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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,
Setelah musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan beberapa daerah mengalami musibah kekeringan dan kebakaran yang 

menimpa kepulauan Sumatera dan Kalimantan. Mengakibatkan ratusan ribu manusia baik dewasa, lanjut usia, ataupun anak-anak menga-
lami ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Berbondong-bondong kaum muslim mengadakan sholat istisqa meminta kepada Allah SWT untuk 
diturunkan hujan, doa-doa kaum muslim pun terkabulkan hujan mulai turun di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kebakaranpun mulai reda, 
mereka yang mengalami musibah kembali menghirup udara segar. Disebagian wilayah Indonesia sudah mulai turun hujan, beberapa petani 
sudah mulai menggarap sawah karena beberapa bulan tidak bisa bercocok tanam karena musim kemarau yang berkepanjangan. Kolam-kolam 
pemancingan sudah mulai berisi air, aktivitas pemancingan yang tadinya kosong karena tidak ada air sekarang sudah mulai dibuka lagi. Kegia-
tan-kegiatan mancing mulai marak diselenggarakan oleh komunitas pemancing baik di laut, kolam pemancingan, setu, rawa, sungai ataupun 
danau. Edisi kali ini mancing mania menampilkan mengenai Fokus Kopdar Kendal, Trip Shimano di Pulau Yamka Papua, Pulau Tunda Astra 
Group, Kilasan Para We are The Champion mancingmania.com, Pojok kampus yang mengupas mengenai knot, Event Shimano Open House 
Bali, tips dan trik mancing galatama Lele. Selamat membaca………………………………………….

Salam strike
Redaksi
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KOPDAR BARAMUNDI
DI DERMAGA PELABUHAN
Kendal - Jawa Tengah

Kopdar Baramundi, Break Water 
Kendal (BWK) tanggal 18 Oktober 
2015, di Pelabuhan penyeberangan 

Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, ber-
langsung sangat meriah. Tidak Kurang 
dari 500 peserta dari berbagai daerah di 

FOKUS
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Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan 
DKI Jakarta, tumplek blek di lokasi ini, 
untuk mengikuti Kopi Darat (Kopdar) 
Angler Baramundi.

Lokasi mancing yang sangat strategis, 
namun belum tentu para angler menge-
tahui kondisi lapangan di Dermaga Pela-
buhan Penyeberangan Kendal, kegiatan 
ini sebagai ajang keterampilan para 
angler untuk mendapatkan ikan target 
yaitu Baramundi atau Kakap Putih.

Kegiatan yang utamanya adalah men-
jalin silaturahmi para pemancing bara-
mundi dari berbagai pelosok di Indone-
sia untuk bertemu muka atau bertatap 
langsung dengan teman atau sejawat 
sesama pemancing baramundi. “Selama 
ini banyak pemancing baramundi yang 
hanya kenal dengan teman dan sejawat 
dari media sosial, untuk kali ini peserta 
yang ingin bertatap muka langsung bisa 
dilakukan saat kopdar seperti ini,” kata 
Rahmat Giling Ketua Panitia Kopdar 
Baramundi BWK 2015.

Lokasi mancing dibagi dua area, 
satu di wilayah timur yaitu, Pelabuhan 
penyeberangan untuk kapal cepat dan 
lokasi sebelah barat yaitu Pelabuhan 
penyeberangan kapal-kapal besar. Acara 

kopdar yang dimulai dengan acara 
mancing bareng pada pukul 06.00 WIB 
sampai 11.00 WIB, dilanjutkan dengan 
acara kopi darat dengan hiburan organ 
tunggal dan artis cantik dari Semarang. 
Acara dilanjutkan dengan penyerahan 
hadiah berupa piala dan doorprice dari 
produk Maguro.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan 
Kendal, Bapak Subarso mengatakan 

Asyik bergaya setelah juara pertama kopdar 
baramundi bwk 2015.
IRWAN

FOKUS
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“Kopi Darat Baramundi ini adalah ajang 
silaturahmi yang sangat luar biasa, di 
satu sisi adalah kegiatan yang ikut mem-
promosikan pelabuhan penyebrangan 
Kabupaten Kendal,” kata Barso. Pelabu-
han yang sudah diresmikan untuk kapal 
cepat penyebrangan Kendal ke Karimun 
Jawa semoga bisa terealisasi dan banyak 
penumpang yang menggunakan pelabu-
han ini, “namun yang terpenting adalah 
kegiatan mancing ini akan terus dilaksa-
nakan dan kami siap untuk memfasilitasi 
kegiatan mancing seperti ini maupun 
yang di laut lepas,” tambah Barso.

Antusias peserta saat mancing bareng 
sangat jelas terlihat, sejak di mulai 
pukul 06.00 WIB para peserta dengan 
berbagai alat mancing dan teknik man-
cing mulai berburu baramundi. Masing 
masing peserta unjuk keterampilan 
berburu baramundi, ada yang meng-
gunakan reel dan joran serta umpan 
buatan (lure) seperti minow dan popper, 
ada juga yang mengggunakan gulungan 
dari bambu dan jorang serta umpan bua-
tan (lure) minow dan popper, sebagian 
peserta menggunakan reel dan joran 
atau gulungan dengan umpan udang 
hidup berbagai jenis.

Umpan jenis minow dan popper 
didominasi para castinger dengan target 
baramundi, namun hasilnya kurang 
memuaskan karena lokasi yang sangat 
terbuka dan ikan baramundi banyak 
bersembunyi dibawah dermaga pela-
buhan. Kondisi ini yang di untungkan 
adalah mereka yang menggunakan joran 
dan gulungan line dari bambu, teknik 
mereka melempar umpan ke bawah 
kolong dermaga ternyata sangat efektif, 
dan hasilnya baramundi ukuran 1 kiloan 
bisa landed menggunakan teknik ini.

Juara ikan non baramundi pertama di 
menangkan oleh Edi dari Pemula Fishing 
Club dengan berat ikan 1.12 kg. Juara 
ke dua dimenangkan oleh Agung dari 
JMM Fishing Club dengan berat ikan 0,37 
kg, dan Juara ke tiga dimenangkan oleh 
Lulut dari CAS Fishing Club dengan berat 
ikan 0.37 kg. 

Sedangkan Juara pertama ikan 
Baramundi dimenangkan oleh Agung 
dari Pemula Fishing Club dengan berat 
ikan 1,10 kg, juara ke dua dimenang-
kan oleh Chandra dari JFC Fishing Club 
dengan berat ikan 0,80 kg dan juara ke 
tiga dimenangkan oleh Rudin dari BAC 
Fishing Club dengan berat ikan 0,75 kg. 

Strike ikan barramundi menggunakan piranti 
gulungan bambu.
IRWAN

FOKUS
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Masing masing pemenang mendapatkan 
piala dan bingkisan peralatan pancing 
dari Maguro.

Maguro Fishing Team BWK 2015 yang di 
pimpin oleh Lastiyo Artho Kusumo dalam 
sambutannya mengatakan, “kegiatan ini 
adalah kegiatan silaturahmi menjalin 
persaudaraan antara pemancing, walau 
berbeda lokasi dan berbeda kelompok 
namun satu tujuannya adalah senang 
mancing,” kata Lastiyo. Maguro seba-
gai support kegiatan kopdar ini sangat 
berterima kasih kepada teman-teman 
panitia yang sudah bekerja keras untuk 
kesuksesan acara ini, “hanya ini yang 
bisa kami support para peserta kopdar, 
semoga Maguro bisa terus mensupport 
kegiatan kopdar seperti ini di daerah 
lain,” tambahnya. 

Banyak lokasi yang sangat potensial 
untuk kegiatan memancing, salah 
satunya adalah pelabuhan penyeberan-
gan dan pelabuhan-pelabuhan lain, ikan 
baramundi yang bersarang di sekitar 
tiang pancang dan bawah dermaga su-
dah semestinya bisa dijadikan kegiatan 
wisata memancing. Namun dengan rasa 
tanggung jawab yang tinggi, kolaborasi 
antara pemerintah dan komunitas man-

cing akan menghasilkan suatu kegiatan 
yang positif membangun bangsa dan 
negeri Indonesia sebagai negara bahari. 
lirwan riduan sp.

Foto bersama para pemenang lomba 
mendapatkan piala dan piranti mancing.
IRWAN

FOKUS
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MANCING BARENG TEAM
SHIMANO & THA CHI GI
Pulau Yamna - Papua

Perjalanan saya kali ini adalah man-
cing ke pulau Yamna, daerah Papua 
beserta perwakilan dari Shimano 

yaitu Mr. Lim Ee Tat dan Mr. Melvin asal 
Singapura. Spot ini jadi pilihan kami 
karena Kepulauan Papua terkenal dengan 
ikan monsternya yang besar-besar. 

Kegiatan trip ini kami lakukan tang-
gal, 11-17 Oktober 2015, setelah acara 
Shimano di Bali selesai. Tiba di kota 
Jayapura Papua, kami disambut oleh  
perwakilan dari Club Tha Chi Gi, rekan-
rekan dari Papua. Mereka adalah Nanang, 
Po DanoSoleman, Ramli, Daniel, Evan, dan 
Iyut. Kami singgah ke Swiss Belhotel Jaya-
pura Papua untuk beristirahat sebelum 
melanjutkan perjalanan. 

Setelah dirasa cukup untuk beristirahat 
kami pun mulai menyiapkan peralatan 
memancing dan bahan-bahan makanan 
untuk persediaan selama diperjalanan. 
Mengingat jarak tempuh yang akan kami 
lalui sangat jauh. Piranti mancing yang 
Saya gunakan beserta rombongan dari 
Shimano yang mensponsori kami. 

Menjelang sore hari kami mulai mema-
sukkan piranti mancing serta perbekalan 
ke dalam mobil, tepat jam 05.00 kami 
berserta rombongan langsung berangkat 

TRIP
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TRIP

Asyik berfoto bersama di atas perahu saat 
berangkat ke spot mancing.
HARI

menuju spot Pulau Yamna dan tiba di 
rumah Kepala Desa Pulau Yamna pukul 
11.00 malam untuk beristirahat setelah 
menempuh perjalanan kurang lebih 6 
jam, mempersiapkan tenaga untuk trip 
esok hari. 

Udara pagi hari Papua yang sangat sejuk 
menyambut. Saatnya rombongan bersiap-
siap untuk melakukan trip. Hari pertama 
kami menggunakan tiga kapal. Masing-
masing kapal diisi oleh 3 orang. Pukul 
06.00 pagi kami melaju ke Pulau Yamna. 
Waktu tempuh kurang lebih 1 jam untuk 
tiba Pulau Yamna. Kapten menyandarkan 
kapal, kami langsung menyiapkan piranti 
mancing untuk segera beraksi. 

Saat itu cuaca yang kurang baik. 
Ombaknya tinggi, kami pun putuskan 
untuk menyudahi trip hari pertama tanpa 
menghasilkan satu ekor pun ikan. Kami 
pun kembali ke Rumah Kepala Desa Pulau 
Yamna, tempat kami bermalam di pulau 
ini. 

Subuh hari kedua, pukul 05.00 hari 
masih agak gelap, rombongan berangkat 
menuju spot hari pertama. Untungnya 
cuaca pada hari kedua terlihat cerah dan 
ombak pun bersahabat. Tiba di lokasi saya 
beserta rombongan langsung mengeluar-

kan piranti mancing yang telah dipersiap-
kan oleh Shimano. 

Sangat seru dan penuh dengan rin-
tangan dari berangkat sore hari hingga 
menjelang petang. Kami menyantap  
menu makanan yang seadaanya seperti 
Mie Instant dan Ikan dari hasil pemancin-
gan.

Satu persatu joran pun mulai dilem-
parkan, Saya dan rombongan mencoba 
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TRIP

menggunakan teknik Popping dan Casting 
tidak berapa lama umpan saya dihajar 
ikan GT, sedangkan dari kapal lain ada 
yang mendapatkan ikan Hiu dan Baraku-
da. Dari semua ikan yang didapatkan 
hasilnya cukup memuaskan. Cuma target 
kami memancing ke Papua ini sebenarnya 
untuk catch and release Ikan GT besar, 

tetapi kami masih merasa kurang puas 
kalau melihat dari ukuran kilogram ikan 
yang diperoleh. 

Hari selanjutnya kami memancing di 
sungai Kapitiau dengan target Black Bass, 
selama 3 hari. Lagi-lagi kami kurang 
beruntung, terjadi hujan dalam 2 hari di 
sungai ini. Air keruh yang kami dapatkan, 
wajah-wajah lesu terlihat begitu melihat 
mulut sungai dari pinggir laut berwarna 
coklat. Padahal untuk tiba di lokasi 
sungai butuh waktu 4 jam perjalanan dari 
Jayapura. Kami tetap nekad masuk untuk 
mencoba dan hanya Black Bass ½ kg yang 
kami bisa dapatkan. 

Jika kondisi cuaca mendukung Monster 
Black Bass kisaran 10-12 kg bisa kami 
dapatkan.  

Memancing tidak selalu sesuai dengan 
harapan kita. Kembali lagi kondisi alam 
tetap menjadi bagian dari faktor pen-
dukung berhasil atau tidaknya trip. Paling 
tidak disetiap trip akan ada pengalaman 
dan kesan yang bisa kita bawa pulang dan 
bagikan kepada rekan-rekan lainnya. De-
mikian trip Saya dan rekan-rekan Shimano 
dari Singapura.lseperti yang dicerikan 
hariwanli suparta kepada red.mm.

Asyik berfoto bersama di atas perahu saat 
berangkat ke spot mancing.
HARI
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TRIP

SERANGAN GT DAN
TRIP PENUH HIKMAH
Pulau Tunda

Lama tidak melakukan trip laut 
bersama tim Astra Group akhirnya 
pada, 9 November 2015 tim Astra 

Group melangsungkan trip ke Pulau 
Tunda. Trip yang telah direncanakan 
ini berjalan penuh hikmah dengan 
berbagai serangkaian peristiwa diluar 
dugaan.

Tim Astra yang beranggotakan Fery, 
Nanang, Beni, Reski, Edy, Bantul, dan 
Galih awalnya sudah booking kapal dari 
dua bulan yang lalu. Akhirnya trip baru 
bisa terlaksana di awal November 2015.

Tim berkumpul di lokasi yang telah 
ditentukan dan kendaraan mulailah 
melaju ke Karang Antu, Banten. Tiba 
di Karang Antu pukul 22.00 WIB, tim 
langsung disambut oleh Kapten Solihin. 
Fery menanyakan pada Kapten menge-
nai rencana spot yang akan di datangi 
nantinya.

“Mau dibawa mancing kemana kita 
kapten?” tanya Ferry. “Kita menuju 
barat daya om, jeng riri (ikan tenggiri–
red) lagi main disana,” sahut Kapten 
Solihin. “Oke lah, berangkat kapten,” 
timpal Fery.

Piranti pancing mulai dinaikan ke 
atas kapal dan perlahan kapal mulai 
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TRIP

jalan, tim mulai mempersiapkan piranti 
dan rangkian pancing, agar ketika 
sampai di spot bisa tinggal mancing. 
Setelah selesai setting piranti, lalu 
piranti di taruh pada rod holder.

Menurut Kapten Solihin, perjalanan 
ke arah barat daya memakan waktu 
± 4 jam dengan kecepatan berkisar ± 
12,5 knot. Sambil menunggu lamanya 
perjalanan, kami gunakan untuk tidur. 
Pukul 02.30 pagi, Fery dibangunkan 
oleh Kapten Sholihin. Kapten membe-
rikan informasi dengan mengajak Fery 
menuju ruang nahkoda kapal. “Ada apa 
om, ada sesuatu yang salah? Atau sudah 
sampai spot?” tanya Ferry. “Sudah sam-
pai Pak di spot namun, maaf kebetulan 
abk (anak buah kapal) kami mendapat-
kan kabar jika istrinya sakit keras dan 
ingin di antar ke Pulau Tunda,” ujar 
Sholihin.

Mendengar kabar tersebut Fery lang-
sung menyatakan bahwa diantar saja 
dahulu, nanti kita balik lagi ke spot 
ini. “Memang berapa mil ke P. Tunda?” 
ujar Ferry. “Sekitar 10 mil Pak,” jawab 
Sholihin. Akhirnya Fery menyetujui dan 
kembalilah rombongan ke P. Tunda. 
Akhirnya tim tiba di lokasi spot awal 

Sukses landed dua ekor kue dalam satu 
rangkaian kotrek.
NDI

pukul 05.00 WIB. Kondisi ombak saat 
itu sangat mendukung alias flat. Di 
spot pertama ini hasil yang diperoleh 
tim didominasi oleh ikan kue dengan 
ukuran table size.

Teknik mancing dasaran dan kotrek 
menjadi andalan kami untuk berburu 
ikan perairan P. Tunda. Perolehan ikan 
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TRIP

kue pada tiap rangkaian dasar dan 
kotrek yang kami gunakan menambah 
sensasi fight kami. Siang hari arus 
mulai kencang hingga kami menggu-
nakan bandul J8 hingga J10, sungguh 
menguras stamina. Walau penggunaan 
bandul berat, ikan yang diperoleh 
tanpa henti kami dapatkan dan ikan 
barakuda ikut menyerang umpan kami 
hingga kami kewalahan meladeni 
tarikannya. Maklum sekali turun ikan 
langsung makan hingga berulang.

Tim mencoba peruntungan dengan 
mengajak kapten pindah spot, siapa 
tau dapat jenis ikan yang berbeda. 
Kapten membawa kami ke spot dengan 
dasar karang, sayang hasilnya kurang 
maksimal tidak seperti di spot se- 
belumnya yang seperti orang nimba.

Kapten Sholihin kembali menemui 
tim dan menginformasikan jika dirinya 
dan crew abk izin untuk mendarat lebih 
awal. Ternyata istri dari abk yang dian-
tar pulang tadi telah meninggal dunia. 
“Innalillahi, untung kita anter, ya 
sudah diatur saja setelah makan siang 
kita ke spot akhir dan segera kembali 
ke darat,” ujar Fery.

Tiba di spot terakhir, nampaknya 

menjadi berkah tersendiri bagi tim 
Astra Group. Dominasi ikan kue yang 
berhasil di dapatkan menambah pundi-
pundi ikan tangkapan. Sekali landed 
ikan kue berisi 1 hingga 3 ekor ikan 
dalam satu rangkaian. Dalam waktu 
1 jam, tim Astra Group sudah tidak 
sanggup meladeni serangan ikan kue. 
Belum lagi tambahan timah dengan 
beban J20. Woww, luar biasa berat 
dan melelahkan. Pukul 11.30 WIB tim 
mengakhiri trip ini dan kami tiba di 
darat pukul 14.00.

“Ketika kita ikhlas mengantar abk 
yang perlu darurat, kami mendapatkan 
hasil luar biasa. Semoga saja ada 
berkah dan kami turut berduka cita,” 
ujar Fery. lndi (seperti dikisahkan 
Fery)

Hasil tangkapan ikan kue oleh anggota Astra 
Group.
NDI
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POJOK KAMPUS

Simpul (knot) berperan sangat penting 
dalam suatu rangkaian pancing. 
Tentunya para mania memiliki simpul 

andalan masing - masing. Biasanya simpul 
yang dipilih tentunya adalah simpul yang 
paling nyaman digunakan. 

Namun seiring dengan berkembangnya 
teknologi senar, saat ini di pasaran mudah 
ditemukan senar nylon, senar fluorocar-
bon dan senar braided dengan keunggu-
lannya masing-masing.

Simpul memberikan efek yang sangat 
buruk khususnya untuk Senar  Flouro 
carbon dan Senar braided PE.  Simpul 
yang tidak sesuai  akan mengakibatkan 
penurunan kekuatan sampai dengan 60% 
dari kekuatan senar.  Disinilah tantangan 
para mania untuk  mempelajari berbagai 
jenis simpul - simpul baru yang disesuai-
kan dengan jenis senarnya agar rangkaian 
dapat memiliki performa yang maksimal. 

Terkadang para mania harus memilih 

antara simpul sederhana dengan performa 
yang buruk atau simpul yang rumit dengan 
performa yang baik. 

Pojok kampus pada edisi ini akan 
mengajak para mania mengenal ba-
gaimana sebenarnya kekuatan senar dan 
kekuatan simpul diuji di laboratorium. 
Lalu, bagaimana ini bisa membantu para 
mania? Tensile Test Machine adalah mesin 
test untuk menguji kekuatan spesimen 
senar/fiber dengan memberikan angka 
kekuatan pada setiap test. Hasil test dari 
berbagai jenis senar dan simpul bisa kita 
bandingkan dan nantinya para mania bisa 
memiliki gambaran yang lebih jelas dalam 
memilih senar dan simpul.

Pengetesan simpul dilakukan dengan 
cara menarik senar menggunakan Ten-
sile Test Machine sampai senar tersebut 
putus. Standarisasi pengetesan ini 
mengacu pada ISO 2062 yang mana point 
yang perlu digaris bawahi adalah panjang 

Intip Bagaimana Kekuatan Senar dan Knot 
(Simpul) Senar Diuji di Laboratorium

specimennya adalah 500mm dan ditarik 
dengan kecepatan 500mm/ menit sampai 
senar putus.

Untuk mengenal lebih jauh cara penge-
tesan senar, silahkan klik disini

http://www.youtube.com/watch?v=rzpHM-UT3fI&feature=youtu.be
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POJOK KAMPUS
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POJOK KAMPUS

Demikian penjelasan singkat mengenai cara kerja mesin tensile test. Untuk 
edisi berikutnya kami akan paparkan hasil test dari berbagai jenis simpul. Para 
mania juga bisa berpartisipasi jika ingin mengetahui hasil kekuatan knot yang 
dipakai dengan menberikan kepada kita ilustrasi jenis simpulnya.lmm

http://www.youtube.com/watch?v=rzpHM-UT3fI&feature=youtu.be
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NO. BRAND SERIES SIZE  RANGE LENGTH PRICE  RANGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NO. BRAND SERIES SIZE RANGE LENGTH PRICE RANGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRAIDED FLUOROCARBON

1 1

5 5

9 9

2 2

6 6

10 10

3 3

7 7

11 11

4

8 8

12 12

4
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NO. BRAND SERIES SIZE  RANGE LENGTH PRICE  RANGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

MONOFILAMENT
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MELAWAN TARIKAN
BARAMUNDI
Agus Suyanto

Apa sih kebahagiaan dalam 
memancing? Kebahagiaan dalam 
memancing bagi saya sekarang 

adalah ketika ikan target yang diidam-
idamkan berhasil didapatkan. Seperti 
halnya saya menunggu lama kapan bisa 
mendapatkan strike Baramundi.  

Setahun saya bersosialisasi dengan 
ceplekers (istilah pemancing baramundi 
di Semarang) akhirnya kesampaian 
juga strike. Bukan soal size dan ukuran 
awalnya. Tetapi mendapatkan trik dan 
tepat menerapkan sesuai karakter spot, 
itulah yang membuat tertawa lepas dan 
teriak Yess! Akhirnya aku dapat Bara-
mundi!

Adalah Pak Coendrio Cun yang 
berhasil mengarahkan saya bagaimana 
memancing Baramundi. Ikan Baramundi 
itu unik, karakternya njeleih (menye-
balkan) kata orang Semarang. Apalagi 
kalau mancingnya di rumpon. Kalau 
kurang pas sering putus karena line 
keburu tergesek tritip. Beda lagi jika 
mancing di spot terbuka. Kita bisa lebih 
leluasa menikmati pertarungan.

 Saya sebenarnya pemancing asal 
Jakarta, karena perusahaan sering 
menugaskan saya ke daerah-daerah, 
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Asyik bergaya bersama ikan baramundi hasil 
tangkapan. 
AGUS

maka saya bisa merasakan mancing di 
beberapa kota lain. 

Ketika ditugaskan ke Padang, saya 
bergaul dengan angler lokal dan 
akhirnya saya sering Popping di Pulau 
Bando. Ketika ditugaskan di Kalimantan 
Barat, saya berhasil strike Toman dan 
Gabus. Nah saat saya ditugaskan di 
Semarang, target yang terngiang adalah 
Baramundi. Kalau ikan dasaran dan 
Tengiri di Kepulauan Seribu juga banyak 
pikir saya.

Lama saya merencanakan mancing 
Baramundi dengan Pak Coen. Tetapi 
sering tidak menemukan waktu yang 
benar-benar pas. Saya ada waktu Pak 
Coen tidak bisa, begitu sebaliknya. 
Kami sering menbahasnya selepas jam 
kerja.

Spot Baramundi di Semarang umum-
nya di rumpon yang dibuat baik oleh 
angler maupun tekong pemandu man-
cing. Spot yang umum adalah di depan 
muara sungai. Rumpon terbuat dari 
kayu, beton atau kapal tua yang diteng-
gelamkan. Dam adalah spot Baramundi 
yang paling populer di Semarang. 
Dam yang dimaksud adalah pemecah 
gelombang di Pelabuhan tanjung Mas 

Semarang. Jika sedang musimnya, bisa 
sampai ratusan pemancing barramundi 
berjajar di spot ini.

Hari itu kami mancing berempat. 
Umpan udang putih hidup dan segar 
banyak dijual di tambak-tambak sam-
ping kanan-kiri menuju Tambak Lorok. 
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Harganya menyesuaikan dengan ukuran 
udang dan dihitung per ekor. Sehari 
sebelumnya Pak Coen sudah memboo-
king kapal Pak Tamim yang juga pemilik 
rumponnya. 

Enaknya mancing barramundi, spot ti-
dak terlalu jauh. Paling lama setengah 
jam perjalanan. Aktifitas ikan barra-
mundi sangat dipengaruhi pasang surut 
air laut. Hari itu jam aktifnya sekitar 
jam 10 sampai jam 12 siang. Benar 
saja, Pak Tamim mengawali strike dan 
landed sempurna barramundi kurang 
lebih 2 kiloan. Dan kemudian pecahlah 
kebahagiaan saya saat mendapatkan 
strike sekitar jam 12 siang. 

Ikan Baramundi dengan bobot 3,8 kg 
itu berhasil saya naikan ke atas kapal 
dengan joran Maguro Competition 12lbs 
dan reel Shimano Aernos 3000 dengan 
PE 2. Rangkaian yang saya gunakan 
main line PE sambung Leader 30lbs dan 
mata kail yang dimodifikasi menyerupai 
fungsi circle hook yang berguna mence-
gah ikan terlepas saat sudah hook-up. 
Saya tidak menggunakan rangkaian plus 
wire agar udang umpan bergerak lebih 
alami. Memang beresiko, tetapi kita 
harus memilih.

Tips buat pemancing barramundi agar 
line tidak putus adalah tetap menjaga 
ketegangan line dan drag reel tetap 
berfungsi. Jangan sekali-kali mema-
tikan drag karena ikan barramundi 
memiliki kebiasaan memberontak dan 
menghentak secara tiba-tiba. Disinilah 
titik kritis meng-handle strike ikan bar-
ramundi. Beberapa angler berpendapat 
line putus karena sirip ingsang yang 
setajam silet.

Waktu terus berjalan dan waktu aktif 
ikan sudah lewat. Kami memutuskan 
mengakhiri trip jam 2 siang setelah 
sebelumnya mencoba teknik dasaran 
dengan target ikan Kerapu, Tigowojo 
(Samge) dan ikan jenaha.

Itulah arti kebahagiaan buat saya 
ketika memancing. Ikan target didapat 
dan ukurannya terbilang lumayan besar. 
Sampai di mess kantor teman-teman 
menyambut dengan sukacita. Malam ini 
kita akan goreng Baramundi  tepung! 
Inilah adalah menu yang luar biasa.  
lagus suyanto

Asyik bergaya bersama ikan baramundi hasil 
tangkapan. 
AGUS
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PERTARUNGAN TOTAL 
PRESTASI ANTAR KELOMPOK
Fishy Forum - Pemancingan Tambok Lobu

Wadah atau komunitas mancing 
yang tergabung dalam fishy fo-
rum (FF) mengadakan cingreng, 

pilihan cingreng kali ini di Pemancingan 
galatama patin Tambok Lobu. Kegiatan 
cingreng dikemas berbeda dari cingreng 
sebelumnya, dimana peserta digabungkan 
dalam satu kelompok.

Untuk dapat mengikuti cingreng ini 
para member FF dikenakan biaya Rp. 150 
ribu per orang. Sambutan dari member 
FF sangat antusias, ini terbukti sejak di 
posting oleh moderator sebanyak 44 lapak 
yang dibuka langsung penuh di booking 
peserta.

Lomba sendiri berlangsung tanggal 31 
Oktober 2015. Pukul 12.00 WIB. Pendafa-
tran ulang dibuka hingga pukul 13.45 WIB. 
Pembagian lapak menjadi 11 kelompok, 
tiap kelompok terdiri dari empat peserta. 
Setelah pengundian lapak dilakukan dan 
peserta telah siap di lapak masing-masing 
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cingreng galatama patin dimulai.
Disinilah para master galatama dan 

peracik umpan oplosan mulai beradu 
kebolehan. Kategori kelompok yang 
dimainkan terbilang hal yang baru, 
karena nominasi juara prestasi atau total 

PEMANCINGAN

Foto para pemenang lomba kategori induk 
terberat.
NDI

terbanyak nantinya akan dijumlah dari 
perolehan tiap kelompok.

Kelompok yang terbanyak dalam 
menaikan ikan patin, maka kelompok 
tersebut yang berhak atas juara prestasi. 
Para peserta mulai membawa ikan hasil 
tangkapan ke pos penimbangan panita dan 
panitia membacakan ikan yang ditimbang 
sebagai tanda berat kilogram perekor ikan 
yang di peroleh peserta.

Doorprize turut diberikan oleh para 
donatur untuk memeriahkan jalannya 
cingreng. Menurut Kang Nug, selaku pani-
tia mengatakan bahwa aturan cingreng 
dibuat kelompok guna membuat teman-
teman menjadi lebih akrab.

Ikan tangkapan terbesar yang berhasil 
diperoleh peserta dengan berat 12,30 
kg. Ikan induk patin berhasil dinaikkan 
oleh Kiki Pancing yang menempati lapak 
1. Perolehan ikan tersebut membawanya 
menjadi juara 1 pada cingreng FF.

Untuk perolehan ikan prestasi satu, 
diperoleh kelompok 1 dengan perolehan 
127 ekor. Adapun Kelompok 1 terdiri dari 
Art Blue, Jimy Setiadi, Kang Adoer, dan 
Bolix Tea.lndi seperti dikisahkan kang 
nug
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Acara yang diselenggarakan oleh salah 
satu merk ternama piranti pancing 
keluaran Jepang yaitu Shimano, dan 

tempat pelaksanaannya kali ini diadakan 
di Denpasar Bali. Mengapa acara kali ini 
dinamakan Shimano Open House dan bukan 
NPP (New Product Presentation) Shimano, 
menurut pihak penyelenggara karena ingin 
merubah strategi dalam segi penjualan, 
dan NPP yang sudah pernah dilaksanakan 
ternyata kurang menarik untuk para 
pelanggan/customer Shimano itu sendiri. 

Oleh karena itu maka panitia penyeleng-
gara membuat tema Shimano Open House 
agar menarik para pelanggan/customer 
Shimano dari berbagai wilayah di Indo-
nesia. Dan bisa menghadiri acara ini dan 
lebih baik dari tema NPP itu sendiri. Acara 
yang digelar pada tanggal 10 Oktober 
2015, bertempat di hotel Ibis Denpasar, 
Bali. Yang diikuti oleh 122 orang peserta. 
Para peserta ini datang dari wilayah 
Lombok, Banyuwangi dan sekitar Denpasar, 
Bali. Sebelum acara dimulai para peserta 
diharuskan mendaftar ulang.

Tepat pukul 10.00 acara dimulai dengan 
kata sambutan dari pihak penyelenggara, 
dalam kata sambutannya pihak penyeleng-
gara mengucapkan terima kasih kepada 

PRODUK TERBARU DI
SHIMANO OPEN HOUSE
Denpasar - Bali
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para peserta yang telah hadir dalam acara 
Shimano Open House kali ini. Setelah kata 
sambutan dari panitia selesai disanmpai-
kan, selanjutnya panitia mempersilahkan 
para peserta untuk melihat–lihat piranti 
pancing produk terbaru dari Shimano. Tam-
pak antusias para peserta untuk melihat–
lihat piranti pancing yang tertata begitu 
rapih, para peserta pun menikmati suasana 
yang nyaman. Berbagai macam piranti 
pancing keluaran Jepang ini  tersedia. 

Mulai dari joran, reel, senar serta akseso-
ries mancing seperti kacamata, baju, tas, 
serta sepatu dan sebagainya. 

Dalam event kali ini pihak panitia 
menyiapkan televisi layar lebar yang 
memutar kegiatan memancing.Terlihat  
pula beberapa peserta sedang mencoba 
piranti mancing jenis reel, joran, maupun 
aksesories mancing lainnya. Hal mena-
rik lainnya adalah potongan harga yang 
disediakan panitia bagi para peserta yang 
ingin membeli piranti pancing. Panitia juga 
memberikan berbagai hadiah. 

Beberapa pertanyaan mengenai piranti 
pancing, masalah keunggulan dari produk 
baru tersebut pun diajukan oleh para 
peserta kepada pihak penyelenggara event 
dari Shimano Singapura saat memperkenal-
kan produk terbarunya. Pertanyaan–perta-
nyaan tersebut langsung dijawab dari Pihak 
Shimano.

Acara Shimano Open House berakhir 
pada jam 18.00, menurut pihak penye-
lenggara event ini sangat bagus sekali 
dibanding NPP yang lalu karena lebih baik 
penyelenggaraannya. Acara ini pun akan 
dilakukan setiap tahunnya, yang akan dia-
dakan di berbagai wilayah Indonesia.lArp

Suasana antusias dari peserta yang hadir saat 
event berlangsung.
ARP



|edisi #255 30

Kilasan

Pemancing yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan komunitas pemancing. 
Saat menginjak usia 12 tahun, dunia mancing mulai dikenalnya. Dengan bermodalkan piranti 
handmade rod dari bambu serta kail dari peniti. Hanya line (senar) yang bukan hasil handmade. 

Lokasi mancing yang dipilih adalah sungai.
Mengenal dunia mancing karena kegiatan kesehariannya bersama teman-teman di daerah-

nya. Setiap musim penghujan ia dan teman-teman sepulang sekolah menghabiskan waktu buat 
mancing. Sungai di sekitar Nganjuk Jawa Timur adalah sungai yang menjadi pengalaman pertama 
memancingnya. Saat itu ia tidak merasakan apa–apa kecuali hanya ada perasaan senang sekali. 

Hasil mancing yang didapatnya ketika itu paling sering mendapatkan jenis lundu dengan menggu-
nakan umpan cacing sawah. Saat pergi mancing ke sungai adalah kegiatan yang sangat disukai oleh 
anak-anak karena spot mancing yang sangat beragam kondisinya. Mulai dari pepohonan, bebatuan 
serta lokasi mancingnya yang berpasir. Setelah menginjak usia 16 tahun ia sempat berhenti mancing. 
Ia tidak pernah fanatik dengan salah satu teknik mancing (artinya memakai semua teknik), untuk 
teknik mancing fly fishing saja yang belum ada kesempatan untuk belajar. 

Ia tidak pernah ingat berapa kali mancing dalam setahun karena kadang dalam sebulan hanya punya 
waktu tidak sampai 2 minggu untuk berkumpul dengan keluarga. Saat menginjak usia 27 tahun, ia 
memulai lagi kegiatan mancing yang sudah sempat ditinggalkannya beberapa waktu. Come back 

WE ARE THE CHAMPIONS 
MANCINGMANIA.COM

Cover Story of The Month
Oktober 2015

Nama : Amin Maulani

Pada pertengahan Oktober 2015 lalu 
untuk pertama kalinya mancingmania.
com mulai mengadakan kontes yang 

disebut “We Are The Champion”.  Ada 6 
kategori lomba yang diadakan yang terbuka 
untuk umum. Kesempatan dibuka bagi 
peserta yang berasal dari berbagai wilayah 
di Indonesia dan berbagai kalangan usia.

Foto, artikel atau pun postingan yang 
masuk ke mancingmania.com rupanya men-
dapatkan respon yang cukup baik, terutama 
untuk kategori foto Selfie dan Cover Story 
dengan lokasi dan jenis ikan yang beragam.  

Pemenang kontes untuk periode Septem-
ber-Oktober telah diumumkan tanggal 17 
Oktober  dan  dalam edisi kali ini Mancing 

Mania akan mengupas profil para pemenang 
We Are The Champion dari 4 kategori. 
Mancing Mania mengajak para mania untuk 
lebih mengenal lagi ke-4 tersebut.

Bagi yang ingin mengikuti ajang We Are 
The Champion silahkan untuk submit foto 
atau pun artikel ke www.mancingmania.
com atau e-mail ke redaksi@mancingmania.
com untuk mendapatkan info lebih lanjut. 
Kegiatan ini akan diadakan setiap bulannya. 
Mari ikuti kegiatan ini untuk saling berbagi 
keceriaan antar para mania mancing.
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Pemancing asal Palangkaraya ini lebih memilih spot danau yang keadaannya lebih tenang 

dibanding sungai. Hobi mancing berawal dari kakak laki-lakinya mengajak saya untuk mancing 

di pinggiran sungai. “Saat diajak saya tidak mengetahui apa itu mancing”. Setelah beberapa 

kali diajak mancing oleh kakaknya, Andri akhirnya menyukai mancing. Apalagi setelah ia berhasil 

menangkap seekor ikan gabus, itulah awal ia mulai menggeluti dunia mancing, yaitu sekitar tahun 

2014 lalu. “Perasaan pertama kali bisa mancing adalah asyik, karena semua beban terasa hilang saat 

kita melakukan aktifitas ini” ungkapnya. 

Beberapa jenis piranti telah dikenalnya saat ini dan biasanya ia bisa berangkat mancing 2-3 kali 

dalam seminggu. Dengan bermodalkan piranti mancing serta sedikit makanan dan minuman ia ber-

angkat mancing ke lokasi, terkadang di sungai ataupun di danau, tergantung mood saya mau mancing 

dimana. Teknik mancing yang biasa saya gunakan casting dan bottom. Untuk umpan biasanya saya 

menggunakan palet, tambuan, lure jenis JF dan Minnow. 

“Tidak pernah terbesit dihati saya bisa mendapatkan ikan gabus dengan ukuran besar. Menengangkan 

juga rasanya dan seperti tidak percaya kalo bisa strike ikan besar, yang pasti ajibb sekali” Andri menggam-

barkan perasaanya pada para mania mancing. Ada pengalaman mancing yang tidak pernah ia lupakan, 

yaitu saat sedang mancing di danau Lais, ketika hendak mengambil lure yang tersangkut dirinya 
Trip Story of The Month

Oktober 2015

Nama : Andri Yulianto

ke dunia mancing langsung menjajal mancing di laut.  
Untuk persiapan  mancing yang biasa ia lakukan lebih ke persiapan waktu dan tugas yang harus ia tinggalkan agar bisa di handle anggota keluarga yang 

lain. Sedangkan persiapan untuk mancing sendiri tidak ada yang berbeda dengan mancing-mancing sebelumnya dari perlengkapan piranti dan atribut 
lainnya. Spot mancing mancing di laut kini menjadi kegemarannya, karena sensasinya yang luar biasa dari mancing di sungai. Tetapi resiko yang kita hadapi 
pun lebih tinggi. Ada spot favoritnya mancing yaitu Sea Mount Reef Lampung dengan mengandalkan umpan metal jig, popper, minnow, life bait, kotrek dan 
lain-lain ia beraksi untuk menaklukkan targetnya.

Ada pengalaman yang dikenangnya, sekitar tahun 2009, saat pertama kali menggunakan teknik popping malam hari dan belum mengerti istilah popping 
itu sendiri. “Waktu itu saya asal lempar popper tanpa tau arahnya kemana dan jatuhnya kemana, karena kondisi yang gelap belum juga selesai menutup 
bail arm reel. Tiba-tiba saya merasakan ada yang mau merebut joran milik saya dengan kasar. Saya berusaha menahan kuat-kuat biar tidak lepas dari 
tangan saya. Setelah sadar ternyata saat popper saya jatuh langsung di sambar ikan GT !”

Mancing itu faktor luck-nya yang paling dominan. Sehebat apapun kita menguasai teknik tak akan menang dengan orang yang beruntung.Tetapi orang 
yang menguasai teknik yang juga beruntung akan lebih bisa memperoleh dan menikmati kepuasan di banding dengan yang hanya sekedar beruntung. 
Memancing itu adalah kepuasaan bukan sekedar keberuntungan.lamin maulani kepada red.mm



|edisi #255 32

Kilasan

Sejak saya masih kelas 5 SD, memancing diperkenalkan oleh bapak saya. Sejak itu juga saya mulai 

keranjingan mancing walau saat itu hanya mancing di pinggiran sungai. Rumah saya di kampung, 

dekat dengan aliran sungai. Setiap pulang sekolah atau liburan sekolah saya bisa mancing bersama 

bapak saya. Di sungai lah tempat pertama kali saya mancing ikan. Dulu saya kurang hobi mancing. 

Seperti kurang kerjaan, seperti buang-buang waktu saja. Tapi, ternyata saya mendapat pelajaran 

berharga dari mancing yaitu: 

1. Melatih kesabaran. Disitu saya diajarkan bagaimana mengukur tingkat kesabaran diri sendiri. 

2. Mancing mengajarkan saya tentang pencapaian. Rejeki itu sudah ada yang mengatur. Misalnya, 

ditempat yang sama, umpan yang sama, pancing yang sama tapi hasilnya berbeda-beda, besar 

kecil/banyaknya ikan belum tentu sama. 

3. Jika mancing hanya mementingkan hasil dengan cara meracun (ilegal fishing) tentu tidak baik 

dampaknya bagi lingkungan. Dan itu sifatnya hanya sementara, karena setelah itu ikan akan habis/

musnah. Jadi, mancing itu lebih sehat, aman. Dari situ pula lah saya mulai menyukai dengan yang 

namanya mancing.

Pertama kali saya mancing, saya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek (namanya 

juga masih belajar). Sempat putus asa dan memutuskan tidak mancing lagi. Tapi bapak saya selalu 

mengajak mancing. Saya mengamati,  belajar,  bertanya, “kenapa bapak bisa dapat ikan terus?” 

Jawabannya “sabar”. Dikemudian hari saya bertahan, sabar, menunggu sambaran ikan. Alhasil, ya.. 

Best Post of The Month
Oktober 2015

Nama : Gus Ananta

akhirnya jatuh tercebur.

“Memancing itu tidak perlu harus menggunakan tackle yang mahal dan yang terlalu bagus karena pada dasarnya itu tergantung teknik kita bukan tackle-

nya... sebagus dan semahal apapun itu tackle tidak akan berguna kalo kita tidak punya skill, jadi yang paling utama itu ada keyakinan.. seperti apa yang 

dikatakan pihak MFT yaitu Strike With Confidence itu yang bisa jadi semangat hehee..” demikian pandangan dari Andri yang disampaikan pada MM. 

Tetap mengutamakan keselamatan saat memancing, terutama bagi yang sering mancing dengan menggunakan kapal atau perahu kecil. Tujuan kita 

untuk mancing dan untuk tetap aman tanpa menyentuh atau bermusuhan dengan perairan, memperhatikan safety agar tidak terjadi keadaan yang tidak 

diinginkan. Menjaga diri agar kegiatan yang kita lakukan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain yang berada dalam satu kapal/perahu kecil yang 

sama.landri yulianto kepada red.mm
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saya mendapatkan ikan juga. Ikan “wader pari”. Ikan kecil tapi gurih. Hehehee...

Saat mancing perlu persiapan fisik dan mental. Fisik Anda kuat, sehat, jika mental Anda down (terbayang-bayang jika tidak dapat ikan, spot yang jauh 

pula) maka mustahil semua berjalan lancar. Hati pasti menggerutu dan tidak sabar. Mental yang kuat yang mendukung keberhasilan suatu pencapaian, kalau 

pun boncos ya besok mancing lagi. Faktor atau persiapan wajib lain adalah alat pelindung diri untuk mancing, memakai sepatu boot, sarung tangan, life 

jacket. Ya semua tergantung spot mana yang akan kita tuju.

Waktu masih kecil hampir setiap libur sekolah atau pulang sekolah saya mancing. Sampai saya dicari orang tua ke pinggiran sungai, suruh pulang, sholat, 

makan, dan belajar. Sejak saya lulus dan mendapat kerja di luar kota, mancing saya lakukan kalau pas libur kerja saja. Bisa dua kali dalam sebulan. Saat 

ini saya menyukai mancing di laut, karena kebetulan bekerja di Banten. Di Banten banyak spot-spot yang belum dieksplor. Seperti di Ujungkulon, belum 

semua spot saya kunjungi. Tentu, Ujungkulon tujuan utama saya karena ekosistim, habitat-habitat didalamnya masih terjaga. Maka dari itu saya sering ke 

Ujungkulon.

Banyak teknik yang bisa diaplikasikan saat mancing dan semua tujuannya cuma satu (mengail ikan). Tapi saya pribadi sangat suka dengan teknik popping 

& casting. Umpannya pasti dengan minnow/softlure dan popper. Ada rasa bangga saat strike ikan besar apalagi langka. Apakah hanya sampai disitu saja? 

Tentu tidak, kita ini hanya numpang mencari kesenangan. Setelah mendapat ikan besar dan langka, lebih bijak jika di release. Cukup abadikan diingatan, 

foto/video saja. Saya ini masih punya hati untuk menjaga dan melestarikannya. Pada intinya, catch and release itu dimulai dari rasa, dari hati dan ikhlas 

melakukannya. Syukur-syukur jika besok kita mancing lagi bisa strike ikan tersebut yang mulai beranak-pinak. Ada lagi prinsip dalam diri Gus Ananta yaitu 

memancinglah sewajarnya saja, jangan maruk untuk mengangkut ikan sebanyak-banyaknya. Kita mancing juga punya kode etik (kutipan dari senior). 

Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah saat mancing dengan banyak teman dan semuanya BONCOS. Hehehe... Tapi, ternyata teman-teman 

semua  tetap merasa senang. Kenikmatan memancing itu macam-macam, bisa berkumpul kawan, penyegaran pikiran yang terkadang hanya karena melihat 

pemandangan laut yang biru, atau melihat fenomena alam yang lain, lepasnya pikiran dari rutinitas pekerjaan. Strike memang penting, tetapi jika hobi 

memancing hanya disempitkan dengan kepuasan strike, menurut saya itu malah mengkerdilkan hobi itu sendiri. Boncos? Ya besok mancing lagi! Repot amat. 

Kata Mich Risdianto.

Saya gak punya tips untuk para mania mancing, saya gak bisa apa-apa. Saya cuma mau berbagi saja dengan apa yang sudah disampaikan sahabat saya 

sekaligus senior saya Michael Risdianto; “Jangan menjadi pemancing yang sok kuasa atas alam melebihi yang punya alam, apapun alasannya. Dengan 

memiliki kesadaran yang baik akan Tuhan, sesama, alam dan diri sendiri menurut saya itu yang paling bijaksana. Cukuplah menjadi pemancing, sebaik-baik 

seorang pemancing yang pada dasarnya hanyalah makhluk ciptaan Tuhan”.lgus ananta kepada red.mm
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Memancing dari usia masih kecil karena orang tuanya yang mengajarkannya. “Saya masih 

ingat, piranti mancing saya waktu kecil hanya menggunakan alat tradisional saja. 

Bermodalkan piranti tradisional tersebut  saya melakukan trip mancing pertama di 

daerah Tenggarong, Kutai Kartanegara. Hasilnya adalah mendapatkan Ikan Gabus/Haruan. Betapa 

senangnya perasaan saya mendapatkan ikan tersebut, padahal hanya menggunakan alat  tradisio-

nal saja.” 

Muhammad Wanda baru mengenal piranti mancing yang bukan tradisional adalah tahun 2012 

disaat seorang teman bernama Wahid Mariayadi asal Kalimatan Tengah, mengajaknya untuk ikutan 

mancing. “Teman saya ini sudah menggunakan piranti mancing seperti reel dan joran, dikesempa-

tan itulah ia mengajarkan saya mancing dengan teknik casting di daerah Kutai Barat, Kalimantan 

Timur. Rasa senang dan rada gemeter... hehe.. yang saya rasakan mencoba mancing casting”. 

Setelah lama menunggu  tetapi hasilnya boncos hihiii. 

Spot mancing yang sangat om Wanda sukai adalah di danau. Menurutnya terdapat beberapa 

tempat persembunyian yang sangat disukai ikan-ikan predator. Saat trip yang jelas saya memper-

siapkan yaitu alat pancing serta membawa bekal yang cukup bila spot yang di tuju sangat jauh. 

Memancing dilakukannya setiap kali ada waktu dan ada spot mancing yang sering ditujunya yaitu 

Melak, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Saat ini ada beberapa teknik mancing yang sudah saya ketahui, tetapi yang paling om Wanda 

sukai adalah teknik dasaran dan casting. Umpan untuk mancing di danau yang dipersiapkannya 

adalah  tempe goreng, bama dan umpan mainan/lure. Teknik casting menjadi pengalaman mancing 

yang paling berkesan dan paling diingatnya hingga saat ini. “Dari sinilah saya banyak pengalaman, 

ilmu dan sahabat  yang saya dapat. Mancing dengan teknik casting mengajarkan saya tentang 

berbagi dan pentingnya kami semua menjaga alam yang kita pijak.” ujar om Wanda kepada MM. 

Di akhir artikel ini, om Wanda mengucapkan satu hal “Mancinglah sebelum mancing itu di larang...

hihihi... Jagalah selalu keselamatan dan gunakan safety”.lmuhammad wanda kepada red.mm

Selfie of The Month
Oktober 2015

Nama : Muhammad Wanda
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SIMPUL

Berikut ini akan menampilkan langkah-langkah dalam memasang lure pada mono-
filament leader menggunakan Perfection Loop.

1.

Buatlah ikatan melingkar 
biasa pada leader tapi 
jangan dikunci. kemudian 
masukkan ujung leader 
ke mata lure.

Masukkan ujung leader 
tersebut pada ikatan 
sebelumnya

Kemudian kencangkan 
ikatan dengan tekanan 
pada loop dan tarik ke arah 
mainline

Lalu belokkan leader tersebut 
kembali kearah ikatan seperti 
pada gambar.

2.

4.

3.

PERFECTION LOOP
KUAT UNTUK SIMPUL DENGAN LURE
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UMPAN USUS OLAHAN
GALATAMA LELE

UMPAN

Galatama lele yang banyak digandrungi oleh para mania membuat hampir setiap pemancingan galatama lele terlihat ramai. 
Para peserta lomba galatama lele duduk berjejeran dilapak masing-masing. Pemandangan ini sangat khas akan kolam 
galatama lele, ada yang terlihat sedang strike ataupun yang sedang menanti umpan untuk dimakan ikan. Dibutuhkan umpan 

olahan atau umpan hidup untuk mendapatkan lele buruan. Oleh karena itu, Mancing Mania (MM) pada edisi ini akan menghadirkan 
umpan olahan yang dibuat dari dasar usus ayam.

Bahan-bahan:
1. ¼ kg Usus Ayam
2. 1 sendok makan pasta leci
3. 2 sendok makan Yakult
4. 5 tetes cuka
5. 1 bungkus mie instan untuk pengeras

Cara membuat :
Langkah awal, kukus usus ayam hingga matang. Setelah itu blender hingga 

halus, setelah halus lalu tuang dalam baskom dan masukan pasta leci, yakult, 
dan cuka. Aduk kembali hingga benar-benar merata. Gunakan mie instan yang 
telah diblender sebagai pengeras umpan. Umpan siap digunakan.lndi
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Untuk dapat sukses ketika mancing 
galatama (GT) ikan lele, perlu 
mempersiapkan strategi. Baik itu 

umpan, kenur, piranti, dan lainnya. Tidak 
hanya mengandalkan keberuntungan dan 
lapak yang bagus saja ketika mancing GT 
lele. Pada edisi ini Mancing Mania (MM)
mencoba mengulas untuk dapat sukses 
mancing galatama lele. Ketika membahas 
mengenai persiapan umpan yang diguna-
kan, ketahuilah bahwa pola makan ikan 
lele di Pemancingan galatama sangat 
unik dan jauh berbeda ketika anda man-
cing di setu atau rawa.

Umpan yang biasa digunakan para 
mania hanyalah dua, yaitu umpan ola-
han dan umpan alami atau live bait.
Untuk umpan olahan dapat dibuat dari 
berbagai dasar umpan, seperti salah 
satu contoh yang ada dalam rubrik 
umpan. Ketika umpan olahan tidak 
mau di makan, maka cobalah pada sesi 
selanjutnya atau hari berikutnya. Hal 

ini bukan berarti umpan yang dibuat 
tidak mau dimakan ikan. Hanya saja 
mungkin ikan sedang menyukai jenis 
umpan live bait, atau begitu pula 
sebaliknya.

Penggunaan umpan olah dari daging 
giling yang diracik dengan sentuhan 
esen atau dasar umpan usus ayam san-
gatlah disukai ikan. Ini terbukti den-
gan banyaknya umpan jadi siap pakai 
yang banyak di jual di toko pancing. 
Jenis umpan berbau asam dan anyir 
juga kerap menjadi primadona para 
mania. Yang lebih mudah ketika ikan 
sedang gemar makan umpan live bait. 
Pilihan binatang laron, anakan ikan 
mas, jangkrik dan ulet hongkong dapat 
digunakan dan dapat pula dikombinasi 
dengan cara di rendam air cuka atau 
varian aroma esen. Tinggal selera anda 
untuk memilih aroma esen.

Penggunaan kenur janganlah terlalu 
besar, karena mengurangi sensitive 

Penggunaan umpan olah 
dari daging giling yang 
diracik dengan sentuhan 
essen atau dasar umpan 
usus ayam sangatlah 
disukai ikan.

TIPS SUKSES MANCING
GALATAMA IKAN LELE
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pelampung yang menjadi indikator 
ketika umpan sedang dimakan ikan. 
Sebaiknya gunakan kenur dengan 
ukuran 0.26 hingga 0,28mm. Jangan 
takut putus jika anda memakai kenur 
bagu., Perhatikan setelah drag pada 
ril agar terhindar putus ketika ikan 
lele sedang berontak atau melawan. 
Pilihan joran dan ril menyesuaikan 
luas kolam yang ada. Jika tidak terlalu 
luas anda dapat menggunakan joran 
dengan panjang 150 hingga 165 dengan 
action medium tapper. Atau pilihan 
joran fiber dapat menjadi alternative 
pilihan, mengingat joran dari bahan 
fiber cenderung lebih kuat. Hanya saja 
minusnya terasa berat saat digunakan 
dan tingkat elastis lengkungan joran 
kurang.

Ril ukuran 2500 hingga 3000 sudah 
menjadi senjata ampuh untuk anda 
gunakan. Seringlah control setting-an 
drag ketika fight dengan ikan, jika 
posisi kenur yang digunakan pada ril 
berukuran diameter kecil. Perhatikan 
ikan di kolam khususnya sekitar lapak 
kita. Jika posisi ikan bermain di atas 
atau di bawah maka kita wajib men-
setting stopper plampung. Karena ini 

Suasana di pemancingan saat diadakan 
galatama lele.
NDI

juga menjadi salah satu suksesnya 
umpan kita agar dimakan ikan. Sela-
mat mencoba, salam strike.lndi
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Joran antena Polaris berbahan high 
carbon khusus, sedangkan joran 
antena Mermaid berbahan medium 

carbon khusus, kedua joran ini khusus 
dipakai disungai, rawa-rawa, dan danau,  
untuk mancing ikan kecil atau udang. 
Action dari joran antena Polaris ini begitu 
kaku supaya lebih cepat mendaratkan 
ikan/udang sedangkan action dari joran 
antena Mermaid lebih lentur supaya lebih 
fun. Kedua joran antena ini keluaran dari 
merk Exori dan tersedia berbagai macam 
ukuran.lrn

Sarung tangan Maguro yang di-
rancang sesuai dengan bentuk 
telapak tangan standar orang 

Indonesia dan terbuat dari bahan 
spandek yang adem bila dipakai 
untuk mancing. Sarung tangan ini 
terdiri dari dua model yaitu model 
telapak tangan tertutup dan model 
telapak tangan setengah jari.  
Serta terdiri dari tiga warna yaitu 
merah,biru dan hitam.ldp

Kembali Yo-zuri mengeluarkan produk umpan terbarunya yang berbahan fiber, 
dan biasa digunakan untuk casting cumi-cumi. Moncong dari lure ini terbuat 
dari bahan stainless, untuk bentuk ekor terdapat banyak jarum-jarum mata 

kailnya.larp

Model Number  Length (M)        No. Of Section

Mermaid  150, 180, 210, 240, 270, 300 JAC Antena

Polaris  180, 210, 240, 270, 300     JAC Antena

Model Number     Ukuran Warna

Telapak Tangan Tertutup  M,L,XL Merah,Biru,Hitam

Telapak Tangan Setengah Jari  M,L,XL Merah,Biru,Hitam

Model Number     Berat (G)  Ukuran (Inchi)  Warna

AURIE Q-RS ULTRA EGI A1585  21   3,3.5   GK 59,MK 9, OCFA, MK 59

EXORI POLARIS DAN MERMAID SARUNG TANGAN MAGURO

UMPAN YO-ZURI AURIE Q-RS ULTRA EGI A 1585

Ex
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KA’IZEN TREBLE HOOKS

SUNGLASS SHIMANO

ROD PENN DETONATOR

Mata kail yang terbuat dari bahan baja dan biasa digunakan untuk mancing 
didanau, biasanya pemancing menggunakan mata kail ini untuk mancing casting. 
Dan model 36N, mata kail ini terdiri dari tiga mata kail yang menjadi satu. Untuk 

ukuran mata kail yang besar biasa digunakan untuk popper, sedangkan untuk ukuran kecil 
biasa digunakan untuk minnow.ldp

Joran spinning sambung dua, yang dikeluarkan oleh merk Penn berbahan carbon composite, dan terdiri dari satu ring besar serta 
terdapat tujuh ring kecil. Dengan warna hitam dan merah terlihat joran ini begitu menawan.lsmg

Aksesoris Shimano yang satu ini untuk melindungi mata dari pancaran 
sinar matahari pada saat kita sedang mancing, kacamata ini berbahan 
TAC, dan terdapat dua macam warna.larp

Model Number Ukuran
36N 6,8,10  

  Model Number  Length No.Of Section  Lure  Line

Detonator    8’0 2       3/8 - 1g  17, 40 lb
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SPOT POTENSIAL RASAKAN
SENSASI BARAMUNDI
Ranggon Kali Gangsa - Tegal.

Ada yang sudah mengenal Ranggon? 
Bangunan terbuat dari bambu yang 
di modifikasi untuk lokasi mancing 

ikan Baramundi atau Kakap Putih. Mungkin 
teman-teman angler dari Jawa Tengah 
dan sekitarnya sudah sangat familiar, akan 
tetapi para angler dari daerah lain belum 
familiar dengan bangunan ini. Bangunan 
ini tidak lain adalah bagan bambu yang 
dibuat di sekitar sungai, saat ini saya akan 
menyambangi Ranggon bambu buatan 
Mang Ropi, Angler Bara Mania Mukasa Tegal 
(BMMT), Tegal.

Sedianya memang tujuan kami berempat, 
Sipiet Mania, Maharany, Hadi Ghedak dan 
Saya adalah Kopdar Break Water Kendal 
2015, akan tetapi karena waktu berangkat 
dari Jakarta pukul 11.00 WIB dan sampai di 
Tegal sekitar pukul 15.00 WIB. Sipiet Mania 
mengajak kami berempat untuk menyam-
bangi kediaman teman-teman BMMT di 
Tegal, singkat cerita saat tiba di Tegal kami 
langsung di temui Mang Ropi sesepuh BMMT. 
Kami dipandu menuju kediaman Anang, 
disana kami beristirahat, mandi dan sholat 
baru melanjutkan perjalanan ke Kendal.

Saat istirahat itulah, Mang Ropi mengajak 
untuk mencoba spot di Ranggon yang dibua-
tnya sendiri, “bagaimana kalau coba spot 
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di ranggon Sungai Gangsa,” kata Mang Ropi 
kepada kami. Tawaran ini ternyata direspon 
oleh Maharany Lady Angler Pemburu Bara 
Indonesia (PBI) yang saat itu sangat ingin 
mendapatkan ikan Baramundi. Selepas 
maghrib, kami berlima berangkat menuju 
spot Ranggon di sungai Gangsa, gelap gulita 
lokasi pemancingan tidak membuat surut 
Asmara Maharany yang ingin merasakan 
sensasi Baramundi di Sungai Gangsa, Tegal. 

Setelah setting alat dalam keadaan 
gelap, dengan bantuan head lamp atau 
senter kepala, satu persatu alat pan-
cing di siapkan, dengan menggunakan 
pelampung yang di tancapkan starlite dan 
umpan udang Vanami hidup. Sipiet, Hadi 
dan Maharany mulai melempar umpan di 
pojok Ranggon, kondisi air memang tidak 
terlalu bagus, karena sedang surut, namun 
menurut Mang Ropi si pemilik Ranggon 
“nggak masalah kalau air surut, asal jangan 
terlalu surut, ikan baramundi ada diseki-
tar rumpon yang Saya buat,” kata Mang 
Ropi sambil menunjuk sudut kiri Ranggon 
miliknya. “Biasanya babon makan saat air 
mulai berhenti dan berganti, sekitar pukul  
sepuluhan,” tambahnya yang membuat 
semangat  Maharany menunggu pelampung 
bergerak dimakan ikan Baramundi.

Benar saja tanpa terlalu lama, satu 
pelampung bergerak cepat ke tengah 
sungai, “tuh pelampungnya dah jalan, 
strike.. strike.. strike..” kata Maharany  
yang bergegas mengangkat joran. Sambil 
memompa joran Maharany didampingi 
Sipiet dan Mang Ropi mulai menghajar 
ikan. Akhirnya ikan ukuran 1 kg up berhasil 
landed. Begitu juga Baramundi yang ke dua 
Maharany dengan semangatnya langsung 
mendaratkan ikan ukuran kurang dari 1 kg 
tanpa perlawanan yang berarti.

Cerita menarik saat Lady Angler dan 
Bendahara PBI ini berhasil strike ikan 
Baramundi ukuran Babon, “aduh berat 
banget, ini reel ngak bisa digulung, 
dengkul gue dah mulai gemetaran nich,” 
kata Maharany yang  sangat gugup 
melayani tarikan Baramundi babon. Den-
gan dibantu oleh Sipiet Mania ikan sempat 
terlihat di permukaan air “gede, gede.. 
gede..” beberapa kata terucap dari kami 
saat melihat ikan baramundi muncul dan 
terus membawa lari umpan ke dalam air. 

sayang ikan berhasil melepaskan diri 
karena line terlilit di patok bambu yang 
sengaja dibuat untuk tempat bermain 
Baramundi di sekitar Ranggon.lirwan 
riduan sp

Maharany lady angler berhasil menaikkan 
baramundi.
IRWAN
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‘‘NEGER’’ GABUS
DENGAN ANAK IKAN MAS

Rawa Lindung - Jakarta

Setu Rawa Lindung yang berada 
di Petukangan Selatan, Jakarta 
Selatan, awalnya merupakan 

kolam pemancing ikan mas yang cukup 
terkenal di wilayah tersebut. Kini lokasi 
tersebut berubah fungsi menjadi Setu 
oleh Pemprov DKI Jakarta. Rencana Setu 

Rawa Lindung, akan menjadi salah satu 
resapan air oleh Jokowi ketika  menjabat 
sebagai Gubernur DKI. Maklum di kawasan 
ini acapkali tergenang air ketika musim 
penghujan datang.

Kini Setu Rawa Lindung sudah menjadi 
baik, walau sepenuhnya jauh dari rencana 

Para mania mancing sedang sabar menunggu 
sambaran ikan.
NDI
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pembangunan awal. Dahulu Setu ini 
sangat dangkal dan banyak sampah, kini 
wajah baru Setu Rawa Lindung menjadi 
lebih baik. Dalam Setu dikerjakan penge-
rukan sehingga kini Setu memiliki dalam 
±2 meter.

Kondisi yang sudah baik dimanfaatkan 
oleh para mania untuk memancing. Target 
tangkapan  ialah ikan mujaer, gabus dan 
lele. Hasan, salah satu pemancing yang 
ditemui Mancing Mania (MM), mengatakan 
bahwa dirinya seminggu sekali acapkali 
mincing di Rawa Lindung.

Hasan yang gemar neger ikan gabus 
cukup sering mandapatkan gabus dengan 
berbagai ukuran. Namun, sering juga 
mancing tanpa mendapatkan hasil alias 
boncos. “Mancing dengan cara neger den-
gan umpan hidup ikan mas kecil gampang-
gampang susah. Terkadang seharian saya 
benar-benar tidak mendapatkan gabus” 
ujarnya. Dengan berbekal ember kecil 
sebagai wadah umpan ikan mas dengan 
ukuran kecil dan dua set piranti pancing, 
Hasan terlihat enjoy menanti bersama 
temannya. Dari warga sekitar juga di 
informasikan bahwa Pemprov DKI yang 
diwakil oleh dinas pariwisata, pada HUT 
DKI lalu juga menebar bibit ikan lele.

 Dari pantauan MM, para mania yang 
mancing di Setu Rawa Lindung terkadang 
rela hingga naik pagar juga mencapai spot 
yang di agap strategis. Maklum sisi utara 
Setu di batasi oleh pagar tembok dengan 
tinggi ± 1,5 meter. Setu Rawa Lindung 
dapat menjadi pilihan spot bagi para 
mania di sekitaran Petukangan, Ciledug 
dan Kodam Bintaro. Area setu dengan 
luas ± 1,1 hektar bisa di pancingi dengan 
teknik glosor, plampung ataupun casting. 
lndi

Plang peringatan di Rawa Lindung yang 
dipasang pemprov DKI.
NDI
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BELANJA PUAS, NIGHT SALE
DISC UP TO 50 %
Galeri Mancing

Lokasi yang strategis dan terdapat 
disalah satu mall di kawasan Pluit 
yang setiap tahunnya diadakan 

pameran alat–alat pancing. Toko Galeri 
Mancing menjual berbagai macam piranti 
pancing baik Freshwater maupun Saltwa-
ter. Toko yang berada di lantai 2, Mall 
Pluit Junction, ciri toko dengan lambang 
ikan marlin yang terlihat jelas bagi para 
pengunjung yang datang. Bagi pengun-
jung yang datang ke dalam ruangan akan 
langsung disapa oleh pegawai dan mena-
nyakan piranti pancing apa yang anda 
cari, apakah untuk mancing di Freshwater 
maupun Saltwater dan pegawai tersebut 
akan menjelaskan secara rinci dan singkat 
mengenai produk yang anda cari.  

Serta pengunjung dapat leluasa memilih 
beragam piranti pancing sesuai kebutu-
han. Produk-produk piranti pancing yang 
dipajang kebanyakan merupakan keluaran 
Jepang dan dikhususkan untuk kalangan 
menengah ke atas. Produk tersebut mulai 
dari reel, joran, senar mono dan PE, lure, 
mata kail dan aksesoris mancing lainnya. 
Merk Shimano merupakan produk andalan 
di toko ini selain reel, joran,senar adapun 
aksesories lainnya yang terdiri dari baju, 
sepatu, tas, kacamata. Selain Shimano 
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ada juga beragam piranti pancing dengan 
merk seperti Varivas, Shino, G tech, 
Vanfook,Xesta,Tenryu dan Majorcraft.

 Di dalam ruangan ini terdapat satu 
meja dengan 4 kursi agar customer bisa 
mengobrol sembari membahas tentang 
mancing dan tampilan layar televisi yang 
memutar tentang kegiatan memancing.  
Dengan luas 8x6 meter, outlet ini terlihat 
begitu rapih, eksklusif serta elegan.  Toko 
yang buka setiap hari Senin sampai Minggu 
mulai jam 10.00 sampai jam 21.00 WIB. 
Customer yang datang ke toko kami biasa-
nya ramai selepas pulang kerja mereka 
mampir untuk belanja atau pun melihat-
lihat piranti mancing keluaran terbaru. 
Sedangkan untuk hari minggu rata-rata 
customer kami datang beserta keluarga 
hanya  melihat-lihat ataupun membeli 
piranti pancing untuk anaknya. 

Apabila anda member galeri mancing 
dengan pembelanjaan Rp. 2.500.000,- 
akan langsung mendapatkan sebuah 
tackle box sampai persediaan masih ada, 
serta pembelanjaan Rp. 7.500.000,- sam-
pai Rp 25.000.000,- anda akan mendapat-
kan voucher tiket mancing. Di toko ini 
tidak melayani pembelian secara grosir 
melainkan fokus pada eceran. Dan pada 

Foto salah satu sudut showroom dengan 
peralatan mancing lengkap.
GALERI MANCING

Toko Galeri Mancing
d/a Mall Pluit Junction 

Lantai 2 No. 215C
Jl. Pluit Raya No.1,Jakarta Utara

Telp (021) 662 3064  

tanggal 21 dan 22 November 2015 Galeri 
mancing mengadakan Night Sale sebesar 
10% sampai 50% untuk semua barang 
piranti mancing, yang dimulai pada jam 
19.00-21.00 WIB.lgaleri mancing
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PERNIK

Goliath tigerfish (Hydrocynus goliath) dikenal dengan nama 
giant tigerfish atau mbenga, merupakan anggota terbesar 
dari klan tigerfish. Ikan predator dengan gigi-giginya yang 
mirip belati. Berasal dari basin Sungai Kongo, Sungai Lualaba, 
Danau Upemba, dan Danau Tanganyika di Afrika. Goliath 
tigerfish yang terbesar dari yang pernah dicatat memiliki 
panjang 1,53 meter dan beratnya 70 kg. Ikan ini mengalahkan 
ikan-ikan Afrika lainnya dalam hal kecepatan dan kekuatan.

Penduduk setempat mengatakan bahwa goliath tigerfish 
satu-satunya ikan yang tidak takut buaya dan ikan ini juga 
kanibal, benar-benar memangsa yang lebih kecil. Ikan ini 

GOLIATH - MESIN PEMBUNUH ALAMI juga menyerang manusia 
meskipun jarang terjadi. 
Mulutnya bergerigi dan 
ada 32 gigi yang runcing 
dan tajam. Setiap gigi bisa 
tumbuh sampai satu inci 
panjangnya. Gigi Goliat 

tumbuh di tepi rahangnya, monster ini nyaris tanpa bibir. Dan 
ketika gigi-gigi tersebut dibenamkan pada mangsanya, maka 
potongan yang terjadi hampir seperti potongan pisau bedah. 
Dikombinasikan dengan tubuhnya yang berotot, membuat 
Goliat seperti mesin pembunuh alami.lsumber internet
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RAGAM

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

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

l Km.TDJ 1 : Kapten Adul 0858 1024 8735
l Km.TDJ 2 : KaptenTono 0815 1416 7050

TANJUNG PASIR

ANGKA

KOLAM HARIAN KILOAN

PLTU ANCOL

Info Klub Mancing

Banyolan

Info Kolam Pemancingan

Info Lomba Mancing

Pemandu 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 (JFC), Komp. Sentra Latumeten 

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

56975501

3.Nestle Fishing Club, d/a Kejayan, Pasuruan Jawa Timur 

HP. 0813 307 84225/Aliandi

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

(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang

5. Angka Jaya Fishing Club, Jl. Lapangan No. 2 Srono 

Banyuwangi Telp (0333) 394 168/ 0815 5946 688 

Andreas Hamijaya

Bu Guru : “Badu, setelah 7 berapa?”
Badu : “8, 9, 10, Bu”
Bu Guru : “Bagus! Siapa yang ajarin?”
Badu : “Bapak aku Bu!”
Bu Guru : “Terus, setelah 10 apa?”
Badu : “Jack, Queen, King, Bu!”

1. Final IFT Big game (Lomba Harian), Kolam Telaga Putera, 
Jagakarsa JakSel, Hari/Tgl : Minggu, 20 Des 2015, Tiket : 
Rp. 1jt, Lapak : 60, Pukul : 09.00-16.00 WIB, Hadiah: Uang 
Tunai, Hubungi : IFT (021) 5694 2504/ 0812 971 4578
2. Mengadakan Trek Bar-Ngotrek Member Kamifc@ Pulau 
Seribu, Hari/Tanggal : Minggu, 06 Des 2015, Biaya daftar : 
Rp. 500rb/Team (Max. 5 orang/tem/kapal), Tidak termasuk 
Sewa kapal, tipdan logistic  ditanggung oleh masing-masing 
team Pendaftaran tutup tgl : 02 Des 2015, Pukul : 03.00-
17.00 WIB, Kumpul : Tanjung Pasir Tangerang, Hub : Bursa 
Pancing (021) 691 0050, Sumber Mulia Fishindo (021) 691 
8030, Terminal Pancing (021) 4553 3934 Kontak Acep (0813 
1405 5030), Yudi (0816 1968 610). Ronny (0821 8888 1976)
3. BAC (Bogor Anglers Community)  Mengadakan Mancing 
Bareng “ Tegeg Competition Season III”
Pemancingan Balong Mas Desa Situilir Cibungbulang Bogor, 
sebelum Leuwiliang. TiketRp 150rb (Sudahtermasuk makan 
siang), Sabtu 05 Des 2015, Pukul 09.00 -14.00 WIB, Lapak 60, 
Hadiah Uang Tunai, Pendaftaran M. Idris ( 0812 9673 550), 
Anton (0816 1985 884)
4. Trip Mancing ke SMR (Sea Mount Reef) Bareng Maguro 
Fishing Team Tgl 19 s/d 22 Nov 2015, Tiket Rp. 2.8jt/orang 
(Sudah termasuk penginapan, kapal dan lain-lain)
Berangkat Tanggal 19 Nov 2015, Kumpul di Dunia Pancing 
Latumeten, Pukul 17.00 WIB.

1. Pemancingan Yasmin Bogor Barat, Jl. Wijaya 
Kusuma Raya Perum. Taman Yasmin Bogor Barat

2. Sabar Jaya Haji Budin Sawangan Depok, Jl. Pasir 
Putih Sawangan Depok

3. Untung Lestari, Jl. M Kahfi I Gang Resmi (Sebelah 
Palem) Rt 01/02, Ciganjur Jakarta Selatan. Telp 
0813 1931 8397

4. Tirta Mas, Jl. Raya Kolak Ngadiluwih, Kediri, Jawa 
Timur. Hub : (0354) 698-883.

5. Uda Rizal, Jl. Kapten Tendean (Belakang Kantor 
Pos & Giro, Mampang Prapatan) Mampang, Jakarta 
Selatan. Hub : 0812-80567888 / 0878-80464009.

6. 99, Jl. H. Ipin Pondok Labu, Jakarta Selatan. Hub : 
(021) 9236-3720.

7. Karang Asri, Desa Wisata Karanggeneng Purbowi-
nangun  Pakem, Sleman, Yogyakarta, Jl. Palagan 
Km 14 (Perempatan  Balong ke arah Barat). Hub : 
0818-04077050

8. 101 Joglo, Jl. Joglo Baru, Belakang SMAN 101
9. Lubana Sengkol, Jl. Hutama Karya Km 1,5, 

Kampung Sengkol, Muncul, Tangerang. Telp : (021) 
3399-5669

10.Bang Roy, Jl Raya Perjuangan Teluk Buyung, 
Gerbang Selatan Sumarecon, Kota Bekasi Hub : 
0838 9207 2610

www.iftfishingstore.com

www.okepancing.com 

www.pancingbersama.com

www.pusatpancing.co.id

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

http://www.iftfishingstore.com
http://www.okepancing.com
http://www.pancingbersama.com
http://www.pusatpancing.co.id
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ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

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

JUARA UMUM DI MANCING
KOLAKA UTARA 2015
Boeltap Fishing Club - Makassar

Turnamen Mancing Kolaka Utara 
2015 memperebutkan Trophy 
Bupati Kolaka Utara Bapak Rusda 

Mahmud diikuti oleh beberapa team 
mancing. Spot Turnamen yang diten-
tukankan mulai dari Taka Kapoposang, 
Lasusua, dan Tanjung Tobaku meru-
pakan spot yang menjanjikan dengan 
ikan-ikan monsternya. Team Boeltap 
Fishing Club Makassar ikut dengan 
jumlah 2 team yaitu team Boeltap A 
terdiri dari Bagonk, Benny, Richard, 
dan team Boeltap B terdiri dari Rudy 
Van Halen, Mikdam, dan Guntur. Sete-
lah pelepasan peserta yang dilakukan 
oleh Bupati Kolaka Utara Bapak Rusda 
Mahmud, team Boeltap A dan B meng-
gunakan 2 kapal yang berbeda, kedua 
team Boeltap menuju spot Taka Kapo-
posang, spot yang telah disepakati 
bersama dimeeting team malamnya.

Tiba di spot Taka Kapoposang kedua 
kapal team Boeltap mulai menurunkan 
jangkarnya, dan masing-masing anggo-
ta team menyiapkan pirantinya dengan 
menggunakan teknik bottom fishing 
dipadukan dengan Metal Jig 300gram 
s/d 500gram, umpan ikan layang dan 
ikan tongkol dipasang dimata pancing 



|edisi #255 60

WARTA CLUB

yang terpasang di Metal Jig, teknik 
seperti ini biasanya menarik perhatian 
ikan-ikan monster yang ada di dasar 
laut dalam 150m s/d 200m. Target ikan 
Ruby Sniper, Grouper dan Escolar.

Di malam hari team Boeltap A mulai 
beraksi, umpan salah satu anggota 
team disambar ikan, joran melen-
gkung dan reel berbunyi siiiingg...!!..
Strike...!!. Bagonk ketua Boeltap 
Fishing Club Makassar yang baru fight 
dengan ikan monster, seekor ikan Esco-
lar atau yang biasa disebut Oil Fish 
menyambar umpannya, fight sekitar 
kurang lebih 35 menit dengan monster 
laut dalam ini, akhirnya dimenangkan 
oleh bro Bagonk, ikan Escolar seberat 
35kg berhasil dinaikkan diatas kapal, 
Mantap...!!.

Tidak lama berselang bro Benny juga 
berhasil strike, umpannya disambar 
ikan Escolar juga, mantap! Bro Richard 
anggota team Boeltap A juga tidak 
mau kalah umpannya disambar ikan, 
strikeee.. ikan Grouper menyambar 
umpan bro Richard, ikan seberat 
14,8kg berhasil dinaikkan diatas kapal, 
mantap...!! Dikapal team Boeltap B 
juga terdengar teriakan strike. Bro 

Rudy dan Bro Mikdam berhasil menaik-
kan ikan diatas kapalnya. Bro Guntur 
yang juga anggota team B juga tidak 
mau kalah, umpannya disambar ikan 
juga, mantap..!! Sensasi strike malam 
itu berkelanjutan.

Tak terasa mentari sudah mulai 
muncul, waktu turnamen sudah hampir 
selesai, kapal para peserta sudah 
harus merapat ke Dermaga Lasusua 
untuk melakukan penimbangan ikan 
yang berhasil dinaikkan. Kapal team 
Boeltap A lebih duluan tiba di Derma-
ga, mereka menurunkan ikan-ikan hasil 
pancingannya semalam dari atas kapal, 
di Dermaga kapal-kapal dari peserta 
lain sudah banyak yang sandar dan 
menimbang ikan-ikan mereka juga.

Setelah penimbangan ikan Grouper 
seberat 14,8kg dari team Boeltap A 
berhasil mendapatkan Juara 1 Umum, 
mantap!!, dan di umumkan oleh 
panitia pelaksana  team Boeltap A 
berhasil mendapatkan trophy Bupati 
Kolaka Utara dan 1 Unit Sepeda motor. 
Alhamdulillah.. Akhirnya Boeltap 
Fishing Club berhasil Juara juga di 
Turnamen Mancing Kolaka Utara 2015.
lRobby Ibrahim

Foto bersama anggota team setelah berhasil 
menjadi juara umum.
ROBBY



|edisi #255 61



|edisi #255 62

http://www.mancingmania.com
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