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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Musibah alam kembali terjadi seluruh belahan dunia, baik di Indonesia maupun mancanegara. Mulai dari hujan badai, kemarau yang berkepanjangan, banjir dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan. Fenomena alam yang terjadi sekarang ini merupakan teguran dari Allah
SWT agar kita menjaga alam yang kita pijak, tetapi sering kali manusia tidak menyadari apapun yang terjadi dengan alam ini. Kemarau yang
panjang melanda Indonesia menyebabkan kebakaran hutan disebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang menyebabkan bayi, anak–
anak dan orang dewasa menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Semua segala aktifitas warga pun terganggu yang disebabkan oleh
asap. Oleh sebab itu peran penting pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan pada saat musim
kemarau yang panjang saat ini tidak menyurutkan sebagian para angler untuk mengadakan lomba baik harian, kiloan, maupun galatama
serta tournament baik dikolam maupun dilaut, ini terlihat dari para komunitas mancing yang akan mengadakan lomba atau pun tornamenttournament yang sangat memberikan sensasi tersendiri bagi para angler. Edisi kali ini mancing mania menampilkan fokus mengenai Berburu
Black Bass, Umpan Aroma Melati, Event mancing dengan tiket yang fantastis, liputan khusus ulang tahun komunitas Mimpi, tips dan tips untuk
mendapatkan ikan toman. Selamat membaca………………………
Salam strike
Redaksi

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

S

ekitar 5 bulan sudah laut Balikpapan
dikepung gelombang cukup besar,
ditambah kabut asap dan musim
kemarau panjang seolah membuat lengkap derita pemancing seperti kami, satusatunya lokasi yang masih bisa disambangi
hanya muara sungai air payau. Kegalauan
itu yang akhirnya membawa kami (Yudi,
Ary, Anca, Jajang, Argo, dan Mahendra)
yang tergabung dalam komunitas X-Mac
(X-Treme Anglers Community) berangkat
ke spot yang kami cari di Google Map
sekalian explore, trip ini kami namakan
“Pasukan siap boncos berjamaah”
Tgl 9 Oktober jam 00.00 kami mulai
bergerak menuju spot, perkiraan waktu
tempuh darat kurang lebih 6 jam. Selama
perjalanan, kami malah susah tidur,
dinginnya minta ampun, gagal sudah rencana istirahat di mobil. Usai sholat subuh
jam 05.00 perjalanan kami lanjutkan dan
jam 05.30 kami sampai, setelah membeli
perbekalan dan BBM kami menuju tempat
tambat kapal.
Hari Pertama
Hendro dan Arul sudah menunggu kami,
he..he..he.. kaget juga liat kapalnya...
kecil-kecil kaya umpan wtd, bisa shock

BERBURU BLACK BASS

DI MUARA SUNGAI
Balikpapan - Kalimantan Timur
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FOKUS
beberapa kali mocel, begitu juga Mahendra yang fokus pada teknik casting masih
giat lempar, sampai pohon nipah dan
bakau jadi sasaran.
Saya juga gak kalah apes berjam-jam
casting gak ada sambaran, sudah ganti
lure satu box masih nihil, tinggal box-nya
aja yg belum dicemplungi. Setelah makan
siang kami lanjut, karena air mulai pasang
kami drifting sambil casting, hasilnya
lumayan. Saya dapat GT dan kerapu, Yudi
dan Ary juga dapat kerapu dan Mangrove,
di ketinting lain Anca dapat kerapu
Bumble bee cukup besar. Hendro dan
Mahendra juga kebagian kerapu, kecuali
om Jajang yang dapet Bulan-bulan dan
Baracuda.
Jam 17.30 kami memutuskan untuk
istirahat di pinggir sungai, buat camp,
makan malam dan tidur. (Gak ada yang
mandi, plus dijadikan menu santap malam
nyamuk muara).

Anca Asyik berfoto setelah berhasil menaikkan
Bumble Bee.
ARGO

kalo gak biasa naik ketinting seperti itu.
Kami agak tenang karena kami semua
bawa life jacket, setelah loading barang 3
ketinting meluncur halus mengadu nasib.
Di spot pertama hanya kerapu hasil
trolling Anca dan Jajang, Yudi, dan Ary

Hari Kedua
Walau tidur kurang nyenyak tapi kami
masih bisa bangun jam 05.00. Itu lah luar
biasanya pemancing! Setelah sarapan ala
kadarnya, trip kami lanjutkan di spot
yang baru dengan harapan baru tentunya.
|edisi #254 8
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Hingga siang masih belum juga ada
sambaran, jam 14.00 setelah makan siang
trip mancing kami lanjutkan, kebetulan
air sedang pasang. Benar saja, sambaran
pertama didapat Ary, rod “Buntung” PE
20 (ha.. ha.. ha..) sampai melengkung
“dikit aja sih” fight sekian menit, tus....
akhirnya putus, sayang sekali.
Memasuki sungai kecil, giliran Yudi
yang dapat sambaran tapi dibawa lari ke
batang di dasar sungai, Ary yang pakai
umpan abal-abal justru dapat ikan Black
Bass sekitar 3kg. Senyumnya itu... seolah
mengiris hati kita yang cuma jadi tukang
grip dan video. Sekali lagi lokasi itu kami
lewati dan strike terjadi kembali, uh...
keselnya umpan saya paling depan tapi
gak dilirik, lumayan ukuran Black Bass
kedua Ary, setelah take photo ikan dirilis.
Di ketinting sebelah Anca juga sedang
fight, kalo diliat sepertinya besar, untung
kaptennya piawai mengarahkan ketinting.
Benar ikan Black Bass ukuran besar 7 kg
landed, setelah buat dokumentasi ikan
di-rilis. Jam menunjukan pukul 17.00 trip
kami akhiri dan 1,5 jam adalah waktu
cukup lama menuju dermaga tambat.
Sebenarnya sungai ini masih punya
potensi yang bagus, tinggal mencari

waktu terbaik.
Semoga 3 Black Bass yang kami rilis
menjadi generasi yang punya insting menjauh dari umpan-umpan angler yang suka
bawa pulang Black Bass.largo x-mac

Ary asyik berfoto dengan Black Bass hasil
tangkapannya.
ARGO
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FUN FISHING

ALA BALIMAN ANGLER

Asyik berpose bersama hasil tangkapan ikan
Amber Jack.
KENT

Selat Bali

T

rip selat Bali, perjalanan dini
hari bersama 3 crew Baliman.
Perjalanan dimulai dari jam
22.00 WITA, menuju Selat Bali kami
bertiga menyeberang ke Ketapang
dengan kapal ferry dari Gilimanuk.
Keingingan sudah tidak terbendung
untuk strike predator dasar laut Selat
Bali.
Butuh waktu 45 menit untuk tiba
di lokasi Banyuwangi. Tanpa istirahat kami langsung menuju ke lokasi.
Sungguh tidak sabar rasanya ingin
segera merasakan hentakan di joran
kami. Jukung tradisional kami gunakan untuk mencapai spot. Jukung adalah perahu tradisional Bali kebanyakan disebut sebagai “jukung” terbuat
dari satu pohon besar dan dipahat
memanjang untuk memperoleh ruang.
Perahu jukung Bali biasanya dilengkapi dengan satu layar dengan tiang
|edisi #254 10

TRIP
panjang (sumber internet).
Kami sudah berencanakan melakukan aktifitas mancing dengan teknik
jigging, dengan kedalaman 150 meter
dengan jig berat 600 gram. Perlengkapan “tempur” telah siap sedia untuk
segera beraksi.
Rasanya tak sia-sia trip kami, Amberjack dengan rata-rata berat 7-10
kilo berhasil landed. Kenapa Selat
Bali yang kami pilih? karena spot di
sini sangat menjanjikan dengan monster dasar lautnya beserta manufermanufer yang sangat kuat. Ini lah misi
kami untuk fun trip fishing. Tarikan
dari Amberjack lebih kuat di Selat
Bali, itu yang kami rasakan, ditambah
arusnya yang kuat yang memberi efek
keseruan strike kami.
Pukul 3 sore, arus Selat Bali mulai
menguat, tak ada harapan untuk strike kembali. Terpaksa kami urungkan
niat untuk lanjut lagi. Kami menuju
daratan dengan rasa puas dan penasaran. Puas karena sudah merasakan
strike dengan fun tapi masih penasaran untuk lebih lama lagi beraksi yang
terhalang kondisi arus. Berharap kami
dapat kembali lagi dengan hasil yang

lebih sempurna.
Kami bawa pulang kisah perjalanan
ini untuk dibagikan dengan sesama
angler. Salam strike josss.... lmm
(seperti diceritakan kent baliman
angler)

Asyik berfoto bersama ikan hasil tangkapan
yang cukup besar.
KENT
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SAMBARAN GENIT

MONSTER DOGTOOTH

Hasil tangkapan ikan dogtooth oleh anggota
Jetz Angler.
ARDIANSYAH

Kendari - Sulawesi Tenggara

Kota kendari merupakan sebuah daerah
yang destinasi mancing yang sangat
berpotensi bagaimana tidak, kota kendari
sendiri di kelilingi lautan yang sangat
indah sehingga untuk urusan mancing sendiri sudah bisa dilakukan disini. Bahkan
spotnya pun tidak terlalu jauh butuh 1
samapai 2 jam untuk mencapai spot.

P

ada tanggal, 28 Agustus 2015,
kami berkumpul di sekretariat Jetz
Angler Kendari untuk membahas
Persiapan untuk melalukan trip di daerah
seputaran Batu Gong dan Sawapudo Kec.
soropia, Kab. Konsel munculah kesepakatan jika trip akan dilaksanakan pada 29
agustus-30 agustus 2015.
Keesokan harinya kamipun berkemas
untuk berangkat trip menuju spot pada
jam 15.00 WITA, dengan jarak tempuh
kurang lebih 2 jam perjalanan dari daratan menuju spot.

Akhirnya pada jam 16.00 WITA kamipun
tiba di spot dan jangkar sudah diturunkan.
Selang beberapa menit kemudian kami
mulai menurunkan piranti ril sekelas
shimano 10000 dan maguro turnamen
10000 yang selalu siap menemani pertarungan kami untuk menaikkan monster
Batu Gong. Tak lupa juga metal jig ukuran
250gr yang menjadi andalan kami untuk
berburu ikan target kami, Daniel pun
memulai trip kami dengan teriakan strike
“Wow” rupanya dia tengah meladeni perlawanan ikan, dengan sabar dan tenang
Daniel memompa jorannya, pertarungan
tersebut berlangsung kurang lebih 15
menit.
Dengan ekstra dan cukup menguras
tenaga, akhirnya ikan kurisi seberat 15 kg
Menyerah dan mengawali mancing kali ini
dengan penuh semangat.
Menjelang malam, ikan mulai menggila.
Kali ini ikan target belum terpenuhi hanya
|edisi #254 12

TRIP

Anggota Jetz Angler berpose dengan ikan hasil
tangkapannya.
ARDIANSYAH

sambaran dari ikan Tongkol. Bungawaru
yang sangat aktif menghajar metal jig
kami.
Menjelang tengah malam terdengar
teriakan Ari blegedes di Anjungan kapal,
strike. Dengan nada sumringah, Ari
memulai perlawanan ikan yang menghajar
metaljignya di kedalaman 30 meter.
Jig dengan ukuran 250gr, Guid Biru
yang menjadi andalannya di hajar tanpa
ampun, derik demi derik bunyi ril seolah
menandakan perlawanan ikan yang sangat
besar. Bagaimana tidak ril sekelas Maguro
Turnamen 10000 dibuatnya menderit
tanpa ampun selama kurang lebih 20
menit. Perlawanan berlangsung tarik ulur,
beberapa menit kemudian tampak ikan
tersebut sudah kewalahan dan ternyata
“Dogtooth” yang membuat Reel tersebut
menjerit. Dogtooh seberat kurang lebih
25 kg menyerah ditangannya Rejeki Anak
Sholeh.
Keesokan Harinya kami beranjak ke
lokasi selanjutnya, ya itu diseputaran
Pantai Sawapudo, disana juga sangat
luar biasa predatornya. Beranjak dari
spot ke spot tersebut memakan waktu
sekitar 1 jam dari spot kami yang semalam. Sesampainya di spot kami mulai

melempar metaljig. Dengan menggunakan
metal jig berukuran 150gr hingga 300gr
dan hasilnya wow luar biasa, sambaran
pembuka di pagi hari ini diladeni oleh Mas
Ari Blegedes.
Dengan sabar dan tenang dia berhasil
menaikkan ikan Dogtooth seberat 20
kg. Ikan takluk dengan waktu sekitar 5
menit. Hasil yang luar biasa untuk hari ini
mancing di spot Batu Gong semoga hasil
kedepan kami makin lebih baik, amin.
“Always Strike”.
Pada Jam 10.00 WITA kami beranjak
pulang ke daratan setelah trip 2 hari 1
malam yang luar biasa mantap.
Terima kasih majalah mancing mania
sukses selalu. amin-amin ya robbal
alamin. salam jabat hati selalu dari kami
jet,z angler kendari.lardiansyah
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S

aya berangkat dari Kemayoran,
Jakarta, pukul 23.00 WIB, saya
tiba di Tanjung Kait pukul 01.15
WIB dan langsung menuju warung Bapak
Dayat dimana dua orang rekan Saya,
Subur dan Yoseph sudah menanti. Setelah
selesai mengemasi peralatan mancing,
kami segera menaiki perahu menuju
Bagan Waring untuk membeli umpan
cumi (karena umpan ikan belanak yang
saya beli diperjalanan daerah Ketapang
dirasakan kurang memadai). Sementara
dekat pulau Laki, usai membeli umpan
cumi perahu langsung mengantar kami ke
bagan tujuan.
Pukul 02.45 WIB beberapa joran sudah
kami bentangkan dengan harapan memperoleh ikan target, yaitu Talang, Cendro,
Kuro atau Barakuda. 1 jam berlalu sepi
tanpa derit reel maupun hentakan joran,
akhirnya saya merubah strategi dengan
mengganti umpan ikan belanak dengan
umpan cumi, tetapi tetap memakai tehnik
konceran. Walaupun kondisi laut cukup
kondusif, sesekali kilat beberapa kali
mengejutkan kami membuat kami pesimis
akan hasil trip kali ini.
Pukul 04.30 WIB kami dikejutkan oleh
jeritan reel. Ternyata joran Saya sudah

MANCING DI BAGAN

PENUH KEBERSAMAAN
Tanjung Kait - Kab. Tangerang
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TRIP
melengkung karena umpan disantap ikan.
strike! dari hentakannya, saya merasakan
kuatnya perlawanan ikan sehingga memaksa saya untuk mengulur kenur ketika
ikan sedang melakukan perlawanan.
10 menit kemudian ikan memperlihatkan sosoknya, seekor ikan Barakuda
berhasil terlihat. Sementara rekan Saya
Yoseph dengan cekatan langsung menyambar gancu dan tanpa ragu mengangkat
barakuda ke atas bagan.
Senyum kepuasan menghiasi wajah
kami bertiga, tidak sia- sialah trip kali ini.
Walaupun beberapa halangan menimpa
kami dari matinya lebih dari separuh
umpan ikan belanak dan sedikitnya umpan
cumi yang tersedia serta cuaca yang
kurang bersahabat.
Ketika pagi, kondisi laut diluar dugaan
kami. Kondisi matinya arus, ombak dan
angin membuat ikan target tujuan kami
hilang batang hidungnya. Alhasil hanya
beberapa ikan kecil yang kami peroleh.
Gelak tawa pecah ketika satu persatu
dari kami strike ikan-ikan karang yang
imut itu. Karena tidak adanya perubahan
kondisi laut, menjelang pukul 14.00 WIB
kami sepakat memutuskan untuk menyudahi trip kali ini, tidak ada sedikitpun

kekecewaan terbesit diwajah kami karena
memancing bersama di bagan merupakan
kemewahaan karena kebersamaan. Tiba
pukul 13.10 WIB di darat, kami beristirahat sejenak dan kemudian kami beranjak
pulang dan bertekad untuk kembali
minggu berikutnya.lanton

Asyik berfoto bersama ikan hasil tangkapan,
seekor ikan karang.
ANTON
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MANCING 5 JAM YANG

PENUH KETEGANGAN
Kepulauan Seribu

im Bahana Selaras Alam Fishing
Club mengadakan trip mancing
ke P1000, tim berangkat melalui
Kresek, Jakarta Utara. Trip berlangsung
hari Sabtu, 3 Oktober 2015, tim terdiri
dari Romzy, Yusran, Hendro, dan Ndi.
Trip ini sebagai trip kangen akan ikan
konsumsi sebagai stok dalam lemari es.
Trip yang sudah direncanakan dari 2
minggu sebelum hari H berlangsung kurang efektif dikarenakan faktor cuaca.
Mengawali keberangkatan dari Jalan
Deplu Raya No.1, tim sudah berkumpul
pukul 03.00. Di tengah perjalanan atau
tepatnya di dalam jalan tol JOR kami
menghubungi Hendro untuk kami jemput di depam Hotel Cempaka, Jakarta
Timur.
Hendro ketika itu kaget karena
dikiranya kita akan berangkat di hari
minggunya. Dengan gerak cepat dan
tanggap Hendro lekas prepare piranti
pancingnya. Akhirnya kami berjumpa
dengan raut wajah Hendro yang sedikit
bingung karena ternyata trip dilakukan
hari Sabtu. Tak terasa sambil berbincang di dalam mobil kami tiba di deretan penjual udang hidup. Kami mampir
untuk membeli udang hidup yang nanti|edisi #254 16
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nya akan kami gunakan sebagai umpan.
Sampainya dilokasi kami langsung
disambut oleh Kapten Tiplok dan kami
bergegas untuk menaikan piranti ke
atas kapal. Tujuan spot pertama kami
menurut Kapten Tiplok ialah spot yang
berisi ikan tompel dan kue.
Perjalanan dari dermaga ke spot
pertama sekitar 45 menit. Sesampainya
di spot pertama kami langsung dengan
teknik dasar dengan kondisi angin dan
ombak yang sangat bersahabat. Strike
perdana di dapat Hendro dengan perolehan
ikan tompel. “Wah petanda ikan tompel ini
Pak, minggu lalu saya main jauh eh dapet
banyaknya malah disini,” ujar Kapten
Tiplok. Ternyata benar saja apa yang
dikatakan oleh Kapten, kami satu persatu mulai menaikkan ikan tompel dan
ikan ekor kuning dengan ukuran yang
beragam. Sensasi mancing dipinggiran
P1000 menjadi sangat menyenangkan,
pasalnya kami menggunakan piranti
mancing kelas empang.
Dengan penggunaan ril kelas 2500
hingga 3000 dan joran dengan panjang 165-180 serta penggunaan kenur
diameter kecil dan PE 1, cukup berasa
walau ikan rata-rata yang naik masih

di bawah ukuran 1 kg. Setelah ikan
sudah mulai berkurang, Kapten Tiplok
mengajak kami pindah ke spot kedua.
Di spot kedua ini yang menjadi bintang kapal ialah Romzy. Romzy berhasil

Romzy tersenyum puas dengan tangkapannya
ikan tompel.
NDI
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mendapatkan strike dan fight dengan
ikan kue dan bawal laut (menurut kapten
Tiplok) dengan ukuran lumayan besar jika
dibandingkan tangkapan rekan lainnya.
Dengan sumringah dan senyum lebar,
Romzy mulai mengajak ikan tangkapan
untuk selfie. Memasuki spot ketiga dan
selanjutnya ikan yang kami peroleh
cukup lumayan, namun efektif kami
mancing hanya 5 jam saja.
Pukul 11.00 tanpa ada pertanda,
tiba-tiba angin dari arah tenggara bertiup kencang. Tim memutuskan untuk
menepi ke pinggiran terdekat dengan
dermaga, ini kami lakukan guna menjaga keselamatan ketika memancing.
Baru saja kapal berjalan 15 menit,
angin yang bertiup makin kencang,
akhirnya kami memutuskan untuk
singgah sejenak dibalik kapal tongkang
besar untuk berlindung. Istirahat sejenak ini kami manfaatkan untuk mancing
juga, sayang kedalaman air laut sangat
dangkal sehingga ikan yang didapat
hanya berukuran 3 jari saja. “Ya sudah
ayo kita makan siang, sambil nunggu
umpan dimakan ikan,”ujar Hendro.
Selesai makan siang akhirnya kami
memutuskan untuk kembali ke darat,

karena tidak ada tanda angin mereda.
Yang ada angin malah bertiup makin
kencang, ini dapat terlihat ketika kapal
kami yang gunakan berjalan miring
ke kanan. Terpaan angin yang bertiup
kencang juga berhasil membuat sobek
atap Terpal kapal yang terbuat dari
bahan plastik. Karena arah balik ke
dermaga agak sedikit melawan ombak
yang beriak kami waspada dengan
bergegas menggunakan life jacket.
Maklum kapal sudah ekstrem miring ke
kanan, hingga sesekali terlihat Kapten
Tiplok menggelengkan kepala seraya
melihat terpalnya yang makin panjang
sobeknya. Walaupun trip terkendala
angin besar dan hasil tangkapan kurang
maksimal, setidaknya kami masih
bisa membawa oleh-oleh ikan dengan jumlah yang cukup lumayan jika
diukur dengan durasi mancing yang
hanya 5 jam. Saking masih penasarannya, Romzy langsung mengajak untuk
mengatur kembali jadwal trip ke kresek.
Maklum trip ke kresek cukup ekonomis
dan sensasi mancingnya lumayan kasar
dengan menggunakan piranti pancing
kelas ringan.lndi

Hendro berfoto bersama ikan hasil tangkapan
ikan kecil.
NDI
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MELAWAN GANASNYA

PREDATOR AIR TAWAR

Pemancingan Monstero - Sidoarjo
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M

inggu 04 Oktober, Saya dan
teman-teman tiba di pemancingan
Monstero Sidoarjo dengan tim
terdiri dari Yohan Kurniawan, Setiadi,
Pakde Wayang Wong, dan Sri Wibowo. Saya
dan rombongan segera menyiapkan tackle
masing-masing dengan beragam tehnik
dan umpan casting dengan menggunakan
minnow dan froggy yang menjadi salah
satu pilihan, karena target saya ikan red
tail maka saya menggunakan umpan hati
ayam dan ikan tongkol karena predator
ini terkenal begitu buas, tak berapa lama
setelah umpan saya turunkan tiba-tiba
reel saya berderit kencang langsung saya
sentak sayang hookup tidak sempurna ikan
pun berhasil meloloskan diri inilah ucapan
selamat datang buat saya di Monstero dan
setelah saya amati ternyata kail saya patah
...busyeeeeet terpaksa saya ganti dengan
kail jig yang biasa saya pake di laut,
Di saat bersamaan tidak jauh dari
tempat saya Sri Wibowo dengan tehnik
casting terlihat sedang fight dengan ikan
setelah beberapa saat ikan pun berhasil di
kalahkan wow ... seekor toman lumayan
besar dia dapatkan setelah beberapa saat,
umpan yang saya turunkan kembali di hajar
ikan fish on...ternyata sensasinya enggak

kalah dengan ikan laut karena ikan yang
menghajar umpan saya terus berontak
dengan sabar ikan mulai saya naikkan ke
permukaan ternyata seekor toman besar,
saya sangat puas karena inilah toman
pertama saya, Yohan juga tidak mau kalah
dengan piranti lightnya Majorcraft Emotion
yang begitu tipis terlihat sangat hati-hati
bertarung dengan ikan yang terus lari

Asyik bergaya bersama ikan Red Tail hasil
tangkapan.
AMIN
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Angler asyik berfoto bersama ikan monster hasil
tangkapan.
AMIN

menjauh tapi tiba-tiba terdengar kalimat
SEMPRUUUUL...!!!! Ternyata mocel mungkin
treble yang di pasang di minnownya terlalu
kecil dan ini sudah kali ke duanya ikan tidak
berhasil landed, Saya kembali menurunkan
umpan untuk mendapatkan ikan target
saya, di ujung kolam Setiadi terlihat sibuk
meladeni perlawanan ikan sudah beberapa

menit berlalu belum juga bisa di kalahkan
bahkan memaksa dia harus mengitari
kolam beberapa kali karena ikan ini mampu
berenang begitu cepat mungkin karakternya
mirip dengan yellowfin tuna kalo di laut.
Dan teman-teman lain memberi semangat
hajar..!!hajaaaar..!!Sambil pada tertawa
melihat Setiadi kebingungan mengikuti
manuver ikan yang terus berlari dengan
semangat yang luar biasa ikan ini akhirnya
bisa di kalahkan seekor red tail catfish
pertama yang dia naikkan. Sungguh Luar
biasa sensasi ikan-ikan di kolam ini. Kini
giliran Pakde Wayang Wong yang ikut keracunan dia mulai memainkan froggynya bak
Rachmad Wahyu di Rawa Pening..benar saja
kodoknya di sambar ikan, fight pun terjadi
begitu sengit angler yang satu ini tidak
terlihat lagi kalau sudah berusia kepala 5
seperti abg yang masih full power karena
set tackle yang sesuai dengan ikan target
maka pertarungan terlihat begitu asyik dan
menegangkan setelah beberapa saat toman
yang menyambar kodoknya berhasil di aman
kan oh..toman pertama ku begitu ungkapan
kegembiraan tergambar jelas.
Saat lagi asyik ber selfie ria joran Sri
Wibowo tiba-tiba di hajar ikan, Mas Yohan
yang ada di sampingnya cukup kaget dan
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langsung menyambar joran dan pertarungan
pun terjadi, angler satu ini begitu percaya diri meladeni perlawanan ikan yang
pergerakannya begitu kasar tapi aneh ikan
ini tidak lari menjauh, saya pun penasaran
dan bertanya tanya ikan apa gerangan setelah beberapa saat terlihat ikan naik kepermukaan ternyata aligator yang jadi salah
satu target kami. Semangat pun semakin
berkobar untuk segera menyelesaikan pertarungan selang beberapa menit ikan pun
berhasil di tahlukkan, sungguh begitu cantik
ikan ini sambil memuji kebesaran tuhan.
Saat sedang terpana memperhatikan ikan
tiba tiba reel saya berderit kencang dan
terdengar ledakan ternyata PE saya putus
terkena pagar bambu di samping samping
kolam anjriiit..dengan nada kesal saya
harus kembali bersabar karena ikan target
belum juga saya dapatkan, setelah selesai
memasang leader dan rangkaian, umpan
hati ayam kembali saya turunkan benar saja
tidak butuh waktu lama umpan pun di hajar
ikan saya begitu menikmati perlawanan
ikan ini hingga lupa serasa sedang fight di
atas kapal.
Walaupun tidak mudah mengalahkan
ikan ini karena terus menerus berlari
mengitari kolam dengan berbekal kesaba-

ran dan percaya diri ikan ini akhirnya bisa
saya tahlukan red tail yang menjadi target
utama saya walaupun saya dan rombongan
harus mengalami mocel lebih dari 15 kali
pengalaman ini sangat luar biasa bagi kami
karena ternyata predator air tawar tidak
kalah sensasinya dengan memancing di
laut.lamin maulani

Ikan patin ukuran besar berhasil dinaikkan
dengan susah payah.
AMIN
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PEMANCINGAN

B

agi para mania pecinta galatama
patin siapa yang tidak mengetahui akan Pemancingan Galatama
Patin Tambok Lobu, Serua, Tangerang
Selatan. Tempat ini dikenal sebagai
pelepas rindu bagi sebagian pemancing
laut ketika kondisi laut sedang tidak
bersahabat.
Ikan patin dikenal sebagai ikan
dengan tarikan yang liar dan kuat,
bentuk tubuh ikan ini terbilang
aerodinamis jadi dapat liar berlari ke
kanan atau kiri, hingga terkadang para
mania harus mengatakan maaf atau
sorry lapak kiri atau kanan.
Yah begitulah sekilas jika kita tidak
dapat mengendalikan tarikan patin
galatama Tambok Lobu. Hadir dengan
46 lapak dengan hitungan lapak yang
tergolong luas perlapaknya. Pemancing dan kedi cukup nyaman untuk
bisa mancing dan mendaratkan ikan di
lapak. Untuk dapat mancing di Pemancingan Tambok Lobu, para mania cukup
merogoh kocek 100 ribu hingga 150 ribu
persesi untuk tiket mancingnya.
Jika beruntung para mania dapat
memperoleh juara dengan ketentuan
nominasi yang ada. Nominasi juara

MERASAKAN SENSASI LIAR

TARIKAN PATIN
Pemancingan GT Patin Tambok Lobu
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Angler sedang asyik strike hingga joran
melengkung.
NDI

tangkapan hampir sama pada umumnya
kolam pemancingan galatama, yaitu
ikan induk terberat dan total prestasi.
Ada juga tiket ekstra sebagai hadiah
hiburan. Info buat para mania yang
baru akan mancing galatama patin,

bahwa ada sedikit perbedaan dalam
menghitung total prestasi antara
galatama patin dengan galatama ikan
mas. Umumnya galatama mas ikan total
terlebih dahulu dimasukkan ke dalam
korang, yang nantinya akan ditimbang
berat keseluruhannya untuk dapat
masuk dalam nominasi total prestasi.
Sedangkan di galatama patin, untuk
total prestasi dihitung dari jumlah ekor
atau ikan yang di dapatkan. Misalnya,
ikan perolehan yang kita dapatkan dari
awal lomba hingga akhir berjumlah 20
ekor dan peserta lainnya di bawah ikan
perolehan kita, maka otomatis kita
keluar sebagai juara total prestasi.
Untuk penggunaan kenur, peserta dapat
memilih antara kenur monofilament
atau kenur PE. Jumlah maksimal mata
kali hanya 1, ini bertujuan agar ikan
yang ada tidak rusak. Ikan babon patin
dengan ukuran mulai dari 8 hingga
13 kg siap menantang adrenalin para
mania yang datang dan mancing di
Tambok Lobu.lndi
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SIMPUL

M

erupakan jenis simpul terkuat untuk simpul ukuran medium size 4 sampai 4/0
dengan senar 6 lb sampai 30 lb

1.

Masukkan ujung
senar melewati
mata kail

3.
2.

5.

4.

Lingkarkan ujung
senar berlawanan arah
mengelilingi ikatan
pertama

Putar ujung senar
dan senar utama
bersama-sama
hingga 3x

Rangkap kembali melalui
mata kail untuk kedua
kalinya untuk memastikan
senar tidak slip

Lakukan hingga 3x juga
dan masukkan ujung
senar melewati loop di
tengah

6.

Selesaikan
simpul dengan
cara di tarik dan
kencangkan ujung
senar dan senar
utama

SIMPUL REVERSE TWIST BLOOD KNOT

KUAT UNTUK SIMPUL MEDIUM
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UMPAN

UMPAN AROMA MELATI COCOK UNTUK

MALAM HARI GT MAS

B

anyak para mania yang menanyakan tentang umpan
yang akan dipergunakan saat kondisi siang, sore ataupun saat malam hari. Untuk mendapatkan hasil yang
maksimal sebenarnya harus sering mempraktekan dari umpan
yang kita buat dan biasanya pasti ada dari beberapa umpan
yang cocok untuk dijadikan umpan andalan untuk bermain di
siang, sore atau malam hari.
Berikut Mancing Mania (MM) akan menghadirkan umpan
yang dapat dipergunakan ketika malam hari, namun bukan
berarti umpan ini tidak dapat digunakan saat sore. Umpan
ini didapatkan dari salah satu kedi di Pemancingan Galatama
terbesar di Cibubur. Berikut bahan yang harus dipersiapkan.

Cara Membuatnya :
Kesemua bahan yang ada dimasukan ke wadah panci lalu
masukan sagu dan satu gelas air. Aduk-aduk umpan dan masak
dengan api sedang. Umpan dimasuk sampai terbentuk ongolongol atau kurang lebih ± 15-20 menit.
Selamat mencoba, salam strike.lndi

Bahan-bahan yang dipersiapakan :
1. 10 cc esen melati
2. 2 cc esen almond
3. 1 cc esen jagung bakar
4. 2 cc esen coconut
5. 3 cc esen tenggiri
6. 2 sedok makan pasta leci
7. 1 sedok makan pasta pisang ambon
8. Sagu 3 sendok makan penuh
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TIPS MENDAPATKAN IKAN

PREDATOR TOMAN

I

kan Toman yang bernama latin Channa
micropeltes, adalah salah satu spesies
yang paling dicari oleh para pemancing
air tawar. Satu tujuan yang diharapkan
oleh para pemancing Toman adalah untuk
merasakan sensasi strike ataupun
perlawanan ikan saat menyambar umpan.
Untuk wilayah tertentu seperti di Sumatra
dan Kalimantan, jenis ikan Toman masih
banyak di jumpai. Namun untuk wilayah
lainnya seperti di Pulau Jawa, keberadaan
ikan Toman sudah terbilang langka dan
hanya ada pada tempat-tempat tertentu
seperti di pemancingan khusus Toman
ataupun di setu yang sengaja ditebari
bibit Toman. Persiapan yang mesti dilakukan oleh para angler/pemancing Toman
ini antara lain adalah umpan, line rod dan
reel yang memadai. Untuk jenis umpan
life bait, biasanya pemancing menggunakan daging ayam ataupun ikan lele
hutan/Limbat/Lele Akar. Sementara untuk
pemancing yang menggunakan teknik

casting, Toman dapat di pancing dengan
menggunakan jenis lure top water seperti
Buzz Bait, Spiner ataupun popper.
Untuk para angler yang menggunakan
lure top water, teknik retrive yang
digunakan pada umumnya adalah fast
retrive, dengan melempar lure dan
menggulung reel secepat mungkin di area
yang dicurigai didiami oleh ikan target.
Upaya ini dimaksudkan untuk membuat
lure seakan-akan seperti burung atau
binatang yang jatuh dipermukaan air dan
kemudian berlari kencang menuju arah
tertentu. Cipratan air ataupun bunyi yang
ditimbulkan oleh lure yang digunakan
akan menarik minat si predator (Toman)
untuk menyerang lure tersebut.
Untuk menaklukkan jenis predator
ini, kekuatan hook dan line juga sangat
berpengaruh. Harus diingat bahwa ikan
Toman memiliki gigi yang tajam yang
mampu memutuskan line yang digunakan,
untuk itu kekuatan line sangat berpenga-

Cipratan air ataupun bunyi
yang ditimbulkan oleh
lure yang digunakan akan
menarik minat si predator
(Toman) untuk menyerang
lure tersebut.
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ruh pada tingkat keberhasilan si pemancing Toman. Rahang Toman juga sangat
kuat dengan tulang rahang yang sangat
keras, maka dari itu pilihlah jenis hook
dengan tingkat kekuatan yang memadai.
Disarankan untuk menggunakan jenis
hook yang ujungnya memiliki tekstur
cutting point, agar mata hook dapat dengan mudah menembus kerasnya rahang
Toman saat menyambar umpan/Lure.
Tips berikutnya adalah masalah pemilihan spot. Spot Toman biasanya berada
disekitar lokasi rawa atau sungai yang disekitarnya ditumbuhi kayu atau akar-akar
kayu yang terbenam sampai ke pinggir
sungai/rawa/danau. Toman biasanya lebih
menyukai area tersebut, baik sebagai
tempat berlindung dari serangan predator
lainnya, juga tempat si Toman mengintai
atau menunggu mangsanya yang lengah
dan melewati area tersebut. Waktu yang
tepat untuk memulai berburu Toman
adalah pagi hari saat sinar matahari mulai
naik/cuaca mulai panas (sekitaran pukul
07.00 WIB sampai dengan jam 10.30 WIB
dan dilanjutkan pada sore hari sekitaran
pukul 15.00 sampai jam 17.30 ) pada saat
hari mulai gelap/cuaca mulai dingin.
Demikian berbagai tips dan trik yang

biasa dilakukan pemancing untuk mendapatkan jenis ikan Toman.
Tiga hal yang mesti di perhatikan angler
dalam memancing untuk jenis ikan target
apapun, menurut saya adalah :
1. Tentukan Target (jenis ikan buruan)
2. Ketahui Karakteristik spot target
3. Datangi spot target pada saat jam
sakral (jam makan besarnya ikan target)
Sekian dan terima kasih.lratanuson

Salah satu jenis ikan toman yang banyak
diminati para angler saat casting.
GOOGLE.COM
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G TECH CASH I 101 – LEFT 11+1 BB dan G TECH CAST II 101 – LEFT 9 + 1 BB

G

tech menghadirkan reel baitcasting terbarunya menggunakan
bahan ultra light, super streamline and lively design, dual breaking
system silky smooth running to avoid
mess line, corrosion resist stainless steel
ball bearing system, one way instant
anti reverse system and comfortable soft
touch finish handle knob, Hight strength
cnc aluminium spool. Ball bearings
terdiri dari 9+1 dan 11+1. Warna yang
terdapat pada reel ini abu-abu gold dan
abu-abu biru.larp

CAST II

Spool

CAST I

Cover

Frame & Handle Assy

Model

Line Capacity PE (No./m)				

Gear Ratio		

Weight (g)

Max Drag (kg)

Bearings

GT –Cash I

0.26/210,0.28/180,0.30/140			

6 : 3 : 1				

220.7

5

11/1

GT – Cash II

0.26/210,0.28/180,0.30/140			

6 : 3 : 1				

226.0

5

9/1
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EXORI MISSION AND EXORI PEGASUS

U

ntuk memenuhi permintaan akan joran yang berkualitas, merk Exori pun mengeluarkan joran anetana dengan
keunggulan dan berkualitas. Untuk joran antenna Mission terbuat dari bahan Mix carbon yang kuat dan ringan.
Sedangkan joran antenna Pegasus terbuat dari bahan High carbon yang kuat dan ringan. Serta model joran Mission
reel seat yang stylish dan model joran Pegasus reel seat yang stylish dan berbahan metal. Joran ini cocok digunakan
untuk mancing di sungai dan kolam.lrn
Model Number
Mission		
Pegasus		

Length (CM)							
180, 210, 240, 270, 300 cm.		
210, 240, 270, 300 cm						

No.Of Section
1
1

CORDIAL STEALTH DAN TOURNAMENT RX

S

enar monofilament yang dikeluarkan merk Cordial
sifatnya sangat lembut dan sangat kuat. Terbuat
dari bahan TTP melalui proses penghalusan dan
tetap kuat terhadap gesekkan cocok untuk mendapatkan
ikan-ikan besar.ldp

Model number		

Dia mm														Kg				

Stealth		

0.18,0.20,0.23,0.26,0.28,0.30,0.33,035,0.40,0.45,0.50		

3.80,4.50,5.40,6.90, 8.45,10.25,11.18, 11.95,15.70,20.50 ,27.40 8.1,9.9,11.9, 15.2,18.6,22.6,24.6,26.3,34.6,45.2,60.4

Lbs				

Meter
150

Tournament RX		

0.18,0.20,0.23,0.26,0.28,0.30,0.33,035,0.40,0.45,0.50		

3.80,4.50,5.40,6.90, 8.45,10.25,11.18, 11.95,15.70,20.50 ,27.40 8.1,9.9,11.9, 15.2,18.6,22.6,24.6,26.3,34.6,45.2,60.4

150
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KA’IZEN T-SHAPE CROSSLINE

A

ksesories Ka’izen terbuat dari bahan berkualitas dan tahan lama.ldp
Model
T- Shape Crossline

Size
4x5,8x10

Breaking Strenght (kg)
14,32

U

SHIMANO BRENIOUS RISEPOP

ntuk memenuhi kebutuhan umpan buatan para penggila mancing laut, Shimano
menampilkan umpan buatan yang terbaik untuk para pemancing laut yang biasa
menggunakan tehnik popping maka dinamakan Brenious Risepop, terbuat dari
bahan fiber dengan design yang aktraktif menjadikan popper kecil ini sangat lincah,
tangguh dan actionnya sangat menggoda.Tersedia empat macam warna yang sangat
bervariasi dan mempunyai kelebihan diatas kepalanya yang dapat menimbulkan cipratan air untuk menarik perhatian sipredator.larp
Model
Weight/Length
Brenious Rise pop
65mm/9 g			
						

Colors
Hade Iwashi, Ebi Orange 			
Tiger, Shibaebi, Fullpink

SPIDER WIRE STEALTH BRAID,CAMO BRAID,CODE RED BRAID

S

piderWire senar braided brand asal USA yang terbuat dari Dyneema, Fiber
Terkuat di Dunia! Produk yang diperkenalkan kali ini adalah Stealth Braid, Camo
Braid dan Code Red Braid yang memiliki warna-warna unik (low-vis) dan memiliki
kekuatan yang dapat diandalkan.lsmg
Model number
Stealth Braid
Camo Braid		
Code Red Braid

Dia mm
0.25
0.30
0.30

Kg
9.0
13.6
13.6

Lbs
20		
30		
30		

YD
125
125
125
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K

lub mancing Media Informasi
Mancing Pemberi Inspirasi (Mimpi)
terbilang cukup unik dan memberikan warna tersendiri dengan komunitas
mancing lainnya. Pada hari minggu, 27
September 2015, klub Mimpi merayakan
hari jadi pertamanya dengan mengadakan
lomba mancing bersama di Pemancingan
yang beralamat di belakang Mabes Hankam, Setu, Cipayung, Jakarta Timur.
Terlihat suasana kolam yang sangat
ramai dengan dihiaskan spanduk dan
banner guna memeriahkan suasana ulang
tahun. Menurut Mustika J. Sanusi dan R.
Lana, selaku Pembina komunitas Mimpi,
bahwa di klub Mimpi tidak ada Ketua klub
yang ada hanya Admin dan Pembina saja.
“Ada delapan Admin yang siap memnbantu para member Mimpi, diantara ada
Najwa Fauzial yang kebetulan menjadi
ketua pelaksana dalam mancing di hari
ulang tahun klub Mimpi. Selain itu, Doel

MANCING BERSAMA SEKALIGUS

RAYAKAN MILAD PERTAMA

Jakarta Timur
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Rohman, Andri, Salamun, M. Yunus,
Marzuki, Misin, dan Surya juga didapuk
menjadi Admin klub Mimpi,” ujar R. Lana.
“Sebagai informasi kegiatan mancing
bagi para member Mimpi, kami menggunakan sarana media sosial Facebook
untuk saling berbagi informasi mengenai
mancing atau kegiatan lainnya,” tambah Najwa selaku Ketua pelaksana.
Tingginya antusias dari para mania untuk
joint bersama klub Mimpi sangatlah luar
biasa. Tercatat 1.764 member yang sudah
gabung dalam halaman Facebook klub
Mimpi. Sebagai rasa kebanggaan tersendiri para member, dalam acara mancing hari
ulang tahun pertama peserta yang hadir
tidak hanya dari Jabodetabek saja. Ada
yang datang dari Bandung, Purwakarta
dan Subang.
Untuk dapat mengikuti acara mancing
ini, para member dikenakan biaya tiket
sebesar 150 ribu. Acara sendiri dimulai
pukul 09.00 dan berakhir pada jam 16.00.
Pembukaan donasi atau sponsor juga dibuka oleh panitia, adapun bentuk donasi
bisa dalam uang atau barang. Arah dalam
menyatukan hobi mancing para member,
para admin dan Pembina juga membentuk
visi dan misi. Adapun visi dan misi yang

di usung ialah, kreatif, informatif dan
inspiratif. Sedangkan misi yang tertuang,
ialah mengajak para pemancing kreatif
untuk berinovatif agar menjadi inspirasi
pemancing lainnya.
Salah satu bentuk wujud dari visi dan
misi klub Mimpi, maka panitia membuka
kegiatan sosial, seperti donasi santunan

Kang Ito berhasil strike ikan mas sambil asyik
menelpon.
NDI
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Salah satu peserta dengan ikan induk sesaat
setelah di timbang.
NDI

panti asuhan atau anak yatim. Jadi dari
sebagian atau keseluruhan hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh masingmasing peserta dapat didonasikan yang
nantinya akan dijual dan dana yang
terkumpul akan disalurkan.
Kegiatan lainnya biasanya para admin
sudah mengagendakan tiap per 3 bulan
sekali untuk dapat mancing bersama.
Terkadang klub Mimpi juga menjalin
hubungan dengan klub atau komunitas
mancing lainnya untuk sparing partner
mancing. “Sparing partner atau mancing
bersama klub atau komunitas mancing
bukan bertujuan untuk beradu keahlian
dalam memancing, melainkan jalinan
silahturahmi sesama penghobi mancing itu
yang kita bina,” imbuh Sanusi.
Dalam acara mancing ini, panitia juga
menyiapkan hadiah untuk kategori ikan
terberat atau induk. Mulai dari ikan terberat 1, 2, 3 dan 4 serta dua pemenang
total prestasi. Juara induk satu berhak
mendapatkan hadiah Rp 1 juta, induk 2
berhak atas Rp 800 ribu, induk 3 berhak
atas Rp 600 ribu, induk 4 berhak atas Rp
800 ribu dan total prestasi sebesar 200
ribu untuk masing-masing lapak kiri dan
kanan. Hadiah hiburan berupa ikan merah

babon akan mendapatkan uang senilai
Rp 20 ribu, ikan pita Rp 10 ribu per ekor
dengan jumlah 50 ekor ikan pita yang
disediakan panitia. Pembagian doorprice
juga ikut memeriahkan jalannya mancing
ulang tahun Mimpi, hadiah dipersembahkan oleh para sponsor atau donator.
Antusias Donasi Para Member MIMPI
Kegiatan donasi yang dilakukan oleh
para admin, Pembina dan member Mimpi
ternyata mendapatkan sambutan yang
luar biasa dari seluruh peserta lomba.
Hampir seluruh peserta melakukan donasi
dari hasil ikan tangkapan yang diperoleh.
Bahkan tidak hanya hasil ikan tangkapan
yang didonasikan, para pemenang juga
ikut mendonasikan hadiah untuk kegiatan sosial yang dilakukan bersama dan
disantunkan bersama oleh klub Mimpi.
Hasil tangkapan nantinya akan dijual
kepada pemilik kolam pemancingan
ataupun warga sekitar yang ingin membeli
ikan mas, tentunya harga ikan jauh lebih
murah jika dibandingkan beli di warung
atau pasar.lndi
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LOKASI DALAM KAWASAN MALL MEWAH

DAN BUKA SAMPAI LARUT MALAM

Terminal Pancing

S

alah satu toko pancing yang
berlokasi di dalam mall yang
terletak di kawasan Kelapa
Gading, Jakarta Utara. Menempati
ruangan dengan luas 5x12 meter, Terminal Pancing buka setiap hari Senin
sampai Minggu mulai dari jam 10 pagi
sampai 10 malam. Karena letaknya
yang berada di dalam pertokoan/mall
mewah tentu membawa peluang bisnis
tersendiri, pasalnya jarang sekali ada
toko pancing yang buka hingga malam
hari di Jakarta.
Di toko ini pula tempat berkumpulnya para pemancing yang tergabung
dalam Terminal Fishing Community
(TFC). Para pemancing ini berkumpul
di toko ini setiap hari Rabu mulai dari
jam 15.00 sampai larut malam. Biasanya mereka suka berbagi cerita mengenai umpan, trip mancing maupun
kegiatan-kegiatan yang akan mereka
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laksanakan pada tahap selanjutnya.
Tampilan showroom ini begitu eksklusif, berbagai pajangan ril di dalam
etalase, baik itu spinning, trolling
dan lainnya terpajang rapi di dalam
etalase.
Begitu pula berbagai merek joran
terpajang di tatakan joran. Harga
yang ditawarkan sangat bervariatif
ada yang murah dan ada pula yang
mahal, tergantung kebutuhan anda.
Di toko ini pula menyediakan piranti
mancing, baik laut, kolam, sungai,
rawa, danau dan lainnya. Untuk sistem
pembelian di toko ini menggunakan
sistem eceran. Apabila Anda ingin
membeli secara grosir, akan kami
arahkan Anda ke toko yang masih di
bawah naungan Sumber Mulia Group.
Merk yang ditawarkan di dalam
showroom ini meliputi Abu garcia,
Penn, Kamikaze, Hammer Head,
Tornado dan Merk terkenal lainnya.
Serta menjual berbagai macam tackle
box dari yang terkecil hingga besar
dan menyediakan pula berbagai merk
umpan. Toko ini juga memberikan
fasilitas service baik reel ataupun
joran.lmm

Toko Terminal Pancing
d/a Mall Artha Gading, Lantai 1 Blok B5
No. 3-5-6-7 Jalan Artha Gading Selatan
No.1, Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 4586 3934

Foto salah satu sudut showroom dengan
peralatan mancing lengkap.
MM
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L

omba Mancing Galatama ikan
mas Bulukusut dan William Cup
II yang diadakan oleh Pemancingan Pantai Indah Kapuk, tiket yang
disediakan sangat fantastis sekali yaitu
Rp 12.000.000,- /2 joran perlapak.
Peminat yang ingin mengikuti lomba ini
pun diikuti dari berbagai kalangan.
Dalam lomba mancing Bulukusut dan
William Cup II tahun ini hadiah uang
tunai yang disediakan oleh panitia
kurang lebih sekitar Rp. 450.000.000,-.
Karena banyaknya peminat yang ingin
mengikuti ajang lomba ini maka panitia
melakukan tambahan 4 lapak dan
menjadi 68 lapak dari perkiraan semula
yang hanya menyediakan 64 lapak.
Dan hadiah uang tunai untuk para
juara ikut bertambah Semula hadiah
juara I Rp 200.000.000,- menjadi Rp
220.000.000,Sebelum acara lomba dimulai para
kedi mulai menyiapkan ramuan umpan
dan mempersiapkan joran atau reel
sebelum acara lomba dimulai. Dan
pengundian lapakpun segera berlangsung. Tepat pada pukul 15.00 WIB
acara lomba dimulai. Para peserta yang
mengikuti ajang ini pun dari berbagai

EVENT TERBESAR

GALATAMA IKAN MAS
Galatama ikan mas Bulukusut dan William Cup II
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Salah satu stand Shimano yang menyediakan
diskon khusus.
ARP

wilayah ada yang dari Jabodetabek,
Serang, Bekasi, dan Surabaya.
Lomba ini pun disponsori oleh merek
piranti mancing yang terkenal yaitu
Shimano. Dalam lomba ini Shimano
membuka stand yang menyediakan
piranti mancing mulai dari reel, joran,
senar, aksesories mancing, kacamata
dan sepatu mancing. Semua produk

di stand ada diskon khusus sebesar 10
% selama lomba berlangsung. Selama
lomba berlangsung masing-masing
peserta mendapatkan souvenir berupa
kaos dan topi Shimano yang dibagikan
oleh marketing Shimano Indonesia yang
diwakilkan oleh Apron Simamora.
Shimano juga menyediakan hadiah
doorprize berupa 2 buah reel, 2 buah
joran, 3 kaos Shimano dan 2 Topi Shimano. Para peserta yang mendapatkan
hadiah doorprize dari Shimano yaitu :
1. Rhoma dari lapak 63 mendapatkan
Joran Shimano Speed Master GS 260
2. Aladin dari lapak 117 mendapatkan
Joran Shimano Catana CX S65M
3. Kutukupret dari lapak 29 mendapatkan reel Shimano Sienna 2500 FD
4. Kantong Semar dari lapak 76 mendapatkan reel Shimano Biomaster
C3000HG
5. Gajahputih dari lapak 110 mendapatkan reel Shimano Solstace 2500FI
6. ChelseSBY dari lapak 82 mendapatkan kaos Shimano
7. Kakap Merah dari lapak 125 mendapatkan kaos Shimano
8. Biing Batu Licin dari lapak 19 mendapatkan kaos Shimano
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9. Yaser dari lapak 111 mendapatkan
topi Shimano
10. Samarinda dari lapak 4 mendapatkan topi Shimano
Lomba berlangsung semakin seru,
para pemancing saling adu ketangkasan
untuk bisa mendapatkan induk terberat. Dan tepat pada pukul 21.00 WIB
lomba dinyatakan berakhir. Ikan yang
berhasil diangkat oleh para peserta bekisar 8 kg sampai 10.3 kg. Panitia pun
mengumumkan sebagai juara Induk terberat I atas nama Cepot Bekasi lapak
48 berhasil mendapatkan piala serta
uang tunai sebesar Rp. 220.000.000,Induk terberat yang berhasil didapatkan sebesar 10.3 kg.larp
DAFTAR JUARA :
Juara		

Jumlah Hadiah			 Nama Pemenang

Lapak

Kg

Induk I		

Rp. 220.000.000,-			 Cepot Bekasi		

48

10.3

Induk II		

Rp. 105.000.000,-			 Napoleon		

86

9.8

Induk III		

Rp. 55.000.000,-			 Tasik		

72

9.8

Induk IV		

Rp. 35.000.000,-			 Kang Blower		

45

9.6

Induk Merah		

Rp. 20.000.000,-			 Jaya Rangkas		

79

8.25

Induk 7 kg Up		

Rp. 17.500.000,-			 Qiu qiu		

68

5 ekor

Total Berat		

Rp. 15.000.000,-			 Qiu qiu		

68

335

Beberapa piala yang diberikan kepada para
pemenang.
ARP
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A

mbar Prastowo adalah sosok
dibalik sukses acara Kopdar
Castinger Nasional yang diadakan
di Waduk Mrican, Banjarnegara. Namun
dengan kerendahannya, Ambar Prastowo yang menduduki sebagai Ketua
Umum Kopdar Castinger Nasional,
mengatakan jika dalam kopdar nasional
tersebut masih belum bisa dinilai sukses sepenuhnya. “Yang jelas menurut
Saya acara berjalan lancar. Adapun jika
dikatakan sukses menurut Saya belum.
Karena peserta masih belum sesuai
harapan saya, disamping itu kami
teman-teman panitia belum mampu
memberikan sambutan yang maksimal
kepada teman-teman dari masing-masing daerah,” ujar Ambar.
Ambar melanjutkan bahwa ini
merupakan keterbatasan yang dimiliki
panita, karena baru pertama menye-

ANTARA HOBI MANCING

GALI POTENSI BANJARNEGARA
Ambar Prastowo
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lenggarakan kopdar castingers. “Saya
sangat apresiasi terutama kepada para
peserta. Mereka sudah menyempatkan
waktunya untuk bisa hadir di Banjarnegara dan Saya yakin mereka yang hadir
tidak melihat event maupun seberapa
besar hadiah yang mereka dapatkan
seandainya mereka menjadi juara.
Tetapi bagi teman-teman lebih mengedepankan persaudaraan sesama angler
tanpa melihat suku, latar belakang,
jabatan dll,” tambah Ambar.
Saat Mancing Mania (MM) menanyakan hobi mancingnya, Ambar dengan
semangat mengatakan jika hobi mancing yang dijalaninya sudah sejak dari
kecil. Karena di wilayah Banjarnegara
banyak di dominasi oleh ikan gabus,
maka Ambar pun sangat gemar memancing gabus dengan teknik casting.
Disisilain, Ambar Prastowo juga
kepincut dengan ikan hampala, menurut beliau tentunya casting hampala menjadi nilai lebih. Maklum ikan
hampala merupakan salah satu spesies
idaman tangkapan para castingers.
Yang tak kalah menarik, Ambar
Prastowo juga sangat cinta akan Banjanegara. Salah satu yang dilakukannya

selain ikut membantu mensukseskan
Kopdar castinger ialah event parak
iwak. Tak hanya itu Ambar juga mengatakan masih banyak potensi pariwisata
di Banjarnegara.
Menurutnya, Potensi Pariwisata Di
Banjarnegara juga sangat menarik
untuk dikunjungi. Seperti Banjarnegara
yang juga memiliki Dieng dengan berbagai potensi alam yang sangat memadai dan tidak dimiliki oleh daerah lain.
Lalu Sungai Serayu sepanjang 70 km
melewati Banjarnegara dengan sarana
yang sangat memadai untuk arung
jeram dan juga setiap tahun selalu
dijadikan Ajang Arum Jeram Internasional. Serta Banjarnegara memiliki
makanan khas, diantaranya adalah
Dawet Ayu Banjarnegara dan Salak
Pondok yang kwalitasnya lebih unggul
di banding daerah lain.lndi

Gaya Ambar Prastowo saat menggunakan
piranti casting.
NDI
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MENANGKAP IKAN DENGAN JANUR
Ada cara menangkap ikan yang unik dan keren dilakukan oleh
penduduk kepulauan Talaud. Caranya sangat mudah, hanya
dengan menggunakan janur yang terbuat dari daun kelapa, maka
2 ton ikan akan didapat! Prosesi penangkapan ikan ini konon harus
dilakukan oleh nelayan setempat, kalau tidak, dipercaya ikan
tidak akan mau datang lagi di tahun depan. Pagi hari, puluhan
nelayan akan berkumpul dan menarik janur hingga sekitar 5 km ke
arah laut. Mereka tidak boleh berisik, tidak boleh menggunakan
baju berwarna merah. Bersama-sama mereka menggiring ikanikan yang terjebak di area berair dengan menggunakan janur.
ltravel.detik.com
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RAGAM
Pemandu Mancing

PLTU ANCOL

TANJUNG PASIR

l
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 Jangkis 0858 8377 7204
Km.TDJ 2 : Kapten Tono 0815 1416 7050

Info Klub Mancing

Info Lomba Mancing

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

1. Lomba Galatama IFT Kolam Telaga Arwana,
Cileungsi, Hari/Tanggal : Minggu, 25 Oktober 2015,
Tiket : Rp. 1.500.000,- , Lapak : 100, Pukul : 15.00
– 21.00 WIB, Hadiah : Uang Tunai Hubungi : IFT (021)
5694 2504/ 0812 971 4578.
2. Kami FC Makasar Open Tournament Fishing 2015
,Hari/Tanggal : Minggu, 25 Oktober 2015, Biaya Pendaftaran : Rp. 200.000,- , Tempat : Panampu Park,
Hadiah : Utama 1 Unit Sepeda Motor serta uang tunai
Hubungi : 0813 5051 1010 (Barly), 0821 8819 1111
(p ‘ udhin), 0878 4145 2643 (p’ Yoh)
3. Open trip go strike Casting di Pulau Ayer. Tanggal
01 November 2015, Biaya Pendaftaran Rp. 350.000/
Orang (sudah termasuk kapal penyebrangan,masuk
Pulau Ayer,sarapan pagi, makan siang prasmanan dan
minuman. Peserta terbatas, bagi peserta yang ikutan
bisa membayar langsung ke showroom Dunia Pancing
Gunung Sahari. Apabila peserta yang membeli produk
piranti mancing merk Maguro, Kaizen, Prokatsu, dan Go
Strike akan mendapatkan diskon 10%, diskon berlaku
bagi peserta trip casting yang sudah melakukan pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan. Untuk
info bisa langsung hubungi : 0813 1823 7336 (Hangga),
0856 1004 039 (Yudi), 0812 8777 3536 (Bonang)

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

Banyolan
ROKOK
Riyan
: “Pep, lu kok ngerokok mulu!”
Pebri
: “Emang kenapa, yan?”
Riyan
: “Ga takut mati apa!?”
Pebri
: “Tenang, gue bawa korek! kalo mati, gue
nyalain lagi!”

Info Kolam Pemancingan
KOLAM HARIAN KILOAN
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 Purbowinangun 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

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

www.iftfishingstore.com
www.okepancing.com

www.pancingbersama.com
www.pusatpancing.co.id
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MAU
PASANG
IKLAN??

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

enapa Senar Braided PE terapung? Adakah Senar Braided
Yang Bisa Tenggelam?
Senar braided umumnya dikepang
dari yarn PE. Kenapa dari yarn PE dan
bukan bahan dari yarn lainnya? Yang
menjadi dasar utama pemilihan yarn
berbahan PE ialah kekuatannya yang
tinggi bahkan lebih kuat dari besi dan
ukurannya yang kecil menjadi alasan
sangat penting bagi sebagian mania
mancing.
Dengan pemilihan bahan PE maka
karakter lainnya juga ikut menjadi
bagian dari karakter senar braided
PE. Diantaranya adalah:
1. Senar PE berkekuatan tinggi.
2. Sangat tahan terhadap radiasi sinar
UV.
3. Tidak transparan/ berwarna putih.
4. Memiliki perpanjangan/elongasi
yang kecil.
5. Memiliki kekuatan knot yang
rendah.
6. Terapung.
Apakah ada bahan yarn lain dengan
kekuatan yang menyamai yarn PE?
Tentunya ada. Contohnya adalah

Aramid (Kevlar of Dupont USA atau
Technora of Teijin Japan) atau Zylon
of Toyobo Japan.
Kenapa Aramid atau Zylon hanya
dipakai terbatas dan tidak pernah
sepopuler senar PE?
Menarik untuk dipelajari dan
mungkin ini bisa menjadi pengkajian
kita selanjutnya bersama para mania.
Pengalaman para mania yang pernah
memakai senar Kevlar, Technora ataupun Zylon bisa dishare ke kita.
Mari kita bahas satu persatu karakter Senar braided PE, mana yang kita
sukai dan mana yang tidak kita sukai.
A. Senar PE berkekuatan tinggi dan
tahan terhadap radiasi sinar UV
Kedua point ini yang sangat disukai
para mania mancing dari karakter
Senar braided PE.
B. Senar tidak transparan/ berwarna putih.
Di pasaran Berkley pernah mengeluarkan produk Fireline crystal yang
lebih transparan dari produk sejenis,
namun keberadaan dari senar ini
terbatas.

C. Senar mempunyai perpanjangan/elongasi yang kecil/ Sensitif.
Sebagian dari para mania mancing
mensyukuri fitur ini, tetapi sebagian
lagi menyiasati dengan sambungan
leader elongasi tinggi untuk menghindari putusnya senar atau joran saat
disambar ikan.
D. Senar PE memiliki kekuatan
knot yang rendah.
Ini disiasati dengan sambungan
tanpa knot ataupun dengan pemilihan
knot-knot yang khusus untuk braided.
E. Senar PE terapung
Point terakhir ini menjadi inti dari
pembahasan kita dalam pojok kampus
kali ini.
Senar PE terapung karena berat
jenis 0.98 gr/cm3 lebih kecil dari
berat jenis air 1.0 gr/cm3.
Berhubung senar braided adalah
kumpulan dari beberapa yarn yang
dikepang menjadi satu. Maka kita bisa
mengkombinasikan lebih dari satu
jenis yarn untuk mendapatkan senar
yang kuat dan tenggelam.
Misalkan Yarn PET dengan berat
jenis 1.38 gr/cm3 ataupun ada di
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pasar yarn PTFE dengan berat jenis
2.17 gr/cm3.
Lalu bagaimana cara memasukkan
yarn tersebut? Dan yarn mana yang
harus dipilih?
Yarn yang lebih berat bisa diletakkan ditengah sebagai inti (core).
Sebagai contoh: 8 yarn PE menjadi
8 yarn PE + Core. Atau bisa dengan
mengeluarkan yarn PE dan diganti
dengan Yarn yang lebih berat, misalkan 8 Yarn PE menjadi 4 yarn PE + 4
Yarn PET.
Pemilihan bahan PET akan mengakibatkan senar dengan lbs yang setara
berukuran jauh lebih besar dari senar
PE 100%. Sedang bahan PTFE tidak
akan berefek banyak terhadap ukuran senar tetapi harganya jauh lebih
mahal. Dalam hal ini pemilihannya
tergantung kepada kebutuhan para
mania.
Ayo para mania, bisakah di share
pengalaman mengenai kesulitan
dalam memakai senar braided PE
100%?.lmm

Ralat Rubrik Fokus September 2015
Terjadi kesalahan dalam penulisan pada rubrik fokus edisi September
2015,
“Lokasi Waduk Mrica terletak di kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa tengah. Tepatnya, sekitar 9 km arah barat dari pusat kota
Banjarnegara dan berada di pinggir jalan raya Banjarnegara – Purwokerto.
Dari jalan raya sedikit masuk ke dalam, ditandai dengan gapura wisata
menuju waduk Mrica.”
“Waduk yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1989 ini,
menjadi saksi ajang castingers dari berbagai daerah. Menurut Dikdoc,
selaku ketua pelaksana mengatakan bahwa panitia mempersiapkan acara
ini sebelum 3 bulan dari hari H.”
Ralat :
“lokasi berada di Kecamatan Wanadadi”.
“menurut Dikdoc selaku panitia”
Demikian ralat yang kami lakukan, terima kasih atas kritik dan saran
yang telah diberikan. Semoga tim kami dapat lebih teliti dan menjadi
bahan masukan yang sangat bermanfaat guna memajukan Mancing Mania,
sehingga kami bisa lebih dekat kembali dengan para pembaca setia.
Salam strike
Redaksi MM
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POJOK ETALASE

BRAIDED / 3 YARN
1

2

BRAIDED / 4 YARN
3

4

1

2

3

4

150 YD

150 YD

5

5

6

7

8

9

10

11

12

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

1
2
3
4
5

METALLIUM

ENERGY

LB: 30-40

50 M

25K

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 20-25

100 M

69K - 86K

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 5-10

100 M

69K

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

P-LINE

SPECTREX BRAID

LB: 15-65

150/300 YD

164K - 337K

G-TECH

TOURNAMENT

LB: 40-80

300 M

233K

RELIX

PERFECT BRAID

LB: 15-30

100 M

105K - 119K

MAGURO

YAKUZA

LB:17-70

100 M

111K

YGK

GALIS JIGMAN X4

LB:10-50

200 M

322K - 432K

MAGURO

SAKURA

LB:17-70

100 M

74.5K

TORNADO

GT-R

LB: 30-120

100 M

63K - 72K

YGK

G-SOUL ALL CATEGORY

LB: 10-20

100 M

195K - 207K

KAIZEN

MUSASHI

LB: 20-70

100 M

48.4K

LOGIC

BRAIDED

LB: 25

100 M

57.5K

PENN

INTERNATIONAL PREMIUM BRAID

LB: 12-30

300 YD

150K

P-LINE

SPECTREX BRAID

LB: 10

150 YD

164K

LOGIC

BRAIDED

LB: 5-20

100 M

45.5K

TORNADO

CHOICE

LB: 6-50

100 M

31K

PRICE RANGE
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BRAIDED / 8 YARN

BRAIDED / 16 YARN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

NO. BRAND

SERIES

SIZE RANGE

LENGTH

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

YGK

ULTRA CAST MAN WX8

PE: 3-10

100/300 M

300K - 350K

TUF-LINE

GUIDES CHOICES

LB: 50-80

300/600 YD

700K - 800K

RELIX

SOLID GOLD BRAID

LB: 15-40

100 M

80K - 90K

SHIMANO

POWER PRO HOLLOW ACE

LB: 80

500 YD

1.600K

RELIX

HYBRID SINK

LB: 10-65

150 M

63K - 70K

1
2
3

PRICE RANGE

RELIX

HOLLOW POINT

LB: 40-200

-

300K - 380K

MAGURO

HAWKZ

LB: 15-40

100 M

102.2K

G-TECH

STRONG PRO

LB: 20-80

150 YD

202K

RELIX

FANTASTIC EIGHT

LB: 10-65

150 M

85K - 95K

YGK

ULTRA CAST MAN FULL DRAG WX8

PE: 4-10

100 M

218K - 240K

TEAM KAMIKAZE

XT - LINE

LB: 30-80

300/400/500 M

500K - 900K

RELIX

EIGHT BRAID

LB: 15-80

100 M

65K - 108K

SHINO

TRYON

LB: 14-74

100 M

69K

KAMIKAZE

MONSTER BRAID

LB: 10-80

100 M

71.5K - 84.5K

SHIMANO

SUPER POWER PRO 8 SLICK

LB: 10-50

150 Y

242K - 273K
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