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Pembaca Setia Mancing Mania,

Para angler kembali berduka dengan hilangnya beberapa angler yang mengalami musibah ketika akan mengikuti trip mancing ke 
SMR (Sea Mount Reef) yang menggunakan kapal nelayan KM Hujan Labek 2 sampai sekarang kabar mengenai para angler tersebut 
belum diketahui nasibnya apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Para angler yang terdiri dari para komunitas pun 
melakukan doa bersama agar teman-teman angler yang terkena musibah cepat ditemukan serta mereka yang datang pun memberi-
kan donasi kepada keluarga yang ditinggalkan. Apabila kita akan melakukan perjalanan baik didarat, laut atau pun udara kita tidak 
tahu apa yang akan terjadi karena itu sudah takdir Allah SWT. Serta banyaknya lomba dan trip mancing yang diadakan para komu-
nitas mancing menyambut hari kemerdekaan 70 Republik Indonesia. Dan dibulan September ini bertepatan dengan hari raya kurban 
atau hari raya Idul Adha dimana sebagian umat muslim menunaikan ibadah haji atau menyembelih hewan kurban untuk dibagikan 
kepada kaum dhuafa, serta pada edisi kali ini mancing mania membahas fokus mengenai  Kopdar castinger sungai Serayu, trip 
kemerdekaan, simpul , pojok kampus reel baitcasting. Selamat membaca………

Salam strike
Redaksi
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KOPDARNYA PARA
CASTINGER NASIONAL
Waduk Mrican - Banjarnegara

Dalam rangka menyemarakkan Fes-
tival Serayu 2015 & menyukseskan 
Kongres Sungai Indonesia 2015. Kota 

Banjarnegara juga menjadi tuan rumah 
dalam ajang Kopdar Castinger Nasional. 
Acara yang berlangsung hari Sabtu, 29 
Agustus 2015 mendapatkan sambutan 
positip dari Castingers.

Lokasi Waduk Mrican terletak di keca-
matan Wanadadi, Kabupaten Banjarnega-
ra, Jawa Tengah. Tepatnya, sekitar 9 km 
arah barat dari pusat kota Banjarnegara 
dan berada di pinggir jalan raya Banjarne-
gara-Purwokerto. Dari jalan raya sedikit 
masuk ke dalam, ditandai dengan gapura 
wisata menuju waduk Mrican.

Menelusuri sejarah pembuatannya, 
waduk Mrican merupakan waduk buatan 
yang terbentuk dari hasil membendung 
Sungai Serayu. Bendungan ini membentuk 
waduk yang sangat luas, hingga meneng-
gelamkan 32 desa di 7 kecamatan yang 
ada disekitar aliran sungai Serayu Banjar-
negara. Bahkan waduk ini menyandang 
predikat sebagai bendungan terpanjang di 
Asia Tenggara. Bendungan Waduk Mrican 
memiliki panjang 6,5 Km dengan luas 
1.250 Ha

Waduk yang diresmikan oleh Presiden 
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Soeharto pada tahun 1989 ini, men-
jadi saksi ajang castingers dari berbagai 
daerah. Menurut Dhikdoc, selaku ketua 
pelaksana mengatakan bahwa panitia 
mempersiapkan acara ini jauh-jauh hari, 
3 bulan dari hari “H”.

Panitia membuka pendaftaran pada 
tanggal, 7 Juli 2015 hingga 15 Agustus 
2015. Uang pendaftaran sebesar Rp. 100 
ribu menjadi mahar untuk mengikuti 
Kopdar Castinger Nasional ini. Dari uang 
pendaftaran tersebut peserta berhak 
mendapatkan Kaos Kopdar Castingers 
Waduk Mrican 2015, Kartu peserta, souve-
nir, asuransi, makan dan minum.

Para castingers juga berhak atas trophy 
atau piala Bupati Banjarnegara yang telah 
dipersiapkan. Piala Bupati Banjarnegara 
nantinya dipersiapkan untuk kategori 
juara satu, dua dan tiga plus satu set 
piranti pancing.

Castingers Padati Mrican
Sebanyak 375 peserta yang terdiri dari 

51 klub mancing dan pribadi tumpah ruah 
memadati Waduk Mrican. Castingers dari 
berbagai daerah ini beradu keahlian untuk 
menjadi yang terbaik dalam event ini. 

Waktu perlombaan sendiri dimulai pukul 

07:00 hingga 13:00 WIB. Banyak dari 
peserta yang mengandalkan lure froggy 
untuk mendapatkan target tangkapan, 
yaitu snakehead aka gabus. Peserta mulai 
mencari spot yang dianggap stategis.

Dalam aturan casting ini, hasil tang-
kapan peserta dilihat dari panjang ikan 
yang didapat. Bukan dari berat kg ikan 
yang didapat. Mengawali strike pertama 
oleh Godel Ay, pukul 08:30. Godel berhasil 
menaikan ikan gabus dengan panjang 
58cm.

Setengah jam kemudian menyusul 
keberhasilan dari Hery Asoy dengan 
panjang ikan gabus 57cm. Didi Ayahe Rafi 
juga tidak mau ketinggalan, dalam waktu 
setengah jam Didi berhasil mendaratkan 
dua ekor gabus. Gabus pertama dengan 
panjang 46cm dan gabus kedua dengan 
panjang 43cm. 

Usaha dari para castingers lainnya juga 
tidak kalah gigihnya, bahkan terlihat dari 
pantauan Mancing Mania (MM) ada juga 
beberapa peserta yang rela ngoyor hingga 
kakinya terendam di pinggiran waduk 
guna memaksimalkan lemparan lure ke 
titik yang dianggap potensial akan kebera-
daan ikan gabus. 

Saat memasuki siang hari, tepatnya 

Salah satu peserta berpose setelah berhasil 
strike ikan gabus.
NDI
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pukul 11:00 hingga 12:00 masih banyak 
peserta yang berhasil mendaptakan ikan 
gabus dengan panjang ikan yang beragam. 
Seperti halnya Heri Kuswantoro dan Lapaz 
Angler yang hanya selisih 1 menit sama-
sama mendapatkan gabus dengan panjang 
36cm.

Dalam catatan buku perolehan tang-
kapan ikan peserta yang tercatat pada 
panitia, ikan tangkapan Galoeh dan Agung 
HVM menjadi dua tangkapan perolehan 
akhir dalam event Kopdar Castingers 
Nasional di Waduk Mrican.

Selanjutnya peserta kembali ke 
Padepokan yang menjadi base untuk di 
umumkannya para pemenang. Sesi foto 
bersama di Padepokan melanjutkan sesi 
ber-selfie ria bersama castingers. Sebe-
lum pengumuman para pemenang, panitia 
mengadakan game ketangkasan. Dengan 
jarak sekitar 3-4 meter peserta berlomba 
memecahkan balon yang dijadikan objek 
sasaran. 

Masing-masing perwakilan klub atau 
peserta mancing di umumkan oleh panitia 
untuk turut serta dalam game ini. Panitia 
juga membagi-bagikan doorprize dari 
para sponsor dan sesi penyerahan hadiah 
menjadi penutup Acara Kopdar Castingers 

Suasana waduk saat berlangsungnya lomba 
casting.
NDI

Nasional. Keluar sebagai juara pertama 
ialah Godel dengan hasil ikan gabus 58cm. 
Untuk juara kedua didapatkan Heri Asoy 
dengan panjang gabus 57cm dan posisi 
ketiga diisi oleh Teguh dengan panjang 
gabus 49cm.lndi 
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POJOK PERNAK-PERNIK MRICAN

Tim Sejati FC - Jakarta
Partisipasi dari tim Sejati FC untuk mengikuti Kopdar Castinger Nusantara ternyata sudah masuk dalam agenda divisi casting. 

Menurut Tom Sejati, selaku ketua mengatakan kehadiran tim Sejati dalam event ini sebagai ajang silahturahmi kepada teman-te-
man castingers dari berbagai daerah.

“Kesempatan ini memang moment paling tepat untuk bisa saling mengenal, dari yang awalnya hanya kenal di facebook atau 
forum mancing, disini kita bisa tatap muka langsung untuk berbagi pengalaman. Tim kami senang bisa ambil bagian dalam Kopdar 
ini,” tambah Tom. 

Tim West Wild Java Fishing Angler (WWJFA) – Bandung
Dalam Kopdar Castinger Nasional, tim WWJFA yang diwakili oleh Sabudin, Supriadi, Sandi dan Yanyan. Yayan mengutarakan 

kepada Mancing Mania (MM) bahwa tim WWJFA tidak ada target khusus dalam ajang Kopdar Castingers Nusantara. Menurutnya 
bergabungnya WWJFA lebih besar menekankan kepada jalinan silahturahmi sesama Castingers.

Tim WWJFA juga berharap untuk acara kopdar castingers kedepannya bisa diadakan di Kalimantan. “Kenapa di Kalimantan? 
Yah... karena disana banyak target tangkapan yang beragam dan banyak para castingers mengetahui jika Kalimantan adalah spot 
favorit untuk mancing dengan teknik casting.” Ujar Yayan.

Tim Sambas FC – Kalimantan Barat
Tim Sambas Fishing Club rela jauh-jauh dari Kalimantan Barat untuk meramaikan Kopdar Castingers Nasional di Banjarnegara. 

Sebelum tiba di Banjarnegara, tim Sambas terlebih dahulu singgah ke Jakarta untuk soan ke kediaman Achmadi dan Puji Astuti 
perwakilan dari Tabiler untuk berangkat bersama ke Banjarnegara.

Menurut Eed, perjalanan penuh perjuangan dari Sambar, Jakarta hingga Banjarnegara hingga ± 10 Jam. “Tujuannya hanya satu 
untuk mengikuti Kopdar Castingers Nasional yaitu, silahturahmi sesama castingers dan untuk hasil bukan suatu target utama.  
Disini bisa tambah teman dan berbagi pengalaman,” imbuh Eed saat dijumpai MM di Padepokan.
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Ambar Prastowo  – Ketua Panitia
Bagi saya pribadi kopdar mrican ini suatu mukjizat yang luar biasa. Puji syukur saya persembahkan kepada Allah swt dengan 

keterbatasan panitia yang hanya berjumlah 35 orang dan lokasi kopdar yang terhitung sulit dijangkau dengan transportasi umum. 
Alhamdulillah dapat berjalan lancar, suatu kebanggaan dapat mengangkat nama Banjarnegara di mata para castinger Indonesia.

“Rasa salut saya persembahkan untuk saudara castinger seluruh Indonesia yang hadir dalam acara ini untuk bersilaturahmi. 
Jarak bukanlah suatu halangan bagi kami para castinger terbukti dengan kehadiran rekan-rekan dari MTB Bengkulu, IDDT pontia-
nak, SFC Sambas dan MANILA Lampung dan 48 club mancing di Jawa turut berpartisipasi,” ujar Ambar Prastowo

Ambar menambahkan, jika dirinya juga bersyukur dengan adanya event ini menjadi rangsangan castinger daerah lain untuk 
mengadakan kopdar. Semoga dalam festival serayu yang akan datang event seperti ini dapat terlaksana kembali dengan kemasan 
yang lebih spektakuler. “Beribu terima kasih dan salut saya persembahkan untuk saudaraku para castinger Indonesia, mohon maaf 
sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekurangan dalam Kopdar Nasional Castinger Waduk Mrican Banjarnegara 2015,”tutup 
Ambar kepada Mancing Mania (MM). I’m alone NOTHING with you are EVERYTHING.

Godel Asoy – Juara 1
Keberhasilan Godel Asoy menjadi juara pertama dengan tangkapan gabus 58 cm, merupakan ketekunan ketika berada di spot. 

Ketika disela-sela pemberian trophy oleh Panitia, Godel menceritakan keberhasilannya. Salah satunya ialah teknik long cast yang 
diterapkan ketika casting pada spot yang dianggap strategis.

“Harus extra keras dalam casting kali ini, karena pesertanya sangat banyak dan Saya tidak menyangka bahwa ikan gabus saya 
berhasil menjadi juara pertama. Dengan terus melontar long cast akhirnya saya berhasil hook up,” ujar Godel.
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STRIKE TUNA DAN KAKAP
DI HARI KEMERDEKAAN
Pulau Suranti dan Pulau Kapoposang Pangkep 

Menjelang hari kemerdekaan 
Republik Indonesia kita tercinta, 
kami dari Team Boeltap Fishing 

Club melaksanakan trip kemerdekaan 
di Spot Pulau Suranti dan Pulau Kapopo-
sang Pangkep. Dengan peserta 8 orang 
terdiri dari Bang Achank, Bagonk, Rudy 
Van HaLen, Benny MaLonda, Andre, 
Fadly, Anto Hunter, dan Syahril, dengan 
menggunakan KM. Kama dan dinahkodai 
Kapten H. Kama.  

Tanggal 15 Agustus 2015 pukul 13.30 
wita, kami berangkat meninggalkan Der-
maga Maccini Baji, Labbakang, Pangkep, 
Sulawesi Tenggara, menuju ke Spot Pulau 
Kapoposang dengan melewati gugusan 
pulau-pulau yang berada di Perairan 
Pangkep. Pukul 18.30 wita kami tiba 
di spot Pulau Kapoposang, di spot ini 
sudah ada 3 kapal yang lebih dulu tiba, 
Pulau Kapoposang merupakan salah satu 
andalan yang terkenal dengan banyaknya 
ikan yang hidup disini. Kapten sudah 
mulai membuang jangkar dan setelah 
jangkar sudah dirasa cukup kuat, abk 
mulai menyiapkan makanan untuk kami 
makan malam, sebelum kami beraksi isi 
lambung terlebih dahulu biar ada tenaga 
untuk fight dengan ikan nantinya.

TRIP
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Setelah makan malam kami mulai 
menurunkan umpang metal jig yang kami 
siapkan sebelumnya, malam ini lumayan 
dingin, suhu air juga dibawah 25 derajat, 
satu persatu anggota team mulai strike 
Baracotta (Layuru).

Pukul 20.06 wita, angin Barubu mulai 
datang, kapten dan abknya mengangkat 
jangkar untuk bisa pindah dan berlindung 
di atas karang yang lebih dangkal, karena 
angin Barubu semakin kencang, biasanya 
angin seperti ini bahaya bagi kapal- kapal 
jadi ada baiknya kami berlindung.

Di spot berikutnya dikedalaman 60m 
kami mulai menurunkan metal jig (Light 
Jig) dan tidak lama Anto Hunter mulai 
Beraksi..Strikeee..!!!, metal jignya di 
sambar ikan, mantaapp..!!, seekor ikan 
Tuna Gigi Anjing berhasil diperoleh, 
menyusul Fadly metal jignya juga disam-
bar ikan Tuna Gigi Anjing juga berhasil 
dinaikkan. 

Rudy Van Halen juga tidak mau kalah 
umpan metal Jignya juga di sambar Tuna 
Gigi Anjing, sensasi strike terus berlan-
jut, umpang metal jig Bagonk disambar 
Tuna gigi Anjing, menyusul kembali Anto 
dan Bro Fadly, mantaapp...!!

Pukul 06.00 wita, tanggal 16 Agustus 

2015, angin Barubu belum berhenti juga, 
kami memutuskan untuk meninggal-
kan spot menuju Pulau Suranti, dalam 
perjalanan ombak menghadang kami dan 
kapten mengurangi kecepatan kapal, 
katanya biar lambat asal selamat. 

Tiba di spot kami memutuskan untuk 
merapat di Pulau Dl untuk beristirahat 
sejenak sambil menyiapkan makan siang. 
Sebagian anggota team yang lain bere-
nang dipinggir pulau, sambil menikmati 

Team melakukan doa bersama sebelum 
memulai trip mancing.
ROBBY
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pasir putih di Pulau Suranti.
Pukul 15.30 wita, kami menuju ke 

spot, di kedalaman 150m, jangkarpun 
mulai diturunkan, umpan-umpan pun 
disiapkan, kali ini kami menggunakan 
umpan ikan Tongkol Keci, target ikan 
Ruby Sniper.

Umpan Rudy berhasil disambar ikan, 
seekor Ruby Sniper berhasil dinaikkan, 
menyusul Fadly dan Anto, Strikeee!!.., 
Andrew dan Benny juga tidak mau kalah 
umpan mereka disambar ikan Ruby 
Sniper, sensasi strike terus berlanjut 
Bagonk disusul kemudian Fadly, Andrew 
dan Benny, Strikee Ruby Sniper berlanjut 
terus.

Pukul 18.00 wita, umpan Fadly 
disambar ikan, Reel Spinning berdering. 
Siingg..!!, ikan Ruby Sniper size 15kg 
berhasil dinaikkan, mantaap..!! Anto. 
Dan Bagong juga strikee..., tidak lama 
Reel Achank juga berdering Siingg, 
Umpannya disambar ikan, tarikannya 
kencang, disebelahnya Fadly juga Stri-
keee... Double strikee...!! seekor Tuna 
gigi Anjing size 20kg berhasil dinaikkan di 
atas kapal mantap Fadly..!!

Sensasi strike terus berlanjut, giliran 
Benny yang Umpannya disambar ikan, 

TRIP

seekor ikan Kakap Merah size 9 kg berha-
sil dinaikkan di atas kapal, menyusul 
Achank Umpannya disambar ikan juga, 
seekor ikan Baracotta size 10kg berhasil 
dinaikkan di atas kapal.

Pukul 01.00 wita, tanggal 17 Agustus 
2015, kapten kapal H. Kama dan kordi-
nator trip Rudy Vand Halen berembuk, 
sudah waktunya kita kembali pulang, 
dengan memperhatikan situasi cuaca 
bahwa tidak lama lagi angin Barubu yang 
kami takutkan akan datang lagi, kami 
pun memutuskan untuk kembali pulang.

Puas dengan trip kemerdekaan kali 
ini, sensasi strike Tuna Gigi Anjing dan 
Ruby Sniper di Pulau Kapoposang dan 
Pulau Suranti Pangkep dalam menyambut 
hari Kemerdekaan bangsa kita tercinta 
Republik Indonesia... Merdekaaaaa!!!.
lRobby ibrahim

Anggota team berpose dengan hasil tangkapan 
Ruby Snipper.
ROBBY
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PANEN IKAN TAPI-TAPI DI 
RUMPON BAGAN TANCAP
Tanjung Kait - Kab. Tangerang

A sal mulanya memang untuk 
mengembangkan usaha pancing 
di bagan bambu, namun kadang 

kala bagan yang dibangun kurang dimi-
nati oleh pemancing dengan berbagai 
alasan, akan tetapi ada satu alasan 
utama para pemancing tidak minat 
mancing dari bagan tersebut adalah, 
karena seringnya boncos atau tidak 
ada sambaran ikan di daerah bagan 
tersebut. 

Ide pembuatan rumpon disekitar ba-
gan tadinya hanya wacana, akan tetapi 
Muhammad Suwanto benar-benar ingin 
mengetahui bagaimana dampak yang 
akan ditimbulkan dengan pemasangan 
rumpon di sekitar bagan, dengan meng-
gunakan kubus beton dan ban sepeda 
motor bekas, mulailah dibuat rumpon 
untuk ditempatkan disekitar bagan 
pancing di kawasan Tanjung Kait, 
Mauk, Kabupaten Tangerang.

Kubus beton berukuran 70 x 50 
cm dan beratnya hampir 70 kg lebih 
dibuat oleh Pak Wanto, salah satu 
pemancing dari klub Mancing Bagan 
Mania (MBM) yang mendapatkan 
cerita tentang pengalaman dari saya 
saat membuat rumpon di kawasan 
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Cangkol, Lemah Wungkuk, Kota Cire-
bon pada sekitar tahun 2010. Rumpon 
yang dibuat oleh para pemancing dan 
pemilik perahu di Kawasan Cangkol 
saat ini sudah bisa mendapatkan hasil 
yang sangat memuaskan, Ikan Kakap 
Merah, dan Ikan Jenaha (tompel) yang 
biasa disebut Ngangas oleh nelayan di 
Cirebon pada awalnya sangatlah sulit 
untuk di pancing didaerah tersebut, 
saat ini sudah begitu banyak di temu-
kan berbagai spesies ikan didapatkan 
oleh para pemancing di sekitar rumpon 
yang mereka buat beberapa tahun 
yang lalu.

Lain ladang lain belalang, lain lubuk 
lain ikannya. Ternyata pepatah orang 
tua dulu benar-benar terbukti, rumpon 
modifikasi yang saya ceritakan kepada 
pak Wanto, kemudian di pasang pada 
kedalam 5 meter pada awal bulan puasa 
yang lalu ternyata sudah menghasilkan 
banyak ikan disekitar bagan tersebut, 
namun ikan yang di harapkan seperti Ka-
kap Merah dan Jenaha belum kunjung 
tiba, harapan ikan Kakap Merah atau 
ikan Jenaha malah tidak nampak atau 
memakan umpan. Malah ikan Tapi-
Tapi atau Spoted Sicklefish (Drepane 

Hasil tangkapan ikan tapi-tapi oleh para anggota 
club Mancing Bagan Mania.
IRWAN

punctata) yang mulai ramai memakan 
umpan dan menjadi primadona para 
bagan mania,  dan mulailah dampak 
positif pemasangan rumpon dari kubus 
beton dan ban sepeda motor bekas 
tersebut bisa dirasakan oleh para 
pemancing bagan.

Kubus Beton dan ban sepeda motor 
bekas yang di ceburkan disekitar 
bagan setelah 1 bulan lebih di nanti-
kan, akhirnya membuahkan hasil yang 
tidak disangka-sangka, serbuan ikan 
Tapi-Tapi disekitar rumpon tersebut, 
akhirnya menyedot peminat mancing 
bagan sekitar rumpon untuk datang 
dan ingin merasakan sensasi ikan pipih 
saudara dekat (family) dengan ikan 
Kiper atau Ketang-Ketang.

Hampir setiap hari pemancing 
membicarakan tentang bagan rumpon 
serta memposting ikan Tapi-Tapi di 
group Facebook Mancing Bagan Mania. 
Namun hampir tiap hari juga para 
peminat yang sudah mengantri untuk 
memancing di bagan yang sudah dibuat 
rumpon disekitarnya yang pada akhir-
nya bisa meningkatkan produksi atau 
pendapatan para nelayan pengusaha 
bagan pancing.lIrwan Riduan SP
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Perayaan Kemerdekaan RI ke 70 ta-
hun ini dirasakan berbeda, terlihat 
dari beragam perayaan dilakukan, 

mulai dari pemasangan atribut hingga 
upacara di dasar laut dan di puncak 
gunung. Tak mau kalah KMMC, komunitas 
mancing asal Cilacap turut merayakan 
melalui trip bernuansa kemerdekaanpada 
16 Agustus lalu.

Majingklak menjadi lokasi pilihan trip, 
saat musim angin timuran ‘‘Tua’’, dan 
ikan predator cenderung ramai di pinggir 
pulau. Majingklak berada di Jawa Barat, 
berbatasan dengan Jawa Tengah. Pantai 
dan hamparan pasir putih sangat eksotis 
dan mempesona, sudah mengundang turis 
mancanegara berkunjung. 

Seminggu sebelum hari “H”, panita 
membuka pendaftaran di group Face-
book KMMC. Jumlah kapal dibatasi untuk 
menghindari saling tersangkut PE antar 
angler dan daerah potensial pun terbatas. 
Trip dibuka hanya bagi 8 peserta dengan 
2 kapal jukung. Panitia fokus pada jam 
makan ikan predator, pagi jam 06.00-
08.00 dan siang jam 12.30-15.00. Diha-
rapkan dalam 2 jam akan terjadi strike 
bertubi-tubi.

Teknik casting dan light popping 

RELA HANTAM OMBAK
DEMI TARIKAN GT
Komunitas Mancing Mania Cilacap
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menjadi pilihan. Setiap angler maksimal 
menyiapkan 2 tackle. Panitia membuat 
mini tournament dengan kriteria juara 1: 
(ikan terberat) dan juara 2 (ikan omset), 
serta 1 jackpot (ikan Croang = Cendro) 
untuk penyemangat bagi angler,. 

Tidak sampai 1 hari, kuota peserta 
terpenuhi dengan biaya Rp. 250.000/
angler. Mereka adalah Hanaya Pancing, 
Adirin, Wawan Heriawan, Anang Drv, Harry 
, Adipz, Budi Susanto, dan Arief (panitia)

Serangan pagi
Perjalanan pagi ini terasa nikmat sekali, 

walau udara dingin sampai menusuk 
tulang. Kapal yang saya tumpangi tiba 
di Plawangan tepat jam 06.30 WIB, dari 
kejauhan saya melihat kapal pertama 
yang tiba lebih awal masih casting dan 
popping. Rupanya mereka bertubi-tubi 
strike, 1 ekor tenggiri dan 4 Gt berhasil 
landed, selebihannya moncel dan line 
break. Kami tak mau ketinggalan, segera 
melempar lure. Hanya saja kami belum 
seberuntung kapal pertama. Tidak ada 
sambaran! 

Spot berikutnya yaitu Cikebo, spot 
karang di tengah laut dan karang akan 
muncul bila air surut. Kami berulang 

lempar, belum terjadi strike. Lalu kami 
menyusul uncal di spot Cikebo. Belum 
beruntung juga! Terlihat raut wajah 
kurang semangat dari team kedua. Kami 
berpindah ke spot Batu Mandi di pulau 
Nusakambangan. 

Keluar area Majingklak ombak angin 
timuran mulai terasa. Ombak 1-2 meter 
kami terjang, Bersamaan dengan kami, 
kapal pertama tiba juga di spot Batu 
Mandi. Tidak sampai 3 kali lemparan, 
reel mulai ada yang berderik, joran 
melengkung, adrenalin angler meningkat. Di 
kapal pertama, Hanaya memulai strike-nya, 
dengan penuh gaya menaikkan Gt, bikin 
panas kuping angler lain. Tak lama berse-
lang Budi strike, diikuti Hanaya, terjadi 
double strike! Sayang, Hanaya tidak bisa 
menaikan ikan yang masuk ke karang, line 
break terkena karang.

Tiba-tiba angler di kapal kedua terlihat 
melengkung jorannya, Wawan Hererawan 
bertarung dengan tarikan ikan Gt 3kg 
berhasil dinaikan dengan swivel nyaris 
lurus, karena kuncinya sudah terbuka. 
Sesaat setelah ikan naik, Harry dikagetkan 
dengan sambaran ikan yang disertai reel 
yang berderik dan joran menukik. Satu 
ekor Gt size 2,5kg menyusul naik. 

TRIP

Anggota team berpose dengan hasil tangkapan 
GT.
ARIEF
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TRIP

Keceriaan mulai terlihat di wajah para 
angler di kapal kedua, walau terlambat 
masih mendapat moment sambaran ikan 
pagi itu. Parade strike di spot Batu Mandi 
terus berlangsung cukup panjang. Kapal 
pertama meninggalkan kami menuju 

spot berikutnya, Batu Semar. Kami masih 
bertahan di Batu Mandi, ternyata masih 
terjadi strike. Tampak Harry menikmati 
tarikan ikan Gt size 2,5kg, diikuti Wawan 
Herawan strike dan menaikan Gt size 
2kg. Adirin tak mau ketinggalan, berhasil 
strike ikan Gt, ia terlihat semangat sekali 
menaklukan Gt walau dengan piranti lbs 
paling kecil di antara kami, dengan sabar 
akhirnya Adirin sukses menaikkan 1 ekor 
Gt size 2,5kg. Tinggal saya yang belum 
strike. Kami memutuskan kembali ke spot 
Plawangan berharap Gt kembali. 

Bombardir popper dan minnow dilan-
carkan di spot Plawangan. Kondisi air 
sudah lebih tinggi dibanding pagi. Hampir 
20 menit tak ada sambaran, kami pin-
dah spot mendekati tempat istirahat di 
Kalijati. Spot ini cukup menarik dengan 
ombak yang cukup besar, dengan karang 
yang luas, posisi tepat di area pecahnya 
ombak. Kami mengambil posisi dari sam-
ping sebelum ombak pecah. Saat sedang 
konsentrasi lempar-lempar, tiba-tiba kap-
ten teriak untuk ‘‘tarik’’, kapten segera 
bermanuver membalikkan arah kapal, 
ternyata ombak skitar 2-3 meter muncul 
di belakang kami dan pecah, tampak 
ombak bergulung menuju kapal, terjadi 

Aksi para anggota team saat berhasil 
menaikkan GT.
ARIEF
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kepanikan, masing-masing siap dengan 
pelampung, berpegangan erat ke samping 
jukung, jaga-jaga kalau kapal sampai 
terbalik. Kapal tidak bisa menghidar dari 
ombak yang pecah. Akhirnya….byurrrr.. 
kapal menabrak ombak yang menggu-
lung. Alhamdulillah, kapal bisa melewati 
ombak, meski kami basah kuyup, air laut 
masuk cukup banyak ke dalam kapal. 
Sesaat kami shock kemudian memutuskan 
istirahat di Kalijati, membawa hasil sesi 
pagi dengan menaikan 5 ekor Gt.

Kemenangan dan kemerdekaan bersama
Kondisi ombak mulai terlihat tidak 

bersahabat. Sebelum melanjutkan 
kegiatan kami konsultasi dengan kapten, 
ia memberi rekomendasi untuk tetap 
memancing. Kami pun melaju menuju 
spot. Di sesi kedua ada nuansa kompetisi 
sesama angler. Saya pindah ke kapal 
pertama bersama Hanaya, Anang dan Adiri 
dengan nahkoda kapten Ipong. Sedangkan 
kapal kedua diisi Wawan Herawan, Harry, 
Adipz, Budi dan Kapten Goro. Kapal per-
tama langsung menuju spot Batu Mandi, 
kapal kedua mampir dulu ke spot Cikebo, 
sebelum menyusul kami.

Keluar kawasan teluk, ombak terlihat 

lebih besar dari pagi harinya. Kapten 
tetap melaju, dan kami tetap percaya 
diri. Tiba di spot Batu Mandi, aksi segera 
dilakukan, tidak lama strike terjadi dan 
kali ini derikan reel berasal dari joran 
yang saya pegang. Rasanya seperti orang 
yang haus strike, dan berhasil menaikan  
Gt size 2 kg. 

“Wah, bisa jadi juara nih kalo yang 
lain tidak strike...” komentar salah satu 
angler, karena setelah saya strike, tidak 
terjadi lagi sambaran. Ombak dan angin 
semakin kencang, saya bertanya pada 
kapten, “Bagaimana kalau lanjut ke Batu 
Semar?”, karena sepertinya kawan-kawan 
masih penasaran. Kapten putuskan untuk 
lanjut. 

Kami mendatangi spot Batu Semar. 
Setelah posisi kapal stabil lemparan 
dilakukan, strike lansung terjadi di kapal 
kedua, kali ini Adipz, namun sayang 
moncel yang di dapat! Strike berikutnya 
dialami Budi, joran melengkung tajam, 
sepertinya ukuran ikan lumayan besar, 
tidak mudah Budi manaikkan ikan, 
rupanya tali PE miliknya nyangkut di PE 
milik Budi dan tidak mudah dilepas. Budi 
sempat frustasi, ikan lari terus semen-
tara reel tidak bisa digulung. Saat kapal 

Akhirnya….byurrrr.. 
kapal menabrak ombak 
yang menggulung.

TRIP
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kedua sedang berjuang menaikkan ikan 
yang masih hook-up, kapal kami maju 
menempati posisi kapal kedua. Benar saja 
setelah ganti posisi sekali lempar kembali 
suara derikan dari reel yang saya pegang, 
disusul derikan berasal dari joran yang 
dipegang Anang, double strike terjadi, 2 
ekor kue lilin size 2kg dinaikkan. 

Selanjutnya Anang strike 3 kali beruru-
tan, menaikan ikan Gt dan talang-talang. 
Kapal pertama berulang-ulang strike 
walau moncel didapat. Tiba-tiba ombak 
besar tidak disadari kapal kedua, hampir 
membuat angler terdorong keluar kapal. 
Kapten memutuskan segera kembali ke 
Plawangan Majingklak, kondisi ombak se-
makin besar. Kami sempat mampir dulu di 
Batu Mandi, tidak banyak terjadi strike, 
hanya Adipz yang strike dan naik Gt size 
2 kg. Mencoba ke spot Cikebo, ternyata 
sambaran ikan tidak ada, memang sudah 
melewati jam potensial ikan makan. 

Akhirnya panitia memutuskan mengakhi-
ri trip Kemerdekaan kali ini. Tiba di pelabu-
han Seleko pukul 17.00 WIB, penimbangan 
dilakukan dengan hasil Budi  dengan ikan 
GT 3,5Kg sebagai juara pertama, Anang 
yang berulang  kali jackpot berhasil 
menjadi juara omset (3 ekor Gt, 1 ekor 

talang-talang), serta doorprize oleh sau-
dara Adirin. Hadiah diserahkan langsung 
oleh sponsor tunggal Hanaya Pancing. 

Hari itu kami mencoba mengaplika-
sikan arti perjuangan, kerjasama dan 
tolerasi antar angler dengan semangat 
kemerdekaan RI. Semoga semua anggota 
KMMC dan semua angler di Indonesia bisa 
mengambil hikmah dari kisah ini untuk 
kebaikan kita bersama.larief

TRIP

Anggota team asyik bergaya setelah berhasil 
mengangkat GT.
ARIEF
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STRIKE PERDANA
TOMAN JUMBO
Waduk Cirata - Purwakarta

Lilia Sinaga

Waduk Cirata yang terletak di Kabu-
paten Purwakarta, Jawa Barat, 
menjadi tujuan favorit memancing 

bagi para mania. Luas Waduk Cirata dari 
ujung selatan Kecamatan Cipeundeuy, 
Kabupaten Bandung Barat dan terbendung 
di desa Ciroyom, Kecamatan Cipeundeuy, 
Kabupaten Bandung Barat, yang berbatasan 
langsung dengan kabupaten Purwakarta.

Para mania pun banyak berlomba untuk 
explore ke Cirata, salah satunya ialah Lilia 
Sinaga. Lady Angler asal Bandung, Jawa 
Barat ini dikenal sebagai Lady Angler yang 
handal dan di kenal aktif. Hobi meman-
cingnya juga di support oleh sang suami 
yang juga hobi memancing. Lilia Sinaga 
menceritakan kisah memancing di Cirata. 

Menurut Lilia Sinaga, saat itu para mania 
masih belum gembar-gembornya toman di 
Waduk Cirata. Awalnya Lilia hanya berniat 
untuk memancing dengan teknik casting 

COVER STORY
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COVER STORY

Lilia sinaga asyik berfoto bersama toman hasil 
tangkapan perdananya.
NDI

dan menargetkan tangkapan ikan gabus dan 
hampala sebagai targetnya. 

Berangkatlah Lilia dari Bandung menuju 
Waduk Cirata. Sesampainya di Waduk 
Cirata, Lilia di antar oleh tukang perahu 
yang biasa digunakan memancing di Waduk 
Cirata. Tujuan awal atau spot pertama yang 
didatangi ialah spot yang biasa disambrangi 
ketika casting di Cirata.

Sayang di spot pertama tidak ada 
sambaran dari predator penghuni Waduk 
Cirata. Kecewa dengan spot pertama, Lilia 
mulai explore spot lainnya. “Saya mencoba 
bergeser dari spot ke spot yang posisinya 
tidak jauh dari spot yg biasa saya datangi,” 
ujar Lilia.

Spot ini sama sekali belum pernah dijajal, 
dengan harapan mendapat sambaran ikan 
Lilia memulai untuk melempar lure anda-
lannya. Woww, tidak berapa lama setelah 
beberapa kali lempar ada sambaran. 
Duaaaaarrrrr..! Sambaran ikanpun terjadi 
namun, sayang masih mocel.

Lilia mencoba melempar ke titik yang 
sama dan benar saja, lemparan kali ini 
berhasil disambar dan membuahkan hookup 
sempurna. “Langsung saja saya bertarung 
dengan ikan yang awalnya saya kira sebuah 
gabus,” cerita Lilia.

Siapa disangka, ketika ikan mulai mende-
kat ternyata bukanlah ikan gabus, melain-
kan ikan toman. Penampakan ikanpun 
semakin jelas kalau itu ikan toman, Lilia 
semakin bersemangat dan akhirnya ikan 
toman berhasil ditaklukannya. “Rasanya 
tangan ini menarik dan akhirnya landed-lah, 
ikan toman ini menjadi ikan toman tang-
kapan pertama saya,” tutup Lilia kepada 
Mancing Mania (MM).lndi seperti dikisah-
kan Lilia Sinaga. 
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PEMANCINGAN

EVENT RUTIN TAHUNAN
PARA MEMBER IFT

IFT Big Games Tahap 2 - Kolam CS 101 Joglo, Jakarta Barat
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Dengan memancing kita bisa men-
ghilangkan stress, melatih kesa-
baran serta mendapatkan teman 

baru. Kolam CS 101 Joglo, Jakarta Barat, 
kolam yang dikelola oleh Bpk. Eko meng-
gunakan sistem mancing harian, lapak 
yang tersedia pada kolam ini sebanyak 
64, kolam khusus lomba ini dibuka pada 
setiap hari Minggu saja. 

Minggu 30 Agustus 2015, IFT mengada-
kan lomba mancing harian di kolam CS 
101 Joglo, Jakarta Barat. Ajang lomba 
mancing yang menjadi program rutin IFT 
sangat ditunggu-tunggu oleh para Mem-
bernya, lomba dengan tiket Rp 750.000/
lapak/2 joran. Untuk lomba mancing 
harian ini panitia IFT sangat bersyukur 
karena tiket yang terjual sudah habis 
seminggu sebelum acara berlangsung, ser-
ta banyaknya para anglers yang menjadi 
cadangan. Peserta lomba kali ini masih 
didominasi oleh para anglers dari wilayah 
sekitar Jabodetabek dan Bandung.

Beberapa kedi terlihat meracik umpan 
dan merangkai alat pancingnya yang telah 
mereka bawa. Sebelum acara lomba, 
panitia melakukan registrasi ulang dan 
pengambilan souvenir  lomba. Sebelum 
dilakukan pengundian lapak, dilakukan 

terlebih dahulu sesi foto bersama untuk 
semua peserta yang sudah hadir. Tepat 
pukul  09.00 WIB, para peserta mulai 
mengayunkan jorannya ke titik-titik yang 
dianggap sebagai tempat keberadaan 
ikan. Ikan yang diturunkan lomba kali ini 

PEMANCINGAN

Foto para pemenang lomba, mendapatkan 
plakat dan uang tunai.
IFT
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PEMANCINGAN

sebanyak 700 kg ikan rame dan 100 kg 
ikan super. Panitia IFT juga memberikan 
hadiah uang senilai Rp. 10.000,- kepada 
peserta apabila seorang peserta menda-
patkan atau menarik ikan merah yang 
langsung diserahkan ke panitia dengan 
membawa bukti ikan merah tersebut. 

Sekitar 20 menit lomba berjalan terjadi 
strike ikan super dengan berat 3.26 kg 
atas nama Karmila dari lapak 55, tidak 
berselang lama 17 menit kemudian dari 
lapak 29  kembali strike ikan super 
dengan berat 5.08 kg atas nama Otong 
iip, suasana mancing semakin panas sama 
seperti panasnya cuaca pada hari ini, ikan 
super dan ikan merah pun semakin siang 
makin banyak yang terangkat. 

Pada lomba kali ini ikan super yang 
disediakan mulai dari berat 2 kg sampai 

5.7 kg sedangkan ikan merah panitia 
menyiapkan sebanyak 64 ekor.  Menjelang 
sore hari ikan merah yang disediakan 
panitia sudah habis terangkat dan uang 
yang dibagikan pun telah habis. Pukul 
15.30 WIB panitia mulai jalan menuju 
lapak peserta untuk menimbang berat 
total ikan, mencari pemenang wilayah 
kanan dan kiri akan mendapatkan uang 
tunai sebanyak Rp. 750.000,-. 

Tepat pukul 16.00 WIB, panitia mengu-
mumkan acara lomba berakhir dan nama-
nama pemenang pun disebutkan. Program 
lomba mancing untuk para Member telah 
berlangsung kurang lebih 8 tahun ini dan 
peminatnya pun semakin banyak dan 
program ini dilakukan setiap bulan, tetapi 
berbeda tempat dan juga ikan apa yang 
diperlombakan.lift

Juara Umum   Hadiah      Nama    Berat (Kg) No. Lapak

Juara Induk Terberat I Rp. 7.000.000,- Otong iip   5.08 kg 29

Juara Induk Terberat II Rp. 5.000.000,- Bocah Gemblung 4.16 kg  3

Juara Induk Terberat III Rp. 2.500.000,- Ersya    3.88 kg 43

Juara Induk Terberat IV Rp. 1.500.000,- Jerry Flamboyan 3.50 kg 33

Juara Total Wilayah   Hadiah      Nama    Berat (Kg) No. Lapak

Wilayah Kiri   Rp. 750.000,-     Johan    15.6 kg  6

Wilayah Kanan   Rp. 750.000,-     Azam     18.2 kg 36

DAFTAR JUARA :

Peserta lomba berfoto bersama ikan mas hasil 
tangkapannya.
IFT
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SIMPUL

Termasuk dalam jenis simpul yang cukup mudah dibuat dan kuat. Cocok untuk mengikatkan senar ke kail dan kili-kili, kekuatan 
putus sampai 25 kg

1.

Masukkan kembali ujung 
senar ke dalam lubang 
putaran pertama

Tarik senar senar utama dan 
ujung senar hingga simpulnya 
kencang 

Masukkan ujung 
senar dari putaran 
pertama hingga 
melewati lubang 
putaran terakhir

Tarik perlahan sampai 
membentuk ikatan 

Masukkan 
ujung senar ke 
dalam mata 
kail atau kili-
kili kemudian 
tekuk dan putar 
senar bersama2 
sampai 3-6 
putaran

2.

4.

5.

3.

SIMPUL LOCK HALF BLOOD
MUDAH DIBUAT DAN KUAT
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UMPAN

Booming galatama lele masih menjadi tren bagi para mania pecinta galatama. Selain tiket yang murah dari sisi tarikan 
ikan juga tidak kalah dengan spesies ikan lainnya. Belum lagi pundi-pundi jackpot yang ditawarkan oleh berbagai 
pemancingan galatama lele.

Seiring tingginya minat para mania, maka secara tidak langsung makin beragamnya jenis umpan untuk dapat memperoleh 
hasil maksimal ketika memancing galatama ikan lele. Berikut Ini Mancing Mania (MM) menghadirkan racikan umpan olahan 
untuk galatama ikan lele. 
Bahan-bahan I :

1. 2 Ons daging sapi giling
2. 1 tetes esen garlic
3. 5 tetes esen pandan

Cara mengolahnya :
Persiapkan wadah lalu masukkan ke semua bahan dan aduk hingga rata. Umpan siap digunakan.

Bahan-bahan II :
1. ½ ons usus ayam
2. 1 butir telur ayam kampung
3. 1 lembar keju kraft
4. 1 bungkus mie instan (pengeras umpan)

Cara membuatnya :
Langkah pertama kukus terlebih dahulu usus ayam hingga matang. Persiapkan blender, blender mie instan hingga halus 

nantinya mie instan ini digunakan sebagai pengeras. Sisikan mie instan yang telah di blender pada wadah plastik. Blender 
kembali usus yang telah dikukus, telur ayam, dan keju. Setelah rata lalu tuang ke baskom dan tambahkan mie instan yang 
telah diblender halus. Tingkat kekerasan atau kelembekkan umpan tinggal Anda yang mengatur sendiri. Salam strike.lndi

UMPAN OLAHAN GALATAMA LELE
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TIPS & TRIK

Dalam kehidupan diperkotaan kita 
terkadang melupakan kesehatan 
dalam tubuh kita dengan padatnya 

aktifitas pekerjaan. Maka sebagian orang 
diperkotaan menghadapi stres men-
ghadapi pekerjaan yang terlalu padat 
tersebut. Dari sebagian orang itu untuk 
menghilangkan stres terhadap pekerjaan 
mereka dengan melakukan mancing. Me-
mancing ternyata ada manfaat nya bagi 
kesehatan. Bagi sebagian orang, meman-
cing merupakan kegiatan yang menjemu-
kan. Namun tak sedikit pula yang justru 
dijadikan sebagai hobi. Kendati disebut 
hobi aneh, rupanya memancing juga 
memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. 
Beberapa tips memancing yang berguna 
bagi kesehatan :

1. Pelepas Stress
Hobi memancing  dapat mengurangi 

tingkat stres yang Anda alami. Bagi 
Anda yang senang memancing, tentunya 
akan memiliki pengalaman menarik dan 
mengesankan, sehingga saat memancing 
semua permasalahan dapat  terlupakan. 
Selain itu, dengan memancing akan 
mengurangi rasa penat dan bosan dari 
aktivitas sehari-hari.

2. Melatih Kesabaran
Orang-orang yang senang bergelut 

dengan hobi memancing dapat membe-
rikan terapi kesabaran. Seperti, menanti 
duduk lama dengan tenang menanti ikan 
menyambar umpan dan menariknya.

3. Menjaga Kebugaran Fisik.
Memancing tentunya akan menggu-

nakan dan menggerakan aktivitas fisik 
Anda. Seperti gerakan melempar joran, 
menarik reel, menarik ikan, dan aktivitas 
fisik lainnya sehingga otot-otot inti tubuh 
dapat bergerak dan terjaga dengan baik.

4. Meningkatkan Kemampuan Berkon-
sentrasi

Memancing juga dapat meningkatkan 
kemampuan seseorang dalam berkon-
sentrasi. Ini tercermin dalam momen-
momen dimana Anda harus terus berkon-
sentrasi dan fokus degan pancing Anda 
sejak melelmpar kail bahkan hingga saat 

MANFAAT MEMANCING
BAGI KESEHATAN

kail disambar ikan. Dalam melakukan 
perlawanan dengan ikan pun dibutuh-
kan konsentrasi yang tinggi hingga ikan 
menyerah. Anda bahkan harus pintar 
mengaplikasikan tekhnik memancing 
untuk demi mendapatkan banyak tang-
kapan.

5. Memperluas Pergaulan
Tak hanya baik untuk kesehatan, hobi 

memancing juga mendatangkan banyak 
teman dan meluaskan pergaulan, dimana 
para pemancing bisa saling bertukar 
pikiran dan informasi terkait hobi yang 
digelutinya. Tak jarang dari hobi tersebut 
tercipta pertemanan bahkan hubungan 
kekeluargaan hingga menjadi relasi 
bisnis.

6. Terapi Kejiwaan
Kegiatan memancing bahkan dijadikan 

sebuah terapi untuk meningkatkan kese-
hatan jiwa.lberbagai sumber
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BEDAH PIRANTI

Reel Hammer Head Zenvo khusus 
reel bait casting yang berbahan 
aluminum spool, dan dikendalikan 

5 buah rem magnetic, serta perputaran 
handlenya terasa begitu halus dengan 
berat 198 g dengan sistem one way 
clutch.lsmg

Model  Line Capacity V Shape spool (lbs/yds)  Gear Ratio Weight (g) Max Drag (kg/lb) Bearings

Duoxtreme - L 10/135, 12/110,15/85,18/75      6.3:1 198 4.0/9 9+1

HAMMER HEAD ZENVO

Handle

Spool Assy
Breaking System
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G Tech Quick Rider merupakan reel spinning yang berbahan hi –intensity aluminium body,  
forged aluminium spool, super strong  drive gear,one way clutch,oversized bail arm.larp

Senar 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

REEL G TECH QUICK RIDER

Kembali Exori mengeluarkan joran sambung 2 yang diperuntukkan untuk pemancing ikan 
mas dan pemancing ikan lele, joran yang terbuat dari bahan mix carbon dengan tip sec-
tion carbon solid yang kuat. Terdapat  6 cincin dengan bahan cincin dan reel seat dengan 

kualitas baik.lrn

JORAN EXORI TALENT & EXORI TARGET

CORDIAL VANQUISH & MAGNUM

Model Number Rod Length (m)  No.Of Section   Type
Exori Talent  135,150,164   2         Spinning
Exori Target  135,150,164   2         Spinning

BEDAH PIRANTI

Model Number   Gear Ratio  Bearing
Quick Rider 4000, 6000  5.1:1   8/1

Model number  Dia mm     Kg         Lbs     Meter

Magnum  0.18,0.20,0.23,0.26,0.28  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

Vanquish  0.18,0.20,0.23,0.26,0.28  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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INFO PRODUK

KA’IZEN SLEEVES

SHINO DRY BAG

TEAM KAMIKAZE DEFECTOR 5000H

Aksesories Ka’izen terbuat dari bahan berkualitas dan tahan lama.ldp

Tas yang berbahan plastik tahan air, tas ini bisa digunakan 
untuk berbagai macam mulai dari pakaian, makanan, 
maupun piranti mancing dan tas ini tahan terhadap air kita 

tidak perlu khawatir apabila pakaian kita basah.larp

Team Kamikaze mengeluarkan produk terbarunya yaitu Reel Defector 5000H, reel spinning 
yang berbahan aluminum, main shaft and main gear shaftnya berbahan stailess steel, 
mekanisme perputaran handlenya begitu sangat halus sehingga tidak terdengar, serta 

sealed drag sistemnya berbahan carbon.lsmg

Model  Size
Sleeves  1.8,2.4

Model  Size  Colors
Shino Dry Bag 10,20 L  Hijau, Orange, Kuning

Model  Line Capacity PE (m)  Gear Ratio Weight (g) Max Drag Bearings
Defector 5000H 4.5/430,5/330,6/260  5.9:1 431 45 lbs 9+1
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LUBUK

Tak sulit menemukan Situ Ton-
jong, karena ia terletak persis 
di sisi jalan raya penghubung 

antara jalan raya Parung dengan kawa-
san Bojong Gede. Jika Anda berken-
dara dari arah Parung hendak menuju 
Bojong Gede baik melewati komplek 
perumahan Inkopad atau lewat jalan 
baru Kemang, posisi danau ini terletak 
di sebelah kanan kira-kira 300 meter 
sebelum Polsek Bojong Gede. 

Setu dengan luas kurang lebih 14,44 
hektar ini merupakan setu favorit 
bagi para mania untuk dijadikan spot 
memancing. Ikan nila, lele, mujaer, 
ikan mas, patin dan gabus menjadi 
target tangkapan para mania.

Namun, dari berbagai spesies ikan 
yang sering kali terpancing ialah ikan 
mujaer, nila, dan gabus. Lain halnya 
jika musim hujan tiba, banyak ikan dari 

TEMPAT FAVORIT
MANCING DI DANAU
Situ Tonjong

Area Setu Tonjong yang diminati oleh warga 
sekitar untuk memancing.
NDI
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LUBUK

keramba atau pemancingan sekitar setu 
yang lolos terbawa air karena debit air 
kolam yang meluap.

Disinilah moment paling ditunggu 
oleh para mania, mereka biasanya 
berbaris ditepian setu untuk mendapat-
kan ikan yang terbawa luapan aliran air 
yang bermuara pada Setu Tonjong ini. 
Berbagai kebutuhan memancing mulai 
dari serokan & korang ikut menghiasi 
pinggiran Setu Tonjong.

Lain hal jika musim kemarau tiba, 
terlebih kemarau ini terbilang pan-
jang, para mania tidak menargetkan 
ikan khusus untuk dijadikan target 
tangkapan. Umumnya para mania yang 
mancing di Setu Tonjong berkelompok 
lebih dari dua orang dengan membawa 
alas tikar atau matras.

Dari pantauan Mancing Mania (MM) 
para mania membekali lebih dari satu 
set pancingan. Lalu tak ketinggalan 
jala mini atau botok mineral 1,5 Liter 
yang dipotong menjadi dua bagian dan 
kemudian diberikan umpan terasi untuk 
mengundang udang sawah.

Nantinya udang hidup tersebut dapat 
dijadikan umpan untuk mendapatkan 
ikan gabus. Sedangkan untuk meman-

Suasana petang di Setu Tonjong, terlihat 
seseorang masih asyik mancing.
NDI

cing ikan mujaer dan nila, para mania 
umumnya menggunakan umpan cacing. 
Cagak joran yang ada juga cukup unik, 
dimana para mania membuatnya dari 
dahan pohon bercabang dan di tan-
capkan ke tanah sebagai tahanan atau 
cagak joran.

Penyusutan air pada setu berkisar 1 
meter hingga 1,2 meter, cukup drastis 
pengurangan debit air setu karena 
kemarau tahun ini. Kurangnya debit 
air tidak menghalangi niat para mania 
untuk tetap mancing.

Ikan tangkapan tetap ada saja yang 
berhasil naik, walaupun sedikit berku-
rang dari biasanya. Beberapa warga 
juga memanfaat surutnya air dengan 
membawa jaring ikan. Dengan mudah 
ikan berhasil terjaring, ukuran ikan 
terbesar yang terjaring ialah ikan mas 
dengan berat berkisar 0,8 ons. Buat 
para mania yang ingin mincing di Setu 
Tonjong dapat pula membawa keluarga, 
Anda dapat memancing dari dalam 
retoran  apung yang ada di pinggir Setu 
Tonjong.lndi
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Kegiatan memancing adalah kegia-
tan selingan atau sambilan untuk 
mengisi waktu dikala sedang seng-

gang atau liburan. Fenomena kegiatan 
memancing sudah merambah ke berbagai 
kegiatan dan skala bisnis, untuk memulus-
kan suatu usaha seorang petinggi perusa-
haan mengajukan salah satu persyaratan 
(entertain) untuk mancing bareng.

Adalah satu wilayah dengan nama 
Muara Gembong. Para mania mungkin 
pernah mendengar atau sudah merasakan 
sensasi bertualang di tempat ini. Banyak 
sekali spot yang menjanjikan. Sebut saja 
spot Kali Nawan, Muara Bendera, Beting, 
Muara Belah, atau spot Empang Asdam 
dan banyak lagi. Untuk menuju kesana, 
dapat mengunakan kendaraan bermotor 
dan kemudian diteruskan pada etape 
(jarak antara dua tempat; perhentian-
red) berikutnya dengan bersampan ria. 
Seperti bertualang? Ya... karena medan 
di pertambakkan kadang sulit diduga, 
minggu lalu pematang masih cukup mulus 
untuk dilalui, minggu ini ada pematang 
yang terputus karena banyak dihuni dan 
dilubangi oleh kepiting, hingga harus ber-
jalan beberapa meter menuju lokasi man-
cing, dengan resiko kaki akan berlumuran 

WISATA MANCING
DI MUARA
Muara Gembong
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(belepotan) dengan lumpur tambak.
Penghujung bulan Agustus 2015 lalu, 

kami melalukan trip ke Muara Kali Blacan 
di Desa Harapan Jaya, masih di wilayah 
Kecamatan Muara Gembong. Di kalangan 
mania mancing spot di Kali Bacan cukup 
dikenal. Spot ini pernah tayang di TV, 
episode “terpancingnya seekor kakap 
seberat 20 di Kali Bacan” oleh Bapak Aziz 
(yang juga pemilik lapak). Di dunia maya 
banyak beredar posting para mania hasil 
trip di Muara Blacan, mulai dengan hasil 
berat 6,8, atau berat 11 kilogram.

Dalam kamus mancing, perolehan 
kemarin atau minggu lalu yang sangat 
menggembirakan belum tentu minggu ini 
kita akan mendapatkan hasil yang sama, 
hal ini sangat banyak dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, seperti pasang-surut 
air laut dan ketika “Sang Rembulan” 
menampakkan diri secara penuh sekalipun 
saat itu tertutup mendung. Berdasarkan 
pengalaman mancing malam hari di laut, 
sampai pukul 03.00 dini hari hanya men-
dapat seekor saja. Hal ini pun kami alami, 
target buruan tidak satu pun menyambar, 
sampai pukul 08.00 pagi, hanya mempe-
roleh 5 ekor! termasuk kepiting sebesar 
telapak tangan orang dewasa.

Akhirnya kami memutuskan untuk 
pindah lokasi ke tambak Bapak/Babe 
“Manaf”, sekitar 30 menit kemudian 
kami tiba, piranti pancing kami setting 
sesuai kebutuhan mancing mujair atau 
ikan-ikan predator lain penghuni tambak. 
Benar saja, sekali lempar dengan rakitan 
dua mata kail, nampak dua ekor bara-
mundi sebesar empat jari bergelayutan 
di ujung leader pancing kami, begitulah 
seterusnya, sesekali naik ikan petek, 
lundu/keting, bandeng jantan/payus, 
dan ikan buntal, kolam ini sebagian besar 
dihuni oleh ikan-ikan laut. Tak apalah! 
Yang penting gentakkan-nya. Begitu kata 
rekan Bowo dan Dadang, mengobati rasa 
penasaran mancing di alam bernuansa 
petualangan. Untuk para mania yang ber-
jiwa avonturir patut menjelajahi spot Kali 
Bacan sebelum musim penghujan datang. 
Selamat menikmati wisata mancing atau 
mancing sambil berwisata!.lSubagyo 
Slamet.

Para anglers asyik memancing walaupun 
matahari sedang terik.
SUBAGYO

LUBUK
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BELANJA

BISA BELANJA GROSIR DAN ECERAN
DAN MEMBERIKAN SPONSOR ACARA
Sumber Mulia

P erusahaan peralatan mancing 
yang berlokasi tidak jauh dari 
pasar ikan atau pelabuhan sunda 

kelapa, tepatnya di jalan tongkol. 
Dengan visi dan misinya yang menjadi-
kan perusahaan yang kuat dan tumbuh 
dalam industri peralatan memancing di 
Indonesia, serta memenuhi kebutuhan 
pelanggan dengan selalu menyediakan 
produk peralatan memancing yang 
berkualitas dan beragam sesuai dengan 
kebutuhan geografis di Indonesia. 

Harga yang disediakan dari yang 
termurah sampai yang termahal. 
Peralatan memancing yang tersedia 
meliputi saltwater, freshwater mau-
pun wildfishing. Hadir dengan website 
SM Group sebagai media integrasi dan 
komunikasi antar pelanggan dengan 
managemen Sumber Mulia Group yang 
menaungi Sumber Mulia by Kamikaze. 
Peralatan dan perlengkapan mancing 
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BELANJA

yang tersedia terdiri dari merk-merk 
terkenal diantaranya Penn, Abugarcia, 
Kamikaze, Hammer Head, Eupro, He-
mingway, Tornado, Logic dan lainnya. 

Sumber Mulia Group mengada-
kan promo paket mantap dengan 
harga ekonomis yang tersedia di tiga 
showroom, promo ini berlaku selama 
persediaan masih ada. Sumber Mulia 
Group juga sering mensponsori kegia-
tan-kegiatan mancing baik saltwater, 
freshwater maupun wildfishing yang 
diadakan oleh para komunitas man-
cing, serta bekerjasama dengan para 
komunitas untuk mempererat tali 
persaudaraan antar pemancing serta 
mempromosikan pariwisata bahari 
dan wisata mancing di tanah air dan 
menjadikan olahraga mancing sebagai 
suatu kegiatan yang positif. 

Showroom Sumber Mulia dan Bursa 
Pancing juga menyediakan pembelian 
secara ecer maupun grosir, yang buka 
dari senin-sabtu pukul 08.30-17.00 
WIB, sedangkan showroom Terminal 
Pancing hanya melayani pembelian 
secara ecer atau retail saja yang buka 
dari senin-minggu pukul 10.00-22.00 
WIB dan juga bekerja sama dengan 

Foto pengunjung sedang asyik mengikuti games 
seru di showroom.
MM

beberapa partnership di Pulau Jawa 
maupun diluar Pulau Jawa.lmm
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EVENT

Salah satu produsen alat pancing 
ternama asal Jepang, Shimano 
terus mempromosikan produk 

terbarunya berupa ril elektrik Beast 
Master yang kali ini dilakukan di Puri 
Pancing Bali pada Senin 22 Juni 2015. 
Shimano terus melakukan berbagai 
macam inovasi dengan menggabungkan 
teknologi guna memberikan kenyamanan 
serta kemudahan bagi para pemancing.

Di Jepang, para pemancing sudah 
menggunakan ril elektrik untuk meman-
cing di laut dengan kedalaman dan arus 
yang kuat. Mulai dekade ini, pemancing 
di Asia Tenggara juga semakin banyak 
memancing menggunakan ril elektrik. 
“Dengan adanya undangan dari staff 
Shimano Shop-in-Shop (SiS) di Bali, saya 
berangkat untuk memberikan coaching 
clinic selama 3 hari berupa pelajaran 
teori dan praktik,” ujar Lim Ee Tat, 
perwakilan Shimano Singapura.

Kegiatan ini merupakan program 
tahunan dari Shimano dalam rangka 
mempromosikan produk-produk ung-
gulannya. Pada tahun ini giliran ril 
elektrik menjadi produk yang digalakkan 
kepada para pemancing di Indonesia. 
Sebelumnya Jakarta dipilih sebagai kota 

PENGENALAN PRODUK
ELECTRIC REEL
Shimano - Bali
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EVENT

awal pengenalan produk tersebut hingga 
selanjutnya sampai di Pulau Dewata 
pada akhir Juni lalu. Kegiatan seperti ini 
sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu dan 
menjadi agenda rutin yang terdaftar di 
Shimano Jepang.

Beberapa kota yang terdapat booth 
SiS pada showroom penjual perleng-
kapan pancing dipilih untuk diadakan 
pengenalan terhadap produk ril elektrik. 
Kota-kota tersebut diantaranya Medan, 
Jakarta, Surabaya, Bali, dan Bandung. 
Karena kota Bandung jauh dari laut, 
kegiatan pengenalan produk Beast Mas-
ter tidak diadakan di Bumi Parahyangan 
itu. “Untuk itu selanjutnya kami ingin 
mencoba beralih menuju Makassar” kata 
Hariwanli Suparta, perwakilan Shimano 
Jakarta.

Alip menambahkan beberapa kota 
tersebut sudah terdaftar oleh Shimano 
Jepang sebagai kota di Indonesia yang 
wajib menggelar berbagai kegiatan pen-
genalan produk-produk Shimano. Sebab, 
pengenalan yang intens terhadap para 
pemancing harus dilakukan agar produk 
seperti ril elektrik itu mampu diterima. 
“Jadi para perwakilan Shimano pusat 
itu juga memberikan pengenalan serta 

pengarahan pada beberapa sales agar 
mampu meneruskannya kepada para 
costumer,” lanjutnya.

Acara di Bali itu dilanjutkan den-
gan test ril tersebut di spot mancing 
perairan Pulau Dewata yang diikuti oleh 
undangan dari pemancing sekitar serta 
costumer. Beberapa metode mancing 
digunakan, diantaranya mancing dasaran 
hingga tehnik jigging yang memang 
mampu dilakukan menggunakan Shimano 
Beast Master.

Dari teori yang diberikan pada 
pertemuan awal, semua peserta mene-
rapkan beberapa cara yang diajarkan 
dengan didampingi oleh Ee Tat. Dengan 
ril elektrik tersebut, seluruh peserta 
sangat menikmati kegiatan mancingnya 
karena tak perlu banyak mengeluarkan 
tenaga pada saat strike. Namun walau 
hakikatnya ril elektrik digunakan secara 
otomatis, namun pada dasarnya ril 
jenis ini juga bisa dioperasikan secara 
manual. Jadi ril tersebut tidak kehilan-
gan esensinya.

Kunjungi saluran Youtube Shimano di 
“SHIMANOFISH SEA” untuk menyaksikan 
video trip ini dan video-video menarik 
lainnya.larp

Salah satu angler berhasil strike menggunakan 
ril elektrik.
ARP
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LIPUTAN KHUSUS

‘‘PARAK IWAK’’
FESTIVAL ASLI BANJARNEGARA
Festival Serayu & Kongres Sungai Indonesia (KSI) 2015 Banjarnegara - Jawa Tengah
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LIPUTAN KHUSUS

Pesta Parak Iwak, disebar 2,7 ton ikan 
nila yang berjumlah 13 ribuan ekor 
ikan. Acara yang dihadiri oleh Gubernur 
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berlang-
sung sangat ramai.

Ganjar Pranowo yang memberikan 
sambutan mengemukakan ada persoalan 
yang mendasar pada persoalan sungai. 
“Tebing sungai yang dulu dibentengi 
jutaan dapur-dapur bambu hutan, 
sekarang malah menjadi kawasan 

Setelah sukses menggelar Festi-
val Serayu Banjarnegara (FSB) 
pertama di tahun 2013, kembali 

di tahun 2015 ini Banjarnegara meng-
gelar Festival Serayu & Kongres Sungai 
Indonesia (KSI) 2015. Rangkaian acara 
festival ini ditutup dengan kegiatan 
Parak Iwak yang digelar hari Minggu 30 
Agustus lalu  

Ribuan warga berlomba untuk 
mengikuti acara Parak Iwak di Sungai 
Serayu, Desa Singamerta, Madukara, 
Banjarnegara, Jateng. 

Festival Serayu 2015 diadakan dalam 
rangka memperingati HUT ke-184 
Kabupaten Banjarnegara, Jateng. Sang 
pencetus acara ialah Wakil Bupati Ban-
jarnegara, Hadi Supeno. Seperti dikutip 
dari banjarnegarakab.go.id, menurut 
Hadi Supeno, kegiatan ini tak lepas 
dari upaya pihaknya menjadikan Sungai 
Serayu sebagai ikon pariwisata alter-
natif di Kabupaten Banjarnegara. “Hal 
ini untuk menarik kunjungan wisatawan 
ke Banjarnegara, sekaligus mendorong 
akselerasi industri kreatif yang kini 
mulai bermunculan,” ujarnya.

Hadi Supeno yang juga menjadi Ketua 
Panitia KSI 2015, menambahkan dalam 

Gubernur Jawa Tengah yang datang 
memberikan sambutan.
NDI
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pemukiman. Maka erosi di lahan kritis 
itu penyebab utama sedimentasi waduk 
dan sungai,” ujarnya.

Ia mengemukakan kondisi ini akan 
berpengaruh dalam kehidupan masyara-
kat. Untuk itu, ia berharap masyarakat 
bisa menjaga lingkungan sungai dari 
hulu hingga hilir. Jika demikian ini 
dapat menjadi aspek unggulan pariwi-
sata dari Kota Banjarnegara. 

Sayangnya saat Pesta Parak Iwak 
digelar, aturan yang ditetapkan tidak 
diikuti dengan baik, masih terlihat 
banyak warga yang tidak fair dengan 
menggunakan serokan dan jaring, belum 
lagi warga yang menyerbu beberapa 
keramba ketika ikan hendak dilepas. 
Padahal aturan untuk Parak Iwak adalah 
tidak diperbolehkan menangkap ikan 
dengan menggunakan alat bantu seperti 
serokan atau seser dan jaring.  

Adalah Wanto (28) salah satu warga 
yang ditemui Mancing Mania (MM) 
ketika asyik menghitung ikan pada 
korangnya, mengatakan jika dirinya 
cukup kesulitan dalam menangkap 
ikan. Belum lagi luka gores akibat kena 
duri pada punggung ikan yang lumayan 
tajam. “Kita kalah bersaing dengan 

yang menggunakan serokan, mas,” ujar 
Wanto. 

Dibalik kegiatan Parak Iwak ini 
sebenarnya ada pesan yang ingin 
disampaikan yaitu untuk mengajak 
warga sekitar Banjarnegara untuk lebih 
menghargai dan mencintai lingkungan-
nya.lndi

Antusias warga yang datang untuk ikut serta 
dan ada yang hanya menyaksikan.
NDI
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Kilasan

Banyak program untuk kelestarian 
ekosistem mulai program pena-
naman terumbu karang, rumpo-

nisasi, penjadwalan tangkap atau yang 
sering dikenal seperti lubuk larangan di 
wilayah barat Indonesia dan di wilayah 
timur Indonesia, sedangkan pelestarian 
ekosistem di luar negeri adalah penang-
kapan dan pelepasan kembali atau Catch 
and Release (CNR) ikan tertentu.

Dari sekian banyak program pelesta-
rian hanya sedikit yang meyakini atau 
mendukung, namun lebih banyak yang 
menolak bahkan menentang mentah-
mentah program pelestarian seperti 
rumponisasi, dan CNR. Kita tidak bisa 
membuktikan bagaimana program ter-
sebut bisa bermanfaat untuk diri kita 
sendiri sebagai pemancing atau orang 
banyak utamanya adalah nelayan dan 
keluarganya, kalau hanya melihat dan 
mendengar dari orang lain.

Dari banyak program rumponisasi 
yang saya ketahui dan lakukan sendiri 
adalah program rumponisasi di wilayah 
Cangkol, Cirebon. Dahulunya Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) Cangkol yang su-
dah sepi dari aktivitas karena sulitnya 
ikan yang didapatkan, namun dengan 

RUMPONISASI UNTUK 
EKOSISTEM YANG LESTARI
Tanjung Kait - Kab. Tangerang
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semangat untuk melestarikan kembali 
lingkungan perairan yang sudah hampir 
punah dari ikan-ikan konsumsi seperti  
Ngangas (Jenaha), Kakap Merah, Kue 
dan lain-lain, bersama dengan peman-
cing dan nelayan kita lakukan program 
pemasangan rumpon kubus beton dan 
bambu dengan berarak (daun) kelapa 
beberapa tahun yang lalu.

Dengan rumponisasi di wilayah 
Cangkol tersebut saat ini tidak sedikit 
masyarakat nelayan dan pemancing 
yang mendapatkan manfaat, seperti 
ikan hasil pancingan yang mulai banyak 
dan ukuran ikan yang mulai besar, 
malah saya sempat mendengar langsung 
pada saat lomba mancing dalam rangka 
Nadran (pesta laut), mendapatkan ikan 
kakap merah ukuran 2,4 kg sungguh 
sangat menggembirakan masyarakat 
yang menyaksikan, ketika saya tanya-
kan langsung kepada orang tersebut, 
ternyata sudah 10 tahun lebih tidak 
melihat ikan kakap merah ukuran besar 
seperti itu.

Dari pengalaman tersebut saat ini 
saya mencoba melakukan rumponi-
sasi di wilayah Tanjung Kait, bersama 
dengan pemancing bagan mania (MBM) 

dan sudah dilakukan pemasangan 
rumpon disekitar bagan sebelum puasa 
tahun 2015. Rasa syukur dan haru untuk 
bisa mengenalkan program pelestarian 
lingkungan semoga bisa terwujud.lirwan 
riduan

Kilasan

Rumponisasi dengan ban bekas sepeda motor 
(Nelayan Cangkol).
IRWAN
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Sebelum ditemukan alat pancing yang modern ada banyak 
cara yang dilakukan oleh orang-orang sesuai dengan keberadaan 
orang tersebut.

Seperti halnya di afrika orang-orang disana masih ada yang 
menggunakan cara-cara lama yaitu menggunakan sebuah kendi. 
Walaupun terkesan susah namun banyak warga yang melakukan 
hal tersebut.

Hal ini merupakan gambaran bahwa adat istiadat masih terus 
dilakukan. sama halnya di Indonesia masih ada yang memperta-
hankan tradisi menangkap paus dengan menggunakan tombak.
lberitaunikdunia.com

CARA UNIK MEMANCING DI AFRIKA
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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: 085711539299/085693440788.

l KM Robby : 08176616678/082112620998

l Km.TDJ 1 : Kapten Jangkis 0858 8377 7204
l Km.TDJ 2 : Kapten Tono 0815 1416 7050

TANJUNG PASIR

ROKOK

KOLAM HARIAN KILOAN

PIK (PANTAI INDAH KAPUK)

PLTU ANCOL

Info Klub Mancing

Banyolan

Info Kolam Pemancingan

Info Lomba Mancing

Pemandu Mancing

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

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

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

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

56975501

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

HP. 0813 307 84225/Aliandi

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

(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang

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!”

1. Bulukusut dan William Cup II
Akan mengadakan lomba mancing eksekutif 2 joran 
64 lapak Di Pemancingan PIK, Minggu, 11 Okt 2015, 
Tiket: Rp. 12.000.000,- Extra Tiket: 3 x Rp. 500.000,-, 
Extra Merah : 3 x Rp. 500.000,- Pukul: 15.00 – 21.00 
WIB, Hadiah Tabanas: Kurang lebih Rp. 400.000.000,- 
Sponsor: Shimano

2. Shimano Bali Open House
Ibis Styles Bali Denpasar Jl. Teuku Umar No.183 
Denpasar 80114 Jam 13.00 – 18.00 Tgl 10 Okt 2015

3. A. Lomba  Harian IFT
Kolam Telaga Putra Ciganjur, Jagakarsa Minggu, 20 Okt 
2015, Tiket: Rp. 750.000,-/ 2 joran/2 orang, Lapak: 
60, Pukul: 09.00 – 16.00 WIB, Hadiah: Uang Tunai
Hubungi : IFT (021) 5694 2504/ 0812 971 4578

B. Lomba  Galatama IFT
Kolam Telaga Arwana, Cileungsi, Minggu, 25 Okt 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.iftfishingstore.com

www.okepancing.com 

www.pancingbersama.com

www.pusatpancing.co.id

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

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

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 / 
Pin Bbm 54ACD3C9
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POJOK KAMPUS

Hai Para Mania Mancing, pada edisi sebelumnya telah dibahas 
mengenai reel spinning dan sekarang kami akan membahas 
mengenai reel baitcast. Let’s begin!

Memancing baitcasting adalah memancing dengan target ikan pre-
dator (ikan pemakan ikan) dan umpan yang kita pakai adalah umpan 
hard lure atau soft lure.

Konsepnya ialah kita mengerakkan lure didalam air dengan meniru 
cara berenang dari ikan atau hewan air sehingga ikan target tertarik 
untuk mengejar dan memangsanya.

Reel Baitcasting adalah reel yang dipakai untuk melemparkan 
umpan bait/lure. Reel baitcasting dipasang diatas joran baitcast 
berbeda dengan reel spinning yang dipasang dibawah joran.

Arah lemparan dari joran dan reel baitcast jauh lebih akurat di 
sebabkan :

1. Guide pada joran baitcast lebih kecil dari joran spinning. 
2. Saat melempar, senar yang keluar dari reel baitcast sudah 

diarahkan oleh reel guide yang pada osilation system sehingga senar 
keluar terfokus.

Reel baitcasting mempunyai beberapa keunggulan lain selain akurasi 
lemparan :

1. Mempunyai gear direct couple/couple langsung sehingga saat 
menghajar ikan lebih kuat dibandingkan dengan reel spinning (face 
gear)

2. Saat casting, senar yang keluar tidak terjadi twist/plintiran.
Yang kami tidak suka:
1. Pengendalian castingan perlu latihan supuya senar tidak kusut 

didalam reel. 
2. Sinkronisasi tangan dan jari antara waktu melempar dan saat 

melakukan pengereman senar keluar perlu latihan dan arah lemparan. 
3. Umumnya diameter core dari spool kecil sehingga pada senar 

yang tergulung dilapisan dalam timbul memori melingkar. 
Bagian-bagian utama dari reel baitcast:
1. Body dan cover. 
2. Spool. 
3. Breaking  system (magnetic, centrifugal) 
4. Lever drag. 
5. Line ossilation.
1. Body dan Cover
Body reel sangat berperan penting dalam sebuah reel karena body 
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dan cover reel merupakan rumah dari berbagai komponen reel. Body 
reel baitcasting biasanya dari bahan aluminum atau graphite.

Konstruksi dari Aluminum body lebih rigid tetapi lebih mahal 
dari yang berbahan graphite. Sedangkan cover biasanya dari bahan 
graphite karena lebih ke fungsi pelindung/ penutup.  

Body dan Cover berfungsi sebagai :
• Bagian dimana reel ini dikunci ke joran. 
• Tempat untuk gear penggerak.
• Tempat untuk sistim osilasi.
• Tempat untuk beberapa mekanisme lainya seperti sistim breaking.
2. Spool
Spool dalam reel berguna sebagai tempat dimana senar digulung. 

Spesifikasi mengenai kapasitas senar penting untuk diperhatikan.
3. Breaking System.
Breaking system adalah suatu sistem yang berfungsi untuk men-

ghambat perputaran spool pada saat casting. Terdapat 2 macam 
Breaking System yang terdapat pada reel baitcast,yaitu :

a. Magnetic Breaking System
Magnetic Breaking System adalah sistem pengereman dengan 

menggunakan gaya electro magnetic. Dengan mengatur jarak magnet 
yang terpasang di cover (semakin kecil jarak gap maka gelombang 
magnetic akan semakin kuat mengerem), kita bisa mengatur kekuatan 
pengereman yang kita kehendaki.

Magnetic Breaking System ini akan menghambat perputaran spool 
secara kontinu sehingga jarak lemparan tidak akan terlalu jauh tetapi 
mudah untuk diatur.

b. Centrifugal Breaking System
Sistem ini cocok digunakan untuk pemancing professional. Sistem ini 

menggunakan gaya sentrifugal atau gaya menjauhi pusat putaran yang 

digabungkan dengan gaya gesek. Sistem ini tidak berkerja secara kon-
tinu, gaya sentrifugal akan bekerja jika putaran spool sangat cepat. 
Pada saat spool berputar, komponen sentrifugal yang terpasang pada 
spool akan bergerak menjauhi pusat putaran sehingga menimbulkan 
gaya gesek terhadap dinding yang terdapat pada cover reel yang akan 
menghambat perputaran spool. Jarak yang dihasilkan saat casting bisa 
jauh, tetapi putaran spool harus dihentikan dengan jari (manual) agar 
senar tidak keluar secara berlebihan.

4. Lever Drag
Lever drag sama dengan sistem drag pada reel spinning yang 

berfungsi untuk mengatur besarnya tegangan senar. Pengaturan besar 
tegangan senar yang sesuai sangat bermanfaat dan bisa menghindari 
terjadinya putus senar dan joran.

Lever drag terletak pada handle reel sehingga memudahkan untuk 
mengaturnya.

5. Line Oscillation
Terdapat shaft osilasi yang mengatur arah gulungan senar. Dengan 

Line guide, senar diarahkan pengulungannya sehingga rapih tergulung.
6. Gear Rasio.
Drive gear dan Pinion gear pada reel baitcasting menentukan 

besaran gear rasio. Semakin besar gear rasio, maka kecepatan putaran 
akan semakin cepat. Pemilihan Gear rasio yang rendah akan mempu-
nyai kekuatan tarikan yang lebih baik tetapi pengulungan senarnya 
lebih lambat, type gear rasio rendah sesuai untuk pemancingan kelas 
berat. 

Gear rasio yang tinggi sesuai untuk type pemancingan yang memer-
lukan penggulungan cepat atau pengulungan terus menerus tetapi 
dengan kekuatan ikan yang bukan kelas berat. lmm
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NO. BRAND SERIES SIZE BEARING MATERIAL PRICE RANGE

1 RELIX TIRAN 100-101 9+1 ALUMUNIUM 578K

2 KAMIKAZE  GORGON - 8+1 PLASTIC 518K 

3 MAGURO TROY - 8+1 ALUMUNIUM 353K-600K 

4 DAIWA TATULA HD 200HSL 7+1 ALUMUNIUM 2664K 

5 ABU GARCIA REVO PREMIER - 10+1 ALUMUNIUM 3109K 

6 ABU GARCIA   REVO BEAST  - 7+1 ALUMUNIUM 4368K

7 ABU GARCIA REVO ALT - 6+1 ALUMUNIUM 2910K 

8 ABU GARCIA ORANGE MAX - L - 4+1 ALUMUNIUM 1014K 

9 SHIMANO ALDEBARAN XG R - XG L 8/1 CI4+ 4600K-6820K 

10 SHIMANO SCORPION XT 1500 - 1507 5/1/1 CI4+ 2745K-4133K 

11 SHIMANO  CURADO E 200 5+1 CI4+ 2570K

12 SHIMANO CITICA G 200 3+1 HAGANE BODY 1537K

NO. BRAND SERIES SIZE BEARING MATERIAL PRICE RANGE

1 RELIX FURY XT 100-101 10+1 PLASTIK 400K

2 RELIX ELUZION 100-101 6+1 PLASTIK 322K

3 AWASHIMA DIAMANTE 1001 8+1 PLASTIK 420K

4 SHIMANO ANTARES DC7 - 10+1 ALUMUNIUM 10457K

5 DAIWA TD ZILLION 100 SHL 6+1 ALUMUNIUM 4000K

6 MAGURO ARGENT 101 LH / 100 RH 9+1 ALUMUNIUM 639.6K

7 MAGURO PHANTOM 101 LH / 100 RH 8+1 GRAPHITE 353.9K

8 HAMMER HEAD ZENVO TS1200 9+1 GRAPHITE 743K

9 MAGURO METRON 100-101 4+1 GRAPHITE 428K

10 MAGURO SOLIZ 101 5+1 GRAPHITE 550K

11 TEAM KAMIKAZE DUO XTREME - 9+1 ALUMUNIUM 758K 

12 ABU GARCIA REVO BLACK 9  - 7+1 ALUMUNIUM 4250K

BAITCAST REEL
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MANCING DADAKAN
IKAN BANDENG
Tabiler Fishing Club

T abiler Fishing Club mengadakan 
kumpul bareng dadakan dengan 
mancing bandeng bersama di 

Pemancingan Flamboyan, Tangerang. 
Berawal dari ocehan Whatsapp grup 
Tabiler, kumpulan para mania langsung 
siaga untuk bertemu di TKP.

Pemilihan lokasi di Flamboyan sen-
diri karena kerinduan tim akan tarikan 
ikan bandeng, meski harus melewati 
panasnya sengatan matahari untuk 
dapat menikmati sensasi strike dan 
fight ikan bandeng.

Sedikit mengenal Ikan bandeng 
(Chanos chanos) adalah ikan pangan 
populer di Asia Tenggara. Ikan ini 
cenderung berkelompok dan biasanya 
ikan yang di besarkan di tambah dapat 
lebih cepat berkembang bobotnya. 

Oleh karena itu kita sering kali 
melihat kedi sering melontarkan pelet 
bom agar ikan berkumpul pada satu 

Para angler terlihat sangat menikmati tarikan 
ikan bandeng.
NDI
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titik. Disitulah biasanya para mania 
menjadikan titik spot untuk melem-
par umpan. Biasanya hanya dengan 
hitungan detik saja ikan bandeng dengan 
mudah didapatkan.

Begitu pula yang kami rasakan ketika 
mancing bersama tim Tabiler. Tim yang 
gabung dalam trip dadakan ini ialah, 
Tom Partomo, H. Hanhan, Ferdy, Iyus, 
Febru, dan Didin. Begitu sampai di 
lokasi kami langsung memesan 4 orang 
kedi yang nanti akan membantu kami 
saat memancing.

Umpan pelet merah kami persiapkan 
dan tak lupa rangkaian pancing ban-
dengan dengan plampung khasnya yang 
besar. Tanpa komando, kedi sudah 
cekatan melontar pelet bom. Kami pun 
langsung melontarkan umpan di area 
tersebut.

Woww.. mengawali strike ialah H. 
Hanhan, dengan tambahan asesoris 
mutiara pada rangkaian pancing mun-
gkin menambah daya tarik ikan untuk 
memangsa umpannya. Dengan meng-
gunakan piranti baitcasting, H. Hanhan 
menikmati sensasi fight. Dengan cepat 
ikan bandeng di kandaskannya.

Selanjutnya giliran Ferdy dan Iyus, 

H. Hanhan menggunakan piranti baitcasting 
agar bisa menikmati sensasi tarikan bandeng.
NDI

luar biasa.. double strike, mereka 
berdua beradu cepat untuk menaikkan 
ikan bandeng. Saya, Tom, Didin dan 
Febru menyusul strike satu persatu. 
Untuk durasi strike terbanyak semen-
tara di peroleh H. Hanhan, Ferdy dan 
Iyus.

Maklum ketika berbaris berdekatan 
dan kedi yang rajin melempar pelet 
bom. Memang terlihat mudah bagi 
kedi, namun ketika lemparan pelet 
boom meleset maka titik kumpul ikan 
akan bergeser pula. Disinilah andil 
keahlian kedi dalam melempar pelet 
bom.

Dengan suplay air kelapa muda 
melepas dahaga kami di teriknya panas 
matahari dan terasa korang kami 
sudah penuh dengan ikan bandeng. 
Akhirnya kami menyudahi trip dada-
kan mancing bandeng kali ini. Sambil 
menunggu ikan di timbang kami makan 
siang bersama terlebih dahulu di pen-
dopo utama Flamboyan.lndi
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