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Rekening: Bank BCA, a.n PT. Sarana Informasi Mancing No. 084 3080 551. Majalah Mancing Mania dipublikasikan oleh PT. Sarana Informasi Mancing.

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

Pembaca Setia Mancing Mania,

Salam hangat untuk para mania mancing, beberapa minggu yang lalu terselenggara dengan sukses pameran pancing terbesar se-Indo-
nesia “Indoneisa Fishing Tackle Exhibition” di Gandaria City Mall – Jakarta Selatan.

Antusiasme 3000+ pengunjung baik para pemancing maupun para pengunjung yang belum pernah mengenal dunia mancing sangat 
baik. Beragam program menarik yang ada pada pameran tersebut terselenggara dengan lancar.

Pada rubrik pojok kampus, akan dibedah pembahasan mengenai senar fluorocarbon. Berbagai trip mancing, event lomba mancing, 
dan tournament memancing akan kami informasikan kepada para pembaca setia kami. Tidak ada gading yang tak retak, terlepas dari 
segala kesalahan kami mohon maaf atas kesalahan penulisan, arti, maupun maksud dari kata-kata yang kami sampaikan. Selamat 
membaca...

Salam strike
Redaksi
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INDONESIA FISHING TACKLE
EXHIBITION 2016 KE-4

Ajang tahunan untuk yang keempat 
kalinya ini diselenggarakan di 
salah satu mall terbesar di kawa-

san Jakarta Selatan, tepatnya di Piazza 
Area-Gandaria City Mall yang berlangsung 
dari tanggal 15-18 September 2016 lalu. 
Pada event tahun ini, panitia penyeleng-
gara mengkampanyekan kegiatan “Ayo 
Mancing” dan harapan panitia melalui 
Indonesia Fishing Tackle Exhibition 
(IFTE) kegiatan memancing akan semakin 
banyak peminatnya. 

Masyarakat yang tadinya belum tahu 
kegiatan memancing dapat memahami 
bahwa memancing merupakan salah satu 
kegiatan luar rumah yang menyenang-
kan, baik yang dilakukan di laut, sungai 
maupun kolam. 

Selain itu memancing bagi anak–anak 
menjadi salah satu cara untuk memperkenal-
kan lingkungan dan alam, serta membangun 
keakraban antara orang tua dan anak dalam 
berkomunikasi. Dalam ajang ini panitia 
juga menyediakan piranti pancing bagi 
pemula, mulai dari reel, joran, senar, tas, 
sampai mata kailnya yang sudah dibuat 
dengan paket harga murah mulai dari 
Rp. 135.000,- s/d Rp. 450.000,- yang bisa 
dibeli di stand Dunia Pancing Indonesia, 

FOKUS

Gandaria City - Jakarta Selatan
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Aneka Raya Pancing dan juga Sumber 
Mulia Fishindo. 

Apabila pengunjung yang datang harus 
mengisi registrasi pengunjung yang setiap 
harinya akan diundi untuk mendapatkan 
doorprize dari sponsor. Selain itu ada juga 
undian belanja yang diundi setiap malam-
nya. Total hadiah 45 juta yang dibagikan 
melalui undian doorprize dan grandprize 
selama IFTE berlangsung. Sedangkan 
untuk grandprize belanja akan diundi 
pada hari terakhir pameran. 

Di ajang pameran IFTE kali ini ada 
beberapa tenant baru yang ikut berparti-
sipasi memamerkan produk, diantaranya 
Umpan Djempol, Essen Diva, Garmin, 
Tirta Gadong, AEG Lighting, Relix Nusan-
tara, Jak Angler, Kamikaze, UMKM dan 
Ladies Angler. Selain itu beberapa media 
pun turut terlibat sebagai media partner, 
mereka adalah Mancing Mania, Media 
Pancing, Mata Pancing, Sahabat Mancing, 
Spot Mancing dan Berita Mancing. 

Dan juga empat tenant besar antara 
lain Shimano, Dunia Pancing Indonesia, 
Aneka Raya Pancing, Sumber Mulia Fishin-
do dan tidak ketinggalan juga tenant dari 
IFT. Para tenant tersebut memiliki banyak 
program yang diantaranya memberikan 

informasi produk-produk terbaru, mem-
perkenalkan dan uji kemampuan electric 
reel, uji kemampuan fight ikan melalui 
fishing simulator, melihat langsung 
bagaimana pengujian kekuatan produk 
senar melalui tensile test mesin , dan 
masih banyak lagi.

Acara pembukaan Indonesia Fishing 
Tackle Exhibition 2016 dimulai dengan 
kata sambutan dari Bapak Rivai Susanto 
sebagai Ketua Panitia dan dilanjutkan 
dengan perwakilan dari Formasi yang 

Foto Bpk. Rivai Susanto bersama perwakilan 
dari FORMASI.
MM
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diakhiri dengan pemotongan tumpeng. 
Hari pertama dihadiri oleh para 

undangan mulai dari komunitas mancing 
maupun perwakilan dari media cetak 
maupun media digital serta pengunjung 
mall yang tertarik dengan pameran ini. 
Pengundian hadiah registrasi pengunjung 
maupun hadiah undian belanja yang 
diberikan oleh para sponsor dan tenant. 

Di stand Shimano, apabila Anda belanja 
sekitar Rp. 250.000,- maka akan men-
dapatkan kupon udian berhadiah yang 
telah disiapkan oleh pihak Shimano untuk 
diumumkan setiap malamnya selama 
pameran berlangsung. Sedangkan dari IFT 
member akan memberikan kejutan bagi 
para pengunjung yang menjadi member 
dari Aneka Raya Pancing maupun Dunia 
Pancing Indonesia yang diundi di hari 
terakhir acara IFTE. Hadiah berupa man-
cing gratis baik kolam harian, galatama, 
maupun laut yang disedaikan oleh IFT. 

Dihari kedua, acara catwalk oleh para 
Ladies Angler. Catlwalk memperkenal-
kan produk keluaran Relix Nusantara, 
Shimano, Dunia Pancing Indonesia dan 
Sumber Mulia Fishindo sangat menarik 
mata pengunjung yang hadir. 

Acara talkshow dari Shimano menge-

nai electric reel, Tirta Gadog mengenai 
mancing pemula, komunitas Jak Angler 
mengenai tradisional fishing dan demo 
memasak ikan segar dengan cara yang 
cepat dan praktis pun diadakan di IFTE 
kali ini. Kegiatan yang juga ramai disimak 
oleh pengunjung dan boleh mencicipi 
masakan sang chef. 

Pada hari ketiga bertepatan dengan 
akhir pekan, pengunjung yang datang 

Suasana di salah satu stand yang ramai 
dikunjungi oleh pengunjung.
MM
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membludak. Rangkaian acara yang 
dimulai dengan talkshow dari Forcasi yang 
dilanjutkan dengan demo meracik umpan 
Djempol, talkshow mengenai lingkungan 
dan mancing nyobok, demo masak dan 
talk show rumponisasi mengisi panggung 
IFTE.

Ada juga salah satu stand yang memberi 
kesempatan bagi para mania yang ingin 
malakukan test kekuatan senar yang dibe-
li atau dimilikinya, bisa langsung melihat 
proses cara pengujiannya. Juga bisa adu 
kekuatan simpul andalan masing-masing 
dan langsung diukur kekeuatannya Tensile 
Test Machine yang terdapat di stand Relix 
Nusantara. Sehingga tak jarang akan 
terdengar suara teriakan kegirangan saat 
simpul andalannya ternyata lebih kuat 
dari rekan lainnya.

Dihari ini juga pelaku UMKM di dunia 
mancing memperlihatkan pembuatan lure 
jump frog untuk pemancing wild fishing 
dan juga rigging dasaran untuk pemancing 
laut dengan keahlian tangannya masing-
masing. 

Para pengrajin ini sengaja datang untuk 
memperkenalkan hasil karya bangsa sen-
diri yang tidak kalah dengan hasil karya 
diluar. Padatnya acara dihari itu membuat 

para pengunjung semakin ingin tahu 
mengenai dunia mancing. Semakin malam 
semakin ramai, para komunitas yang 
datang pun bisa langsung bersilaturahmi 
dengan komunitas lainnya. 

Hari terakhir pameran, pengunjung yang 
datang semakin banyak. Panitia menyiapkan 
hadiah Grand Prize utama untuk pembelan-
jaan Rp. 500.000,- di stand ARP, SM serta 
DPI. Hadiah Grand Prize yang disediakan 
pihak sponsor tersebut berupa 1 buah reel 
Shimano Stella SW 4000 BXG, 1 buah reel 
Penn Torque S 9000 black, 1 buah Joran 
Tenryu Shasta Fuegu dan juga  itu hadiah 
undian belanja doorprize dari Shimano 
menutup kegiatan hari ke-4, selain itu 
diumumkan pula pemenang fun contest 
(piranti jadul, ide kreatif dan modif trend)

Ajang pameran Indonesia Fishing Tackle 
Exhibition 2016 kali ini dikunjungi lebih dari 
3.000 orang. Semoga ditahun depan, pame-
ran ini bisa diikuti oleh berbagai kalangan 
exhibitor, serta pengunjung yang datang 
lebih banyak lagi untuk mengetahui info 
terkini produk-produk yang ada di market, 
dan juga pasti sangat menyenangkan bisa 
berkumpul dengan rekan-rekan komunitas 
dan para mania mancing dari beberapa 
wilayah Indonesia.lmm
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Hari peringatan ulang tahun RI ke-71 
memang sudah berlalu, namun diba-
liknya masih ada cerita mengenai 

kegiatan perayaan HUT RI dengan berbagai 
cara. Salah satunya adalah merayakan 
sambil menikmati sensasi mancing di laut 
Pulau Tunda.

Trip yang dilakukan pada H-1 HUT RI 
ke-71 menggunakan kapal KM. MULYO 
BAHARI. Pada tanggal 16 Agustus 2016 
Pkl.15.00 WIB, Saya dan tim yang terdiri 
dari Roni, Taufiq, Rachmat, Cecep, Dika, 
Double Ryan, Ncek dan Babah berangkat 
dari Karawaci menuju ke arah Banten. 
Target kami fight dengan ikan-ikan 
predator.

Pada pukul 18.00 WIB Saya dan tim tiba 
di Tempat Pelelangan Ikan Karangantu. 
Kedatangan kami sudah dinantikan Kapten 
& ABK dari Kapal KM. Mulyo Bahari. Loa-
ding pun segera dilakukan. Satu per satu 
Equipment fishing Tackle dimasukkan ke 
dalam kapal dan tidak lupa juga logistik 
sebagai amunisi untuk bertarung dengan 
monster-monster laut Pulau Tunda.

Tepat Pukul 21.30 WIB sang kapten 
kapal Mas Aksan langsung mengarahkan 
kapal dengan dibantu GPS dan fishfin-
der ke spot potensial dan kurang lebih 

RAYAKAN HUT RI KE-71
DI LAUT PULAU TUNDA
Pulau Tunda
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perjalanan memakan waktu selama 3 jam 
akhirnya kami tiba di spot pertama dan 
tanpa pikir panjang lagi, Saya langsung 
menurunkan piranti andalan yaitu Reel 
Shimano Stradic 5000XG dengan Senar PE 
3 Power Pro Slick dan Rod Jigging Master 
Saber Game Pink PE 1-3 (baru diamisin 
ceritanya) dan tanpa menunggu lama 
setelah umpan diturunkan, Saya langsung 
teriak strike…strike…ikan kakap merah 
size 2kg berhasil Saya kandaskan dan hal 
serupa dilakukan teman-teman yang lain… 
silih berganti menaikkan kakap merah 
hingga subuh menjelang. “Pulau Tunda 
memang gak ada matinya” ujar Saya 
kepada rekan-rekan.

Saat sambaran tidak menghampiri kami, 
kapten langsung memutar haluan kapal 
menuju spot RIG Selatan A Pulau Tunda. 
Tidak mau menyia-nyiakan waktu, kami 
langsung menerapkan teknik Popping dan 
Castjig, Selang beberapa waktu, di atas 
Kapal terdengar teriakan dari Taufiq, 
strike…strike!!! Joran popping melengkung 
sangat tajam hampir mencium lautan dan 
benar saja, popper Maguro Nasty 120 gr 
dihajar predator Rig Selatan A Pulau Tunda 
dan setelah fight cukup lama akhirnya 
landed juga Giant Trevally size 22 lbs.

Pagi menjelang, tarikan sudah mulai 
berkurang dan sebagian tim ada yang 
tertidur untuk menghemat tenaga dan 
Pak Rachmat yang sudah biasa mancing 
di freshwater & saltwater dikagetkan 
dengan tarikan yang tidak biasa dialami 
olehnya. Reel pak Racmat berdecit 
kencang dan melengkung tajam dan 
ternyata seekor Ikan Kuwe Lilin berhasil 
dikanvaskan ke kapal. Beberapa jam kami 
berada di spot ini, dengan strike penutu-
pnya adalah strike Kuwe Lilin. Menunggu  
beberapa saat, kemudian tidak ada lagi 
yang memakan umpan kami dan kapten 
pun memutuskan untuk mencari spot lain.

Pagi hari setelah menyantap sarapan 
mie rebus, segera kami mengaplikasikan 
teknik castjig yang diyakini oleh kapten 
dan ABK masih mumpuni untuk menakluk-
kan ikan Tenggiri di Pulau Tunda dan 
benar saja setelah teknik castjig dituru-
nkan, umpan seekor tenggiri menghajar 
umpan Saya. butuh waktu kurang lebih 5 
menit Saya berjibaku menghadapi gaya 
manuver zig zag ikan tenggiri, ABK pun su-
dah sedia dengan gancu di tangan. Akhir-
nya Tenggiri size 4 kg berhasil landed. 
Ternyata tidak Saya sendiri yang berhasil 
strike, Pak Rachmat dan Ncek masing-ma-

Para angler beraksi di depan kamera bersama 
ikan hasil tangkapan.
RONNY
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sing menaklukkan ikan kakap merah size 1 
kg pada moment yang bersamaan.

Masih dengan rasa penasaran yang 
besar, sekitar Pukul 16.00 WIB kami 
pindah lagi ke spot lainnya yang diyakini 
oleh sang kapten kapal banyak terdapat 
monster-monster karang. Benar saja sete-
lah umpan diturunkan satu persatu dari 
kami yaitu Mang Cecep dan Pak Rachmat 
kembali berteriak strike….strike!!! Reel 
Shimano Biomaster 6000 dan joran Zagan 
milik pak Rachmat melengkung tajam 
hampir mencium lautan. Segera Saya 
pasangkan gimbal dipinggangnya untuk 
meladeni tarikannya dan kurang lebih 5 
menit ternyata ikan kuwe lilin berhasil 
landed dengan size 4 kg dan di posisi 
sebelah, Mang Cecep masih berjibaku 
dengan teknik dasarannya, ternyata 
monster penghuni karang yang mema-
kannya dan juga berhasil landend kerapu 
macan size 4kg up. 

Kepuasan nampak terlihat di wajah 
kami semua. Bagaimana tidak, tarikan 
giant trevally, tenggiri, kakap merah, 
kerapu macan dan kuwe lilin kami rasakan 
pada trip kali ini. Besar keinginan kami 
untuk kembali lagi ke pulau Tunda, 
menaklukkan monster-monster karang dan 

lainnya dalam hati kami bertekad “Suatu 
saat kami pasti akan kembali lagi”

Untuk anda yang merasa tertarik 
dengan pengalaman saya ini, tidak ada 
salahnya untuk merasakan sendiri sensasi 
strike di Pulau Tunda ini. Tunggu apalagi 
rencanakan moment berpengalaman ini 
untuk berkunjung ke Pulau Tunda, dan 
rasakan sensasi strike yang berbeda di 
Pulau Tunda ini. Dirgahayu RI ke-71 Jelas-
veva Jayamahe….,Happy Fishing Guys!!!.
lronny

Aksi di depan kamera bersama GT hasil 
tangkapan.
RONNY
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SAFARI MANCING BERSAMA
KM RUBY FISHING
Kepulauan Seribu

Memancing di Pulau Seribu dengan 
target ikan tenggiri atau yang 
terkenal dengan sebutan jeung riri 

suatu yang menggiurkan, tapi saat cuaca 
kurang bersahabat sebaiknya lupakan target 
ini, lebih baik merubah target menjadi 
poping dan casting Giant Trevally atau GT, 
dan lebih di kenal dengan kuwe gerong. Hal 
ini yang kami lakukan saat Safari Mancing 
bareng KM Ruby.

Hari itu, Saya dan JR Ardhi Abu Aushaf, 
Suroboyo Ae atau Rury, dan Mudianto sudah 
bersiap siap dengan rencana trip menggu-
nakan KM Ruby Fishing. Kapal fiber modi-
fikasi kayu yang belum lama turun ke laut, 
dinakhodai oleh Kapten Ruby, kapten yang 
sudah cukup mumpuni untuk target jeung 
riri ataupun casting di wilayah Pulau Seribu. 

Pukul 00.00 setelah menjemput Mudianto 
di kawasan Cikupa, Saya langsung tancap 
gas menuju Perum Karawaci melalui tol, 
hanya beberapa menit Saya sudah merapat 
di kediaman JR Ardhi, dan selang beberapa 
lama Rury atau Suroboyo Ae juga merapat 
menggunakan kendaraan roda dua, sempat 
kongkow sebentar sambil mempersiapkan 
alat dan bahan makanan. Sekitar pukul 
01.25 dini hari Saya arahkan ‘‘Bang Rover’’, 
Kijang tahun 1998 milik Saya menuju 
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Tanjung Pasir, karena masih pagi perjalanan 
tidak terlalu tergesa-gesa. ‘‘Bang Rover’’ 
sudah parkir di sebelah kediaman kapten 
Ruby, pukul 04.00 setelah mengangkut 
barang-barang, KM Ruby Fishing berangkat 
menuju lokasi mencari umpan ikan tem-
bang.

Pukul 05.30 lokasi mencari umpan sudah 
ada beberapa perahu dan kapal mancing 
yang melego jangkar, riak ikan tembang di 
atas permukaan air menandakan ikan mulai 
tertarik memakan umpan. Setelah jangkar 
tertancap, abk dan kapten Ruby mulai 
melempar pancing kotrekan. Tak perlu 
menunggu lama, hanya beberapa menit 
saja, umpan ikan tembang banyak mema-
suki life bait tank. Suroboyo Ae sempat 
ikut mencari umpan dengan memasang 
rangkaian kotrekan miliknya. Tak mau 
ketinggalan JR Ardhi memasang konceran 
berharap bisa mendapatkan umpan juga. 
Namun sampai kapten menyatakan umpan 
sudah cukup banyak, konceran JR Ardhi 
nihil tanpa serangan.

Spot pertama kami dimulai dengan 
menurukan umpan koncer tembang hidup. 
Koncer dasar juga tidak ketinggalan, namun 
tanpa ada serangan, hanya ikan-ikan dasar 
yang sempat menyambar namun tidak 

terjadi strike, yang ada umpan ikan tem-
bang hidup yang dipasang menjadi rusak. 
Kapten pindah ke spot selanjutnya, sambil 
mengangkat jangkar, Saya popping dari atas 
kapal tidak ada sambaran juga, dan kapten 
menyatakan untuk pindah spot kedua.

Saat tiba di spot kedua, sudah ada 4 
kapal yang sedang ngoncer tenggiri, dan be-
berapa kapal nelayan ngotrek ikan kembung 
dan pancing grandong dengan handline. Dua 
kapal di depan sempat terjadi strike dan 
ikan tenggiri ukuran sedang naik ke atas 
kapal, membuat rasa penasaran kami untuk 
juga merasakan tarikan jeung riri. Kami 
perhatikan kapal nelayan strike mengunakan 
teknik grandong, dua ekor tenggiri sudah 
naik ketas kapal. Kapten sempat gundah 
gulana, karena tidak ada sambaran sama 
sekali. Namun memang rejeki tidak kema-
na-mana, setelah kapal sebelah menaikkan 
ikan, joran koncer dasaran Mahmudi 
melengkung tajam namun suara reel tidak 
terdengar, saya teriak “Mahmudi joran ente 
dimakan tuh...!” Sambil menunjuk joran 
koncer dasar yang tadi melengkung. Ketika 
itu Mahmudi sengaja menggunakan dua 
joran sekaligus. Joran pertama untuk kon-
cer atasan dan joran kedua teknik koncer 
dasar. Mahmudi langsung angkat joran dan 

Aksi Mahmudi di depan kamera bersama GT 
hasil tangkapan.
IRWAN
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menggulung reel, “Ahh nggak ada ikannya!” 
ujarnya sambil menggulung reel dengan 
agak ragu. Saya terus berteriak  padanya, 
“Gulung terus, gulung terus”. Akhirnya 
suara reel mulai berbunyi tanda ikan sedang 
berusaha melarikan diri “treeett” dan Mah-
mudi baru merasakan sensasi jeung riri yang 
menyambar umpannya. Akhirnya setelah 
beberapa saat pertarungan dimenangkan 
oleh Mahmudi, jeung riri ukuran sedang 
naik ke atas kapal.

Hampir tiga jam, dari jam 08.00 setelah 
strike tenggiri ikan tidak ada yang mau 
menyambar umpan, teknik grandong, kon-
cer dasar, koncer atas dan casting tidak ada 
sambaran, kapten mengajak untuk pindah 
ke karang dalam, biasanya ikan kuwe mau 
makan kalau ikan tenggiri kurang agresif. 
Saat tiba di spot ke tiga terlihat di fishfin-
der ada gerombolan ikan, rasa semangat 
untuk merasakan sensasi semakin berkobar, 
teknik dasaran dengan umpan hidup dan 
umpan iris, tidak membuahkan hasil. Hanya 
kotrekan dengan bantuan cumming rebon 
yang berhasil menaikkan ikan kuniran kecil, 
lumayan cukup untuk makan siang. Akhirnya 
kapten mengajak untuk pindah lagi ke 
spot selanjutnya sembaru menunggu abk 
menyiapkan makan siang.

Safari mancing dengan KM Ruby Fishing 
akhirnya benar-benar terjadi, mulai spot 
pertama hingga spot ke lima, jeung riri 
tetap tidak agresif malah cenderung sepi, 
sambil makan siang, Saya terus popping, 
namun lagi-lagi kapten Ruby mengatakan 
“Nanti pak kita popping dan casting di 
spot karang cetek” katanya kepada Saya. 
Setelah makan siang dan target jeung 
riri tidak kunjung tiba, akhirnya kapten 
mengambil keputusan untuk popping dan 
casting pakai popper, jig, dan umpan hidup 
di Karang Cetek. Di karang cetek Saya 
langsung melempar popper, membangunkan 
‘mbah GT’ untuk menyambar umpan, JR 
Ardhi casting menggunakan minow sedang-
kan Suroboyo Ae, Mahmudi, dan ABK casting 
dengan umpan hidup.

Saya sempat melihat kelebatan ikan di 
permukan air sedang menununggu popper 
Saya yang sudah mengganggu melalui 
gerakan maupun suara popper. Saat hendak 
melempar popper kembali dan abk di depan 
melempar umpan kembung hidup, tiba-tiba 
“Gubrak” kembung hidup disambar ‘mbah 
GT’. Dengan sigap kapten menyalakan 
mesin, dan abk melempar tali jangkar yang 
sudah diberi pelampung. JR Ardhi mulai 
mengambil alih pertarungan dan dipegang 

Aksi Suroboyo Ae di depan kamera bersama GT 
hasil tangkapan.
IRWAN
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oleh abk, suara reel terus berderit, joran 
melengkung tajam diikuti getaran kaki dan 
badan, semangat terus terpacu, hampir 20 
menit pertarungan akhirnya bisa dimenang-
kan. GT dengan panjang 85 cm berhasil naik 
ketas kapal, teriakan riuh diatas KM Ruby 
Fishing, setelah mengambil gambar saya 
kembali popping di atas kapal, JR Ardhi 
memakai ligth jig, Suroboyo Ae, Mahmudi 
dan ABK tetap casting dengan umpan hidup. 
Dan tidak beberapa lama umpan tembang 
hidup kembali disambar, kali ini Suroboyo 
Ae yang mengeksekusi. Para pemancing 
yang sedang gandrung ingin merasakan 
tarikan GT akhirnya terkabul, dengan badan 
gemetar namun semangat yang sangat 
tinggi akhirnya GT dengan panjang 80 cm 
berhasil naik ketas kapal, dan teriakan 
kembali bergema.

Kapal pindah ke karang yang lebih 
dangkal, di karang ini berhasil naik jeung 
riri satu ekor, sementara Saya terus menerus 
membangunkan ‘mbah GT’ untuk menyam-
bar umpan, ternyata kembali efektif saat 
umpan tembang hidup Mahmudi yang 
disambar, Kapten sempat khawatir saat 
ikan berlari keatas karang, namun berkat 
keahliannya ikan berhasil diarahkan ke laut 
yang agak dalam dan ikan GT ukuran 45 cm 

pun naik ketas kapal. 
Saat arus mulai berganti Saya mencoba 

casting dengan umpan kembung kecil hidup, 
sementara itu di atas karang banyak ikan 
tongkol kecil yang berlompatan, Saya arah-
kan ke sekitar tongkol kecil yang berlompa-
tan, dan “strike” joran melengkung dan reel 
berbunyi “treet” hanya beberapa detik, saat 
kapten menyalakan mesin, dan “tesss” tali 
PE  putus cukup panjang karena ikan berhasil 
melarikan diri kearah karang dangkal.

Begitulah Safari Mancing dengan KM 
Ruby Fishing, dengan hasil 3 Ekor GT, dan 
2 ekor Tenggiri, yang sangat memuaskan 
dan menyemangati para pemancing yang 
sedang gandrung untuk mencoba teknik-
teknik baru di sekitar Kepulauan Seribu.
lIrwan Riduan SP

Aksi di depan kamera bersama ikan hasil 
tangkapan.
IRWAN
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http://www.sm-group.co.id
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POJOK KAMPUS

http://www.mancingmania.com
https://www.youtube.com/watch?v=FN7grsnsHrI
https://www.youtube.com/watch?v=iN1rpNzOKts
https://www.youtube.com/watch?v=i3uajIQ4XCo
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POJOK KAMPUS

Saat kita lagi asyik-asyiknya mancing dan strike!!! maka kita 
pun mulai menghajar ikan dengan segenap kemampuan 
kita. Dan walaupun segala jurus sudah kita keluarkan, tiba-

tiba yang kita mengalami mocel akibat putus senar. Satu anti 
klimaks yang tidak asing bagi para mania.

Leader dan ikatan/knot adalah bagian yang penting pada 
rangkaian mancing dan biasanya merupakan titik lemah dari 
satu rangkaian. Biasanya putusnya leader karena gesekan. Cara 
mengantisipasinya adalah dengan pemilihan bahan dan ukuran 
yang tepat.

Ikatan/knot juga merupakan titik dimana senar sering putus. 
Cara mengikat yang benar, tegangan ikatan dan kerapihan 

ikatan bisa mempengaruhi kekuatan ikatan. 
Tegangan ikatan yang terlalu rendah akan mudah lepas 

sedangkan kalau tegangan ikatan terlalu tinggi maka ada 
kemungkian senar bisa putus karena gesekan.

Bahan mono nylon biasanya lebih mudah ditangani dengan 
ikatan-ikatan yang simpul karena sifat nylon yang lebih alot.

Sedangkan senar FC lebih keras namun lebih rapuh bila diban-
dingkan dengan senar nylon. Sehingga pemilihan ikatan senar FC 
yang tepat sangat diperlukan supaya kekuatan ikatan tidak drop 
banyak.

Pada senar PE juga perlu dipilih ikatan yang tepat supaya 
kekuatan ikatannya bisa optimal karena karakter dari senar 
multifilament berbeda dengan yang monofilament.

SELALU ADA IKATAN DI MANCING
Untuk diketahui, tidak ada 1 ikatan yang sempurna (definisi 

dari ikatan sempurna ialah ikatan yang sederhana dan tidak 
banyak drop kekuatan ikatan). 

Ikatan yang mudah biasanya drop kekuatanannya lebih banyak 
(drop kekuatan PE bisa mencapai 50%) sedangkan Ikatan dengan 
drop kekuatan kecil biasanya lebih rumit cara mengikatnya.

Kenyamanan dalam membuat ikatan adalah hal yang penting. 
Kondisi di rumah tentu berbeda dengan kondisi di dalam kapal 
ataupun di waktu gelap.

Saat kita mempersiapkan ikatan di rumah, kita boleh memilih 
ikatan yang sedikit rumit namun bisa menghasilkan drop kekua-
tan yang rendah. 

Lakukan persiapan yang terbaik sehingga saat kita mancing, 
kita bisa mengganti rangkaian yang putus dengan mudah. Bila 
kita terpaksa harus mengikat di saat mancing maka kita mungkin 
sebaiknya memilih opsi ikatan yang lebih sederhana.lmm
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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

FLUOROCARBON

1

5

9

2

6

10

3

7

11

8

12

4

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

BRAIDED

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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CASTING TOMAN KEJUTAN
DI SPOT BEKAS GALIAN 
Jambi

Pada saat musim penghujan banyak 
aliran sungai kecil atau pun rawa 
pinggir sungai yang digenangi air. 

Kondisi seperti ini biasanya menjadi spot 
huniannya ikan toman, kesempatan bagus 
untuk mancing dengan tehnik casting. 
Namun di saat berakhirnya musim pen-
ghujan, tidak bisa berharap banyak untuk 
berburu toman dengan teknik casting. 
Sungai menjadi surut sebatas lutut kaki, 
ikan-ikan toman pun menghilang entah 
kamana. Belum lagi over fishing oleh 
warga setempat dengan cara beramai-
ramai turun ke air untuk mengambil ikan 
dengan jaring yang biasa disebut orang 
sekitar dengan sebutan bekarang.

Selain berhadapan dengan kondisi over 
fishing, juga mendapati spot yang dija-
dikan lubuk lelang masyarakat setempat. 
Kegiatan lelang ini rupanya dilakukan 
pada saat air surut dan aktifitas meman-
cing untuk pendatang tidak diperboleh-
kan. Semangat berburu toman semakin 
surut rasanya.

Akhirnya saya memutuskan mencoba 
menelusuri spot-spot berdasarkan infor-
masi dari teman atau pun masyarakat, 
walhasil ketemu sebuah spot yang rasanya 
akan membawa hasil. Casting pun dilaku-
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Aksi di depan kamera bersama toman hasil 
tangkapan.
DITIYASYAR

kan, apadaya bukan toman impian tetapi 
ikan gabus channa striata yang landed, 
“tak apalah yang penting bisa strike”, 
dalam hati berucap untuk menghibur diri. 

Tiba-tiba teringat ada satu spot yang 
mungkin bisa menghasilkan strike. 
Saat musim penghujan agak sulit untuk 
menghampiri spot tersebut karena jalan 
masuknya tergenang air. Lokasinya berada 
di Desa Kemingking, Kabupaten Muaro 
Jambi. Lokasi ini terdapat galian-galian 
untuk keperluan timbunan pembangunan 
pabrik. Beberapa waktu lalu saya pernah 
ke spot ini, cuma berakhir boncos. Saya 
pikir kali ini boleh dicoba lagi, “Kali aja 
ada toman datang dari langit untuk dapat 
Saya strike di spot itu he..he..he..”  

Berjarak tempuh kurang lebih 40 menit 
dari tempat tinggal Saya, dengan ditema-
ni seorang teman kerja, Rahmat nama-
nya. Ia baru saja ‘keracunan’ casting. 
Kami pun meluncur menuju spot. Awal 
memasuki lokasi, harapan Saya memuncak 
saat mengamati jalan di spot tersebut. 
Rerumputan yang banyak tumbuh di 
lokasi, menandakan tidak banyak orang 
yang pernah masuk ke wilayah tersebut.

Tiba di spot, joran tipe casting kelas 
medium beserta reel-nya yang berisikan 

line PE 2 segera disiapkan. Jump Frogi 
yang menjadi lure idola saya segera 
dilempar untuk ‘berenang’ mencari 
toman. Cukup lama juga Saya melaku-
kan casting dari pinggir rerumputan, air 
mineral satu botol sudah kosong. Tak 
menyerah dengan kondisi, Saya terus 
menerus melempar lure ke titik yang 
rasanya berpotensi, jeddorrr... Usaha 
dan kesabaran Saya berbuah, sambaran 
terjadi. Rupanya sambaran kali ini tidak 
begitu menggelegar, rasanya ini samba-
ran ikan gabus. Joran Saya hentak agar 
hookup ikan yang sudah menyambar lure. 
Ternyata Saya mendapatkan perlawanan 
yang luar biasa. Dengan teriakan yang 
agak keras Saya berseru kepada Rahmat 
yang posisinya sedikit jauh dari Saya 
“Yeeesssss.. toman broooo..!” Ia balik 
meneriakkan “Biawaaakk..!” Secara per-
lahan Saya gulung reel dan kondisi joran 
20LB Saya terus melengkung tidak begitu 
tajam. Akhirnya yang landed sesuai yang 
saya harapkan. Kerinduan akan strike 
toman terobati. Meskipun ukurannya tidak 
begitu besar tetapi tak apalah, dan ikan 
di release agar bisa tetap lestari.

Tiba-tiba di seberang Saya terdengar 
teriakan “strike.. !” Terlihat teman Saya 
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Rahmat yang baru mencoba teknik casting 
medapatkan strike dan toman pun berha-
sil landed. “Woow ini petualangan yang 
luar biasa!” kata Rahmat, “Kita harus 
coba menjelajahi spot yang lebih luar 
biasa dari ini lagi!” serunya bersemangat.

Hari itu Saya mendapat dua ekor ikan 
toman Channa micropeltes, teman Saya 
Rahmat mendapatkan dua ekor ikan 
toman Channa micropeltes dan satu ekor 
ikan gabus Channa striata.

Rupanya rejeki kami hari itu adalah di 
spot Galian eks penimbunan pembuatan 
pabrik. Lokasinya terlihat biasa saja. 
Namun disaat mau berusaha mencapainya 
terbukti di spot menurut penafsiran Saya 
jauh dari sumber masuknya ikan toman 
malahan dapat merasakan tarikan ikan 
toman.

Melalui kesempatan ini Saya ingin 
membagi sedikit tips kepada rekan-rekan 
mania mancing, jangan sekali-kali mengi-
ra spot yang buruk kondisinya, akan buruk 
pula hasil tangkapannya. Piranti dan lure 
sama, tetapi rejeki tidak sama. Tetap 
gigih berusaha mencapai target yang 
diinginkan dan pasti sangat butuh kesaba-
ran menjalankan kegiatan hobi mancing 
ini. Karena menurut Saya memancing itu 

ada perjuangan di dalamnya. Perjuangan 
mencapai lokasi, perjuangan mendapat-
kan sambaran dan perjuangan saat strike. 
Pasti setiap usaha ada resiko gagal dan 
berhasil. Jadi jangan pernah menyerah. 
Memancing pun dapat membawa manfaat 
untuk melepas kejenuhan dari aktifitas 
sehari-hari. Kepuasannya sangat luar 
biasa.lditiyasyar

Foto spot casting bekas galian timbunan 
pembangunan pabrik.
DITIYASYAR
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TOURNAMENT SMG 
FISHING CUP 2016
Pemancingan Pondok Hijau - Ciputat

Minggu 25 September 2016 salah 
satu kolam lomba di kawasan 
Ciputat - Tangerang Selatan yaitu 

kolam pondok hijau ramai disambangi 
oleh para komunitas mancing yang ingin 
mengikuti lomba mancing yang diadakan 
oleh Sumber Mulia Group. 

Lomba tahap pertama kali ini panitia 
menetapkan tiket sebesar Rp 1.600.000,-/
tim (Rp. 800.000,-/lapak), lapak yang 
disediakan sekitar 52 lapak untuk 26 tim, 
satu lapak bisa 2 joran, menggunakan 
rangkaian mata kail maks. 3, serta mem-
perebutkan piala bergilir dan uang tunai 
sebesar Rp.5.000.000,- dari pihak sponsor 
Sumber Mulia Group. 

Para komunitas mancing sangat beran-
tusias mengikuti lomba, ini terlihat dari 
jam 08.00 WIB sudah datang bersama 
rombongannya. Peserta yang mengikuti 
lomba berasal dari berbagai wilayah di 
Jabodetabek, mereka sudah siap dengan 
peralatan mancing serta umpan yang akan 
digunakan. 

Sekitar jam 09.00 WIB panitia 
mengumumkan kepada para peserta 
untuk mendaftar ulang dilanjutkan foto 
bersama setelah itu pengundian lapak, 
dan panitia mengumumkan kepada para 
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peserta untuk menggunakan kaos timnya 
masing-masing. 

Setelah menempati lapaknya masing-
masing peserta pun langsung mengeluar-
kan piranti pancing serta umpan yang 
digunakan, tepat jam 10.00 WIB panitia 
memberi aba-aba bahwa lomba mancing 
antar komunitas dimulai, peserta lang-
sung melempar umpan ketempat persem-
bunyian ikan.

Menurut pihak panitia untuk lomba 
tahap pertama ini peserta yang mendaftar 
sangat banyak, ada beberapa komunitas 
yang masuk cadangan, tetapi menjelang 
acara berlangsung tidak ada komunitas 
yang mundur, lapak yang disediakan 
panitia pun habis terjual. 

Dalam lomba ini panitia menyediakan 
ikan rame sebanyak 600 kg dan ikan super 
100 kg, serta terdapat ikan pita 50 ekor. 
Apabila peserta berhasil mengangkat ikan 
pita berhak mendapatkan uang Rp.10.000,-.

Hari semakin siang ikan–ikan induk pun 
semakin banyak yang terangkat. Menje-
lang jam 14.00 WIB  panitia mengadakan 
doorprize pengundian lapak sebanyak 13 
pcs berupa aksesoris mancing dari pihak 
sponsor, acara pengundian doorprize selama 
1 jam. 

Daftar Juara
Juara Induk Terberat Nama Pemenang Berat Ikan Lapak Hadiah
Induk Terberat I Semut Merah 4.24 kg    21     Rp 7.000.000,- + Produk Kamikaze
Induk Terberat II Ian Fishing 4.06 kg    17    Rp 3.500.000,- + Produk Kamikaze
Induk Terberat III Bibir Merah 3.78 kg    07   Rp 2.000.000,- + Produk Kamikaze
Induk Terberat IV Red Wing Angler 3.30 kg   51  Rp. 1.000.000  + Produk Kamikaze
Juara Prestasi Lapak Kecil Bibir Merah  54 ekor   07    Rp 800.000,-
Juara Prestasi Lapak Besar Bunda Rosma   60 ekor    Rp 800.000,-

Jam menunjukkan 15.30 WIB panitia 
mulai menimbang hasil tangkapan para 
peserta lomba. Untuk lomba tahap 
pertama panitia menyiapkan hadiah uang 
tunai dan produk piranti pancing dari 
sponsor. 

Setelah selesai menimbang hasil 
tangkapan peserta, panitia langsung 
mengumumkan para juara lomba mancing 
antar komunitas untuk tahap pertama 
ini. Dan panitia juga mengumumkan 
yang berhak menjadi Juara Umum Tahap 
Pertama mendapatkan hadiah uang tunai 
Rp.5.000.000,- + piala bergilir dari Sum-
ber Mulia Group dengan point terbanyak 
Bibir Merah, lapak 07. Inilah para peme-
nang lomba tournament SMG Fishing Cup 
2016 tahap pertama.lsisy
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Minggu 25 September 2016, mema-
suki tahap ketiga, IFT Big Game 
lomba mancing harian ikan mas 

memilih lokasi lomba di daerah Kukusan 
Depok tepatnya kolam Telaga Kukusan 
yang berlokasi di sekitar jalan kukusan 
raya, Depok, Jawa Barat.  

Kolam harian yang dipilih kali ini memi-
liki 52 lapak/2 orang, area parkir yang 
luas, kantin dan musholla yang nyaman 
untuk para mania.  Lingkungan sekitar 
kolam yang masih banyak dengan pohon-
pohon membuat lokasi kolam terasa sejuk 
dan nyaman untuk arena memancing.

Mulai pukul 07.00 WIB para mania man-
cing sudah datang di area lomba kali ini, 
mereka berasal dari wilayah Jabodetabek 
dan sebagian ada juga yang berasal dari 
Bandung dan Karawang.  

Menjelang pukul 08.00 WIB para peman-
cing sudah bisa melakukan pendaftaran 
ulang di meja panitia, sekaligus untuk 
mengambil souvenir dari panitia dan spon-
sor. Sambil menunggu para mania datang, 
pihak panitia IFT dan kolam melakukan 
pelepasan ikan induk dan ikan rame untuk 
ikan dasaran pertama.  

Pelepasan ikan untuk tahap awal seba-
nyak 400 kg (Ikan Induk 100 kg dan ikan 

TURNAMEN IFT BIG GAME
MEMASUKI TAHUN KE-3
Pemancingan Telaga Kukusan - Depok
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rame 300 kg).  Ikan induk yang dilepaskan 
berkisar antara  2 - 5kg/ekor.  Menjelang 
pukul 08.30 WIB pemancing sudah hampir 
semuanya datang di kolam, selanjutnya 
sebelum dilakukan pengundian lapak ter-
lebih dahulu diadakan sesi foto bersama 
peserta lomba yang sudah hadir.  

Tepat pukul 09.00 WIB, lomba IFT Big 
Game tahap 3 di mulai dan langsung 
terjadi strike dari para pemancing yang 
berada di lapak kecil. Meskipun hanya 
strike ikan kecil namun seru juga karena 
ada mania yang berhasil menaikan 2 - 3 
ekor ikan sekali strike.

Lebih seru lagi bagi pemancing yang 
mendapat ikan merah, karena bisa 
langsung ditukarkan dengan uang tunai 
sebesar Rp. 15.000 di panitia IFT.  Panitia 
IFT menyediakan 52 ekor ikan merah/
kuning yang bisa ditukarkan dengan uang 
tunai sebesar Rp. 15.000,-/ekor.  

Menjelang tengah hari, posisi semakin 
rame dengan mulai naiknya ikan Induk 
dari lapak 28 atas nama SBY yang berha-
sil mengangkat ikan Induk seberat 4.2 
kg. Para mania tambah semangat untuk 
melakukan lemparan demi lemparan 
dengan lebih fokus. 

Pada saat itu juha dilakukan penamba-

han Ikan rame kedalam kolam oleh panitia 
IFT agar suasana lebih rame strike sambil 
menunggu para mania mancing istirahat 
makan siang. Silih berganti ikan rame dan 
ikan induk naik dari lapak yang berbeda.  

Sampai akhirnya dari lapak 11-an Jan-
gkrik Bos berhasil mengangkat Ikan Induk 
seberat 5.8 kg maka tepuk tangan dan 
sorak kembali menggema di area lomba 
IFT Big Game Tahap 3 ini.  

Akhirnya lomba selesai pada pukul 
16.00 wib untuk menentukan Juara Lomba 
dan dilakukan foto bersama serta penye-
rahan hadiah dan piala lomba. lseperti 
yang diceritakan Purnomo kepada 
Redaksi MM

Daftar Juara
Juara Umum Hadiah Nama   Berat ( Kg ) No Lpk
Juara Induk Terberat 1 Rp. 8.000.000,00 Jangkrik Bos       5,8  11
Juara Induk Terberat 2 Rp. 4.000.000,00 Ersya   5,1  38
Juara Induk Terberat 3 Rp. 2.500.000,00 SBY   4,2  28
Juara Induk Terberat 4 Rp. 1.500.000,00 Pelampung Liar 2 4  50

Daftar Juara
Juara Total Wilayah Hadiah Nama   Berat ( kg ) No Lpk
Juara Wilayah 1 Rp. 1.000.000,00 Pelampung Liar 1 22,15  3
Juara Wilayah 2 Rp. 1.000.000,00 Ganesa  21,8  39
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WE ARE THE CHAMPIONS 
MANCINGMANIA.COM
Hai para mania mancing, tidak terasa 

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

pion”. Para mania dari berbagai daerah di 

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

Selfie of The Month Agustus-September 2016
Ernanda

Spot Indonesia bagian timur memang surga bagi pencinta alam dan pemancing 
wildfishing. Keindahan alam dan potensial ikannya yang memiliki tantangan tersendiri. 
Hal ini lah yang dirasakan oleh Ernanda Bagus pemenang Selfie We Are The Champion 
periode Agustus-September lalu. 

Ernanda pernah merasakan keseruan yang sangat luar biasa di beberapa spot 
potensial di daerah Papua Barat, seperti daerah Amban pantai Manokwari, muara 
Andai, muara Prafi, Tanah Rubuh, pulau Nuni, pantai Maripi yang kesemuanya masih 
berada di wilayah Manokwari. Selain itu ia juga sudah pernah ke Logpond distrik 
Mamey, muara Warsamson Sorong dan aliran sungai muara Bintuni. 

Di sela-sela kesibukan sebagai Pegawai PNS yang sedang menjalankan tugas dinas 
di pusat di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, hobi mancing tetap dilakukannya. 
Memancing sudah digelutinya sejak 20 tahun lalu. Seperti kebanyakan rekan-rekan 
pemancing lain, peranan ayahnya lah yang menularkan hobi mancing. Saat Ernanda 
usianya masih 7 tahun, sang ayah mengajaknya untuk blusukan ke muara-muara, 
rawa-rawa, aliran sungai deras di dalam hutan, pinggir pantai (landbase) dan tengah 
laut. Strike dengan Ikan jenis Giant Travely, Barracuda, Mangrove Jack, Tengiri, 
Kerapu, Kakap Merah, Kurisi Bali, Jenaha, dan lainnya menjadi pengalaman luar 
biasa buatnya.

ikutan, segera berbagi keceriaan bersama 
kami dan mania lainnya. Login dan upload 
foto-mu segeraaa…
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Saat mancing, Ernanda biasanya membawa 2 jenis piranti yaitu set spinning yang 
terdiri dari rod Maguro Stallion panjang 210cm 10-20lbs dan reel Ryobi Vertigo 
ukuran 3000, senar PE Maguro Azayaka #3. Selain set spinning, set baitcasting yang 
terdiri dari rod Expert Graphit C3, reel Okuma komodo dan senar PE Maguro Azayaka 
#3.

Sedangkan untuk umpannya saat casting lebih banyak menggunakan pencil, wtd 
(walking the dog), popper ukuran sedang, dan minnow tipe sinking. Pada saat 
mancing dasaran dan jigging biasanya menggunakan ikan cakalang dan cumi berikut 
metal jig ukuran 30-60gr sebagai umpannya.

Bagi para mania mancing yang sudah pernah merasakan alam Papua pasti telah 
mengetahui bahwa kesiapan fisik dan mental sangat diperlukan, termasuk juga kesia-
pan alat kesehatan dan keselamatan. Biasanya Ernanda akan menyediakan waktu 
untuk istirahat yang cukup sebelum trip esok harinya. Tidak lupa tolak angin, balsem 
dan salep untuk luka. “Untuk jaga-jaga sihh”, ujarnya. “Saat mancing dasaran di atas 
perahu pasti sudah siap rompi keselamatan, pisau kecil, lampu senter dan tali yang 
panjangnya sekitar 3 meteran,” Ernanda menambahkan penjelasannya. Fungsi tali 
adalah untuk keperluan mengikat ikan hasil tangkapannya.

Melakukan trip mancing tidak hanya bersiap menghadapi panen strike, tapi juga 
harus siap menghadapi kendala. Seperti di wilayah Manokwari, sering kali kondisi 
cuaca yang tidak menentu menjadi kendalanya. Mensiasatinya dengan melihat jadwal 
pasang surut laut. “Itu menolong banget untuk saya dapat menentukan kapan akan 
mancing di laut dan kapan akan mancing di muara”. Ernanda membagikan tips untuk 
para mania mancing. “Seperti di bulan September ini, di  Manokwari saat ini sedang 
musim ikan tuna/tongkol serta kakap merah,” ia menambahkan lagi diakhir wawan-
caranya dengan tabloid Mancing Mania. 
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Cover Story of The Month Agustus-
September 2016

Wanda

Wajah dan profilnya sudah tak asing lagi di mata pembaca tabloid Mancing Mania 
(MM). Mania mancing yang satu ini memang aktif berinteraksi dengan MM melalui 
posting yang dilakukannya di program We Are The Champion mancingmania.com

Kedekatannya dengan dunia mancing sudah dirasakannya sejak usia masih kecil 
dengan menggunakan alat mancing tradisional ke spot daerah Tanggarong, Kutai Ker-
tanegara. Barulah di tahun 2012 ia mengenal piranti mancing yang bukan tradisional 
melalui temannya. Pengalaman pertama menggunakan piranti mancing dengan teknik 
casting rupanya meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Makanya tak heran, 
hingga saat ini casting menjadi teknik andalannya.

Menetap di Melak, Kutai Barat Kalimantan Timur sangatlah membuka kesempatan 
melakukan mancing wild fishing yang memang banyak terdapat di Kalimantan. Sebut 
Tanah Gerogot, Muara Wahau, Samarinda, Tenggarong, Mahakam Hulu dan Balikpapan 
adalah tempat-tempat yang pernah dijambangin om Wanda.

Kegiatan mancing rupanya tidak hanya untuk dinikmati olehnya seorang, melalui 
wadah yang bernama KPK (Komunitas Pemancing Kubar) yang dibentuknya, ia men-
jadikan KPK sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran 
tentang mancing termasuk juga sebagai tempat berbagi foto hasil tangkapan pan-
cing. Beberapa foto dari KPK sudah menghias wajah mancingmania.com :) 

“Rekan-rekan di KPK juga kasih kepercayaan kepada saya untuk menjadi koordina-
tor untuk  setiap kegiatan yang akan dilakukan KPK,” ucap om Wanda saat diwawan-
carai oleh redaksi MM. “Kami mengutamkan kebersamaan dan kekeluargaan saat trip 
bersama,” lanjutnya ketika menjelaskan tentang KPK. Memang belum ada struktur 
organisasi, makanya om Wanda bilang KPK masih belum bisa disebut komunitas lebih 
kepada wadah kebersamaan saja. 

Wah, semoga KPK ke depannya semakin solid dan semakin banyak manfaat yang 
dapat dirasakan tiap anggotanya. 
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Bicara mengenai waktu mancing, tidak ada masalah dari keluarganya untuk menja-
lankan hobi mancingnya.  “Alhamdulillah keluarga saya sangat mendukung... Kebetulan 
istri Saya juga hobi mancing.. Kadang saya juga bawa keluarga saat mancing.. tapi ke 
area yang dekat-dekat saja.” ujarnya. “Hanya saja sekarang istrinya lagi hamil, jadi 
gak pernah ikut mancing dulu..” ia menambahkan. 

Pasti ada keseruan tersendiri saat mancing bersama keluarga. Walau pun putra 
pertama om Wanda masih berusia 4 tahun, sudah dibiasakan untuk melakukan aktifitas 
di alam. Tidak ada kesulitan untuk mengarahkan sang putra, “Kalau ia mulai bosan, 
Saya akan membiarkan putra Saya untuk bermain di pasir dan tanah di sekitar tenda. 
Makanya Saya dan istri gantian mancingnya agar anak terus ada dalam pantauan.” 

Pilihan area untuk mancing bersama keluarga adalah seperti di anak sungai kecil 
yang ada tempat berlindung seperti pohon-pohon besar dan areanya cukup luas untuk 
dapat mendirikan tenda kecil. “Kalau bareng keluarga hasil nomor 2 lah..” ungkap om 
Wanda.

Selain kondisi area mancing yang aman, setiap mancing sudah pasti harus bawa bekal 
dari rumah. “Makan bareng anak dan istri di spot nikmat nya luar biasa.. hihii” 

Wah... boleh ditiru juga nih om... bagaimana para mania mancing, mau mencoba 
untuk merasakan aktifitas bersama keluarga di alam terbuka? Pasti akan lebih banyak 
manfaat bagi anak-anak dekat dengan alam di tengah kondisi gaya hidup modern saat 
ini.

Oh ya, mungkin untuk mencegah anak menjadi bosan menunggu saat mancing, bisa 
coba diajarkan teknik casting, karena kalau menurut om Wanda waktu pasti terasa 
cepat, jadi kalau pun menunggu sambaran sang ikan tidak terlalu terasa lama. Casting 
adalah teknik melemparkan umpan tiruan setelah dilempar kemudian ditarik agar 
umpan bergerak dan menimbulkan gaya tersendiri (action) yang menarik perhatian ikan 
untuk menyambarnya. 
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Best Story of The Month Agustus-
September 2016

Husni

Komunitas Rucah Mania (RM) sudah Saya ikuti sejak awal berdirinya komunitas ter-
sebut pada tahun 2014 silam. Kami sebagai anggota Rucah Mania selalu mengadakan 
trip mancing setiap minggunya. Trip akbar juga kami ikuti minimal satu kali dalam 
setahun.

Saya Husni, pemancing asal kota Semarang. Mengenai spot andalan, Saya suka 
memancing di perairan Jepara, karena menurut Saya disana masih menyimpan 
banyak ikan-ikan monster. Casting dengan spoon sangat suka Saya terapkan dalam 
trip memancing. Jika tidak memungkinkan untuk casting, teknik dasaran juga biasa 
Saya lakukan.

Mengenai piranti andalan, joran dan umpan handmade selalu menemani Saya 
disetiap kali melakukan trip memancing. Joran yang Saya beri nama “si orange” 
dan umpan “markonyeh” yang tidak pernah absen disetiap trip Saya. Ikan tenggiri 
menjadi target favorit, tarikannya yang khas membuat Saya ketagihan mancing si 
ikan bak torpedo ini. 

Memancing memang kegiatan luar rumah yang sangat menyenangkan bagi Saya, 
Saya bisa berpetualang kemanapun Saya mau sambil menyambangi penghuni perairan 
disana. Trip yang paling jauh Saya pernah lakukan adalah trip kepulau Kambing – 
Selayar Sulawesi Selatan. 
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AKSI PEDULI LINGKUNGAN
KOMUNITAS PEMANCING
Karanganyar - Jawa Tengah

Kesadaran akan pentingnya men-
jaga kebersihan lingkungan dan 
sungai di wilayah eks karesidenan 

Surakarta mulai tumbuh di antara para 
komunitas mancing yang ada. Kali ini 
komunitas mancing yang ada di Karan-
ganyar yaitu KFT (Karanganyar Fishing 
Team). Komunitas yang berdiri sejak 
akhir tahun 2013 dan beranggotakan 
1700 lebih pemancing mengadakan 
kegiatan membersihkan sungai Siwaloh 
dan menebar bibit ikan di waduk dan di 
aliran sungai yang ada di wilayah Karan-
ganyar Jawa Tengah. Kegiatan ini bisa 
terlaksana karena didorong rasa prihatin 
dan rasa kepedulian terhadap lingkungan 
menjadi alasan yang kuat untuk melaku-
kan kegiatan bersih-bersih sungai dan 
tebar benih ini. 

Kegiatan tebar benih pada ke-4 kalinya 
ini bekerjasama dengan Dinas Perikanan 
dan BNPB wilayah Karanganyar sekaligus 
juga melakukan kegiatan membersihkan 
sungai yang sering banjir pada saat 
musim hujan. 

Sungai Siwaloh yang mengalir dari 
lereng gunung Lawu melewati kota 
Karanganyar kerap kali megakibatkan 
banjir dan menggenangi sebagian wilayah 
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Karanganyar. Kejadian ini yang menjadi 
faktor pendukung pilihan diadakannya 
pembersihan dari sampah dan ranting 
pohon yang menutupi aliran sungai. 

“Para mania mancing yang terga-
bung dalam komunitas KFT menyambut 
dengan antusias dan senang hati ajakan 
dari Dinas Perikanan dan BNPB wilayah 
Karangayar untuk ikut terlibat dalam 
kegiatan ini,” demikian dituturkan 
teman-teman dari KFT. Selain member-
sihkan sungai dan menebar bibit ikan di 
sungai dan waduk, para mania mancing 
komunitas KFT ini juga menebar bibit 
atau biji pohon Rembete (mantang) yang 
berduri. Alasan dari dipilihnya pohon 
Rembete karena pohon ini biasa dipakai 
ikan-ikan kecil untuk bersembunyi atau 
berkumpul untuk menghindar dari ikan-
ikan predator, dan dapat pula mencegah 
para pencari ikan yang menggunakan 
jaring. Melalui cara tersebut diharapkan 
ekosistem yang ada akan terjaga dengan 
sendirinya. 

Kegiatan ini sudah rutin dilakukan 
dan selalu bekerja sama dengan Dinas 
Perikanan yang ada serta komunitas 
mancing yang lain di wilayah eks kare-
sidenan Surakarta dan sudah menjadi 

agenda rutin dalam komunitas KFT selain 
kegiatan lainnya yaitu mengadakan bakti 
sosial. Rencana yang akan datang KFT 
akan membuat dan memasang spanduk 
di pinggir sungai atau waduk tentang 
larangan mencari ikan dengan cara 
strom, obat, dan membuang sampah 
sembarangan. 

Pada saat ini teman-teman dari 
KFT mengalami sedikit kendala dalam 
mencari bibit ikan. Bukan soal biaya 
akan tetapi jumlah bibit yang diinginkan. 
Sedangkan dari pihak Dinas Perikanan 
sendiri masih terbatas dalam pengadaan 
jumlah bibit dan itu pun harus mem-
beli pada hari kerja, padahal biasanya 
teman teman KFT melakukan kegiatan 
tebar benih pada saat hari libur atau 
hari Minggu. Di wilayah eks karesidenan 
Surakarta sendiri tidak banyak yang 
menyediakan bibit ikan. Harapan besar 
dari teman teman KFT adalah “Mari 
kita sama-sama menjaga dan merawat 
lingkungan di sekitar kita. Mulai lah hal 
baik ini dari diri kita sendiri. Hal sedera-
hana yang kita lakukan bersama dengan 
cara tidak meninggalkan sampah bungkus 
makanan atau botol yang kita bawa pada 
saat trip.”lmba nunu

Foto saat aksi tebar benih ikan dilakukan oleh 
para pemancing.
NUNU
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Berikut ini adalah cara cepat dan termudah untuk membuat loop di ujung rangkaian senar para mania. Cara ini sangat cocok 
untuk para mania yang membutuhkan cara cepat untuk mengganti umpan maupun rangkaian. 

DOUBLE OVERHAND LOOP
LOOPING CEPAT, IKAN DAPAT 

1.

2.

3.

4.

1. Bentuk loop di ujung 
senar para mania.

2. Masukkan ujung loop 
seperti pada gambar.

3. Buat beberapa lilitan.

4. Kencangkan simpul 
dengan menarik kedua sisi 
senar.
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UMPAN SUSU SAPI HARIAN DAN KILOAN

UMPAN

Bagi anda yang gemar mancing harian atau kiloan, tidak ada 
salahnya anda mencoba resep ini.

Bahan-bahan :

20 Tongkol jagung manis
¼ kg kelapa ukuran sedang
1 kg ubi 
1 blok keju kraft
¾ sendok makan mentega
8 butir telur bebek
1 liter susu sapi murni
2 kg kroto putih segar

Cara Membuat :

1. Jagung dan kelapa digiling halus
2. Ubi dikukus lalu diparut
3. Susu sapi dimasak diatas api kecil sambil terus diaduk 

hingga tinggal 6 sendok makan
4. Telur bebek (5 butir campur dan 3 butir kuningnya saja) 

diaduk dengan mixer pada kecepatan tinggi
5. Lalu masukkan jagung, kelapa,ubi, susu sapi, keju dan 

mentega dicampurkan ke dalam adonan telor sambil terus 
diaduk pada kecepatan tinggi.

6. Umpan siap digunakan dengan catatan jika akan dipakai 
pagi hari umpan harus dibuat malam hari dan harus sudah 
jadi tepat menjelang pagi.

7. Kroto putih sebanyak ½ kg dikukus lalu dicampur kedalam 
adonan yang sudah jadi, biasa digunakan sebagai bom.

8. Jika akan dipakai bahan-bahan diatas dicampur dengan 
sisa kroto yang belum di kukus, setelah itu bisa digunakan 
untuk mancing.lgani
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Knot atau simpul dalam bahasa 
indonesia sangat berperan penting 
dalam suatu rangkaian pancing. 

Simpul atau knot dapat membantu para 
mania mancing untuk dengan benar 
mengikat senar ke mata kail, umpan, 
dan piranti lainnya. Saat ini knot telah 
dikembangkan dan diuji secara menye-
luruh untuk menjamin kemudahan dan 
kekuatannya dalam mengikat.

Simpul lambat laun dapat melemahkan 
kekuatan senar dan beberapa simpul 
dapat mengurangi kekuatan senar sampai 
dengan 60%. Kemampuan untuk mengikat 
simpul dengan baik akan membantu para 
mania untuk mengurangi resiko kehi-
langan umpan dan ikan. Hal yang perlu 
diketahui oleh para mania untuk mem-
buat simpul :

1. Sering-seringlah berlatih membuat 
simpul agar para mania dapat mengetahui 
cara membuat simpul yang benar.

2. Pilih simpul yang mudah diikat, 

HAL YANG DIPERHATIKAN
SAAT MEMBUAT SIMPUL

simpul yang dikatakan terkuat pun akan 
buruk hasilnya apabila tidak diikat dengan 
benar. 

3. Saat menarik simpul, basahkan 
simpul terlebih dahulu untuk mengurangi 
gesekan senar dan juga agar simpul dapat 
ditarik dengan kencang.

4. Untuk mencegah selip pada simpul, 
tariklah ikatan dengan kuat.

5. Sisakan sedikit ujung senar saat dipo-
tong, karena beberapa jenis simpul bisa 
tergelincir sebelum pada akhirnya putus.

6. Tekukan tajam di simpul dapat 
berpotensi putusnya senar saat dibawah 
tekanan.

7. Kekuatan hasil ikatan jarang yang 
sama dengan kekuatan senarnya, mes-
kipun sekarang sudah banyak diklaim 
beberapa simpul menghasilkan kekuatan 
100% dari kakuatan awalnya.lmm
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EXORI PLUTO DAN GIGA 500 (Rp. 110.000 - Rp. 140.000)

VANFOOK BT-70/BT - 71BL (Rp. 75.000)

Exori mengeluarkan produk terbarunya yang begitu kecil untuk para pemula yang 
ingin mancing dikolam maupun sungai, reel ini bisa digunakan untuk anak-anak 
karena bentuknya yang kecil dan ringan, berbahan aluminium spool, one touch 
handle.

Mata kail yang bisa digunakan untuk 
mancing di laut, rawa, danau, sungai 
maupun kolam. Kait tunggal khusus untuk 
ikan migrasi besar, Ultra heavy wire.

Rod Abu Garcia Jiggernaut merupakan joran yang diciptakan untuk permainan baru yaitu 
slow jigging yang sedang booming dipasaran khusus digunakan mancing dilaut menggunakan 
cincin Fuji Alconite Ring Guide yang ringan dan kuat. 

Model Number Size Bearings

Pluto 500       3

Giga 500       3+1

Model Number          Size               

BT - 70  #1/0, #2/0, #3/0    

BT - 71BL (Barbless)     #1/0, #2/0, #3/0

LIVE VEST MAGURO (Rp. 1.478.100)

ROD ABU GARCIA JIGGERNAUT (Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000)

• Tersedia 2 warna (Hitam & Merah).
• Ukuran : All Size.
• Bahan : Nilon TPU komposit.
• Dapat menahan berat sampai 130 kg (Berat Badan).
• Dirancang dan diproduksi sesuai dengan Standar Eropa.
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INFO PRODUK

REEL MAGURO ARGENT 100 & 101 (Rp. 671.600)

HINOMIYA BAD DOG XT 165 (Rp. 250.000 - Rp. 260.000) 

Very modern and attractive design, Strong aluminum frame, 2 Japanese stainless 
steel ball bearings on the spool shaft, 7 high precision ball bearings, Infinite anti 
reverse system, Soft touch EVA handle knob, V shaped aluminum spool, Stainless steel 
spool shaft, Magnetic breaking system, Available in right and left hand versions.

Reel Abu Garcia Ambassadeur Classic merupakan reel buatan negara Swedia, dengan speksifi-
kasinya : Left hand retrieve, dual anti reverse, fast cast thumbar dan precision brass gears.

Hinomiya Bad Dog XT 165 merupakan joran sambung dua terdiri dari 7 cincin dan 
terbuat dari bahan carbon yang khusus digunakan untuk spesialis mancing patin, dengan 
action yang kuat dan kokoh

Model Ball Bearing Gear Ratio Weight ( gr ) Line Capacity Handle

100 9+1 7:1 242 gr 0.25/190, 0.30/120 Right

101 9+1 7:1 242 gr 0.25/190, 0.30/120 Left

Model Number Gear Ratio Max Drag Mono Capacity Braid Capacity

Ambassadeur Classic 5601 Jerk 5.3 : 1       5 kg 0.32mm/220m 0.36mm/215m

   12lb - 240 yds 30lb/235 yds  

Model Number    No. Section Type

Bad Dog XT 165 2          Spinning

REEL ABU GARCIA AMBASSADEUR CLASSIC 5601 JERK 
(Rp. 2.300.000)
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TRIP WATU KARANG
BERSAMA TIM SHIMANO
Pacitan - Jawa Timur

Trip mancing ke Watu Karung, Paci-
tan adalah tujuan trip kami kali 
ini. Konon menurut para angler 

tempat di daerah Pacitan masih sangat 
indah dan daerah spot belum terjamah 
oleh tangan-tangan usil. Hal ini yang 
mendorong kami berenam (Alip, Lim 
Ee Tat, Bagus, Ronald, Nunung Kuncen 
dan Agung) sepakat menjajal spot ini, 
padahal kami berasal dari wilayah tem-
pat tinggal yang berbeda. Alip berasal 
dari Jakarta, Lim Ee Tat berasal dari 
Singapura, sedangkan Bagus, Ronald, 
Nunung Kuncen dan Agung berasal dari 
Yogyakarta. 

Kami bertemu di kota Yogyakarta, pada 
tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 
03.00 wib dan segera berlanjut menuju 
Pacitan. Menempuh kurang lebih tiga 
setengah jam untuk tiba di kota Paci-
tan, kami berenam beristirahat terlebih 
dahulu untuk sarapan pagi, menghim-
puan tenaga sebelum mulai mancing. 
Perut sudah kenyang, waktunya untuk 
berangkat ke spot Watu Karung.

Kami tidak hanya sekedar ngetrip ke 
spot Watu Karung, sambil survei tempat 
yang nantinya akan dijadikan sebagai 
tempat Fishing Klinik diadakan. Barang-
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kali para mania mancing belum mengerti 
apa itu kegiatan Fishing Klinik. Kegiatan 
ini diadakan untuk memberikan pengeta-
huan mengenai casting yang baik. Selain 
itu di dalam Fishing Klinik nantinya 
akan dikelola oleh Master Casting dari 
Shimano Malaysia. 

Ketika survei tempat untuk Fishing 
Klinik selesai kami lakukan, perjalanan 
dilanjutkan dan tibalah kami di spot. 
Saat itu cuaca hujan rintik-rintik, namun 
kondisi cuaca tersebut tidak menyu-
rutkan niat kami untuk casting. Kami 
berenam pun berpencar mulai mencari 
titik di mana ikan bersembunyi. Piranti 
pancing yang telah disiapkan yang terdiri 
dari Joran Shimano Scorpio 165, reel 
Shimano Twin Power menjadi andalan 
kali ini untuk mendapatkan target ikan 
black bass sebagai target kami. 

Tak terasa waktu sudah menjelang 
pukul 10.00 wib, Alip berhasil strike ikan 
black bass, tak lama kemudian Lim Ee 
Tat juga berhasil strike ikan black bass. 
Kondisi cuaca rupanya tidak membaik, 
rintik hujan mulai menjadi hujan deras, 
rupanya strike pun tetap bisa terjadi. 
Kali ini Nunung dan Ronal yang berhasil 
strike ikan black bass. Karena kondisi 

cuaca tidak lagi mendukung, kami pun 
sepakat untuk menyudahi trip kali ini 
karena hujan semakin deras.lseperti 
dikisahkan Hariwanli Suparta kepada 
redaksi mm

Beberapa foto aksi angler setelah berhasil 
naikkan bass.
HARIWANLI
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LIPUTAN KHUSUS

SHIMANO TOUR 2016
SINGAPURA-MALAYSIA
Singapura dan Malaysia

Aneka Raya Pancing, Jakarta dengan 
Aneka Pancing, Medan mengadakan 
tour Shimano untuk yang kedua 

kalinya ke negara Singapore dan Malaysia. 
Tour 3 hari dimulai dari tanggal 20 sampai 
dengan 23 September 2016.

Menurut penuturan Alip selaku distributor 
Shimano di Indonesia untuk tour Shimano 
kali ini diikuti sekitar 22 orang peserta dari 
berbagai wilayah di Indonesia diantaranya 
DI Aceh, Pekan Baru, Siantar, Medan, Ban-
jarmasin, Jakarta dan Pontianak.

Pada tanggal 20 September 2016, Alip 
dan beberapa peserta tour Shimano kedua 
berkumpul di toko Aneka Raya Pancing, 
kemudian melanjutkan perjalanan ke ban-
dara Soekarno Hatta menuju Singapore. 

Setelah menempuh perjalanan kurang 
lebih 2 jam akhirnya kami landing dengan 
selamat di airport Changi, Singapore, lalu 
kami melanjutkan perjalanan ke kantor 
Shimano Singapore dengan disambut oleh 
Lim Ee Tat beserta para peserta yang 
dari DI Aceh, Pekan Baru, Siantar, Medan, 
Banjarmasin dan Pontianak. Lalu kami 
diajak ke salah satu ruangan di kantor 
Shimano untuk menjelaskan perjalanan 
tour, kemudian kami diajak untuk melihat 
berbagai produk keluaran Shimano yang 
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baru dan berbagai macam piranti pancing 
diantaranya reel, joran, serta akseso-
ries lainnya, dilanjutkan dengan makan 
bersama yang telah disediakan oleh pihak 
Shimano.

Jam 15.00 rombongan menuju Johor 
Malaysia besok pagi jam 09.00 bis yang telah 
disiapkan oleh pihak Shimano untuk berku-

njung ke pabrik Shimano yang berada di 
Johor Malaysia. Di pabrik tersebut kami bisa 
melihat bagaimana proses pembuatan reel 
Shimano dengan menggunakan mesin-mesin 
yang canggih, setelah proses pembuatan reel 
jadi kemudian dicek untuk diuji coba sebe-
lum dipasarkan, kemudian rombongan diajak 
untuk mencicipi hidangan makan siang yang 
telah disediakan pihak Shimano. 

Selesai berkunjung ke pabrik Shimano 
rombongan kembali lagi ke Singapore, 
Sampai di hotel rombongan bersiap untuk 
berkemas sebelum melanjutkan perjalanan 
pada hari terakhir tour Shimano Singapore–
Malaysia yang kedua.

Pada hari ketiga rombongan berkumpul 
kembali di lobby hotel, panitia menga-
takan sebelum kembali ke tanah air, kita 
akan melanjutkan perjalanan menuju 
Pulau Sentosa dimana terdapat salah satu 
wahana Aquarium besar seperti di Jakarta 
yaitu Sea World, didalam wahana tersebut 
rombongan bisa menikmati indahnya ber-
bagai macam satwa air yang ada didalam 
laut. Sekitar jam 15.00 kami melanjutkan 
perjalanan ke aiport Changi untuk kem-
bali kedaerahnya masing –masing peserta.
lseperti dikisahkan Hariwanli Suparta 
kepada redaksi mm

LIPUTAN KHUSUS

Suasana peserta tour saat berada dalam 
perjalananmenggunakan bus.
WANDA
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http://www.sm-group.co.id
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http://www.duniapancingindonesia.com
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KOLOM MEDIA PANCING

IKAN HAMPALA
PRIMADONA PEMANCING

Ikan hampala adalah salah satu prima-
dona bagi pemancing freshwater untuk 
di jadikan target berburu terutama 

dengan mengunakan teknik casting.
Hampala sangat menyukai sungai berarus 

deras dengan banyak bebatuan, maka-
nan alami ikan ini adalah ikan kecil dan 
serangga.

Dibutuhkan kesabaran yang tinggi untuk 
memancing hampala, apalagi jika spot 
yang akan dipakai untuk mancing adalah 
sungai dengan banyak bebatuan, otomatis 
di butuhkan fisik dan stamina yang prima 
ketika meng-explore untuk mencari titik 
potensial dimana sang predator ini berada. 
Memancing Hampala bisa memakai berma-
cam teknik atau cara yang antara lain:

Cara konvensional
Yaitu dengan teknik ngoncer atau 

memancing memakai umpan hidup (live 
bait), umpan hidup yang biasa dipakai 
adalah ikan hidup/udang.

Mancing Hampala dengan teknik casting
Karena sifat dasar hampala adalah 

predator sejati kebanyakan angler lebih 
senang menjadikan hampala sebagai target 
casting karna sensasinya yang sangat luar 

biasa untuk jenis ikan freshwater, untuk 
lure bisa memakai beberapa jenis lure 
tiruan antara lain spoon, minow, stick bait, 
pencil atau bisa juga memakai spinner.

Memakai teknik fly fishing
Karena salah satu makanan alami ikan 

hampala adalah jenis serangga, memakai 
teknik fly fishing akan sangat efektif 
karna jenis umpan yang digunakan banyak 
menyerupai serangga, untuk sensasinya 
sendiri tidak kalah asyik dengan teknik 
casting.

Menentukan titik spot (titik lemparan)
Salah satu keberhasilan memancing ham-

pala dengan teknik casting antara lain me-
lempar lure tepat di tempat ikan Hampala 
biasa mencari makan, yaitu di pinggiran 
batu yang berarus deras, hampala men-
jadikan batu itu sebagai ‘‘meja makan’’, 
karena hampala akan menyergap mangsa 
berupa ikan-ikan kecil yang terbawa arus 
air, sensasi sangat luar biasa ketika melihat 

lure dengan jenis top water di sambar ikan 
ini. Suara ledakan itulah yang membuat 
angler terpacu adrenalinnya.

http://www.mediapancing.com
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#TRENDING TOPIC

Seni mengikat senar pada mata kail 
bagi beberapa mania memiliki arti 
tersendiri karena masing-masing 

simpul pada pancing memiliki kekuatan 
serta kehandalannya. 

Kebanyakan mania mancing seperti 
yang dikatakan Jhonny, kail yang 
memiliki lubang/mata di ujung batang 
pancing lingkarannya tidak menyatu 

atau solid. Banyak mania yang mengikat 
senar pada batang pancing dan memang 
hasilnya terlihat lebih enak dilihat.

Seperti beberapa teknik mengikat 
senar pada pancing sebut saja simple 
snell,common snell dan beberapa model 
simpul sejenis lainnya. Namun hal ter-
sebut, dikatakan Jhonny teknik tersebut 
memiliki kekurangan.

SENI MENGIKAT SENAR
PADA MATA KAIL

Apabila umpan yang terpasang pada 
pancing dimakan ikan, simpul akan 
terjadi pergeseran dan bahkan terjadi 
pergesekan dengan pertemuan lingkaran 
mata/lubang senar pada pancing.

Pergesekan terjadi bisa mengaki-
batkan senar terputus yang akhirnya 
ikan akan berhasil meloloskan diri. 
Oleh karenanya Jhonny memberikan 
trik beberapa jenis ikatan senar pada 
pancing demi menghindari terjadinya 
pergesekan senar pada lubang senar 
pancing.

Seperti simpul mengikat senar pada 
pancing jenis-jenis ikatan blood knot, 
fair knot, centauri knot serta macam 
jenis ikatan lainnya yang menjadikan 
senar hanya mengikat pada bagian atas 
lubang senar pancing sehingga senar 
aman dari gesekan.

Jhonny menjelaskan trik tersebut 
bisa jauh lebih aman, kuat dan teruji. 
Namun Jhonny menyarankan untuk 
menggunakan senar pancing yang ber-
bahan kawat/neklin apabila para mania 
ingin memancing beberapa jenis ikan 
predator yang bergigi tajam agar tidak 
mudah putus.lmm
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USAHA

JUMP FROG HANDMADE
KARYA ANAK BANGSA
Mekitik - Pasuruan Jawa Timur

Bagi anda yang gemar mancing gabu-
san, tidak ada salahnya mencoba 
mancing menggunakan umpan hasil 

produk dalam negeri yang dikerjakan 
oleh pengrajin asal kota Pasuruan, Jawa 
Timur. Pengrajin yang memiliki jiwa seni 
ini memproduksi lure berjenis jump frog 
handmade dengan sentuhan warna-warna 
yang menarik.

Di dalam proses pembuatannya mereka 
memilih menggunakan bahan kayu pohon 
pinus atau mahoni dan juga dari bambu 
yang sudah tidak terpakai lagi. Kayu-kayu 
tersebut diasah hingga mendapatkan 
bentuk yang diinginkan dan memiliki 
permukaan  yang halus dan licin sebelum 
diberi warna atau motif. Sedangkan untuk 
‘buntut’ jump frog mereka menggunakan 
silicon rubber yang sangat elastis saat 
digunakan di dalam air. 

Berbicara mengenai nilai seninya, 
ternyata bahan bambu memiliki nilai 
tersendiri dan tingkat kesulitan dalam 
proses pembuatannya cukup tinggi. Jadi 
jangan heran mengapa harga jump frog 
handmade nya berbeda-beda. 

Ketika Tabloid Mancing Mania 
mewawancarai pengrajin yang dikenal 
dengan nama Tan Po Liang dan Jin Den-
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USAHA

mas Yulian, memiliki latar belakang hobi 
yang sama yaitu menyukai hobi mancing. 
Berawal dari mancing ini, mereka memi-
liki ide kreasi untuk membuat umpan 
palsu. Bentuk dan fungsi umpan tersebut 
diuji coba di spot alat liar atau pun spot 
rawa-rawa dan ternyata hasil uji coba 
mereka membuahkan hasil tangkapan 
berupa ikan gabus. Umpan palsu mereka 
berhasil mengecoh ikan gabus. Berangkat 
dari hasil tersebut, mereka memiliki 
keyakinan jika kualitas dan fungsi jump 
frog handmade mereka tak perlu diragu-
kan lagi. Maka dunia usaha umpan palsu 
ini menjadi kegiatan mereka, selain 
mancing tentunya. Umpan yang diperke-
nalkan dengan nama Jump Frog Mekitik 
ini pun bisa digunakan oleh pemancing 
berkali-kali. 

Usaha dan kerja yang dilakukan om Tan 
Po Liang dan om Jin sudah membuahkan 
hasil. Terbukti di kalangan pemancing 
gabusan di daerah Jawa Timur umpan ini 
sudah banyak digunakan. Kedua pengrajin 
ini terjung langsung dalam proses pem-
buatannya dan mereka pun telah mem-
perkenalkan produk Jump Frog Mekitik 
ini ke beberapa kalangan baik dalam 
negeri hingga mancanegara.

Selain jadi umpan mancing, Jump Frog 
Mekitik juga bisa dijadikan aksessories 
gantungan kunci atau pun pajangan. 
Hasil karya anak bangsa tidak kalah bagus 
dengan hasil karya luar negeri. Apabila 
anda ingin memesan produk ini bisa 
menghubungi Tan Po Liang 0821 3130 3036 
atau lewat WA 0878 5820 8386 Silahkan 
membuktikan sendiri kemampuan Jump 
Frog Mekitik.lmm

Salah satu hasil karya soft frog yang dibuat oleh 
mekitik.
MM
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PERNIK

Siapa bilang kita tidak bisa meluncur cepat di atas air? 
Belakangan ini telah dipublikasikan kendaraan air terbaru yang 
dipanggil dengan nama ‘‘Quadrofoil’’. Perahu pribadi ini diklaim 
sangat ramah lingkungan, bagaimana tidak? Dengan tenaga 
listrik, perahu ini pastinya tidak memiliki emisi. 

Melalui website resminya di quadrofoil.com, kendaraan ini 
tersedia dalam 2 model dengan masing-masing jarak tempuh 
mencapai 50 – 100km. Sangat futuristik, melihat modelnya penu-
lis jadi teringat dengan pesawat tempur di film Star Wars. Kalau 
di Indonesia, mungkinkah kendaraan ini jadi pemecah masalah 
kemacetan?

Mobil Sport di Atas Air

http://www.duniapancingindonesia.com
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RAGAM

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

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

l Bule: 0857 1153 9299/ 0856 9344 0788

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

l Ocim : 0878 8131 4960

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

l Pak To:  0852 5765 9860

l Km Berdikari: Johan 0812 726 5522 

l Belanting Fishing : 0821 4449 3081

l Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

TANJUNG PASIR KOLAM PELAMPUNGAN

PLTU ANCOL

MUARA BARU

BINUANGEUN

PANARUKAN SITU BONDO 

BANDAR LAMPUNG

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK

PAPUA - BIAK

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

Info Klub Mancing

Info Kolam PemancinganPemandu Mancing

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

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

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

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

56975501.

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

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

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

(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang.

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

hidup baru blok III no.82 Pademangan Barat, Jakarta 

Utara telp 0821 1133 3332.

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

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

7819.

1. Kolam Pemancingan Bahri, Jl. Komp. Ptb Duren 
Sawit Jakarta Timur.

2. Kolam Jomon Peninggilan, Jl. Pintu Air II Rt 02 Rw 
09 Parung Serab Ciledug – Tangerang

3. Kolam Pemancingan H. Jun, Jl. Pengairan Irigasi 
No.10 Kel. Kalibaru, Bekasi

4. Kolam Pemancingan HSP, Jl. Manisi Pasir Biru 46 
Cibiru, Bandung

5. Kolam Ci Lamaran Restoran, Jl. Terusan Tanjung 
Pura Klari Rt 02/04 (Fly Over Lamaran) Kp. Lama-
ran – Karawang Timur

6. Kolam Telaga Kukusan, Jl. Raya Kukusan Beji 
Depok

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

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

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

Info Lomba Mancing
1. Shimano Casting Competition 2016 With Arp, 

Minggu 16 Oktober 2016, Situ Cipule Karawang Tiket 
Rp. 250.000,-. Pendaftaran : Nia 0818 0897 8688, 
Budi 0812 8139 4473, Sendi 0856 9199 9396, Ruy 
Nanda 0813 8454 1117, Om Black 0822 1381 1117.

2. Lomba Mancing Kakap Putih, @ Spot Mukasa, 
Muara Reja Kota Tegal, Tiket Rp 75.000,- Minggu 30 
Oktober 2016, Pendaftaran Mas Rofi 0819 0258 8803, 
Mang Udin 0858 6969 2258, Rangga Y. 0838 3702 
3080.

3. Umpan Pelangi Grand Prix Pelampungan, Kolam 
Pemancingan Bahri, Jl. Komp. Ptb Duren Sawit, 
Jakarta Timur, Minggu 15 Oktober 2016 Kolam 
Jomon Peninggilan Jl. Pintu Air II Rt 02/ Rw 09 
Parung serab Ciledug Tangerang Pendaftaran : Kang 
Ito 0813 1735 0500.

4. Event C & R Saung Desa Big Fish Strike, Minggu 
30 Oktober 2016, Tiket Rp 350.000,-, Pendaftaran 
Saung Desa 0857 7783 2678, 0878 8203 6996.

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

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 / 
Pin Bbm 54ACD3C9

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

MENGENAL PARAS AYU
PARA LADIES ANGLER
Gandaria City - Jakarta Selatan

Pada pameran Indonesia Fishing 
Tackle Exhibition 2016 yang ke-4 
yang berlangsung pada tanggal 

15-18 September 2016 lalu, mempunyai 
salah satu kegiatan yang istimewa. Keis-
timewaannya adalah peranan salah satu 
komunitas mancing para wanita yang ter-
libat di dalamnya. Biasanya para wanita 
ini berkumpul pada saat acara mancing 
berlangsung tetapi untuk pertama 
kalinya ini pemancing wanita berkumpul 
untuk menunjukkan kebolehan mereka 
diatas panggung Indonesia Fishing Tackle 
Exhibition. 

Komunitas Ladies Angler atau yang 
dikenal dengan LA Com. ini  berkesem-
patan memberikan informasi mengenai 
kegiatan yang sudah dilakukan bersama 
di dalam LA Com. dan juga membuka 
kesempatan untuk rekan-rekan peman-
cing wanita untuk menggabungkan diri 
dengan LA Com. 

Selain itu ada salah satu bintang tamu 
dari Solo yang adalah seorang peman-
cing wanita, Mba Nunu, demikianlah ia 
dikenal di antara rekan-rekan peman-
cing. Menurut mba Nunu, ini adalah 
pengalaman pertama dan tak terlupa-
kan bisa hadir di acara besar khusus 
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WARTA CLUB

bagi pemancing di Indonesia. Bertemu 
dan berkumpul bersama rekan-rekan 
LA Com, juga mengisi acara Talkshow 
yang berkaitan dengan pemeliharaan 
lingkungan yang dilakukannya di Jawa 
Tengah bersama rekan-rekan dari 100% 
Nyobok. Di dalam Talkshow ini pun mba 
Nunu memperkenalkan teknik mancing 
nyobok yang digelutinya bersama sang 
suami.

LA Com, diwakilkan oleh bunda Puji 
Astuti yang juga ketua komunitas LA Com 
juga membagikan pengetahuan mengenai 
program “Ayo Mancing” yang menjadi 
tema kegiatan IFTE 2016. Kegiatan yang 
bertujuan memperkenalkan lebih luas 
tentang hobi mancing, peralatan man-
cing untuk pemula diperkenalkan oleh 
bunda Puji. 

Keseruan panggung IFTE 2016 pun ber-
tambah, ketika para pemancing wanita 
berlengak-lenggok untuk memperkenal-
kan produk piranti pancing terbaru dari 
pada produsen Relix Nusantara, Shimano, 
Sumber Mulia Fishindo serta Dunia Pan-
cing Indonesia. Catwalk ala LA Com ini 
sungguh menarik perhatian pengunjung. 
Para wanita ini terlihat begitu cantik 
memperagakan piranti pancing baik reel, 

joran, senar, serta aksessories lainnya 
dengan berbagai macam gaya, Layaknya 
seorang model atau peragawati profe-
sional. Jika sudah naik diatas panggung 
tidak terlihat wanita-wanita ini meru-
pakan ibu rumah tangga yang sedang 
mengurus anak-anaknya. 

Pada hari terakhir IFTE 2016, panggung 
IFTE kembali meriah dengan adanya 
peniupan lilin ulangtahun yang dilaku-
kan para LA Com. Tak terasa sudah 1 
tahun LA Com ini dibentuk, dan mereka 
membagikan suka cita tersebut bersama 
pengunjung dan parisipan pameran IFTE 
2016.

Komunitas Ladies Angler terdiri dari 
berbagai kalangan mulai dari pengusaha, 
pekerja kantoran maupun ibu rumah 
tangga. Semuanya menyatu dalam kece-
riaan dan kehebohan bersama. Semoga 
melalui ajang ini Ladies Angler Commu-
nity semakin solid dan akan banyak ber-
gabung menjadi bagian LA Com..Jayalah 
terus pemancing wanita jangan pernah 
mau kalah dengan pemancing pria.lmm
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http://www.relixfishing.co.id
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http://www.mancingmania.com
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