pengalaman yang paling 
menarik, Mba Lis menceritakan bahwa 
setiap kegiatan yang dilakukan pasti 
memiliki kesan tersendiri, tapi ada 
beberapa momen yang mungkin bisa ia 
bagikan yaitu ketika baru pertama kali 
belajar cast pada waktu memancing 
landbase di pantai. Saat itu seperti-
nya ia sudah melempar umpan sejauh 
mungkin tapi umpannya hanya jatuh 
5 atau 6 meter dari tempat kita cast, 
dan itu menimbulkan gelak tawa yang 
riuh sekali. Untuk mancing di spot ini 
memang diperlukan teknik khusus, dan 
menambah pengetahuan kami mengenai 
teknik mancing. 

Di akhir obrolan dengan mancingma-
nia.com, Mba Lis berharap setiap ang-
gota untuk terus belajar dan komunitas 
ini bisa menjadi pemicu tumbuhnya 
grup-grup mancing perempuan dari 
daerah-daerah lain.lbima
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http://www.relixfishing.com
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http://www.mancingmania.com

	COVER #269
	EDISI #269

