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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Hai pembaca setia tabloid mancing mania, tidak terasa tinggal satu bulan lagi kita berganti tahun. Pada bulan November, suasana
di negara kita sedang memanas dengan adanya aksi damai yang menuntut salah satu kepala daerah diadili berbarengan dengan
pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah. Seperti biasa kami akan bagikan informasi mengenai dunia mancing, dimana terlihat para komunitas mancing dilaut ataupun dikolam, sungai, rawa ramai mengadakan lomba ataupun trip bersama.
Kita telah menyiapkan berbagai artikel menarik yang diantaranya membahas bagaimana acara Shimano Casting Competition with
ARP yang telah berlangsung, mengenai coaching klinik yang diselenggarakan pihak ARP, festival mancing bareng sambil beramal yang
diadakan oleh Paseduluran Pemancing Semarang, fun kontes IFTE 2016, grand prix umpan pelangi, dan masih banyak lagi…
Kita sebagai pemancing mempunyai kesadaran untuk tetap menjaga kelestarian alam negeri sendiri, agar tidak terjamah oleh
tangan-tangan usil dan jagalah kebersihan ketika kita sedang mancing.
Salam strike
Redaksi

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

M

inggu 16 Oktober 2016, salah
satu produsen alat pancing ternama Shimano menggelar acara
mancing casting yang diikuti sekitar 200
orang castinger dari berbagai wilayah
diantaranya Jabodetabek, Cikarang,
Karawang dan Bandung yang berlangsung di Setu Cipule, Karawang.
Tiga hari sebelum acara Shimano
Casting Competition with Aneka Raya
Pancing dimulai, peserta yang mendaftar sempat melebihi dari target yang
ditetapkan. Berhubung target yang
disediakan oleh panitia hanya 200 tiket,
maka yang ingin mendaftar di hari H
tiket sudah tidak tersedia lagi. Tiket
pendaftaran bernilai 250.000,- dapat
menjadi peserta Shimano Casting Competition with ARP.
Peserta yang ingin mengikuti lomba ini
mulai pada berdatangan ke Setu Cipule,
Karawang setelah sholat subuh sampai
sekitar pukul 06.00 WIB. Rata-rata
peserta yang ikut acara ini membawa
keluarga, teman, ataupun komunitas
mancingnya. Setiap peserta telah
mempersiapkan segala keperluan mancing masing-masing, mulai dari piranti
pancing hingga aksesories lainnya.

SHIMANO CASTING

COMPETITION WITH ARP
Setu Cipule - Karawang
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FOKUS
Panitia menyiapkan hadiah berupa
produk reel Shimano Antares DC-HGL
dari Shimano sebagai pihak sponsor.
Hadiah ini untuk pemenang kategori
ikan gabus terpanjang. Selain itu panitia
menyiapkan full hadiah doorprize untuk
para peserta lomba.
Para peserta yang telah datang
langsung menuju meja panitia untuk
mendaftar ulang serta mendapatkan makan siang, kaos dan topi serta souvenir
yang disediakan oleh panitia. Sebelum
acara lomba dimulai panitia menghimbau kepada semua peserta memakai
kaos serta topi yang telah dibagikan
untuk sesi pemotretan bersama peserta
dan panitia terlebih dahulu, dilanjutkan
dengan melakukan tebar benih ikan
sebanyak 500 ekor yang terdiri dari
benih ikan lele, ikan mas serta ikan
mujair.
Acara lomba pun dimulai pukul 06.30
WIB, peserta langsung mencari tempattempat yang potensial untuk ikan-ikan
tersebut. Satu persatu peserta saling
melempar joran sejauh mungkin. Panitia
memberikan kebebasan bagi peserta
untuk menggunakan piranti dengan
merk andalan masing-masing alias tidak

dibatasi penggunaan merk pirantinya.
Peserta yang ikut dalam event ini
tidak hanya dari kalangan pria saja,
angler wanita pun tidak kalah memeriahkan acara tersebut. Antusias para
peserta yang ikut dari luar kota sangat
bersemangat walaupun jarak yang
ditempuh sangat jauh. Menurut penuturan pihak panitia, acara ini bertujuan

Foto semua peserta dan panitia acara sebelum
lomba dimulai.
ARP
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FOKUS
ingin memperkenalkan produk Shimano
serta toko Aneka Raya Pancing dikalangan pemancing casting dan menjalin tali
silaturahmi antara pemancing dalam
kota Jabodetabek maupun luar kota.
Dalam acara ini pihak Shimano membuka stand penjualan produk. Peserta
ingin membeli produk di stand Shimano
tersebut akan mendapatkan diskon 15%
selama acara berlangsung. Selama acara
mancing berlangsung panitia memberikan selebaran berisi kuesioner untuk
diisi oleh para peserta dan setiap selebaran yang dikumpulkan kembali diikut
sertakan ke dalam undian untuk mendapatkan hadiah produk Shimano. Hadiah
lainnya yang disediakan panitia dalam
bentuk lucky draw dan hadiah hiburan
untuk kategori ikan spesies selain gabus
dan juga ikan spesies terpendek selain
gabus. Kategori penilaian dalam lomba
ini adalah bila peserta berhasil mendapatkan ikan jenis gabus. Ikan gabus
merupakan ikan predator yang hidupnya
di air tawar dan termasuk jenis ikan
diincar para pemancing untuk dijadikan
obat.
Sekitar pukul 10.54 WIB Iweng Fauzan
berhasil menaklukkan ikan gabus,
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FOKUS
beberapa peserta terlihat boncos tidak
tetapi mereka tetap happy. Siang semakin panas, strike berikutnya berhasil
dilakukan Natuna Cibinong, peserta lain
bersorak sorai, lomba ini merupakan
tantangan bagi mereka yang gemar
mancing casting.
Waktu menunjukkan pukul 12.00
WIB saat peserta dipersilahkan untuk
istirahat dan makan siang dan kemudian
dilanjutkan dengan acara Coaching
Clinic yang diadakan oleh pihak Shimano, yang melibatkan perwakilan
Shimano Malaysia yaitu Mr Jeffery Chan
dan Mr Shafie yang merupakan seorang
tester profesional mengenai casting di
dalam acara Coaching Clinic tersebut.
Mr Jeffery Chan mengajak peserta
berbagi ilmu pengalamannya mulai dari
pemeliharaan piranti, cara melempar
yang tepat serta memperagakannya
secara langsung. Disediakan waktu sesi
tanya jawab dengan para peserta. Pasti
banyak manfaat yang diperoleh dalam
kegiatan bersilaturahmi dan berbagi
informasi di Shimano Casting Competition with ARP.larp

Para pemenang Shimano Casting Competition 2016

Iweng Fauzan
(Juara gabus terpanjang 1)

Kotaro Minami
(Juara gabus terpanjang 2)

Natuna Cibinong
(Juara gabus terpanjang 3)

Dhany Sumardhany
(Juara gabus terpanjang 4)

Hengky Zulkarnaen
(Juara gabus terpanjang 5)
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TRIP

S

alah satu toko pancing yang terletak
di kawasan Ancol yaitu Sumber Mulia
Group kembali mengadakan trip
mancing dan mengajak para komunitas
mancing untuk ikut bergabung dalam
kegiatan yang bertajuk Mustad Fun Fishing
with Sumber Mulia Group yang melibatkan
salah satu produsen alat pancing ternama,
yaitu Mustad.
Acara yang berlangsung dari tanggal
04 - 06 November 2016 ke daerah Ujung
Kulon. Hadiah yang bernilai total puluhan
juta ini disediakan oleh Sumber Mulia
Group (SMG) sebagai pihak penyelenggara.
Para komunitas yang mengikuti trip ini
diantaranya TFC, Kamifc, Maomah FC,
Ladies Angler, Jack Angler dan Tua. Kamis
malam 3 November 2016 para perwakilan
komunitas berkumpul di km 42 tol Jakarta-Merak jam 22.00 WIB.
Setelah menempuh perjalanan yang
sangat melelahkan kami pun sampai
ditempat tujuan di Ujung Kulon. Menjelang jam 06.00 WIB para peserta berkumpul untuk sarapan pagi terlebih dahulu
sebelum perjalanan trip ke pulau Handeuleum, selesai sarapan kami pun langsung
briefing untuk memberitahukan syarat

MUSTAD FUN FISHING WITH

SUMBER MULIA GROUP
Ujung Kulon - Banten
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TRIP
dan ketentuan lomba diantaranya :
1. Ikan muara species Blackbass dan
Mangrove Jack wajib direlease, boleh
bawa pulang untuk ikan-ikan diluar spesies yang disebut sebelumnya.
2. Pengukuran ikan kelas muara berdasarkan panjang ikan, nanti meteran kita
sediakan dan cukup difoto saja.
3. Untuk yang di laut, semua ikan boleh
dibawa untuk ditimbang/dibawa pulang
namun hanya yang terberat saja yang
dilombakan.
4. Peserta bisa mendaftarkan ikan
jagoannya hari pertama atau hari kedua
untuk diperlombakan dan diambil yang
memiliki bobot terberat.
5. Untuk kelas muara, 1 club mengirimkan dua team dan kelas laut 1 club mengirimkan 1 team. Total perwakilan tiap club
adalah 6 orang.
6. Wajib mengikuti aturan panitia,
apabila melanggar akan didiskualifikasi.
Setelah briefing dilanjutkan dengan
pengocokan kapten, setelah itu kami
langsung loading barang lalu menyebrang
ke pulau handeuleum (± 30 menit ). Pada
trip ini panitia menyiapkan boat sebanyak
5 unit, cano 10 unit dan 1 unit kapal
besar.

Saat tiba di pulau Handeuleum, peserta
langsung membuka piranti pancing masing-masing. Tepat jam 08.00 WIB, lomba
pun dimulai. Menjelang siang kami makan
siang terlebih dahulu dan kemudian
melanjutkan lomba hingga pukul 16.30
WIB, yaitu batas waktu yang ditetapkan
panitia untuk kelas speed species kuwe,
kerapu, tenggiri dan barracuda.
Di kelas cano cara menentukan pemenang dengan cara menghitung panjang
badan kelas blackbass, manggrove jack,
kerapu dan kakap putih (blackbass dan
mangrove jack wajib direlease, cukup
difoto di atas ukuran pada saat landed).
Menjelang jam 19.00 WIB makan malam
dan sesi ramah tamah sesama komunitas
berada dibawah naungan SMG, tak terasa
telah pukul 21.00 WIB saatnya kami
beristirahat.
Sabtu 05 November 2016, aktifitas
pun dimulai jam 06.00 WIB kembali
sarapan pagi terlebih dahulu, persiapan
diri untuk kegiatan hari ini. Pengocokan
ulang kapten dilakukan sebelum lomba
dilaksanakan. Terlihat semangat dari
para peserta saat melaksanakan lomba,
hingga tiba waktu untuk beristirahat dan
makan siang jam 12.00 WIB dilanjutkan
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makan siang, Menjelang 16.30 WIB batas
penyerahan ikan hasil baik di muara atau
di laut. Malam harinya setelah menyantap
makan malam, panitia memberikan kesepatan kepada peserta untuk memberikan
kesan dan pesan selama berada di bawah
naungan SMG, hari semakin larut, jam
23.00 WIB kami pun beristirahat.
Hari terakhir kegiatan lomba, Minggu
06 November 2016 sekitar jam 06.00
WIB seperti biasanya peserta sarapan
terlebih dahulu dilanjutkan dengan penghitungan juara kelas muara,laut dan
penyerahan hadiah.
Dalam lomba kali ini yang menjadi
pemenang pertama adalah komunitas TFC yang mendapatkan produk
dari Sumber Mulia Group senilai Rp
5.000.000,Sedangkan untuk pemenang kedua
adalah komunitas Tua, berhak mendapatkan produk dari Sumber Mulia Group
senilai Rp 4.000.000,Pemenang ketiga dari komunitas Jack
Angler mendapatkan produk dari Sumber Mulia Group senilai Rp 3.000.000,Setelah pengumuman pemenang
dan pemberian hadiah, acara bebas
sambil menunggu makan siang yang

telah disiapkan pihak panitia, sekaligus
packing perlengkapan untuk kembali
lagi ke Taman Jaya. Acara ini bertujuan
menjalin tali silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antar komunitas
ini pun berjalan dengan baik, dan
berharap tali silaturahmi ini akan terus
berlanjut.lsisy

Foto perahu dari tim SMG Group yang
digunakan untuk memancing.
SISY
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TRIP

A

lhamdulillah acara festival mancing bareng sambil beramal yang
digagas oleh Paseduluran Pemancing Semarang (PPS) pada hari minggu
tanggal 09 Oktober 2016, ini berlangsung
sukses sesuai dengan rencana. Meskipun
diguyur hujan lebat sama sekali tidak
menyurutkan semangat para peserta
dalam event ini.
PPS (Paseduluran Pemancing Semarang)
yang merupakan wadah komunikasi
antar sesama Komunitas Mancing di kota

Semarang, kembali mengadakan acara
yang bertujuan untuk tetap terjalin
hubungan yang harmonis sesama grup/
komunitas mancing se-Kota Semarang
dan sekitarnya. Acara ini merupakan

acara yang ke tiga setelah acara festival
lestari “PALBONG” dan festival mancing
pinggiran. Ketua Panitia dan penggagas
acara ini Bpk. Bimo-Pancinger Keblinger
mengatakan bahwa kedepannya akan
sering mengadakan kegiatan-kegiatan
serupa. Kegiatan ini sangat didukung
penuh oleh Komunitas/Grup Mancing di
Semarang dan sekitarnya. Karena tujuan
kegiatannya positif, sesuai visi PPS dari
pemancing, oleh pemancing dan untuk
kelestarian laut kita, dan tentunya bisa
bertemu langsung dengan teman teman
sehoby ialah “Mancing Mania”.
Kegiatan festival mancing bareng sambil beramal kemarin berlangsung lancar
dan sukses, sesuai dengan rundown acara
yang telah disetting panitia, malam
sebelum acara dimulai peserta dari luar
Kota mulai berdatangan seperti tim
KMMC dari Cilacap, JFC dari Jepara, MMK
dari Kudus, Perwakilan JMM dari Pati,

FESTIVAL MANCING BARENG

SAMBIL BERAMAL
Semarang - Jawa Tengah
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Juga KMPP dari Gubug, dan lain –lain.
Selanjutnya tepat jam 6 pagi seluruh
peserta festival mancing bareng sudah
berkumpul di titik yang sudah ditentukan
panitia, di sekitar Pantai Marina-Lapangan Gaburan Doro. Setelah loading
barang dan briefing sebentar, tepat jam
6.30 peserta berangkat menuju spot
masing-masing. Sebanyak 17 perahu
berangkat menuju spot rumpon, Kapal
Kobong (Palbong) dan Crane. Dalam festival ini panitia membolehkan para peserta
menggunakan semua teknik mancing
yang bisa dan bebas digunakan.
Panitia juga menginformasikan dengan tegas kepada seluruh Peserta dan
Tekong perahu bahwa jam 13.00 seluruh
perahu sudah harus merapat dititik awal.
Nah disinilah para Mancing Mania dari
berbagai Komunitas beraksi menunjukan
kemampuan mereka, dan tentunya ada
beberapa kejadian unik diatas perahu
yang mungkin belum diketahuhi oleh
masing-masing peserta, apa saja kejadian - kejadian unik tersebut?
Nah di sinilah para Mancing Mania dari
berbagai Komunitas beraksi menunjukan
kemampuan mereka, dan tentunya ada
beberapa kejadian unik di atas perahu

yang mungkin belum diketahuhi oleh
masing-masing peserta. Apa saja kejadian-kejadian unik tersebut?.
1. Di Perahu KMPP dengan tekong Mas
Kuntul, ada kejadian unik ketika salah
satu anglernya Pak Joko ‘Elek’, saking
bersemangatnya fight dengan ikan
Kerapu, terpaksa merelakan kacamata
kesayangannya tercebur ke laut. Tetapi
susah payah mereka tidak sia-sia. Akhirnya tim KMPP bisa memberikan yang
terbaik untuk disumbangkan ke Panti
Asuhan.
2. Perahu tim JFC, start dari Marina
dengan tekong andalan Mbah Awi. Sambil
menuju spot, mereka mencari ikan buat
umpan konceran. Setelah mendapatkan
secukupnya perjalanan dilanjutkan
menuju spot Crane, sembari menyiapkan umpan konceran. Beberapa angler
seperti Septa, Risma, Najjady, Dedy,
Gembur dan beberapa orang lainnya
mencoba teknik casting menggunakan
spoon andalan JFC “Markonyeh”, beberapa kali “gadul” atau menyenggol ikan
sasaran saja. Hingga tengah hari tidak
ada lagi senggolan ikan, akhirnya mbah
Awi mengajak pindah ke spot Palbong,
hasilnya cukup memuaskan, 3 ekor Teng-

Suasana di atas perahu tim KMPP.

Para angler tim JFC dengan ikan tenggirinya.
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Salah satu angler dari Tim Rucah Mania.

Suasana Tim Jateng Mancing Mania.

giri babon. Uniknya Tenggiri ini berhasil
dinaikkan dalam waktu ±30 menit, dengan teknik casting. Awan mendung sudah
terlihat, kapal segera merapat untuk
menyerahkan hasil pancingan ke panitia
untuk disumbangkan ke Panti Asuhan.
3. Perahu Tim Rucah Mania (RM),
langsung menuju spot andalan rumpon
pak Ahong. Mereka cukup puas dengan
hasilnya. Ikan Jenaha, Kerapu, dan beberapa lainnya berhasil dinaikkan. Hanya
saja ada kejadian unik, ketika tekongnya
perahu sendiri, Pak Ahong malah muntah-muntah karena mabuk. Terpaksa para
mancing mania dari tim Rucah Mania
membantu menarikkan jangkar. Hanya
membawa umpan udang sebanyak ½kg,
teman-teman berhasil mendapatkan ikan
buruan yang lumayan banyak, kepuasan
tersendiri bagi para angota RM. Waktu
yang tersisa masih banyak, namun umpan
sudah kosong, akhirnya iseng-iseng
memancing ikan yang masih hidup di
dalam cool box.
4. Perahu JMM (Jateng Mancing
Mania) menggunakan perahu Pak Ateng
Marina. Lain lagi cerita unik yang terjadi.
Beberapa saat setelah start, perahu
yang membawa rombongan JMM lang-

sung menuju ke rumpon. Tiba di spot
pertama, semua para Mancing Mania
anggota dari JMM bergembira, mereka
bertubi-tubi merasakan sensasi strike,
akan tetapi sayangnya ada satu anggota,
yaitu Bpk. Cipjiyanto yang sama sekali
tidak kebagian strike alias boncoss.
Berkali-kali pindah tempat duduk, pindah
posisi, ganti rangkaian, tetapi tetap tak
ada hasil. Akhirnya beliu putus asa, dan
terlontar kata-kata yang cukup mengharukan, “Mungkin Ikan ikannya pada tahu,
kalau saya sedang capek dan disuruh
tidur saja, ya sudah tak tidur saja ya”.
Benar saja, beliau pun tidur. Namun saat
pindah ke spot selanjutnya, barulah ia
bisa merasakan strike.
5. Perahu MAS (Mancing Amatir Semarang). Menggunakan perahu milik Tekong
Pak Ribut, begitu start langsung menuju
spot pertama. Ada kejadian unik ketika
salah satu peserta dari MAS yaitu sdr.
Hendratmoko, berkali-kali strike tetapi
hanya ikan Kuniran yang berhasil dinaikkannya, hingga akhirnya ia mendapat
julukan Mr. Kuniran dari teman-teman
lainnya. Ada juga kejadian unik lainnya
ketika hampir seluruh peserta yang di
kapal Pak Ribut ini ketiduran,.
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6. CAS (Community of Anglers Semarang), menggunakan perahu dari Arif
Marina. Menuju ke spot Crane dengan
target Tengiri, sayangnya teman-teman
CAS belum berhasil membawa pulang
Tenggiri. Tetapi ada kejadian unik ketika
teman-teman CAS berhasil menyelamatkan reel merk Shimano Ryobi yang
hampir tenggelam, milik perahu sebelah
(perahu dari tim Angler Sampel Community) yang saat itu sedang melakukan
teknik spoon, ketika mencoba melempar
spoon-nya, tiba-tiba nyantol di joran
salah satu rekan lainnya. Alhasil reel
dan jorannya yang terlempar ke laut.
Beruntung joran dan rell masih bisa diselamatkan teman-teman CAS yang berada tak
jauh dari lokasi joran tadi jatuh.
7. NHPP (New Habitat Para Pemancing), dengan menggunakan perahu
dari Mas Agus Ambon, salah satu master
tengiri Semarang. Teman-teman merasa
yakin akan mendapatkan hasil yang
maksimal pada trip kali ini. Selesai
start, perahu langsung menuju spot
Crane. Berbagai teknik digunakan untuk
mendapatkan ikan buruan, termasuk
menggunakan teknik konceran dan juga
casting menggunakan spoon. Semua

anggota NHPP rupanya pantang menyerah, mengerahkan seluruh tenaga untuk
mencapai hasil maksimal, tetapi hingga
batas waktu yang ditetapkan Panitia
habis, ternyata rejeki belum berpihak.
“Tetap semangat, dapat ikut berpartisipasi di acara ini sudah sangat membanggakan bagi kami,” ujar NHPP. Kejadian
unik adalah ketika Pakdhe Harso yang
belajar jadi tekong. Niat berdoanya pun
berubah, tidak lagi ingin mendapat ikan,
tetapi selamat sampai rumah. Hehehheh
(just kidding).
8. KMMC (Komunitas Mancing Mania
Cilacap), begitu tanda berangkat dari
Panitia diberikan, dengan menggunakan
perahu dari Pak Yuli Marina, mereka
langsung melaju ke spot. Di sinilah
kejadian unik terjadi, yaitu ketika
teman-teman baru menyadari ternyata
hanya membawa umpan udang tenger
sangat sedikit. Akhirnya mereka sepakat
untuk tidak membuang-buang umpan.
Alhasil 1 umpan 1 ikan, merupakan prestasi tersendiri, hingga Om Yanto Bayek
memberikan komentarnya, “Baru kali
ini seumur-umur mancing dengan hasil 1
umpan 1 ikan, semua ini karena niatan
kita sangat baik, untuk membantu adik

Foto bersama semua Tim dari Mancing Amatir
Semarang.

Foto bersama semua Tim dari Community of
Anglers Semarang.
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TRIP

Foto bersama semua Tim dari New Habitat Para
Pemancing.

Foto bersama semua Tim dari Mancing Mania
Semarang.

adik Panti Asuhan”
9. MMS (Mancing Mania Semarang),
dikawal langsung oleh komandanya om
Beach Boy Rio, menggunakan Perahu dari
Pak Khamim yang langsung menuju spot
rumpon begitu bendera start dikibarkan.
Menggunakan teknik dasaran dan teknik
casting, semua anggota melaksanakan
tugasnya dengan baik. Kejadian unik
yang terjadi adalah ketika joran casting
yang dipakai om Beach Boy Rio tidak
mendapatkan hasil. Namun ketika joran
itu diletakkan, lalu dipinjam oleh Om
Ryo, dan ternyata ngeek, reel nya berderit. Dan itu tidak hanya terjadi sekali
saja.
10. Panitia
Setelah kurang beristirahat, mereka
masih harus melaksanakan dan mengawal
acara ini hingga selesai. Salut buat Panitia. Terimakasih om Bimo, Om Rio, Om
Tanto, Om Hengky dan rekan-rekan.
Semoga apa yang anda kerjakan hari
ini amalannya diterima Tuhan YME. Apakah ada yang unik? Nah itu dia, orangorangnya semuanya sudah unik, tanpa
pamrih apapun mereka mau bekerja
keras demi suksesnya acara ini. Bahkan
tak jarang mereka merogoh kocek dari

kantung mereka sendiri. Saluuut.
Jam 13.00 WIB seluruh perahu sudah
merapat semua, dan masing-masing Koordinator melaporkan hasil mancingnya dan
diserahkan ke Panitia dan akan disumbangkan ke Panti Asuhan. Setelah semua ikan
hasil tangkapan terkumpul, digabungkan
dengan sembako hasil sumbangan para
mancing mania melalui Panitia dan terkumpullah seluruhnya untuk segera dibawa ke
Panti Asuhan.
Tepat jam 14.00 WIB Peserta persiapan
konvoi menuju ke Panti Asuhan Darul
Khafallah Demak, dikawal mobil Patko
konvoi ini diikuti oleh ratusan sepeda
motor dan puluhan mobil para peserta.
Alhamdulillah tiba di tempat tujuan
dengan selamat.
Saat waktu menunjukkan pukul 15.00
WIB, rombongan tiba di Panti Asuhan. Banyak yang basah kuyup karena
hujan selama perjalanan, namun tidak
menyurutkan sedikit pun semangat para
mancing mania ini untuk tetap mengikuti
acara hingga selesai.
Diiringi musik dan tarian barongsai,
serta disambut oleh pimpinan Panti Asuhan, secara simbolis penyerahan bingkisan dari sesepuh Paseduluran Pemancing
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TRIP
Semarang (PPS) Bpk. HMK.
Dilanjutkkan acara ramah tamah dan
santai bareng antara para mancing mania
dengan Adik-adik Panti Asuhan. Suasananya sangat mengharukan, banyak hikmah
yang bisa diambil dari kegiatan positif
ini.
Diatas kesenangan kita dalam menyalurkan hobi mancing kita, ternyata kita
masih bisa menyisakan hasilnya untuk
adik-adik di Panti Asuhan. Jangan lupa
tetap bersyukur dan mencintai sesama.
Semua Komunitas Mancing di Semarang
melebur menjadi satu, dengan satu tekad yang bulat untuk selalu melestarikan
lingkungan dan saling berbagi sesama.
Beraneka warna Jersey hanyalah sebagai bumbu yang menghiasi dunia Mancing
di Kota Semarang ini. Tidak ada jarak
yang memisahkan, antara kaya miskin,
tua muda RAS Putih atau Cokelat semua
berbaur menjadi satu.
Dan Akhirnya semua kebahagiaan
menyatu dalam kebasahan. Terima kasih
buat Tuhan YME. Terima kasih buat
semua Panitia (crew rela-rela). Terima
kasih buat semua teman grup/Komunitas mancing yang terlibat dalam acara
FESTIVAL BAGI BAGI IKAN 2016. Terima

kasih buat semua donatur. Terima kasih
buat para pendukung acara. Terima kasih
buat para tekong perahu pancing marina,
baru tikung dan tambak lorok Semarang.
Terima kasih buat para penampil Barongsay. Terima kasih buat Panti Asuhan Darul
Khafalah. Terima kasih buat SEMUA NIAT
BAIK demi suksesnya acara FESTIVAL BAGI
BAGI IKAN 2016. Terima kasih Pastinya...
Kita semua merasakan keharuan, kebahagiaan, kebersamaan dan kebasahan
kemarin.lbimo

Foto bersama para panitia lomba sebelum
acara dimulai.
BIMO
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POJOK KAMPUS
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POJOK KAMPUS

HATI-HATI PILIH KILI-KILI..!!

M

ania, Kili adalah komponen kecil
dalam satu rangkaian. Fungsi kili
adalah untuk mengurangi pelintiran
pada senar.
Pelintiran senar terjadi bila kita memakai reel spinning. Plintiran juga bisa
diakibatkan oleh putaran dari lure spinner
dan beberapa jenis spoon.
Pelintiran senar memberikan efek yang
negatif berupa pengurangan kekuatan
senar (khusus senar PE) ataupun memberikan efek memory pada senar mono.
Kili terdiri dari Kili konvensional dan
Kili bearing. Kili bearing adalah produk
pengembangan lanjutan dengan memperbaiki fungsi putar kili dengan mengurangi
gesekan komponen .
Kili konvensional yang beredar dipasar
ada beberapa jenis namum komponen
utamanya tetap sama yaitu terdiri atas 1
komponen badan dan 2 komponen lengan.
Kili bearing terdiri dari 3 komponen
yaitu: Komponen badan, komponen bola
besi (bearing) dan komponen lengan.
Pada komponen badan dan komponen
lengan ada lubang yang bisa disematkan

ring untuk tempat ikatan senar.
Perbedaannya adalah kili bearing dilengkapi dengan bola besi sehingga perputaran
antara 2 lengan tetap lancar saat timbul
beban.
Sementara pada kili konvensional per-

gambar Ilustrasi dari berbagai jenis kili-kili
konvensional
MM
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putaran terjadi dengan pergesekan antara
komponen lengan dan badan sehingga
pada saat timbul beban akan sulit berputar
karena gesekannya menjadi berat.

1. Timbulnya plintiran di bagian senar
utama yang umumnya diakibatkan saat
kita casting/lempar atau saat kita fight
ikan, diharapkan plintirannya bisa dihilangkan atau dikurangi dengan berputarnya
kili.
2. Plintiran juga timbul dari spinner,
spoon atau arus air (terjadi di ujung

rangkaian), plintiran ini juga diharapkan
bisa dihilangkan atau dikurangi dengan
berputarnya kili.
Kili bisa dipakai secara independen
dimana kedua ujungnya diikat ke senar.
Kili juga bisa dipakai berpasangan dengan
peniti/split ring.lmm

gambar IIlustrasi photo dari pemotongan kili
konvensional dan kili bearing.

Hasil percobaan percobaan awal kita di
lab menunjukan dukungan atas penjelasan
diatas.
Cara kerja kili:
Satu lengan kili umumnya terhubung ke
bagian yang senar yang ke reel sementara
lengan lain terhubung ke bagian ujung
rangkaian.

Ilustrasi beberapa jenis kili with snap
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SWIVEL
1

2

3

4

13

14

15

16

5

6

7

8

17

18

19

20

9

10

11

12

21

22

23

24

BRAND		

SIZE		

PRICE RANGE

NO.		

Tornado Barrel Swivel 303BN		

1-16		

10K-20K

Centro Rolling Swivel 1001		

2-14		

10K-20K

Rod Ford Rolling Swivel 1001		

#1/0-#5		

15K-30K

NT Bearing/Interlock Snap		

0-7		

75K

NT Bearing/Corn Screw		

3-7		

65K

UG Rolling Oyako Swivel 		

5/0-8		

32K

Owner Sinker Hook w Crane Swivel		

12-18		

50K-60K

Owner Crane Swivel 		

3-18		

50K-60K

Owner King Stainless Swivel		

#1/0-8		

50K-60K

Relix Barrel Swivel		

6/0-16		

30K-215K

Relix Barrel Swivel With Interlock		

1-10		

55K-160K

Miyamoto Crane Swivel 201		

5-16		

10K-15K

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

NO.		

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

BRAND		

SIZE		

Miyamoto Barrel Swivel 303		

5-16		

PRICE RANGE

30K-180K

Kamikaze Baass Barrel Swivel		

1-4/0		

10K

Sea Hawk Box Swivel		

6/0-8/0		

20K

Hammer Head Ball Bearing Swivel		

0-8		

15K

Exori 303			

1-5		

10K

UG Muscle Swivel		

3/0-10		

20K

Yamato Rolling Swivel		

2/0-8		

15K

Decoy DR-1 Rolling Swivel		

#3/0-#10		

30K

UG Swive			

2/0-10		

20K

Maguro Ball Bearing Swivel		

1-7		

02K

Kaizen Keiko X-Pattern Rolling Swivel		

2/0-2		

6K

Kaizen Crane Swivel		

12-06		

7K
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C

erita trip kali ini bersama Kendari
Fishing Adventure (KFA) mencari
spot potensial yang berada di Kolaka Utara, wilayah di salah satu kabupaten
yang ada di Sulawesi Tenggara.
Perjalanan yang panjang kami tempuh
dari Kota Kendari menuju ke Kabupaten
Kolaka Utara kurang lebih 7 jam dan
melintasi dua kabupaten yaitu kabupaten
Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka. Trip
jauh kali ini KFA hanya untuk mencari
spot mancing yang bagus. Spot mancing
yang ada di Kolaka Utara khususnya spot
reef massalekoe memang sudah sering
di kunjungi angler-angler dari dalam dan
luar propinsi.
Trip bertujuh KFA menggunakan perahu
yang ada di desa Tamborasi ukuran lebar
1,5m dan panjang 13m, mesin TS 30PK
dan menuju spot Kolaka Utara Reef Massalekoe dengan waktu tempuh 45 menit,
trip mengeksplore Reef Massalekoe pun
dimulai dan tiba di spot sudah menjelang
magrib. Double strike pertama terjadi
dengan menggunakan piranti reel OH
Shimano Torium 300hg dan reel spinning
Daiwa Saltiga dengan rod Blackhole PE5
oleh Ko Wiliam dan Bang Azzam. Ikan
jenis Mata Bongsang, berat sekitar 3kg

SAMBARAN OILFISH DAN

GANCU PEMBERI HARAPAN
Massalekoe - Kolaka Utara
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Para angler beraksi di depan kamera bersama
ikan hasil tangkapan.
ELIQZ

berhasil landed, menggunakan teknik
jigging metal 200gr.
Setelah itu arus dan arah angin membawa kapal kami ke tempat dangkal di
atas Reef Massalekoe. Beberapa saat
kemudian bang Ade menggunakan teknik
Matape (umpan di lempar menggunakan
pemberat kecil) dan berhasil landed ikan
Redbass kira-kira 4kg.
Waktu kira-kira menunjuk pukul 10.00
malam, arus membawa kapal kami ke
tempat yang lebih dalam sekitar ke
kedalaman 150-180m. Di tempat ini
kami mencoba untuk mancing menggunakan teknik dasaran dengan memakai
sling dan umpan ikan tongkol. Ternyata
ada hasil yang kami peroleh, Bang Fem
strike ikan jenis Sidat berat sekitar 6kg.
Reel Shimano Saragosa 10000 dengan
rod Oceanos, tak mau berlama-lama,
Bang Fel pun mendapatkan strike ikan
oilfish mengandalkan piranti reel OH
M&W dan rod JunkisJig PE5, sayang
ikan tersebut mocel karena kami lupa
membawa gancu. Akhirnya strike kedua,
ketiga dan keempat semua mocel, tidak
bisa berbuat apa-apa karena tidak ada
gancu. Kami hanya pasrah melihat ikan
oilfish berputar-putar di bawah perahu

kami.
Di saat kami merasa putus harapan,
tiba-tiba kapten kapal punya ide untuk
membuat gancu darurat dari hock yang
besar. Gancu darurat ini berfungsi
juga, strike yang dilakukan Bang Aries
berhasil mengangkat kerapu atang 30kg,
landed dengan sempurna menggunakan
piranti reel Shimano Saragosa, rod
Hammerhead PE5. Saat itu langsung timbul
rasa semangat lagi.
Strike berikutnya oleh Bang Erat,
lagi-lagi oilfish landed setelah bertarung dengan berbekal reel OH
Kamikaze Extreme Jigger, rod Oceanos
PE5. Walaupun susah payah juga untuk
menaikkannya karena kondis gancu
buatan tidak maksimal kerjanya. Akhirnya teman-teman yang lain saling susul
menyusul strike oilfish dengan ukuran
berat hampir sama. Dan pada saat trip
ini ikan oilfish berhasil kami naikkan 4
ekor.
Hobi memancing itu memang sangat
mengasyikkan, bisa membawa hasil
tangkapan sekaligus sebagai kegiatan
berolahraga.leliqz kuen kepada red.
mm
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GRANDPRIX UMPAN PELANGI

PANEN IKAN RAME
Pemancingan Jomon Peninggilan - Ciledug

T

anggal 29 Oktober 2016 lalu,
“Grand Prix Umpan Pelangi” putaran ke dua telah diselenggarakan di
Pemancingan Jomon Peninggilan, Parung
Serab, Cileduk, Tangerang Selatan sangat
meriah. Sebagai ajang mencari 12 finalis
menuju final “Grand Prix Umpan Pelangi”
tanggal 27 Nopember 2016 di Karawang,
event kali ini dibanjiri ikan rame dan
induk.
Tidak tanggung –tanggung, setengah ton
ikan rame sudah ditanam di kolam Jomon
untuk penyisihan kedua sebelum menuju
final di Karawang, menurut Kang Ito ketua
penyelenggara even. “Kita isi kolam ini
dengan ikan rame sekitar setengah ton
dan 100 kg ikan induk ukuran 1,5 sampai 3
kg yang ditujukan untuk mencari 8 finalis
saat lomba dikolam Jomon dan 4 undian
belanja produk umpan pelangi yang diundi
saat lomba” ungkap Kang Ito.
“Ide acara ini datang dari temen-temen
pemancing pelampungan ikan mas, awalnya 60 pemancing main di empat kolam
sebelum menuju final, namun karena
antusias peserta yang sangat banyak, di
kolam Jomon kami cari 12 finalis yang
terdiri dari 8 kategori pemenang dan 4
kategori undian belanja,” ucap Kang Ito
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sambil terus memandu jalannya lomba.
Harga tiket lomba Rp. 400.000,- masih
sama seperti putaran pertama, ada 68
lapak di kolam Jomon yang masing-masing
diisi dua pemancing, total 136 peserta
tandem. Disamping memperebutkan juara
untuk menuju final, lomba kali ini juga
banjir hadiah door prize sponsor dari Mancingmaniaonline.com, Maguro, IMM Fishing
Shop, Mata Pancing, Diva Pancing, Kabarmancing.com, Berita Mancing, Trubus,
Baju Promosi Shop dan Kroto Ikan. Sponsor
yang disebutkan ada memberikan dalam
bentuk produk, berbagai aksesoris mancing
dan piranti pancing.lIrwan riduan
Daftar Juara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juara
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara

Induk 1 / Tito Otal Atil 1 / Lapak 15 / 2,285 kg / Rp 1,5 Juta+Free Tiket Final
Induk 2 / Brandal Tua / Lapak 20 / 2,230 kg / Rp 1 Juta+Free Tiket Final
Induk 3 / Ki Bonny (Kombet) / Lapak 52 / 2,125 kg / Rp 750 Ribu+Tiket 75% Final
4 Induk Trbnyak / Brandal Tua / Lapak 20 / 3 Ekor / Rp 500 Ribu+Tiket 75% Final
5 Induk Terkecil / Aga Oji / Lapak 36 / 1,555 kg / Rp 350 Ribu+Tiket 75% Final
6 Total Lapak Kecil / Demol Black / Lapak 29 / 35 Ekor / Tiket 50% Final
7 Total Lapak Besar / Fhelip (Jak Angler) / Lapak 39 / 34 Ekor / Tiket 50% Final
8 Double Strike Pertama / Munir / Lapak 47 / Tiket 25% Final
9 Kupon Belanja / Heroy Melandry / Lapak 51/ Tiket 25% Final
10 Kupon Belanja / Fhelip (Jak Angler) / Lapak 60 / Tiket 25% Final
11 Kupon Belanja / Munir / Lapak 47 / Tiket 25% Final
12 Kupon Belanja / Mata Pancing / Lapak 25 / Tiket 25% Final

Foto saat proses penimbangan berat ikan yang
mendebarkan.
IRWAN
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B

ertepatan dengan acara Final Lomba
Tahunan IFT 2016, Final IFT Four
Strike (Galatama Emas), Final IFT
BigGame (Lomba Harian) dan Final IFT
Catfish (Galatama Patin) kali ini IFT juga
bertepatan menyambut ulang tahunnya
yang ke 13.
Rangkaian lomba Final yang pertama
adalah Lomba IFT Four Strike (Galatama
Ikan Mas) yang dilaksanakan di Kolam Telaga
Arwana, Cibubur. Kolam yang tepatnya
berlokasi di jalan Jambore RT 05/RW 06,
Harjamukti Cibubur, merupakan salah satu
kolam Galatama yang terkenal dengan tempat wisata keluarga yang berkonsep wisata
alam, edukasi dan permainan.
Tepatnya pada hari Minggu, 23 Oktober
2016 yang lalu kolam Telaga Arwana ramai
didatangi para peserta lomba final IFT
Four Strike yang diadakan oleh International Fishing Tackle (IFT) dengan tiket Rp
1.500.000,-/lapak. Final Lomba Galatama
ikan mas ini menyediakan lapak sebanyak
100, tiap lapaknya memakai 1 joran untuk 1
pemancing, dengan jumlah kedi rata-rata 2
orang/pemancing.
Lomba kali ini berlangsung dari jam 15.00
wib-jam 21.00 wib, Seperti biasa sebelum
lomba dimulai para peserta diminta untuk

MANCING BARENG DI

ULANG TAHUN IFT KE-13
Pemancingan Telaga Arwana - Cibubur
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melakukan daftar ulang terlebih dahulu dan
untuk mengambil souvenir lomba berupa
tas, kaos, topi, produk sponsor dari Maguro
dan Exori, beserta snack untuk pemancing
dan kedi.
Menjelang pukul 15.00 wib, acara berikutnya adalah pengundian no lapak peserta,
begitu aba-aba lomba dimulai peserta
langsung mengayunkan jorannya ketitik
yang dianggap strategis untuk mendapatkan
ikan induk. Lomba Final kali ini pihak IFT
menyediakan banyak hadiah dan doorprice, hadiah uang tunai total mencapai
Rp 80.000.000,- dan trophy, dan doorprice
berupa produk piranti pancing berupa
reel, joran, payung, tackle box, kacamata
Daftar Pemenang
No.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

Juara
Juara Sesi 1 (15.00-17.00)
Juara Sesi 2 (17.00-19.00)
Induk Terberat 1
Induk Terberat 2
Induk Terberat 3
Induk Terberat 4
Induk Terberat 5
Induk Terberat 6
Induk Merah Terberat
5 Kg Terbanyak

dari brand ternama Shimano, Maguro dan
Hinomiya untuk 10 orang pemenang ikan
lagu dan 10 orang pemenang quisioner.
Jalannya lomba Final kali ini, untuk
sesi pertama ini dimulai dari jam 15.0017.00 wib dengan berhak mendapatkan
hadiah uang tunai Rp 750.000 dari lapak 19
berhasil menggebrak dengan perolehan ikan
8.55 kg. Menjelang malam panitia membagikan makan malam kepada para peserta,
seketika itu ada salah satu peserta strike
ikan hasil tangkapan berat ikan 9 kg dari
lapak 83, malam semakin larut ikan-ikan
induk mulai banyak yang terangkat, tinggal
berapa menit lomba akan berakhir dari
lapak 25 berhasil landed ikan induk dengan
berat 9.45 kg. Panitia mengumumkan

Hadiah
Rp. 750.000 + Caddy 250rb
Rp. 750.000 + Caddy 250rb
Rp. 35.000.000 + Trophy
Rp. 17.000.000 + Trophy
Rp. 7.500.000 + Trophy
Rp. 4.500.000 + Trophy
Rp. 3.500.000 + Trophy
Rp. 2.500.000 + Trophy
Rp. 2.000.000 + Trophy
Rp. 2.000.000 + Trophy

bahwa lomba berakhir dan nama peserta
yang berhasil menjadi pemenangnya berhak
mendapatkan uang tunai puluhan juta
rupiah beserta trophy.
Sebelum penyerahan hadiah utama ke
semua Juara, terlebih dahulu di bagikan
hadiah untuk para juara pemenang doorprice lomba, serta serta sesi pemotongan
kue ulang tahun IFT yang dilakukan pihak
IFT bersama dengan para pemenang Final
Lomba IFT Four Strike ini.
Semoga ke depan IFT semakin dikenal
semua kalangan, sukses terus dalam acara
dan event-eventnya serta memberikan
manfaat yang terbaik untuk para Member
IFT khususnya dan dunia memancing pada
umumnya.lift

Nama
Neng Widia
Davina
Aden Sukabumi
Davina
Jendral Babon
Neng Widia
Kupu Kupu
Pancasona
Kiara
Telaga Metro

No Lapak
19		
83		
25		
83		
52		
19		
76		
26		
50		
53		

Berat ikan (kg)
8.55
9
9.45
9
8.65
8.55
8.4
8.35
7.45
58 Ekor
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WE ARE THE CHAMPIONS

MANCINGMANIA.COM

H

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

Ditiya Syar
Cover Story of The Month September-Oktober
2016

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

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

Kecamatan Nipah Panjang yang menjadi bagian wilayah Jambi, memiliki banyak
area pemancingan air tawar. Beragam jenis ikan yang sering dipancing oleh masyarakat di sini. Diantaranya ikan gabus, toman, lele, gurami dan beberapa jenis lainnya.
Kondisi daerah Nipah Panjang yang berada di daerah rawa-rawa yang banyak
ditumbuhi pohon nipah, ikan-ikan sangat suka bersembunyi di pohon-pohon nipah.
Maka tak heran jika area menjadi hunian banyak ikan-ikan air tawar, hal yang pasti
sangat disukai oleh para mania mancing.
Kegiatan memancing di Nipah Panjang yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, provinsi Jambi sudah menjadi hal sehari-hari, karena salah satu kegiatan anak-anak desa ini adalah menamancing. Mania mancing bernama Ditiya Syar
pun turut merasakan masa kecil dengan kegiatan memancing. Sejak masih di sekolah
dasar memancing adalah kegiatan yang disukainya.
Sempat vakum karena harus pindah ke kota setelah selesai SMA, namun kecintaannya pada dunia memancing membuatnya kembali menggeluti hobi yang satu ini
sekitar tahun 2007. Saat itu ia telah merantau untuk bekerja. Di perantauan ini ia
bertemu ayah angkat yang juga ternyata hobi memancing.
Ditiya Syar kini bergabung di salah satu komunitas memancing di daerah Jambi
yaitu JAMBI SPORT FISHING, sangat menyukai memancing di spot fresh water, seperti
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sungai rawa, danau, atau pun bekas galian menjadi tempatnya untuk menyalurkan
hobi memancing. Jarak tempuh yang tidak terjalu jauh, membuatnya bisa pergi
memancing kapan pun ada waktu luang tanpa persiapan yang berlebih.
Saat ini ia sering memancing ke bekas galian yang letaknya di Desa Kemingking
Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan menerapkan teknik casting, berbekalkan
piranti Baitcasting Tackle, umpan Jump Frog, Spinner Bait, Soft Frog, Vibra Lure,
WTD, Minnow, dan Skiter Pop, aksi casting siap dilakukannya walau terkadang ada
juga kendala yang sering terjadi saat sedang trip memancing yaitu kondisi jalan yang
licin setelah hujan, kondisi spot yang tidak bisa diakses apabila mulai banjir.
Ditiya tidak menikmati sendiri hobi memancingnya, beberapa kali beliau mengajak
anak dan istrinya. Rupaya ingin menularkan kegiatan masa kecilnya kepada sang
anak. Melatih kesabaran, ketekunan dan mau berusaha dapat dipetik melalui kegiatan memancing ini. Selain itu harus cermat dalam pengenalan spot mancing. Niscaya
hasil yang didapatkan akan terasa nikmat dibandingkan dengan hasil yang kita dapat
kan secara mudah dan instan. Hal positif ini pun dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari.
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Ardiansya
Best Story of The Month September-Oktober 2016

Ini adalah kali kedua bagi Ardiansya menang dalam program We Are The
Champion, kategori “Best Posting”. Angler yang biasanya memancing di laut dan
muara, adalah salah satu anggota dari komunitas Jetz Angler ini sudah mengenal
dunia memancing sejak umur 8 tahun. Teknik mancing jigging adalah teknik yang
sering ia terapkan di setiap trip mancingnya. Metal jig pastinya menjadi piranti
yang tidak boleh ketinggalan.
Di dalam komunitas Jetz Angler yang merupakan sekumpulan para mania yang
berasal dari pulau Sulawesi tepatnya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Ardiansya bersama rekan yang lain cukup sering mengadakan trip, paling tidak Jetz
Angler melakukan trip 4-6 kali dalam sebulan. Komunitas yang terbentuk sejak
tahun 2013 mempunyai arti yang unik dibalik nama Jetz, yang artinya adalah
pemancing yang selalu ceria dan gembira. Meskipun boncos tetap semangat dan
tersenyum. Inspirasi nama tersebut diperoleh ketika mereka sudah satu hati
membentuk klub ini yang berdasarkan rasa persaudaraan. Fadli, Rey, Riko, Amran,
Anca, Ambang, Ari, Rey, Ferry, Boby, Budi, Didit dan Daniel adalah para mania
mancing yang berperan di dalam berdirinya komunitas ini.
Saat ini yang aktif di dalam komunitas Jetz Angler adalah 13 orang. Apabila
akan trip mancing biasanya mereka berkumpul di warung kopi HJ Anto Trioing,
tempat ini sudah menjadi base camp untuk membicarakan dan koordinasi mengenai rencana trip yang akan dilakukan.
Walaupun sudah sering melakukan trip ke laut ataupun muara, Jetz Angler
tetap memperhatikan kondisi cuaca yang terjadi. Apabila kondisi laut kurang
bersahabat biasanya mereka hanya trip di muara saja. Keamanan dan keselamatan tetap yang utama.
Trip mancing yang sudah pernah Jetz Angler jelajahi diantaranya spot Kolaka
Utara, Bali, Makassar dan seluruh pelosok tanah air. Ikan yang jadi target mereka
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umumnya ikan-ikan monster yang terkenal.
Rata-rata anggota komunita Jetz Angler sudah berkeluarga, dan ternyata banyak
juga yang mengajak keluarga mereka ikut trip mancing bersama-sama. Jika akan
mancing biasanya mereka memilih setiap hari Jumat hingga Minggu. Acara kekeluargaan yang pasti makin mepererat kebersamaan.
Apabila para mania dari luar kota ingin mancing di daerah Sulawesi Tenggara
potensi perikanannya sangat ini baik. Saat ini kondisi cuaca tidak menentu terkadang teduh terkadang bergejolak, tetap perhatikan keselamatan.
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Husni
Best Selfie of The Month September-Oktober 2016

Pemancing yang satu ini sudah banyak berkontribusi di mancingmania.com. Beliau
bergabung di salah satu komunitas mancing yaitu Rucah Mania dari Kota Semarang
yang belum lama ini Rucah Mania bersama belasan komunitas mancing lainnya
berpartisipasi dalam acara festival mancing bareng sambil beramal yang digagas oleh
Paseduluran Pemancing Semarang (PPS).
Event tersebut merupakan event yang keempat kalinya diadakan dan disponsori
oleh pengusaha lokal dari kota Semarang. Ketika event tersebut berlangsung hujan
lebat yang datang tiba-tiba tidak menyurutkan semangat para peserta. Rucah Mania
dan komunitas mancing lainnya tetap gigih mengikuti acara sampai tuntas.
Selesai memancing, hasil tangkapan ikan para peserta dikumpulkan. Rucah Mania
dan komunitas mancing lainnya melanjutkan perjalanan ke salah satu panti asuhan
yang berada dikota Demak. Di panti asuhan ini para komunitas mancing memberikan
sumbangan berupa ikan hasil tangkapan yang telah dikumpulkan dan juga berupa
sembako.
Tanggapan dari para anggota Rucah Mania mengenai acara tersebut sangat mendukung setiap kegiatan yang diadakan Paseduluran Pemancing Semarang (PPS), serta
menjaga tali silaturahmi antar para komunitas mancing dan juga saling menjaga
kelestarian laut dan seisinya.
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P

KONTES PIRANTI JADUL

MODIF KEREN IDE KREATIF
Jakarta

ameran IFTE (Indonesia Fishing
Tackle Exhibition 2016) sudah
berlalu satu bulan lebih, namun
masih menyisakan cerita yang menarik di
dalamnya. Salah satunya adalah kegiatan
menarik yang baru pertama kali diadakan
di dalam IFTE. Kegiatan bertajuk Fun
Contest ini cukup menarik minat beberapa orang peserta yang memiliki Piranti
Jadoel (piranti hasil produksi sebelum
tahun 2000), Piranti Modif Keren atau
pun Piranti yang merupakan Ide Kreatif
mereka.
Peserta yang berasal dari Jakarta dan
luar kota ini membawa piranti yang
dilombakan untuk dipajang selama 4
hari IFTE berlangsung. Pengunjung dapat
melihat keunikan dari tiap-tiap piranti
tersebut, sehingga menambah lagi ide dan
wawasan bagi para mania mancing.
Adapun tujuan diadakannya Fun Contest
ini, panitia mencoba menginventarisir,
memperkenalkan dan mengapresiasi
secara layak produk-produk JADOEL yang
bernilai, serta dapat pula menjadi tempat
kumpul dan saling kenal antar sesama
penikmat produk JADOEL, dan syukursyukur bisa terbentuk komunitas dan
juga membuka kesempatan bagi produk
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JADOEL untuk berpindah tangan melalui
proses lelang.
Hal menarik lainnya yang menjadi tujuan Fun Contest adalah melalui kategori
kedua yaitu MODIF KEREN. Pada kategori
ini panitia mencoba mengapresiasikan
produk yang dimodifikasi sehingga tampil
keren dan juga membuat fungsi dari
produk tersebut menjadi lebih optimal,
sesuai dengan penggunaan yang bisa dikategorikan sebagai karya seni. Produk yang
telah dimodifikasi ini menjadi produk satu-satunya yang ada di pasar, sehingga ada
kesempatan bagi pemilik produk modifikasi
ini untuk menjual produk modifnya dengan
cara dilelang. Tidak menutup kemungkinan
pula jika produk hasil modifikasi tersebut
dibuat kontinu dengan jumlah terbatas
dapat diperkenalkan di event pameran
internasional seperti di China Fish (Beijing) atau pun EFTTEX (pameran di Eropa)
jika memenuhi syarat dan ketentuan.
Pada kategori yang ke-3 yaitu IDE KREATIF, panitia mencoba memberi ide original
alat pancing maupun peralatan yang
bisa membantu dengan prototype, serta
menumbuhkan minat untuk berkreatif.
Dari ide kreatif tersebut itulah kita bisa
menghasilkan karya yang bisa kita per-

kenalkan dan juga bisa bersaing dengan
produk dari mancanegara.
Jenis-jenis piranti berupa Reel,
Joran, Asesoris yang ikut Fun Contest
dinilai oleh 7 orang juri yang terdiri
dari Bpk. Ahmadi Porcasi, Bpk. Hariwanli (ARP), Bpk. Slamet (Dunia Pancing),
Bpk. Junaidi Wong (Sumber Mulia),
Bpk. Rivai Susanto (Relix Nusantara)

Beberapa foto piranti mancing jadul yang di
modifikasi.
MM
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dan Bpk. Amin Maulani (mediapancing.
com) serta juri tamu dari Singapura,
Mr. Takashi Tan. Ketujuh orang juri ini
memberi penilaian setiap produk kandidat, berdasarkan beberapa ketentuan
kriteria yang telah ditentukan.
Hadiah uang tunai jutaan rupiah dan
1 set produk piranti pancing dari untuk
juara pertama dan kedua, serta 1 set
produk piranti pancing untuk juara
ketiga beserta piagam di tiap-tiap kategori disiapkan panitia IFTE yang disponsori oleh Relix Nusantara. Pengumuman
pemenang Fun Contest yang diadakan
pada hari terakhir kegiatan IFTE 2016
ini mengundang perhatian pengunjung.
Panggung IFTE semakin seru dan meriah
ketika lelang berlangsung. Produk Modif
Keren joran yang dimodif oleh Steven
Kurniawan berhasil terjual dengan
harga Rp. 12 juta.
Selamat bagi para pemenang, semoga
kegiatan Fun Contest ini akan diadakan
lagi di IFTE 2017 dan menjadi kesempatan bagi para mania mancing untuk
mengembangkan ide dan kreasinya
melalui piranti mancing yang mereka
miliki.lmm
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SIMPUL

S

impul ini dibuat untuk mengikatkan mata kail, swivel, ataupun lure ke monofilament leader yang berukuran besar. Oleh karena
itu, jangan merusak senar pada saat mengencangkan simpul. Berikut ini langkahnya:

3.

2.

1.

1. Masukan ujung senar leader melewati
lubang mata kail. Bentuk 2 lingkaran,
lingkaran kecil di dalam, dan lingkaran
besar di luarnya seperti pada gambar.

4.

4. Buatlah lilitan sambil memasukkan
mata kail ke dalamnya, seperti pada
gambar.

2. Tahan dengan menggunakan
tangan kiri.

3. Sekarang, putar sedikit keatas agar kita
mudah untuk mengikatnya.

6.
5.

6. Jika sudah
selesai, pasti
bentuknya akan
sama dengan
gambar.

7.
5. Buat lebih dari 5 pelintiran.

NAIL KNOT WITH LOOP
UMPAN BISA BERGERAK BEBAS

7. Lalu, kencangkan simpul dengan
menarik ujung senar dengan ati-hati.
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UMPAN PELET TONGKOL AROMA PANDAN

A

pa jadi jika pelet tongkol digabungkan dengan daun pandan, pastinya ada aroma wangi dari daun pandan tersebut,
karena daun pandan mempunyai ciri khas dari aromanya yang akan membuat ikan menjadi tergiur untuk makannya.
Umpan ini dibuat untuk mancing harian ikan mas.

Bahan - bahannya :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pelet Tongkol
Daun Pandan
Kinoy		
Ikan Tongkol
Pa ikin
Kroto		

:
:
:
:
:
:

1 bungkus
2 helai
1 bungkus
50 gram
1/2 bungkus
Secukupnya

Cara pembuatannya :
1. Daun pandan direbus hingga tercium aromanya
2. Ikan tongkol diambil dagingnya dan di blender hingga
menjadi halus.
3. Pelet tongkol, kinoy, diaduk menjadi satu adonan
4. Setelah rata adonan diatas masukkan air daun pandan,
daging ikan tongkol yang sudah di blender lalu aduk hingga
rata.
5. Adonan yang telah rata masukkan kembali paikin bersama
kroto agar tidak mudah lengket dan mudah untuk dibentuk.
6. Adonan siap digunakan untuk mancing.lghani
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TIPS MANCING ESCOLAR

ALA OM AMIN MAULANI

M

ancing Escolar (oil fish) bisa mengunakan teknik bottom (dasaran)
atau jigging. Untuk umpan yang
biasa dipakai untuk memancing Escolar
dengan teknik dasaran antara lain umpan
tongkol atau memakai anakan barrakota,
atau bisa juga menggunakan irisan daging
barrakota karena ikan di air dalam yang
gelap lebih mengandalkan penciumannya,
jadi ikan yang memiliki bau amis yang
cukup kuat sangat cocok di jadikan umpan
untuk memancing ikan ini.
Untuk rangkaian biasanya menggunakan
neklin 7x7 dengan 150-200 lbs dengan
panjang 1 meter atau lebih. Kail ukuran 11
yang biasa dipakai untuk jigging, bisa digunakan 2-4 kail sekaligus, bisa juga menggunakan treble hook 5/0 yang masing-masing
mata kail trebel di pasangkan tongkol
yang cukup di tancapkan di rahang sampai
tembus ke kepala tongkol.
Untuk rangkaian menggunakan singgle
hook mirip seperti rangkaian mancing

tenggiri babon yang memakai 2-4 mata
kail, umpan bisa memakai satu tongkol
dengan cara tiap kail di tancapkan mulai
dari mulut hingga ekor ikan tongkol.
Sesuaikan panjang rangkaian kail dengan panjang ikan tongkol yang menjadi
umpan, atau bisa juga tiap single hook
diberi satu umpan tongkol jika umpan
tongkol berukuran agak kecil.
Untuk teknik jigging gunakan metal jig
yang full fosfor (GID) biasanya memakai
metal jig berbentuk squid 300-600 gr
tergantung arus. Dari shock leader ke
metal jig sambung neklin dengan panjang
1-1,5m 150-250 lbs (tergantung panjang
jig yang digunakan), di bawah metal
jig diberi hook yang dirangkai dengan
beberapa split ring mirip seperti rantai
(jumlah split ring tergantung selera) agar
lebih fleksibel dan bisa sebagai pengganti
neklin (contoh gambar di atas).
Selain menggunakan teknik di atas, bisa
juga metal jig (full GID) di bagian kepala
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jig diberi rangkaian neklin dengan umpan
tongkol, dengan cara di gantung kira-kira
10m dari dasar atau diretrieve pelan
pelan (mirip slow jig) kira-kira setelah
naik 10m dari dasar diturunkan lagi begitu
seterusnya.
Karakter ikan Escolar sendiri tergolong
sangat rakus dengan karakter makan yang
agak berbeda, terasa lebih mirip ikan
kecil, Escolar menyambar umpan dengan
cara di sedot kemudian di kunyah dan di
muntahkan lagi untuk sekedar melumpuhkan mangsa baru kemudian memakannya.
Saat Escolar mulai menyambar umpan
kita, jangan buru buru di sentak biarkan sampai ikan ini mulai membawa
lari umpan dengan terasa berat seperti
tersangkut sampah baru kemudian kita
pompa dengan stabil, ikan ini biasanya
tidak akan melawan saat di pompa dari
dasar, tapi saat mulai melihat cahaya
bersiap-siaplah untuk pertarungan yang
sesungguhnya, ikan ini akan berontak
sejadi jadinya yang akan membuat kita
kalang kabut jika size-nya cukup besar.
Yang perlu di perhatikan untuk memancing
Escolar adalah setting drag, jika drag kita
terlalu ekstrim malah akan membuat mulut
Escolar robek dan ikan lepas atau mocel.

Untuk teknik dasaran, gantung umpan
kita 5-10m dari dasar jika beberapa
saat tidak juga di sambar ulur lagi agar
umpan kita bisa menjangkau area yang
lebih jauh lagi karna terbawa arus, jadi
tidak harus terus menunggu escolar
datang menyambar umpan, tapi umpan
kita yang mencari dimana escolar tersebut berada.lwww.mediapancing.com

Metal jig diberi hook yang dirangkai dengan
beberapa split ring mirip seperti rantai.
MEDIA PANCING
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MINI FISH GRIP MAGURO (Rp. 140.000)
Inilah alat mengangkat ikan yang dikeluarkan Maguro dengan spesifikasinya antara lain: berbahan stainless
steel, dimensi diameter: 13 x 3.5 cm, tersedia 2 varian warna: merah dan biru.

REEL BC KAMIKAZE BOWFIN (Rp. 900.000)
Kamikaze memperkenalkan reel yang khusus dibuat bagi pemancing yang menyukai
mancing dengan tehnik casting, reel ini terdiri dari beberapa spesifikasi diantaranya:
rigid one piece aluminum frame, precisely maschined brass gear, magnetic control
brake system, right and left handle two version.
Model Number

Line Capacity		

Bearing

Gear Ratio Max Drag

Weight (mm/m)

BC Bowfin

0.30/105, 0.33/90, 0.37/75

11+1

6.2 : 1

220gr

4

ALPINE CRYSTAL DAN ALPINE ACTION (Rp. 100.000)
Kali ini produsen Alpine memperkenalkan produk barunya berupa joran
yang dibuat khusus untuk pemancing sungai dan kolam, dengan beberapa
kriteria diantaranya Solid rod 2 section with screw joint, transparent color,
for river and pond fishing.
Model Number

No. Section

Size / cm

Alpine Crystal

2

120, 135, 150

Alpine Action

2

120, 135, 150

SHIMANO BANTAM (Rp. 5.800.000 - Rp. 6.250.000)
Shimano mengeluarkan rod terbarunya yang terdiri dari 2 macam salah satunya ada yang
tidak sambung maupun yang sambung 2 yang khusus dibuat dengan type spinning dengan
beberapa kategori antara lain: Bantam Carbon Type, Carbon Blank, Reel Seat.
Model Number

Length (M)

No.Of Section

Weight (g) PE No

Type

2610ML

2.08

1

4 - 12

Max 1,2

Spinning

274M

2.24

2

5 - 18

Max 1,5

Spinning
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JORAN MAGURO CARNIVORE SE (Rp. 950.000 – Rp. 990.000)
Maguro memperkenalkan produk terbarunya berupa joran spinning yang bisa digunakan
untuk mancing laut, kolam, rawa-rawa, sungai yang terdiri dari: X- Power-Spiral carbon tape,
Featuring Fuji Alconite Guide, 2 Section, Reel seat Fuji DPS, Busa Eva, Tersedia 2 ukuran:
180 & 165.
Model

Lenght

Action

Guides

Line

Lure

MCS2-165M

1.65 M

Medium

7

8 – 16 Lbs

4 – 18 gr

MCS2-180M

1.80 M

Medium

7

8 – 16 Lbs

4 – 18 gr

PENN FIERCE II SPINNING (Rp. 1.000.000 - Rp. 1.300.000)
Reel keluaran produsen Penn ini begitu ringan dan bisa dibawa kemana-mana saat akan
melakukan perjalanan bersama teman atau pun keluarga dikolam, sungai ataupun rawa-rawa,
reel spinning ini ada beberapa spesifikasi diantaranya: full metal body and side plate keep
precise gear aligment under heavy loads, instant anti reverse bearing, heavy duty aluminum
bail wire, superline spool, line capacity rings.
Model Number

Size

Mono Capacity

Bearing

Gear Ratio

FRC II

1000,2000,2500,3000

275/2,135/4,105/6

5

5.2 : 1

SHIMANO COLTSNIPER TG VERSATE (Rp. 190.000 - Rp. 225.000)
Merupakan umpan metal jig yang cocok digunakan saat casting dilengkapi
dengan aksi berenang yang baik karena berbahan komposit tungsten.
Model Number

Weight/Length

Colors

JM-404P

409/75mm

43T, 44T, 45T, 46T, 47T, 48T

JM-406P

609/88mm

43T, 44T, 45T, 46T, 47T, 48T
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LUBUK

D

estinasi terakhir tim Relix Nusantara tiba di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Westlake Resort
menjadi tempat singgah sementara
personil tim Relix Nusantara selama di
kota Jogjakarta.
Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan singgah di Westlake, tim Relix Nusantara menjajal kolam pemancingan di
Westlake Resto. Kolam yang luas dengan
banyak saung makan menjadi tempat
yang nyaman untuk fun fishing.
Malam hari sesampainya tim Relix
Nusantara, mereka langsung siapkan
piranti pancing dan mulai menggoda si
penghuni kolam pemancingan Westlake.
Dengan umpan roti, tempe goreng, dan
pelet, mereka berhasil menaikkan ikan
nila, red devil, dan ikan bawal.
Selama singgah di Westlake, banyak
para mania mancing Jogja yang ikut
merapat. Sambil sharing masalah piranti
pancing, mereka juga asik merasakan
tarikan si ikan bawal.
Ingin menaikkan ikan lain, para mania
mancing Jogja ada yang menerapkan
teknik casting. Namun sayang, bukan
ikan toman yang didapat, melainkan ikan
peacock bass yang berhasil dinaikkan.

MANCING BAWAL BARENG

TIM RELIX NUSANTARA
Jogjakarta
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Dihari terakhir memancing, MM
berkesempatan memancing seharian
penuh dengan Mr.Tani, karena kebetulan
sebagian tim Relix Nusantara dan mania
mancing Jogja berangkat ke laut untuk
menjajal spot Wedi Ombo.
Berkali-kali Mr. Tani mencoba casting,
alih-alih ingin menarik perhatian si ikan
berkepala ular. Tapi sayangnya malah
tidak mendapatkan apa-apa. Tempe
goreng menjadi alternatif selanjutnya.
Meskipun sudah berkali-kali merasakan
sensasi tarikan si ikan bawal, Mr. Tani
masih tetap menikmati kuatnya tarikan
si ikan bawal ini.
Menurut pihak manajemen Westlake,
terdapat ikan arapaima di dalam kolam
tersebut. Tetapi sayang sekali MM tidak
dapat melihat keberadaannya. Kolam
pemancingan Westlake menjadi tempat
yang sangat cocok bagi Anda yang ingin
memancing bersama keluarga.lmm

Westlake Resto Jogja
Jalan Ringroad Barat, Trihanggo, Gamping
Sleman.
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KOLOM MEDIA PANCING

K

onstruksi joran terdiri dari sekumpulan serat serat carbon atau serat
glass yang disatukan dengan resin
epoxy.

Joran carbon
Konstruksi serat carbon disusun rapi
dengan posisi lurus sejajar dan disatukan
dengan perekat epoxy sehingga membentuk kekuatan pada joran. Mirip seperti
sapu lidi, Begitulah kira-kira gambaran
besar analogi pembuatan blank joran dari
serat carbon.
Joran dari serat carbon terkenal
kuat memiliki lifting power yang cukup
bagus, dan lebih ringan, serat carbon
tidak selentur joran dari bahan fiber dan
cenderung bisa patah saat ditekuk melebihi sudut 45 derajat. Kekurangannya,
seratnya kemungkinan bisa hancur saat
terjadi benturan keras dan harganya pun
relatif mahal.
Joran Fiber
Kontruksi Serat fiber dianyam menyerupai tikar dan diberi resin sebagai pelekat.
Serat glass (fiber) terkenal kelenturannya
dan mempunyai ketahanan yang baik.
Hingga ada joran dari bahan serat fiber

yang tidak patah saat di tekuk hingga
mendekati 360 derajat (batang joran
menyentuh ujung joran). Selain itu joran
dari bahan fiber seratnya tidak mudah
hancur ketika jatuh atau terbentur. Kekurangannya joran dari bahan fiber relatif
berat sehingga kurang nyaman di pakai
karena akan mudah lelah.
Itulah gambaran dari kedua jenis joran,
sedangkan joran yang menjadi trend saat
ini dan diburu oleh para mania mancing
yaitu joran yang ringan tapi memiliki daya
tahan tinggi dengan lifting power yang
cukup bagus. Hal ini tidak mudah didapat
dan harganya pun relatif sangat mahal.
Bagi para produsen alat pancing terutama Joran, akan menjadi suatu seni dalam
memadukan serat carbon dan serat glass
mulai dari besarnya mould untuk menghasilkan joran yang ideal, ideal sendiri akan
sangat subyektif tergantung jenis teknik
atau ikan yang menjadi target.
Misalnya : Joran untuk casting di spot
yang banyak rintangan akan sangat

berbeda dengan casting ditempat terbuka
begitu juga yang berhungan dengan teknik
baik murni casting atau yang beraliran
hardcore. Begitu juga joran untuk fight
dengan ikan GT yang memiliki tenaga kuat
dengan durasi waktu fight tidak terlalu
lama akan sangat berbeda dengan design
joran untuk target ikan yang memiliki
tenaga kuat dengan durasi fight yang
cukup lama seperti yellowfin tuna.

KONSTRUKSI DAN JENIS

BAHAN PEMBUATAN JORAN
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#TRENDING TOPIC

MEMBUAT PERANGKAP UDANG

DENGAN BOTOL BEKAS

MANCINGMANIACOM - Banyak cara
bagi para mania untuk menyalurkan hobi
memancing. Selain menggunakan piranti
pancing andalan ternyata ada pula barang
limbah botol plastik kemasan air mineral
yang dapat dijadikan sebagai alat untuk

memancing. Memancing udang air tawar
dengan menggunakan botol air mineral
bekas, bukan menjadi rahasia umum
bagi para mania pecinta mancing liar air
tawar.
Sebelumnya Anda cukup mempersiapkan
botol air mineral, pisau atau kater dan
tali nylon atau benang lainnya. Setelah
bahan yang dibutuhkan telah siap, langkah selanjutnya ialah memotong botol air
mineral pada ¼ bagian atas pada botol.
Pasang kembali sisa potongan atas botol
secara terbalik hingga moncong botol
masuk kedalam body botol.
Langkah selanjutnya ialah, dengan
memberikan ventilasi untuk jalannya
air. Cara membuatnya dengan membolongkan botol pada bagian bodynya dan
permukaan samping bawah botol. Untuk
membolongkan botol tersebut jangan terlalu besar, jika kebesaran dikhawatirkan
udang akan keluar dari lubang tersebut.
Anda dapat mengira-ngira seberapa
besar nantinya udang yang anda dapat,

untuk menyesuaikan pula besar diameter
ventilasi botol. Terakhir, anda memasang
tali. Pasang tali pada sisi kanan dan kiri
botol tepat dimana anda memotong botol.
Perangkap udang dengan bahan sederhana
siap untuk dipergunakan.
Sebagai daya Tarik udang agar mau
masuk kedalam botol tentu diperlukan
umpan. Untuk umpan anda dapat mempergunakan terasi. Agar hemat, potong
menjadi dua bagian terasi untuk dijadikan
umpan. Atau anda juga bisa mencampurkan terasi dengan sedikit nasi. Cara menggunakan perangkap ini juga sederhana.
Anda tinggal melempar pada spot
tujuan hingga botol terendam sempurna
lalu ikat tali atau sangkutan tali yang
sudah dibuat pada akar pohon yang ada.
Atau anda membuat cagak sendiri untuk
mengaitkan atau menggantung tali botol
tersebut. Sesekali dalam 10 menit anda
dapatmengontrol perangkap yang anda
buat.
Jika ada udangnya anda tinggal mengambil dan cemplungkan kembali botolnya. Untuk mancari titik spot agar sukses
menjaring udang, pilihlah lokasi yang
tidak terlalu dalam dan banyak ditumbuhi
tanaman air.lmm
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PERNIK

BELUT BERMULUT BESAR,
BELUT PELIKAN

M

ulut yang lebar menjadi ciri khas spesies belut yang satu
ini. Kantung mulut yang menyerupai burung pelikan
membuatnya dinamai belut pelikan. Belut pelikan jarang
dilihat oleh manusia, karena mereka hidup di perairan laut dalam.
Memiliki ekor yang panjang, burung pelikan sering naik kedaratan karena ekornya terlilit oleh jaring nelayan. Meskipun penelitian menunjukkan mereka sering memakan hewan laut kecil, tetapi kemampuan perut yang bisa membesar memungkinkan hewan
laut yang lebih besar untuk bisa disantap olehnya.linternet

SHIMANO COACHING CLINIC

P

rodusen piranti pancing ternama Shimano mengadakan
coaching clinic mengenai casting dipelataran parkir Aneka
Raya Pancing. Coaching clinic dibawakan langsung oleh Mr
Jeffery Chan dan Mr Shafie yang merupakan perwakilan Shimano
Malaysia.
Mereka berbagi pengetahuan mengenai piranti pancing yang
digunakan saat casting, cara menggulung senar agar tidak kusut
saat casting, belajar melempar jauh dengan tepat ke sasaran,
serta ada juga sesi tanya jawab dengan para customer. Acara
ini bertujuan untuk berbagi ilmu mancing casting kepada para
mania mancing.lmm
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RAGAM
Pemandu Mancing

BINUANGEUN

TANJUNG PASIR

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

PLTU ANCOL
l
l
l

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

MUARA BARU
l

Ocim : 0878 8131 4960

Info Klub Mancing
1. Kamifc, Jl. Lodan Raya Ancol Komp. Lodan Center Blok

Km. Jagat dan Surya 2 : Uus 0852 1939 2944

PANARUKAN SITU BONDO
l

Pak To: 0852 5765 9860

BANDAR LAMPUNG
l

Km Berdikari: Johan 0812 726 5522

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK
l

Belanting Fishing : 0821 4449 3081

PAPUA - BIAK
l

Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

Info Lomba Mancing
1. Shimano Open House Bali, Minggu 27 November
2016, Ibis Hotel Styles - Ruang Plumeria, Jl. Teuku
Umar 183 Denpasar, Bali. Mulai dari Jam 10.00 17.00 Wib, Terbuka untuk umum

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.

2. Kopdar Castinger Se Indonesia 2016, Sabtu
dan Minggu 26 - 27 November 2016, Situ Cipule,
Ciampel, Karawang - Jawa Barat, Biaya Pendaftaran : Untuk Battle Cup Rp. 50.000,-/tim, Casting
Perorangan Rp. 100.000/peserta. Hubungi : Baban
Dandi 0858 1393 7275, Setiyadi Tedy 0856 8821 926,
Arisona Dwiyanto 0812 8750 1791, Made Hermawan
0856 1112 831
3. Mustad Fishing Tournament di Pulau Biawak,
tanggal 3 - 4 Desember 2016, biaya pendaftaran
Rp. 2.000.000,-/team (maksimal 4 peserta). Info
pendaftaran Jack Jaja 0821 2706 4145, Mas Jun
0857 8193 8500

Info Kolam Pemancingan
INFO FAMILY FISHING
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.anekarayapancing.com
www.kaizen-fishingproducts.com
www.maguro-fishingproducts.com
www.indonesiamemancing.com
www.duniapancingindonesia.com
www.okepancing.co.id
www.pancingbersama.com

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING
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ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

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

BINJAI PANCING CLUB

SATU HATI SATU TUJUAN

Langkat - Sumatera Utara

“

Satu joran sejuta sahabat”, demikian
kalimat yang tepat ketika Minggu,
23 Oktober 2016 yang lalu, Group
Facebooker Binjai Pancing Club (BPC),
sukses melaksanakan event rutin yang IV,
bertajuk “KARANG GADING THE BEST”-

KGB di desa Karang Gading Kabupaten
Langkat Sumatera Utara.
Event KGB diikuti 64 orang peserta,
diberangkatkan dari sekretariat BPC di
kota Binjai menuju desa Karang Gading
dengan mengerahkan 10 unit kendaraan

roda 4 dan menggunakan 16 unit boat
dengan masing-masing 4 orang peserta per
1 unit boat menuju spot masing-masing,
di Paloh yang berhutan mangrove perairan
Karang Gading.
Setelah menempuh 2 jam diperjalanan
dari Binjai Sumatera Utara pukul 05.00
Wib, tepat pukul 07.00 Wib rombongan
peserta tiba dengan selamat di dermaga
Karang Gading, perjalanan yang penuh
kesan dinikmati peserta yang kebanyakan baru pertama kali menjajaki daerah
bermangrove yang asri ini.
Panitia mengadakan seremonial acara
pembukaan sekitar 1 jam, ketua panitia
KGB, Er Nasution menyampaikan tehnis
pelaksanaan event KGB yang kebetulan
melombakan beberapa kategori lomba
mancing, ketua umum BPC Suhandono
dalam sambutannya memberikan ucapan selamat datang kepada peserta dan
memberikan pesan, agar peserta mentaati peraturan dan menjaga kelestarian
perairan Karang Gading, dengan cara tidak
membuang sampah ke dalam laut, namun
membuang sampah pada tempat sampah
yang telah disediakan oleh panitia di boat
masing-masing. Mengakhiri sambutannya,
beliau mengucapkan “Selamat memancing,
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WARTA CLUB
selamat bersahabat”, dan mengucapkan
yel..yel...yang disambut aplaus dari para
peserta.
Kelihatan suasana begitu meriah, dan
para peserta juga dengan hangat saling
bercengkrama sesama penghobi mancing,
yang selama ini hanya berkomunikasi lewat
facebook, tapi di event KGB ini, mereka
ketemu dan bertatap muka langsung. Hal
inilah yang menjadi poin KGB menjadi meriah dan asyik. Persahabatan yang hangat
ini berlanjut di spot mancing, sebab mereka
berbaur di dalam regu dalam satu boat,
sengaja panitia mengacak bangku dalam
boat agar saling kenal satu dengan yang
lainnya, yang dulunya asing kini menjadi
akrab, merasa bersaudara dan poin lain dari
event KGB ini, para peserta saling membaur
satu dengan yang lain, tidak membedakan
status sosial, Agama dan jabatan,..semua
sama berteman sesama penghobi mancing.
Sungguh proses persahabatan yang luar
biasa.
Tepat pukul 08.00 WIB para peserta
meninggalkan dermaga Karang Gading,
menuju spot dimana mereka suka. Para
peserta bebas melakukan kegiatan mancing hingga sore pukul 17.00 WIB, di sepanjang perairan Karang Gading terlihat hilir

mudik boat para peserta, semangat dan
kegembiraan terus berlangsung, kebetulan
cuaca tidak begitu panas, sehingga membuat para peserta menjadi lebih betah di
atas boat yang tidak mempunyai kap atas
sebagai pelindung panas.
Pada pukul 17.00 WIB, para peserta kembali ke dermaga Karang Gading, wajahwajah keletihan nampak jelas tergambar
di wajah mereka, namun candaan dan

Salah satu event yang diselenggarakan BPC
bersama Exori.
SYAMSUL
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Salah satu event yang diselenggarakan BPC
bersama Exori.
SYAMSUL

tingkah laku masih menggambarkan kesenangan. Ada yang sukses, ada yang boncos,
serta ada yang enjoy aja,.. namun secara
umum para peserta berhasil strike...!!,
informasi yang diberikan ketua panitia.
”Sukses, rata-rata strike”, ujarnya kepada
penulis.
Kegiatan berikutnya panitia melalui
juri yang telah ditunjuk, melaksanakan
penilaian dengan menimbang ikan yang di
lombakan, dari hasil penilaian ini dinyatakan sebagai pemenang lomba adalah :
Kategori I, jenis ikan Tengar terberat:
Sdr. Ali Pelawi (boat 04) mendapatkan
hadiah 1 buah joran. Kategori II, jenis ikan
Senangin terberat: Sdr. Rajali Damanik
(boat 08) mendapatkan hadiah 1 buah

joran. Kategori III, Gurapo terberat: Sdr.
Anta (boat 08) mendapatkan hadiah 1
buah joran. Kategori IV, Ikan terbanyak:
Sdr. Rajali Damanik (boat 08) mendapatkan hadiah 1 buah reel. Kategori V, Ikan
Sembilang terberat: Sdr. Udin (boat 16)
mendapatkan hadiah satu unit panggangan
ikan. Kategori VI, Ikan Tuka-tuka terberat:
Sdr. Ilham (boat 08) mendapatkan hadiah
satu buah tas pancing cantik.
Tentunya suatu kepuasan bagi para
peserta yang memenangkan perlombaan,
sekalipun perlombaan ini bukan tujuan
utama. Ketua panitia mengatakan dalam
sambutan di acara penutupan event KGB,
“Bahwa Memancing adalah hobi yang positip, dan nggak dapat ikan tidak mengapa.
Jika dapat ikan adalah bonus”, ujarnya.
Akhirnya event KGB di tutup oleh Ketua
Panitia dengan membacakan tema event
IV, KGB yaitu : ”Dengan event IV BPC
Karang Gading The Best-KGB, Mari Kita
Jalin Kebersamaan, dengan Jiwa Satu
Hati, Satu Tujuan, dalam Mengembangkan
Lembaga Binjai Pancing Club, dan Mari
Kita Lestarikan Ekosistem Mangrove Karang
Gading Adalah Layak Bagi Pemancing”.
lsyamsoel basri
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