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SALAM REDAKSI

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Indigo, Bima. Desain Grafis: Indigo. 
Koresponden: Subagyo Slamet (Bekasi), Irwan Riduan (Tangerang), Argo X Mac (Balikpapan), Robby Ibrahim (Makassar), Irwan Chika (Karawang), Ardiansyah (Ken-
dari), Teddy Nugroho (Papua), Suryanto (Serang), dan Agus Suyanto (Jakarta). Divisi Commercial: Ulfa. Bagian Umum: Egi.

Kontak Iklan: Ulfa. Email: mancingmaniaonline@gmail.com. Website: www.mancingmania.com. Facebook: mancingmaniaonline. Alamat Redaksi, Sirku-
lasi & 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.

Pembaca Setia Mancing Mania,

Dalam dua bulan terakhir ini pastinya kita mendengar adanya gempa bumi yang paling dahsyat terjadi di benua Amerika 
menewaskan ratusan ribu jiwa, belum lagi ditanah air kita Indonesia salah satu gunung yang berada dipulau Bali akan mengalami 
erupsi atau meletus. Pada saat ini cuaca mengalami perubahan yang tidak bisa diprediksi kadang-kadang panas tiba-tiba hujan. 
Dibulan Oktober ini ibukota Jakarta telah resmi dipimpin oleh Gubernur baru yaitu Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga 
Uno, untuk para pemancing laut dibulan ini pula akan diadakan tournament mancing yang paling bergengsi di Indonesia, serta 
beberapa kolam pemancingan yang mengadakan lomba. Untuk kali ini kami akan membahas beberapa rubrikasi diantaranya rubrik 
Fokus Tebar benih, Mancing Bagan Jack Angler, trip Surabaya Fishing Angler, serta tips dan triks macing udang galah, liputan Focus 
Grup Mancing dan komunitas Ngapax”s Angler. Pastinya masih banyak info menarik yang sayang dilewat. Jadi buat yang penasa-
ran, silahkan membaca....

Redaksi
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Salam Redaksi

Daftar Isi

FOKUS

TRIP

PEMANCINGAN

COVER STORY

Keseruan Tebar Benih Ikan dan Lomba Mancing

Cast & Garong At Pasean Shorebase Bareng SFC

Serius dan Keceriaan Di IFT Biggames Tahap 3

Jurus Ampuh Taklukkan Serangan Si Capit Biru

Pojok Kampus

‘‘Ngebagan’’ Bareng Komunitas Jak Angler

Pojok Etalase

Kilasan : We are The Champion www.mancingmania.com

Simpul : Non Slip Mono Knot

Umpan : Umpan Harian Untuk Segala Jenis Air

Tips & Trik
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Kalender Mancing November - Desember 2017

#Trending Topic

Kolom Media Pancing

Pernik

Ragam

Advertisement

facebook.com/mancingmaniaonline 54ACD3C9

@mancingmaniatabloid

EVENT

WARTA CLUB

Toman Fishing Tournament Bukan Mancing Biasa

Wija Adnya Fishing Tournament 2017

Komunitas Mancing yang 100 Persen Ngapak

PROFILE

Mahasiswa yang Sibuk Ngetrip Mancing

Liputan Khusus : Focus Group Discussion Recreational Fishing

Info Produk

Lubuk : Terkuaknya Spot Baru Di Muara Blacan

Bedah Piranti

https://www.facebook.com/mancingmaniaonline?_rdr=p
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FOKUS

KESERUAN TEBAR BENIH IKAN
DAN LOMBA MANCING

Maraknya penangkapan ikan dengan 
cara yang tidak ramah lingkungan 
dan cenderung merusak ekosistem 

sungai, mematikan bibit-bibit ikan, serta 
merusak biota sungai, menjadi keprihatin 
berbagai masyarakat, aktivis dan juga 
para pemancing. Nah baru-baru ini saja 
komunitas Mancing Mania Jogjakarta 
(MMJ) telah selesai menggelar kegiatan 
tebar benih dan mancing bareng. 

Sebelum dimulainya tebar benih yang 
sudah menjadi program tahunan, lomba 
mancing bareng pun masih menjadi 
suguhan utama bagi para pemancing. 
Menariknya kali ini, kesempatan yang 
diberikan selama 6 hari dimulai pukul 
09.00-20.00 WIB. lokasi yang pilih pun 
tidak jauh dan cukup mudah untuk 
diakses, yaitu di Embung Sendari Tir-
toadi, Mlati Sleman Jogjakarta.

Persyaratan untuk mancing kali ini, 
para peserta wajib menggunakan teknik 
casting dengan target ikan hampala.  
Karena jangka waktu hampir seminggu, 
maka tidak selamanya diawasi pihak 
panitia. Disinilah memanfaatkan media 
social dan kejujuran. Caranya, setiap 
ikan yang berhasil, terlebih dahulu di 
foto dengan meletakkan ikan di atas 

FOKUS

Jogjakarta
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meteran yang disediakan oleh panitia. 
Foto diunggah dalam album khusus grup 
Mancing Mania Jogjakarta. Para peserta 
diberbolehkan mengupload foto sebanyak 
mungkin.

Kategori yang dipilih menjadi peme-
nang yaitu hanya ikan terpanjang. Para 
peserta yang datang juga tidak hanya 

dari sekitaran kota Yogyakarta, Selaman, 
Solo, namun dari Cilegon yang mewakili 
dari komunitas pemancing Serang pun 
ikut meraimakan. Dengan harga tiket 
yang Rp. 15.000,- para peserta bisa 
dengan bebas merasakan kelincahan si 
hampala serta berbagai hadiah. 

Tepat sehari sebelum acara pen-
gumuman pemenang dan pembagian 
doorprize, kegiatan tebar benih pun 
semakin menambah keseruan. Acara 
ini juga mendapat support langsung 
dari Relix Nusantara, yang kebetulan 
terlibat lansung dalam menebar benih 
ikan. Lokasi yang dipilh yaitu seputaran 
wilayah Yogyakarta seperti Sungai Code, 
Winongo, Gajah Uwong, Opak dan area 
lainnya. 

Menurut Ketua MMJ yang sempat 
dihubungi redaksi menuturkan “ada 100 
kantong plastik lebih berisi benih ikan 
yang kami tebarkan, diantaranya tawes, 
nila, melem, lele, graskarp, tombro, dan 
sidat. Kami berharap sedulur-sedulur 
pemancing Jogja selalu menjaga tali 
silaturahmi serta ikut menjaga keaneka-
ragaman sungai” ujar Tomzids di akhir 
obrolan dengan redaksi.lbima

Foto bersama Tim Relix Nusantara sebelum 
acara tebar benih dimulai.
TOMZIDS
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CAST & GARONG AT PASEAN
SHOREBASE BARENG SFC
Pasean - Madura

TRIP

Semakin berkembangnya jenis-jenis 
alat pancing juga disertai dengan 
beragam teknik dan spot mancing. 

Jika biasanya dalam suatu turnamen atau 
event hanya menggunakan satu lokasi, 
kali ini berbeda dengan yang diadakan 
komunitas Surabaya Fishing Club (SFC). 
Mengusung tema “Cast and Garong at 
Pasean Shorebase Bareng SFC’’, menga-
dakan 2 sesion mancing di waktu yang 
bersamaan yaitu mancing di area tengah 
laut menggunakan  perahu dan casting 
serta negeg (garong) baronang di pelabu-
han pasean.

Lokasi yang dipilih cukup jauh dari 
kota Surabaya, tepatnya di Pasean 
Madura. Sebuah kecamatan di Kabupaten 
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Menurut 
Irzam “Kami menggunakan 2 Tekhnik se-
bagai tema degan maksud menarik minat 
rekan-rekan, mengingat biaya tidak lebih 
besar dibanding di tengah laut. Terlebih 
potensi pelabuhan pasean untuk tekhnik 
casting dan garong baronang cukup baik” 
ungkap salah satu panitia kepada redaksi. 

Memulai keberangkatan dari kota 
Surabaya munuju Madura, membutuhkan 
kisaran waktu 3,5 jam perjalanan. Sesam-
painya di spot, mulailah team memain-
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kan piranti dan siap bertempur di laut 
Madura. Walaupun rasa lelah menghantui, 
namun seketika hilang karena di temani 
dan diiliput oleh Mata pancing, sebuah 
acara mancing di stasiun televisi MNC TV.

Ketika sedang diatas perahu, angin 
terlihat kencang dan ombak pun ikut 
menggentarkan perahu. Strike ikan pun 
terasa sulit, teman-teman pun meminta 
sang kapten kapal untuk merubah jalur 
dan mencari spot lebih tenang. Nah, 
keberuntungan pun dimulai dengan strike 
1 ekor GT oleh Irzam. Arus air yang tidak 
kencang, teknik slow pitch jigging pun 
dimainkan. Satu demi satu, satu ekor 
mulai dinaikan ke atas perahu. 

“kami pun semakin bersemangat 
menurunkan jig. Terlebih slow pitch 
jigging tidak terlalu banyak menguras 
tenaga di banding jigging. Tak hanya GT 
saja, kerapu, ebek, barakuda, pogot, 
kakap berhasil kami dapatkan. Setelah 
dirasa tangan mulai lelah dan waktu 
sudah menunjukan siang hari, kami pun 
mulai menurunkan tempo. Menggunakan 
umpan udang hidup, kami pun dengan 
santai memainkan reel dan memancin 
ikan-ikan ukuran sedang. Cukup 3 ekor 
saja yang bisa dibawa pulang, sekitar 

pukul 12 kembali ke bersandar pelabuhan 
Pasean” ungkap Irzam kepada redksi.

Berbanding terbalik dengan mancing 
casting, banyak teman-teman yang kurang 
beruntung. Hal ini disebabkan ada jaring 
nelayan yang membuat ikan-ikan terham-
bat masuk ke spot. Irzam menambahan, 
“walaupun begitu, tetap saja ada yang 
berhasil mendapatkan Mangrove Jack 
sekitar 1,2 kg. Setelah selesai mancing, 
kami bersantap dengan hasil tangkapan.
lbima

Para peserta lomba asyik menggoda ikan 
buruan dari pinggir pantai.
SFC
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‘‘NGEBAGAN’’ BARENG
KOMUNITAS JAK ANGLER
Jakarta

TRIP

Bagan merupakan sebuah area yang 
terbuat dari susunan bambu yang 
ditancapkan di dasar laut. Biasa-

nya di lengkapi dengan tenda atau atap 
sebagai penutup dan memiliki ukuran 
yang bervariatif. Lokasi ini sengaja 
dibuat oleh penduduk sekitar untuk 
menambah penghasilan mereka yang 
rata-rata berprofesi sebagai nelayan. 
Bagan Pancing biasanya terletak pada 
pinggiran laut. 

Tak perlu merasakan hantaman 
ombak ataupun menelusuri rumput liar, 
cukup duduk santai dan memainkan 
reel, para mania bisa mendapatkan 
keberuntungan. Nah, salah satu komuni-
tas asal Jakarta telah mengadakan man-
cing dengan tema “Ngebagan Bareng Jak 
Angler”. Kegiatan ini hanya di khususkan 
bagi para anggota, terlebih ini baru 
pertama kali mancing di area bagan. 

Lokasi yang dipilih kali ini yaitu tidak 
terlalu jauh dari pusat kota, yaitu di  
Sungai Tahang, Pertamina. Cukup dengan 
biaya 70 ribu, para anggota sudah bisa 
menikmati perjalanan menuju ke area 
ini serta makan siang dan air mineral 
disetiap bagan.

Dimulai dengan berkumpul di base 
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TRIP

camp Jak Angler, lebih tepatnya Gedung 
sasana krida terpantau 49 anggota mulai 
berdatangan dan asik bercanda gurau. 
Saat semuanya sudah bersiap masuk ke 
kapal, tiba-tiba hujan turun dan harus 
menunda keberangkatan beberapa jam. 
Sembari menunggu situasi reda, para 
anggota pun memanfaatkanya dengan 
beristirahat.

Sekitar 01.00 wib dini hari, berang-
katlah team Jak Angler menuju bagan 
Sungai Tahang. 2 kapal pun mulai 
berlayar melawan hawa dingin dan suara 
gemercik air laut. Sekitar satu jam 
perjalanan, sampailah rombongan di 
dermaga. Setelah sedikit mengotak-atik 
piranti, mancing pun dimulai. Ditemani 
kopi hangat dan cemilan,mancing pun 
terasa hangat.

Setelah 2 jam menunggu, strike 
pertama dari salah satu peserta mulai 
terlihat, disusul beberapa anggota 
lainnya. Telihat menggunakan berbagai 
teknik seperti dasaran, ngocer, casting 
serta umpan undang. Ikan sembilang, 
kuro, baronang pun berhasil ditangkap 
dengan menggunakan reel spinning dan 
PE 3. Ketika masih siang hari dan sedang 
asiknya memainkan reel, cuaca kembali 

berubah diiringi angin kencang. Akhir-
nya ditutup dengan makan siang serta 
pembagian hadiah.

Menurut Nanda, salah satu panitia 
yang berhasil dihubungi redaksi menu-
turkan “Sebelum foto bersama, kejadian 
menarik terjadi, salah satu anggota 
yaitu Fery Suryawan kita ceburkan ke 
dalam empang, alasanya di setiap event 
Jak Angler, beliau selalu meraih nomi-
nasi juara” ungkap nanda.lbima

Daftar Juara

Juara 1
Nama: yanto surya
Ikan : sembilang

Juara 2
Nama: unas
Ikan : sembilang

Juara 3
Nama: gio cilacap
Ikan: kuro

Juara 4
Nama: fery suryawan
Ikan : baronang
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POJOK KAMPUS

Memancing ala Ultra Light ternyata 
banyak mengalami pergeseran 
di Indonesia. Bila di Jepang para 

Mania mancingnya akan membawa set 
tackle yang disesuaikan dengan target 
ikannya. Sebagian dari mania mancing 
Indonesia suka mencari tantangan lebih. 
Bawaannya set UL walaupun sudah tahu 
kalo spot tersebut banyak ikan-ikan 
monsternya.

Dengan kondisi yang lebih menantang 
seperti ini, saat menghajar ikan ada 2 
hal yang sering terjadi yaitu senar putus 
dan atau Joran patah. Senar putus adalah 
sesuatu yang wajar karna memang set 
tidak didesain untuk itu. Sensasi yang 
lebih ini harus dibayar mania mancing 
dengan sering mengikat ulang senar yang 
umumnya putus dekat-dekat ikatan PE 
dan leader.

Joran pun mengalami beban kerja yang 
over. Cara untuk menghindari musibah 
joran patah bisa dilakukan dengan mem-
perhatikan beberapa aspek dibawah ini.

Mis: joran set UL 2-6.
1. Secara teori pemakaian senar max 

kekuatan= 6lb = 2.7kg.
2. Bisa memakai senar yang sedikit 

melebihi kekuatan joran, setting drag 

reel tetap mengambil angka yang lebih 
kecil :

- 30% dari nilai max lb joran = 30% dari 
2.7kg = 0.9 kg.

- 30% dari nilai max lb senar (mis 
memakai senar 8 lb) = 30% dari 3.6kg = 
1.2kg.

Maka setting dragnya tetap memakai 
angka 0.9 kg.

Penyetelan drag yang sesuai bisa menge-
liminasi hal-hal yang tidak diinginkan bila 
tiba-tiba terjadi hentakan keras dari ikan. 

3. Sudut fight joran.
Sebenarnya beban kerja dari joran bisa 

kita atur dengan mengatur sudut joran 
saat menghajar ikan. Dengan mengatur 
derajat fight joran yang tepat, maka 
joran akan bisa memberikan performa 

yang baik pada mania mancing.
Khusus untuk perangkat UL saat fight, 

sangat dianjurkan posisi handle joran 
menempel ke tangan supaya bisa lebih 
responsive dalam mengikuti beban fight 
dari ikan. 

Joran UL tidak disarankan untuk 
dikepit pada  ketiak ataupun fight dengan 
menyanggah joran pada badan karena 
kita akan kurang responsif saat menghajar 
ikan.  

Jarak ikan saat fight turut mempenga-
ruhi sudut joran.

Zona jarak ikan kita bagi menjadi 3 
yaitu ikan dengan zona 2m, ikan dengan 
zona 8m dan ikan dengan zona ikan diatas 
8m. 

Ini kita asumsikan bila jarak mania dari 

atas air tidak melebih 50cm. Bila jarak mania melebihi dari 50cm dari atas air maka 
jarak zona harus disesuaikan ulang. Saat ikan masuk tangguk, berlakukan sudut < 0 
dan bail reel segera dibuka untuk menghindari hentakan kuat dan tiba-tiba dari ikan. 
Dengan mengikuti anjuran-anjuran dari atas, semoga joran bisa berumur panjang.lmm
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150 YD

NO. BRAND SPECIFICATION HARGA

1 EUPRO PENULUM  Length 152.4cm, Lure Wt 20, Line Wt 8-17

2 ABU GARCIA BASS BEAT II  Length 198cm, Lure Wt 3/16-3/4 Oz, Line Wt 8-20 1336K

3 FAVORITE VARITA Length 198cm, Lure Wt 2-7, Line Wt 4-8 1299K

4 VIPER DOUBLE DRAGON Length 180cm, Lure Wt 7-21, Line Wt 8-17

5 SHIMANO ZODIAS Length 193cm, Lure Wt 2-6, Line Wt 3-5 1855K

6 HINOMIYA FINE SPOT Length 210cm, Lure Wt 2-8, Line Wt 3-6 480K

7 RELIX NUSANTARA CANGKEK 632XUL Length 190cm, Lure Wt 0.5-5, Line Wt 1-3  420K

8 RELIX NUSANTARA CANGKEK 682UL Length 205cm, Lure Wt 2-10, Line Wt 2-6  430K 

9 SHIMANO STRADIC FK Gear Ratio 6:1, Weight 200, Bearings 6/1 2300K

10 SHIMANO NASCI FB Gear Ratio 5:1, Weight 215, Bearings 4/1 1500K

11 SHIMANO SAHARA FI Gear Ratio 5:1, Weight 215, Bearings 4/1 1100K

12 SHIMANO SEDONA FI Gear Ratio 5:1, Weight 215, Bearings 3/1 850K

NO. BRAND SPECIFICATION HARGA

13 SHIMANO STRADIC C14+FB Gear Ratio 5:1, Weight 160, Bearings 6/1 2600K

14 PENN BATTLE 2 1000 Gear Ratio 5.2:1, Bearings 6 1100K

15 CORDIAL TREX 1000 Gear Ratio 5.1:1, Bearings 3 

16 SHIMANO SIENNA 1000 Gear Ratio 5.0:1, Bearings 1+1 500K

17 TUFLINE SUPERCAST Strength 6-20 lb, Length 114 m 263.5K

18 YGK ULTRA CAST MAN FULL DRAG WX8 Strength 4-10 lb, Length 100 m 218K-240K

19 YGK ULTRA CAST MAN WX8 Strength 3-10 lb, Length 100-300 m 300K-350K

20 TORNADO CHOICE Strength 6-50 lb, Length 100 m 31K

21 LOGIC BRAIDED Strength 5-20 lb, Length 100 m 45.5K

22 P-LINE SPECTREX BRAID Strength 10 lb, Length 150 yd 164K

23 RELIX MUSCLE BRAID Strength 5-10 lb, Length 100 m 69K

24 RELIX NUSANTARA CEKING Strength 4-10 lb, Length 200-300 m 80K-120K

ULTRA LIGHT TACKLE

13
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2 14
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3 15

19

23

4
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24
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1

5 18

9 10

7
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https://www.bukalapak.com/p/olahraga/pancing/senar-pancing/82pm3l-jual-senar-pe-ceking-relix-nusantara-6-lb?from=list-product
https://www.bukalapak.com/joran-relix-nusantara-cangkek-632-xul-190-cm-p-9cjn27
https://www.bukalapak.com/joran-relix-nusantara-cangkek-682-ul-205-cm-p-9cjp48
https://www.bukalapak.com/p/olahraga/pancing/senar-pancing/82pm3l-jual-senar-pe-ceking-relix-nusantara-6-lb?from=list-product
https://www.bukalapak.com/p/olahraga/pancing/senar-pancing/82pm3l-jual-senar-pe-ceking-relix-nusantara-6-lb?from=list-product
https://www.bukalapak.com/p/olahraga/pancing/senar-pancing/82pm3l-jual-senar-pe-ceking-relix-nusantara-6-lb?from=list-product
https://www.bukalapak.com/p/olahraga/pancing/senar-pancing/82pm3l-jual-senar-pe-ceking-relix-nusantara-6-lb?from=list-product
https://www.bukalapak.com/p/olahraga/pancing/senar-pancing/82pm3l-jual-senar-pe-ceking-relix-nusantara-6-lb?from=list-product
https://www.bukalapak.com/p/olahraga/pancing/senar-pancing/82pm3l-jual-senar-pe-ceking-relix-nusantara-6-lb?from=list-product
https://www.bukalapak.com/p/olahraga/pancing/senar-pancing/82pm3l-jual-senar-pe-ceking-relix-nusantara-6-lb?from=list-product
https://www.bukalapak.com/p/olahraga/pancing/senar-pancing/82pm3l-jual-senar-pe-ceking-relix-nusantara-6-lb?from=list-product
https://www.bukalapak.com/joran-relix-nusantara-cangkek-632-xul-190-cm-p-9cjn27
https://www.bukalapak.com/joran-relix-nusantara-cangkek-682-ul-205-cm-p-9cjp48
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Ada berbagai banyak alasan men-
gapa kegiatan mancing sangat 
menyenangkan. Bukan hanya 

maanfaat yang didapat, namun juga 
terkadang hasil tangkapan. Salah satu-
nya memancing udang galah. Nah kali 
ini pemancing asal Pekanbaru, sebut 
saja Rudy Haryanto akan membagikan 
tips dan trik memancing Udang galah.  

Untuk memilih spot yang bagus yakni 
lokasi yang memiliki bentuk mence-
kung dan disekitarnya ada pohon yang 
tumbang atau disekitar lokasi yang 
ditumbuhi rumput atau enceng gondok. 
Kayu yang terendam juga tempat udang 
galah biasa aktif mencari mangsa. 
Salah satunya di Sungai Kampar, Riau.

lokasi ini merupakan spot yang 
potensial untuk mendapatkan udang 
galah atau biasa di panggil dengan 
nama si capit biru. Memiliki bentuk 
yang unik yaitu berliku atau mencekung 
serta aliran air yang tidak berarus 
deras, membuat lokasi ideal untuk 
udang galah. 

Selain persoalan spot, ada beberapa 
hal yang harus diperhatikan yaitu jenis 
piranti, umpan dan bagaimana cara 
menggunakannya. 

JURUS AMPUH TAKLUKKAN
SERANGAN SI CAPIT BIRU
Sungai Kampar - Riau
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1. Piranti yang harus dibawa yakni Rod 
/Joran yang memiliki kelenturan max 
10 Lbs, dikarenakan untuk menghindari 
perlawanan/sentakan udang galah secara 
tiba-tiba. Reel Spinning/Penggulung 
benang yang dilengkapi dengan senar 
jenis monofilament. Perelengkapan yang 
lainnya adalah kail yang didesain khusus 
yang berbentuk setengah lingkaran (circle 
hook) dengan ukuran bervariasi. Timah / 
Pemberat dengan berat 2-5 Ons susaikan 
juga dengan kondisi arus sungai. Stopper 
ini berfungsi sebagai penahan timah agar 
tetap berada pada posisi yang sesuai. bila 
tidak ada bisa juga diganti dengan kili-kili 
sebagai penyambung perambut.

2. Umpan yang bisa menggunakan yaitu  
Pumpun Basah/Kering biasa juga disebut 
dengan cacing Nipah, cacing ini lebih 
sering berkembang biak didekat akar-
akar pohon nipah. Udang rebon juga bisa 
sebagai umpan pengganti apabila sulit 
mendapatkan Cacing nipah. 

3. Untuk mendapatkan udang galah, 
para mania harus bisa mengontrol kesta-
bilan hentakan joran sehingga pada saat 
udang membawa kabur umpan, kita tidak 
boleh menghentak dengan sekuat tenaga, 
cukup dengan mengangkat secara perla-

han joran tersebut dan menggulung reel 
secara perlahan, itu dikarenakan mulut 
udang galah yang mudah sobek apabila 
terlalu memaksakan joran.

4. Trik memancing udang dengan cara 
meletakkan mata kail yang telah diberi-
kan umpan di lubuk tempat dia bersem-
bunyi, cukup di samping Body Sampan, 
Kapal, Robin atau Pompong.

5. Fakta yang unik mengenai udang 
galah adalah rasa, udang galah memiliki  
rasa yang sangat lezat, tidak heran jika 
dipasar dijual dengan harga yang cukup 
tinggi antara 100 ribu hingga 200 ribu per 
kilo. Udang galah memiliki karbohidrat 
tinggi yang bagus untuk tubuh.

6. Terakhir, udang galah memiliki musim 
yakni musim kemarau dengan kondisi air 
yang surut dan stabil.lrudi

Salah satu angler berhasil mendapatkan si capit 
biru.
RUDI HARYANTO
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SERIUS DAN KECERIAAN DI
IFT BIGGAMES TAHAP 3
Bintaro - Tangerang Selatan

Setelah sukses menyelenggarakan “Big 
Games” tahap kedua yang diselengga-
rakan IFT, berkerjasama dengan ARP 

(Aneka Raya Pancing). Kali ini pada tahap 
ketiga kembali diadakan, yang bertempat di 
kolam harian Graha Raya Bintaro, Tangerang 
Selatan pada hari Minggu 22 Oktober 2017. 
Terlihat kolam ramai didatangi para peman-
cing dari Jabodetabek maupun luar kota.

Lomba yang diadakan oleh IFT (Interna-
tional Fishing Tackle) di kolam ini meru-
pakan yang pertama kalinya diadakan. 
Kuota 56 telah penuh terisi dengan tiket 
Rp 1.000.000,-/ lapak 2 joran. Panitia juga 
menyediakan ikan sebanyak 800 kg serta 
tersedia ikan merah/pita se banyak 56 ekor. 
Uniknya peserta yang berhasil mengangkat 
salah satu ikan tersebut akan menerima 
langsung uang sebesar Rp. 10.000. 

Sebelum masuk ke arena dan menem-
pati posisi, para peserta terlebih dahulu 
mendaftar ulang ke meja panitia untuk 
mendapatkan kaos dan souvenir dari spon-
sor, dilanjutkan foto. Setelah pengundian 
lapak, para peserta pun mulai menem-
pati lapaknya serta masing-masing untuk 
menyiapkan umpan dan peralatan mancing. 

Tepat jam 10.00 panitia memberi aba-aba 
sebagai tanda dimulainya mancing, peserta 
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pun segera melempar joran. Pada event ini, 
panitia memberikan hadiah uang tunai dan 
trophy dengan kategori juara induk terberat 
untuk juara 1 sampai 4, juara total induk, 
juara wilayah 1 (lapak 01 - 28), serta juara 
wilayah 2 (lapak 29 - 56).

Menurut pantauan di kolam pemancingan, 
sekitar lima belas menit lomba berjalan, 
terlihat ikan-ikan pun berhasil terangkat, 
ada juga peserta yang berhasil mengangkat 
ikan pita dan mendapatkan uang. Saat itu 
cuaca terlihat sedikit mendung, suasana  
lomba berlangsung gembira, ceria maupun 
serius. Ketika hari menjelang siang akhirnya 
ikan induk pun mulai banyak yang terang-
kat. Teriakan strike para peserta yang berha-
sil mengangkat ikan induk pun membuat 
suasana yang sepi menjadi heboh, menjelang 
sore hari panitia mengumumkan bahwa ikan 
induk yang terangkat diatas 3kg. 

Menjelang pukul 15.30, panitia membawa 
timbangan ke lapak para peserta untuk 
menimbang berapa banyak total ikan yang 
diperoleh para peserta, tak lupa mencari 
pemenang wilayah maupun total induk terba-
nyak. Setelah selesai menimbang, pukul 17.00 
sore panitia mengumumkan bahwa lomba 
telah selesai, dan inilah daftar para pemenang 
lomba mancing IFT Biggame tahap 3.lbima

Daftar Juara

Juara Umum Hadiah Nama
Juara Induk Terberat 1 Rp. 9.000.000,00 + Throphy Bibir Merah 
Juara Induk Terberat 2 Rp. 5.000.000,00 + Throphy Cala Culu 
Juara Induk Terberat 3 Rp. 3.000.000,00 + Throphy Satito Petromax  
Juara Induk Terberat 4 Rp. 1.500.000,00 + Throphy Doh Juan 
Juara Wilayah 1 Rp. 1.000.000,00 + Throphy Bibir Merah   
Juara Wilayah 2 Rp. 1.000.000,00 + Throphy Tile   
Juara Total Induk Rp. 1.000.000,00 + Throphy Lintas Malam   
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WE ARE THE CHAMPIONS MANCINGMANIA.COM
Yeah…. Tidak terasa kontes bulanan “We 

Are The Champion” pada edisi bulan Mei telah 
selesai.  Para mania dari berbagai daerah di 

Indonesia ikut berpartisipasi meramaikan kontes 
ini. Untuk para mania mancing yang belum ter-
pilih, teruslah berbagi keceriaan bersama kami. 

Selfie of The Month
Riri Rafika

“Pada awalnya memang suka Travelling, nah kebetulan suami memang hobby 
mancing. Biasanya dia daerah danau yang pemandangannya bagus dan masih 
alami, jadi penasaran apa sensasinya mancing menggunakan umpan mainan. 
Dari situlah ikut suami mancing dan Alhamdulillah pertama trip langsung mera-
sakan strike Toman” katanya kepada redaksi.

Nah begitulaah awal pembicaraan Riri Rafika mengenal dunia mancing. Hal 
inilah yang pada akhirnya membuat beliau menjadi pemenang the best selfie 
Tabloid Mancingmania. Mengapa bisa terpilih dan ikan apa yang didapat? Ingin 
tahu kesehariannya seperti apa? Yuk simak obrolan dengan mancingmania.com.

Perjalanan mancing dimulai ketika bersama sang suami, Darta da Edhan atau 
yang biasa disapa Darta menuju Sungai Semusut Kabupaten Tayan. Menurut 
kabarnya, di lokasi ini banyak berkeliaran sang predator toman. Seketika sam-
pai, mulailah melemparkan umpan dan memainkan alat pancing untuk pertama 
kalinya. Beberapa kali boncos sempat membuat kesal, namun kesabaran suami 
membantu dalam memancing membuahkan hasil dengan strike toman menggu-
nakan reel BC.

Masih dengan lokasi yang sama, kali ini Riri Rafika ditemani Novi kembali 
mencoba peruntungannya. Yup Strike kembali dirasakan dengan fight penguasa 
air tawar yaitu keradang. Masih tetap dengan reel andalannya yaitu reel shi-
mano casitas dan joran Strom discovery. 

Di lokasi iniliah juga beliau bisa terpilih menjadi pemenang the best selfie 
dengan berhasil strike toman. Riri pun menyempatkan untuk membagikan 

Sedangkan yang belum ikutan, segera berbagi 
keceriaan bersama kami dan mania lainnya. 
Login dan upload foto-mu segeraaa…
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kisahnya. ‘‘Mengawali trip dengan hari libur (minggu) bersama sang suami dan 
pasangan lainya, kami pun menuju Sungai Semusut Kabupaten Tayan. Sepanjang 
perjalanan, kami menyapa beberapa pemancing dari daerah lain.

Sesampainya di spot, kita menggunakan boat yang hanya digunakan selama 3 
orang, jadi ada yang menggunakan teknik trolling. Di sisi lain, dua teman saya 
juga belum pernah mencoba teknik casting, jadi plus menjadi guidetrip kali 
ini. Sesampainya di lokasi, langsung melempar dan memainkan lure. Setelah 
beberapa waktu menunggu, hasil yang diinginkan tak kunjung datang. Mencari 
posisi yang pas dan tak henti-hentinya memainkan piranti, sang toman akhirnya 
berhasil strike.

Saat itu beberapa teman berhasil strike seekor Toman, namun tak hanya itu 
saja, kami juga mendapatkan kerandang. Sayang trip hanya sebentar karena 
cuaca berubah dan hujan turun begitu deras hingga hanya beberapa ikan yang 
bisa diabadikan dalam foto. Namun cukup terbayar bisa merasakan strike, ter-
lebih terpilih sebagai the best selfie’’ begitulah cerita kepada redaksi melalui 
pesan whatsapp.
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The Best Cover Story
Eliqz Kuen

Alberd Kuen atau biasa disapa Eliqz Kuen memang sudah merasakan sensasi 
memancing ketika ayahnya mengajaknya untuk memancing. Pria kelahiran Kendari 
ini memang sudah tidak asing dengan dunia laut, sehingga baginya memancing hobby 
yang menyenangkan dan penuh tantangan tersendiri. Terutama di Sulawesi banyak 
sekali pulau yang memancarkan keindahan ragam ekosistem laut. Mungkin sebagian 
dari kita hanya mengenal Pulau Bunaken sebagai tempatnya wisata yang menabju-
kan, tetapi masih ada beberapa daerah lainya yang tepat sebagai sarana rekreasi 
untuk memancing.

Nah kali ini om Eliqz akan bercerita mengenai sensasi di Pulau Menui. Perjalanan 
kali ini ditempuh dari Kota Kendari menuju ke Kabupaten Kolaka Utara kurang lebih 
7 jam dan melintasi dua kabupaten yaitu kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten 
Kolaka. Bersama KFC (Kendari Fishing club) dan Komunitas asal Bandung the Bodrex, 
om Eliqz menelusuri spot potensial yang berisi ikan-ikan predator. Ditempuh waktu 
yang cukup lama, membuat para mania tidak sabar menurunkan piranti ke dalam 
laut. sesampainya di lokasi, tim pun segera meluncurkan serangan. Sekitar 10 menit 
berlalu, sambaran pertama dibuka oleh Om Eliqz dengan teknik Jigging, seekor ikan 
mata belo ukuran 2 kg berhasil diangkat.

Mencoba teknik casjig dan road pe 0.8 s/d 1.5, reel 8000, crait jig 100 gr kembali 
mendapat perlawanan dari seekor Yellow Fin Tuna. Tidak terlalu besar, namun cukup 
memberikan sensasi yang berbeda. Menurut penuturanya “walaupun ini bukan yang 
pertama kali, namun setiap umpan yang berhasil disambar selalu memberikan kesan 
tersendiri. Reel Saya beberapa kali  menjerit, keberuntungan masih di pihak Saya 
sehingga berhasil menaikan ikan ekor kuning ini” ujarnya kepada redaksi.
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NON SLIP MONO KNOT
SIMPUL HANDAL UNTUK MANCING CASTING

1. Buatlah overhand knot 3. Lalu masukan kembali ujung senar 
kedalam overhand knot yang telah kita buat

5. Setelah itu, masukkan kembali ujung senar 
kedalam overhand knot yang telah kita buat tadi

2. Masukkan senar kedalam mata hook 4. Lalu lilitkan senar sebanyak yang 
dibutuhkan

6. Kencangkan dan potong sisa senar

Simpul yang satu ini dikembangkan oleh Lefty Kreh dengan tujuannya menemukan simpul loop terkuat. Non slip mono knot 
menciptakan loop yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan simpul ini tidak menahan lure, sehingga lure dapat bergerak dengan bebas 
dan natural. Banyaknya lilitan juga berpengaruh, sebaiknya perbanyak lilitan s/d 7 lilitan pada senar berkukuran kecil. Beruntungnya, 

simpul ini mudah untuk dibuat. Posisi sisa senar yang menghadap kebawah tidak akan menyangkutkan rumput atau sampah lainnya.

1. 3. 5.

2. 4. 6.
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UMPAN

Sebagian pemancing pemula tidak mengetahui kendala yang 
dihadapi ketika berada dikolam pemancingan. Oleh karena 
itu pemancing harus tahu mengenai karakter, warna dan 

aliran air yang ada dikolam, jika kita tidak mengetahuinya akan 
kehilangan waktu, tenaga dan dana. Untuk itulah kami akan 
memberikan resep umpan untuk segala jenis air dikolam

Bahan - bahan :

Deho  1  kaleng
Telur Bebek 5 butir
Daun Pandan 5 helai
Katulampa 2 bungkus
Kroto  250 gram
Wisman  2 sendok makan

Cara Membuat :

1. Siapkan baskom masukkan telor bebek mentah kocok hingga 
rata dan berbusa, lalu masukkan wisman dan kocok kembali 
hingga rata, masukkan kroto yang telah dibersihkan serta 
masukkan pula daun pandan diaduk kembali hingga rata

2. Kemudian masukkan bahan tersebut kedalam plastik kiloan 
yang tahan panas, kemudian kukus adonan tersebut sekitar 30 
menit

3. Setelah masak, tuangkan adonan tersebut ke dalam baskom, 
lalu masukkan katulampa diaduk kembali hingga rata.

4. Haluskan deho kemudian campurkan dengan adonan diatas 
diaduk kembali hingga rata, umpan pun siap digunakan.
lyanto
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BERBAGI TIPS DAN TRIK 
MANCING UDANG GALAH

Menurut penuturan Roedhy sebagai 
pemenang cover story pada edisi 
kali ini, memancing udang galah 

tidak kalah sensasinya jika dibandingkan 
dengan memancing ikan. Namun, pastinya 
kita harus mempelajari terlebih dulu 
target yang kita buru.

Sudah pasti jika dibandingkan dengan 
ukurannya, udang galah memiliki perawa-
kan lebih besar dibanding udang biasa. 
Udang galah juga biasa beraktifitas di 
perairan dangkal. Udang Galah meru-
pakan salah satu hewan omnivora atau 
pemakan segala, semua yang dijumpainya 
bisa menjadi santapannya. 

Jika hook up berlaku pada saat kita 
memancing ikan, maka pada saat 
memancing udang, hook up tidak lagi 
diperlukan. Bahkan kita harus berhati-hati 
saat mendaratkannya. Jika para mania 
yang terbiasa terkejut dengan pertanda 
ikan memakan umpan, maka para mania 
perlu meredam rasa terkejut itu karena 
sentakan yang kasar dapat merobek mulut 
udang dan melepaskannya kembali.

Getaran halus dan sesekali lengkungan 
joran akan menjadi pertanda Udang 
memakan umpan para mania. Ujung joran 
juga akan terlihat perlahan turun-naik 
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layaknya terseret arus. Tapi para mania 
juga harus bisa membedakan mana gera-
kan yang desebabkan oleh tarikan Udang 
atau terbawa arus. Jika terbawa arus 
biasanya frekuensi gerakannya tetap ada 
pada titik yang sama, namun jika berge-
rak karena dimakan udang frekuensinya 
tidak beraturan. 

Udang Galah akan menarik umpan seca-
ra kasar lalu si Udang akan berlari. Jangan 
sampai menyentak joran, para mania 
cukup tarik tarik perlahan-lahan dan hati-
hati. Biasanya udang akan mencengkram 
bagian dasar air dengan kakinya, ini akan 
membuat joran seperti menarik sesuatu 
yang tertancap pada dasar air seperti 
tumbuhan air atau sampah didasar sungai. 
Untuk menyiasati hal ini anda harus tetap 
menarik udang hingga cengkramannya 
terlepas dan barulah perlawanan udang 
akan terasa. 

Mancing Udang Galah paling asik 
jika memakai piranti yang kecil atau 
sering disebut UL. Para mania bisa 
menggunakan reel spinning 500 sampai 
850 dengan senar berdiameter kecil 
dibawah 0.15 mm dan dipadukan 
dengan joran yang berkekuatan 1-6lbs. 
Sensasi ikan besar sudah bisa para 

mania rasakan menggunakan piranti 
ini.

Saat udang melakukan perlawanannya, 
tidak perlu dipaksa. Lakukan tarik-ulur 
seperti para mania sedang melawan ikan 
berukuran besar sekaligus menikmati 
sensasi fight-nya. 

Para mania mau coba?.lred mm

Foto udang galah yang didapat dari hasil 
memancing.
INTERNET
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JORAN MAGURO PACIFIC (Rp. 759.000)

REEL TEAM KAMIKAZE VENENO 4000 (Rp 1.500.000)

YOZURI 3D INSHORE POPPER (F) (Rp. 120.000)
Salah satu produsen umpan pancing ternama Yozuri memperkenalkan produk popper yang 
khusus dijadikan umpan saat mancing casting baik didanau maupun rawa-rawa. 

Model Size Colour

3D Inshore Popper 70 MM GHIW, C4, HMT, GHCS, C5, HGSH

Team Kamikaze mengeluarkan produk barunya berupa reel ultra light yang terdiri dari bebe-
rapa spesifikasi diantaranya : Rigid metal body with metal rotor, spesial gear drive, mechanism 
for Ultra Light handle rotation and super smooth feeling, dual propulsion anti twist, line 
roller, Direct drive machined alumunium handle, double anodized machined alumunium spool.

Model Length ( cm ) Guide Pe Max Drag
PAC-J562S 170 6 3 – 5 8 Kg

Model Bearing Gear Ratio Line Capacity (PE)
Veneno 4000 11+1 5,2 : 1 0.285(3.0#) 200M, 0.310(3.5#) 168 M, 0.330(4.0#) 144M

Joran sambung dua keluaran Maguro memiliki spesifikasi diantaranya : 2 Section (bottom join), Split 
Grip, High Carbon Composite, Fuji Guides, Fuji Reel Seat.

EXORI RAINBOW 1000 (Rp. 600.000)
EXORI kembali mengeluarkan reel terbaru ukuran 1000, kali ini 
EXORI hadir dengan RAINBOW 1000 yang mencoba melawan arus 
dengan menghadirkan reel Full Color dan metal body membuat 
reel ini dapat diandalkan dalam strike, dibekali Gear Ratio 4.9:1 
dan memiliki 15+1 bearing membuat reel ini semakin mendekati 
kata sempurna. 
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SHIMANO LINE CUTTER CT 541P (Rp. 350.000)

TEAM KAMIKAZE FIGHTING GIMBAL SET (Rp 1.800.000)

Kegunaan alat ini untuk membuka split ring serta untuk memo-
tong benang. Alat ini terbuat dari bahan stainless steel.

REEL MAGURO EXTREME COMPE (Rp. 395.000 - Rp. 445.800)
Maguro memperkenalkan produk barunya berupa Reel Maguro Extreme Compe yang terdiri 
dari beberapa spesifikasi diantaranya : Triangle Shaped High Rigid Rotor, Super Drag 
System – Intensive Drag Power, Aluminum Power Handle with Hard Plastic Handle Knob, 
Precision Machine Cut Brass Pinion Gear, Rotor Equalizing System for Perfect Balance, 
Interchangeable Left / Right Handle, Stainless Steel Main Shaft, Super Strong & Durable 
One Way Ball Bearing,Multi-Ball Bearings Construction for Smoother Cast & Retrival.

Model Colour
CT 541P Blue, Black

Model Gear Ratio Ball Bearing Line Capacity
3000 4.9 : 1 9 0.18/370, 0.20/300, 0.25/170
4000 4.9 : 1 9 0.20/400, 0.25/210, 0.30/190
5000 5.5 : 1 9 0.30/270, 0.35/200, 0.40/150
6000 5.5 : 1 9 0.35/220, 0.40/160, 0.45/120
7000 5.5 : 1 9 0.35/270, 0.40/220, 0.45/150
8000 5.5 : 1 9 0.35/360, 0.40/260, 0.45/200

Kuat terbuat dari carbon fiber, gimbal bisa dilepas, sabuk sangat nyaman dipakai, 
ringan hanya 300 gr. 

Model Size
Fighting Gimbal Set S Lingkar Pinggang 85cm - 100cm
 M Lingkar Pinggang 100cm - 110cm
 L Lingkar Pinggang 110cm - 120cm
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TERKUAKNYA SPOT BARU
DI MUARA BLACAN
Bekasi - Jawa Barat

Untuk pemancing yang sudah malang 
melintang dalam kegiatan man-
cing, khususnya baramundi selalu 

mencari lokasi-lokasi yang belum terkuak, 
terutama potensi alam yang sangat banyak 
di sepanjang pantai utara Jawa, salah satu 
lokasi yang saat ini sudah sering terdengar 
adalah spot Muara Blacan, Pantai Harapan 
Jaya, Kecamatan Muara Gembong Bekasi, 
Jawa Barat.

Saat Saya mengunjungi lokasi yang 
masih terjaga, dengan hamparan pohon 
bakau dan aliran air pasang surut terus 
bergerak sepanjang tahun yang dijelaskan 
oleh tukang perahu dan pemandu mancing 
disana, sangat jelas terlihat kondisi air yang 
memungkinkan ikan-ikan berkembang biak 
diantara sela-sela akar pohon bakau yang 
tersebar luas di jernihnya air laut dan air 
payau bertemu.

Salah satu komunitas mancing yang men-
gajak Saya untuk mengunjungi lokasi yang 
sangat cantik buat para pemancing Bara-
mundi ini adalah Lates Calcariver Fishing 
Community, satu komunitas mancing yang 
ternyata sudah mempunyai ijin untuk 
melakukan usaha pemancingan disana, 
sangat kaget juga Saya mendengar dan 
melihat surat ijin usaha yang dikeluarkan 
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oleh kepala desa setempat, inilah contoh  
yang harus dilakukan oleh para penghobi 
mancing maupun komunitas mancing di 
seluruh Indonesia.

Adalah Bang Kadar, salah satu warga yang 
mengelola usaha pancing Lates Calcariver 
Fishing Community di Muara Blacan, Bang 
Kadar juga dengan senang hati mengantar 
para pemancing dengan tujuan “ranggon” 
atau Bagan di Muara yang sudah di buat 
rumpon untuk tempat bermain dan berkem-
bang biak ikan Baramundi atau “kakap 
putih”  

Dengan program pembuatan rumpon dan 
ranggon di Muara Blacan, mulai terkuaklah 
potensi alam untuk usaha mancing masya-
rakat setempat, namun dengan kaidah yang 
benar dan berkelanjutan, dan dukungan 
dari para pemancing dari berbagai komu-
nitas mancing. Kegiatan yang tidak kalah 
penting dalam mengembangkan potensi 
alam Muara Blacan, Lates Calcariver Fishing 
Comunity juga melakukan bakti sosial 
untuk anak yatim dan orang tua (jompo) 
yang perlu disantuni sebagai ungkapan 
rasa terima kasih dan dukungan kegiatan 
mancing di Muara Blacan yang semakin hari 
semakin berkembang. 

Bakti sosial yang dilakukan antara lain 

adalah pembagian 80 paket sembako untuk 
masyarakat setempat dan uang  tunai untuk 
77 janda dan anak yatim, pengajian musho-
la setempat, penjaga tambak, dan tukang 
perahu di sana, Lates Calciver Fishing 
Community, juga akan terus menjaga lokasi 
Muara Blacan dari serbuan tangan tangan 
jahil yang tidak bertanggung jawab dengan 
melakukan penangkapan ikan menggunakan 
alat yang dilarang oleh pemerintah, seperti 
stroom, racun dan bom Ikan.

Tindakan preventif yang sudah dijalan-
kan untuk mengurangi penangkapan ikan 
dengan alat tangkap ilegal adalah dengan 
memberikan penyuluhan serta mengajak 
masyarakat setempat ikut aktif melakukan 
usaha mancing dengan membuat rum-
pon, maupun mengajak mereka menjadi 
pemandu mancing baramundi, menyediakan 
umpan, dan pelayanan atau service peman-
cing yang menyewa ranggon dan perahu.

Usaha wisata mancing maupun usaha 
bahari yang lain akan terus berkelanju-
tan ketikan para pemancing, masyarakat 
setempat, nelayan, dan aparat pemerin-
tahan bisa melakukan sinergi yang solid 
untuk mengembangkan usaha dan hobby 
di Muara Blacan yang mulai terkuak.
lirwan riduan
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MAHASISWA YANG SIBUK
NGETRIP MANCING
Edwin Suwantono

Jika biasanya mahasiswa sibuk dengan 
jadwal kuliah dan tugas ataupun aktif 
di organisasi, berbeda yang dilakukan  

oleh salah satu pemancing asal Kalimantan 
ini. Sejak kecil memang sudah senang 
dengan dunia air, terlebih jika berada 
dekat dengan ikan. Ingin tahu siapa dia? 
bagaimana aktivitas dan apa yang mem-
buatnya terjun ke dalam dunia mancing ? 
Yuk simak obrolan singkat bersama redaksi 
mancingmania.com.

Lahir dan dibesarkan di kota Pontianak 
sejak 18 September 1993 yang sebagian 
banyak dikelilngi perairan, jelas sudah tak 
heran lagi dengan kegiatan memancing. 
Walaupun sejak kecil memang suka dengan 
kegiatan air, namun di tahun 2011 barulah 
mulai membranikan diri dan segera mera-
sakan sendiri sensasi strike. 

Sebagaimana pemula di dunia mancing, 
Edwin Suwantono atau yang biasa disapa 
Edwin memulai dengan teknik dasaran. 
Masih teringat jelas diingatannya orang 
yang pertama kali mengajarkan mancing 
yaitu sang kakak. Edwin pun menceritakan 
pengalaman pertamanya kepada redaksi “ 
sewaktu itu saya masih bisa mancing ikan-
ikan biasa, salah satunya lele dan gabus. 
Saat pertama kali strike sensasinya biasa, 
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Foto Om Edwin dengan ikan bass hasil 
tangkapannya.
EDWIN

namun ketika teknik casting mulai diperke-
nalkan, barulah semakin menjadi-jadi.

Pada awalnya saat sedang di Jakarta, 
Saya membeli lure Zerek untuk mancing 
casting. Ketika pertama kali mencoba, 
sensasi casting cukup menyenangkan, 
karena Saya bisa memainkan reel dan lure 
yang Saya gunakan. Piranti pancing pun 
harus disesuaikan, mulai dari jenis umpan,  
tipe tipe rod dan reel. Serta menariknya 
mempelajari cara mengikat leader dan PE.

 Memancing itu penuh dengan tantangan 
yang memacu adrenalin. Tantangan dari 
kemampuan melempar, tantangan dari 
membaca sifat ikan dan terutama ketika 
di alam. Hal lainya saat menarik ikan 
tapah monster. Kita sedang fight dengan 
sekuat tenaga, tapi ikannya masih belum 
bergerak, seperti sedang mangangkat batu 
besar” cerita Edwin kepada redaksi. 

Tak ingin nyaman di spot freshwater, 
bahkan Edwin pun sempat mencoba 
peruntungannya ke laut. Salah satunya 
saat berhasil strike barracuda 12 kg. 
Baginya memancing di spot freshwater  
memerlukan akurasi karena posisi ikan 
seperti toman itu biasanya di tepian 
sungai, terkadang di bawah pohon atau 
celah lubang tanah. 

Di akhir obrolan, Edwin sempat mence-
ritakan sedikit aktivitas selain mancing. 
Selain bisa berharap lulus dan menyele-
saikan gelar sarjana, beliau juga ingin 
membuka toko alat pancing sendiri dan 
basecamp bagi pemancing yang berada 
di luar kota atau daerah yang ingin trip 
mancing di Kalimantan.lbima
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FOCUS GROUP DISCUSSION
RECREATIONAL FISHING
Jakarta

Bulan September 2017, Bertempat 
di Hotel Mercure Hayam Muruk, 
Jakarta, Kementerian Pariwisata 

melaksanakan Focus Group Discussion 
(FGD), yang dihadiri oleh Sekertaris 
Kabinet, Kemenko Maritim, Kemeterian 
Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemen-
terian Olah Raga, Mancing Mania, 
Gabungan Pengusaha Wisata Bahari 
(Gahawisri), dan Federasi Olah Raga 
Mancing Seluruh Indonesia (FORMASI).

Kegiatan Forum Diskusi tentang 
pariwisata mancing ini juga dihadiri 
oleh, pemerintah daerah, TNI Angkatan 
Laut dan Lembaga Swadaya Masya-
rakat, membahas tentang pariwisata 
mancing di Indonesia untuk menjawab 
permintaan masyarakat Internasional 
penghobi mancing yang akan datang 
ke Indonesia, kedatangan wisatawan 
mancing yang sangat banyak ini telah 
diinformasikan oleh Kementerian Luar 
Negeri, informasi  Kementerian Luar 
Negeri tentang banyaknya jumlah wisa-
tawan yang ingin masuk atau datang ke 
Indonesia disampaikan ketua Perce-
patan Pembangunan Indonesia, Bapak 
Indroyono, yang mengatakan “topik 
kita menjelang kedatangan wisatawan 
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mancing ke Indonesia adalah bagaimana 
kesiapan Indonesia menerima mereka, 
lokasi atau destinasi, berapa besaran 
biaya yang dikeluarkan, regulasi atau 
kelembagaan yang sudah berafialiasi 
dengan Internasional, dan bagaimana 
mekanismenya” katanya dalam FGD.

Pak Indroyono juga sangat antusias 
dengan kegiatan Turnament mancing, 
baik skala nasional maupun Inter-
nasional, Kegiatan turnament atau 
lomba mancing Internasional juga bisa 
memepercepat kunjungan wisatawan 
asing ke Indonesia, tetapi harus tetap 
mengacu kepada aturan atau Undang-
undang yang kita miliki, baik Permen 
atar Perpres, dan Kegiatatan Interna-
sional harus dilakukan oleh Pusat atau 
bekerjasama dengan pusat, karena 
kegiatan Internasioanala berhubungan 
langsung antara Negara kita dan negara 
lain, ungkapnya lagi 

Sementara itu Bapak Aji Sularso 
mantan dirjen Kementerian Kelautan, 
menambahkan “diperlukan Peraturan 
Menteri untuk menunjang kegiatan ini, 
dan mekanismenya bisa menggandeng 
Induk Organisasi Mancing yang sudah 
ada, untuk melaksanakan percepatan 

kedatangan wisatawan mancing ini 
ke Indonesia, dan segera membentuk 
kelembagaan untuk menjalankan regu-
lasi yang secepatnya dibuat” katanya 

Sementara itu dari perwakilan 
TNI angkatan Laut, menambahkan 
“diharapkan menggandeng Dinas Hidro 
Oceanografi TNI Angkatan laut dalam 
memetakan lokasi mancing atau des-
tinasi mancing, karena banyak lokasi 
yang dilarang untuk kegiatan bahari, 
karena terdapat benda berbahaya, dan 
belum semunya di petakan” ungkap 
perwakilan TNI AL .

Focus Group Discussion ini akhirnya 
bisa menjawab, bagaimana menge-
lola kegiatan wisata mancing atau 
Recreational Fishing yang terukur dan 
terarah, di Indonesia, serta permintaan 
wisatawan mancing yang akan datang 
ke Indonesia bisa terealisasi, dan 
bagaimana ijin atau lisensi kegiatan 
wisata mancing bagi wisatawan lokal 
dan asing yang ramah lingkungan bisa 
terwujud, sekaligus menjawab pening-
katan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) dari sektor pariwisata mancing 
semakin meningkat.lirwan riduan

Terlihat suasana serius saat acara forum diskusi 
berlangsung.
IRWAN
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TOMAN FISHING TOURNAMENT
BUKAN MANCING BIASA
Sumatra Selatan

Apa yang ada dibenak para mania 
jika mendengar ikan toman ?? 
pastinya bentuk warna yang unik 

serta agresifnya saat strike. Predator 
air tawar ini sekeluarga dengan ikan 
gabus. Dalam dunia pemancingan, ada 
juga yang menyebutnya snakehead. 
Untuk menemukanya, para mania cukup 
menjumpai kawasan yang memiliki 
banyak aliran sungai dan rawa-rawa. 

Nah, salah satu komunitas mancing 
ASFC (Angler Sumsel Fishing Club) baru  
saja menggelar Toman Fishing Tourna-
ment. Bukan sekedar mancing biasa, 
menurut Ketua umum ASFC Sumsel 
Irawan ZN mengatakan “Ini dalam 
rangka ulang tahun atau anniversary ASFC 
yang pertama dilaksanakan di kawasan 
Musi banyuasin’’, ungkapnya.

Pada tournament ini, dihadiri 471 
peserta dari berbagai komunitas, 
diantarannya  Manila, ASL, MMP, SKFC, 
Kompas, Oifc, SSFC, JFC , MBCC, Team 
beast, Trafic dan Sriwijaya Fishing 
Caster. Tak hanya sekitar kawasan di 
Sumsel, namun komunitas Lampung 
juga turut hadir meraimakan. Untuk 
pertama kalinya, panitia memberikan 
kedua pilihan teknik mancing yaitu 
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Pemberian hadiah kepada pemenang juara 
pertama.
ASFC

casting dan dasaran, para peserta bisa 
memilih kedua jenis itu sesuai dengan 
keahlian masing-masing.

Sebelum dimulainya mancing, event 
in diawali dengan sambutan dari Camat 
Batang Hari Leko Nwardi Endang dan 
dihadiri kepala desa Pinggap Amrul-
lah, ketua umum ASFC Sumsel Irawan 
ZN, ketua ASFC region Musi Banyuasin 
Rudianto, dan ketua pembina Toman 
Fishing Tournament Ir. Akmal Edi.

Selain jenis lomba yang dihadirkan, 
hal unik yang terjadi yaitu sebagian 
peserta dan panitia, menginap di lokasi 
dengan membuat tenda camping. Hal 
ini disebabkan karena lomba dimulai 
pagi hari dan para peserta juga men-
dapat fasilitas bus bagi yang berangkat 
dari Palembang serta subsidi BBM 
100 ribu bagi yang mengendarai roda 
empat. 

Sekitar pukul 8 pagi mancing sesi 
pertama di gelar dengan 2 lokasi yang 
berbeda yaitu di Danau Panjang dan 
Danau Bayas. Mancing casting diikuti 
189 peserta, sedangkan dasaran 233 
peserta. Tidak ada syarat khusus, hanya 
semua pemancing tidak diperbolehkan 
menggunakan umpan hidup. Hanya 

kategori toman terpanjang yang bisa 
membawa sejumlah hadiah dan trofi. 

Menurut om Abdi yang sempat berha-
sil di hubungi menceritakan “Selama 
memancing, banyak hal-hal menarik 
terjadi, pada saat mancing dasaran 
banyak yang bertukar umpan sesama 
peserta. Sebagian menggunakan daging 
ayam dan belut. Salah satu peserta 
mancing bahkan ada yang membawa 
ayam hidup dan langsung memotong di 
tempat. Suasana yang cukup panas pun 
juga membuat peserta membuka baju 
mereka dan gelak tawa pun terjadi.

Om Abdi menambahkan selain tema 
besar toman, kita juga memberikan 
bonus jika ada yang berhasil mendapat-
kan gabus. Pada saat sesi makan siang, 
kami manfaatkan dengan pembagian 
doorprize, kemudian di lanjutkan ke 
sesi terahkir mancing serta pengu-
muman para pemenang. Saya juga 
berterima kasih kepada semua pihak 
sehingga acara ini berjalan dengan baik 
dan semoga ASFC bisa maju dikanca 
nasional maupun internasional, ASFC 
yessss…” ungkap cerita Om Abdi kepada 
redaksi.lbima
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WIJA ADNYA FISHING
TOURNAMENT 2017
Kab. Badung - Bali

Sebagai generasi muda, tentunnya 
banyak hal positif yang bisa dilaku-
kan. Berbagai ide-ide kreatif akan 

bermunculan dan biasanya di tuangkan 
dalam komunitas, kelompok, maupun 
oragnisasi. Salah satunya yang dilakukan 
oleh ST. Wija Adnya yaitu organisasi 
kepemudaan yang ada di lingkungan 
banjar Pekandelan Legian tengah, Kuta , 
Kab.Badung, Bali. ST. Wija Adnya sudah 
berdiri sejak dari 1964, tepatnya pada 20 
Desember 

Berbeda dengan biasanya, jika surf 
fishing atau mancing pasiran sering 
diadakan di pulau jawa, justru kali ini 
diadakan pulau dewata dengan mengge-
lar event Wija Adnya Fishing Tournament 
2017 di Pantai Padma Legian. Menurut 
salah satu panitia menuturkan “Ini meru-
pakan event mancing pertama yang dia-
dakan di wilayah Legian, terlebih banyak 
objek wisata yangg memiliki kekayaan 
laut luar biasa” ungkap Chandra kepada 
redaksi. 

Selain mendapatkan dukungan oleh be-
berapa organisasi kepemudaan, nyatanya 
juga mendapat support dari pemerintah 
setempat. Salah satunya akan dimasukan 
dalam event tahunan. Chandra menam-
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bahkan, hal ini bertujuan sebagai wadah 
bagi para pemancing lokal atau luar yang 
kerap singgah di kawasan Legian. 

Tepat pukul  07.30 pagi, acara pun 
dimulai dengan pembukaan oleh peme-
rintah setempat dengan pemukulan gong 
dan pembunyian sirine. Para peserta 
yang sudah berkumpul, terlebih dahulu 
melakukan registrasi serta plus menda-
patkan snack dan kaos dari panitia. Serta 
yang tak boleh dilewatkan pengambi-
lan nomor peserta untuk memperoleh 
doorprize. 

Didukung kondisi dan angin yang cukup 
menguntungkan, mulailah para peman-
cing menunjukan keahlianya. Sama 
seperti mancing pasiran biasanya, para 
pemancing pun terlihat menggunakan 
ukuran joran sekitar 350-450 cm dan 
timah sekitar 10-400 gram. Suasana pun 
tidak sekedar berkompetisi saja, namun 
juga terlihat seperti rekreasi dengan 
kehadiran teman-teman dan keluarga 
yang datang. 

Ketika 10 menit waktu berjalan, 
tiba-tiba salah satu peserta berhasil 
strike pertama dengan ikan pari seberat 
1,85 kg. Hal ini pun membuat perhatian 
para peserta lain dan para panitia. 
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Segera para peserta kembali menarik dan 
melemparkanya kembali walaupun saat 
itu terik matahari cukup menyengat. Di 
samping asik memancing, terpampang  
beberapa stand. 

 Bukan sekedar berdiri diatas tepian 
pantai, namun setiap booth yang ada 

Daftar Juara

Jekpot pertama
I Wayan Gara ( legian kelod)
Jekpot terberat
I wayan dana (Pogot team kuta)
Juara umum
1  I Wayan Dana (Pogot team,kuta)
2. I Wayan Diatmika
3. I Made Sukada
Juara harapan
1. I Made widarta 
2. A.A Ngurah Gunadi
3. A.A Kt Rai

berisi berbagai hasil kreativitas para 
pemuda Bali, salah satunya distro dan 
kuliner. Jadi para peserta yang membawa 
sanak keluarga bisa membeli ataupun 
mencicipi berbagai olahan kuliner. 
Menurut data panitia yang diperoleh, ada  
sekitar 40 peserta yang ikut meramaikan 
event Wija Adnya Fishing Tournament 
2017.

Di akhir obrolan, Candra menuturkan 
“kami berharap acara ini sebagai ajang 
kompetensi bagi para pemancing dan men-
gembangkan destinasi pariwisata di wilayah 
legian, terlebih potensi ikan yang kaya 
sekali” kata Candra kepada redaksi.ljhony

Foto bersama para peserta pemenang 
turnament kali ini.
PANITIA
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KOLOM MEDIA PANCING

APA MANFAAT BALANCE
TACKLE PADA PIRANTI UL 
Piranti ultra light baik joran 

maupun senar akan sangat rawan 
putus atau joran patah, karena 

lbs nya yang kecil sehingga jika power 
kita terlalu over tanpa diimbangi 
setting drag dan balance tackle kita 
akan mengalami banyak masalah, entah 
sebentar -sebentar harus ikat leader 
atau kemungkinan terburuk joran patah 
yang pasti bikin sakit kepala jika kita 
harus kehilangan banyak lure yang 
harganya tidak murah.

Joran yang kapasitasnya melebihi 
6lb menurut standard pabrikan joran 
yaitu 2-6 masuk kategori Ultra light 
sedangkan 4-8 lb masuk kategori light, 
akan memiliki daya redam kurang 
maksimal hal ini sangat diperlukan bagi 
penggunaan senar-senar ukuran kecil 
(dibawah 6 lb) karena daya elongasi 
leader sendiri akan sangat minim bisa 
dimaksimalkan sebelum senar pe men-
galami putus bahkan jika kita mancing 
di spot-spot yang rawan sekali gesekan 

tentunya kita harus menggunakan 
leader hingga 2 kali lipat kekuatan PE, 
sehingga semua akan bertumpu pada 
kemampuan daya redam joran itu sen-
diri untuk menghandle setiap hentakan.

Joran dengan kapasitas over diatas 
6lb juga akan rawan sekali putus saat 
cast karena loading joran akan berbalik 
sangat cepat hingga beresiko terjadi 
hentakan pada senar PE. Selain itu 
joran yang terlalu over juga tidak akan 
bisa maksimal untuk long cast dengan 
ukuran lure dibawah 7 gr.

Begitu juga sebaliknya jika lbs joran 
dibawah kapasitas lbs senar sudah pasti 
akan bermasalah. Kesimpulan dengan 
setting drag banyak sekali hal hal yang 
kita bisa dapatkan antara lain kita bisa 
memaksimalkan kemampuan piranti, 
kita bisa memperoleh piranti yang 
sesuai dengan kemampuan dan karakter 
kita, kita bisa mendapatkan piranti 
yang balance dll.lmediapancing.com

Foto saat pemancing menggunakan piranti joran 
untuk UL.
MEDIA PANCING

http://www.mediapancing.com
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NASEHAT SURVIVAL ANGLER
ASAL KOTA BREBES

Salam strike para mania. Berkun-
jung ke Kota Brebes-Jawa Tengah, 
kali ini kontributor MM berhasil 

mewawancarai seorang Angler kawakan 
asal kota yang terkenal dengan hasil 
bawang dan telur asinnya bernama 
Agung Andhianto. Pria berperawakan 
tegap dan berjenggot tipis ini merupa-
kan angler yang dikenal  dengan nama 
panggilan Kakang Prabu khususnya di 
dunia mancing kota Tegal dan Brebes.

Terlahir di Kota Brebes, Jawa Tengah 
27 Desember 1982, Kakang Prabu sudah 
mencintai kegiatan memancing sejak 
berusia 5 tahun di kota kelahirannya 
Brebes. Ikan pertama yang dipancingnya 
adalah spesies ikan Betok yang pada 
kala itu hingga sekarang cukup ramai 
dan gampang ditemukan. Kakang Prabu 
kecil selalu menghabiskan hari-harinya 
memancing bersama teman-teman 
kecilnya dan membawa pulang hasil 
tangkapan ke rumah untuk selanjutnya 
dimasak dan dimakan bersama-sama.

Menginjak usia remaja, ketertarikan 
Kakang Prabu akan memancing sema-
kin menggila. Ia pun mulai bergabung 
dengan beberapa komunitas mancing di 
kota Tegal dan Brebes untuk menimba 
ilmu seputar dunia mancing. Hingga 
pada akhirnya ia memutuskan untuk 
belajar teknik casting dengan menggu-
nakan artificial lure (umpan buatan).

Teknik casting memiliki tempat khusus 
dihatinya. “Seni memancing casting 
tentunya menghadirkan sensasi tersen-
diri dimana kita bisa dengan sukses 
menaklukkan perlawanan ikan dengan 
cara menipunya menggunakan artificial 
lure”. Ungkap Kakang Prabu kepada 
kontributor MM.

Low profile dan supel dalam bergaul 
membuat Kakang Prabu dipercaya 
sebuah komunitas mancing di kota Tegal 
dan Brebes untuk menduduki jabatan 
sebagai Humas. Selain 2 karakter diatas, 
di kalangan pemancing Tegal dan Brebes 
Kakang Prabu dinilai sebagai tipikal 
pemancing yang suka tantangan dan 
petualangan. Segala hal berbau wild 
fishing dengan target ikan baik saltwa-
ter dan freshwater pernah ia lakoni di 
beberapa daerah sehingga iapun dijuluki 
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“Survival Angler” oleh rekan-rekan 
sesama pemancing.

Terbukti ia pernah menorehkan 
catatan perolehan berbagai jenis ikan 
seperti Gabus, Payus, Mangrove Jack, 
Mahseer dan banyak spesies lainnya 
yang tidak bisa ia ingat satu persatu. 
Namun, perolehan ikan Jenaha seberat 
5,7 kg di spot Surodadi 19 maret 2017 
kemarin dianggapnya sebagai “best 
strike” yang pernah ia rasakan dalam 
karir memancingnya. Ke depannya, 
Kakang Prabu masih menargetkan ikan 
Hampala dan Toman untuk menambah 
rekor jam terbang mancingnya.

Di akhir wawancara, Kakang Prabu 
memberikan sedikit saran dan nasehat 
kepada paramania diantaranya :
1. Prioritaskan pekerjaan dan keluarga 

dibanding hobi mancing.
2. Jalin silaturahmi dan menjaga sikap 

kepada sesama pemancing.
3. Jadikanlah rasa penasaran sebagai 

motivasi.
4. Buang jauh rasa minder karena tidak 

memakai tackle yang mahal seperti 
pemancing-pemancing lainnya karena 
semua tackle sama dimata ikan.

5. Jangan pernah membandingkan hasil 

tangkapan dengan pemancing lain, 
tapi bangga dan bersyukurlah dengan 
hasil kita sendiri.
Nah paramania, bagi paramania yang 

ingin berkenalan dengan Kakang Prabu 
baik sekedar ngobrol seputar mancing 
dan pengalamnnya bisa menghubungi 
beliau di nomor HP. 0857-4206-4427 
(call/WA/SMS) atau bisa klik lansung link 
facebooknya.lred mm 

https://m.facebook.com/profile.php?id=100010528813548&ref=content_filter
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Berawal dari menyalurkan hobi 
memancing, Agus Sustedi 
akhirnya membuat alat perakit 

joran custom. Ide ini dari keseringan 
membeli joran, dan sering mengalami 
patah serta dari pengalaman kesuli-
tan mencari tukang reparasi joran. 
Munculah ide untuk bisa memperbaiki 
sendiri.

Ayah dua anak yang tinggal di Jalan 
Wonokitri Besar no 30, Kelurahan 
Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Sura-
baya, Jawa Timur ini awalnya bingung 
saat mau memperbaiki pancingnya 
yang patah.  Alhasil, berkat keuletan, 
kesabaran dan keterampilannya, Danan 
Joyo justru membuat alat perangkai 
pancing custom.

Tak berbeda jauh antara membeli di 
toko dan merangkai pancing custom. 
Menurut hitungan Danan Joyo, mem-
beli pancing kualitas sedang buatan 
pabrik seharga Rp. 400 ribu hanya 

MENENGOK SOSOK PEMBUAT ALAT 
PERANGKAI JORAN CUSTOM

mendapatkan kemampuan tarik ikan di 
bawah 10 kilogram.

‘‘Sedangkan membuat pancing 
custom harga segitu bisa dapat joran 

kemampuan daya tarik ikan sampai 20 
kilogram,’’ paparnya.lmm
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RAGAM

l Awang: 0815 1461 9512 / 0815 1004 5557
GPS, FF, Dapur, WC.

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

l Bule: 0857 1153 9299/ 0856 9344 0788

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

l Ocim : 0878 8131 4960

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

l Pak To:  0852 5765 9860

l Km Berdikari: Johan 0812 726 5522 

l Belanting Fishing : 0821 4449 3081

l Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

TANJUNG PASIR INFO FAMILY FISHING

PLTU ANCOL

MUARA BARU

BINUANGEUN

PANARUKAN SITU BONDO 

BANDAR LAMPUNG

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK

PAPUA - BIAK

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

Info Klub Mancing

Info Kolam PemancinganPemandu Mancing

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

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

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

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

56975501.

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

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

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

(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang.

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

hidup baru blok III no.82 Pademangan Barat, Jakarta 

Utara telp 0821 1133 3332.

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

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

7819.

1. Pemancingan Lembah Gunung Kujang. Jl. Raya 
Gunung Tua No. 11 KM 8 Cijambe - Subang, Jawa 
Barat, Fax (0260) 742 2851.

2. Pemancingan Lembah Desa. Jl. Imogiri Timur KM 
5, Wirokerten, Bangun Tapan, Bantul, DI Yogyakarta 
Telp (0274) 6884200.

3. Pemancingan Tirta Gadog, Jl. Raya Sukaraja, 
Cipayung Datar, Mega Mendung Bogor, Telp (0251) 
8333333.

4. Pemancingan Ratu Mas Ayu, Jl. Raya Purwakarta 
KM 27, 7 Bojong Koneng Padalarang, Kabupaten 
Bandung Barat, Jawa Barat (022) 6805520.

5. Pemancingan Fishing Valley, Jl. Pemda No. 
107, Pasir Jambu , Sukaraja Bogor, Telp (0251) 
8658722/0877 8080 8222.

6. Pemancingan Lubana Sengkol, Kp. Sengkol Jl. 
Baru HK KM 1.5 Setu Muncul, Tangerang Selatan 
Telp. (021) 33995669/0878 7787 7860.

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

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

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

Info Lomba Mancing
1. Shimano Open House Bali, Ibis Style Denpasar 

Bali, Grand Plumeria Room, Minggu 15 Oktober 
2017, Buka Jam 10.00 - 17.00, Gratis untuk umum, 
Dapatkan diskon menarik 50% untuk produk 
tertentu.

2. Fun Fishing ARP with Starlit, kolam CS 101 joglo, 
Tiket Rp 1.500.000,-/2 joran, Minggu 15 Oktober 
2017, Jam 09.00 -16.00 wib. Hadiah uang tunai, 
piranti pancing, trophy. Info lebih lanjut hubungi 
Ghani 0813 1072 4484,  Dedy 0815 8421 1104.

3. Jak Angler Casting Bareng @ Ekowisata Mangrove 
PIK, Minggu 8 Oktober 2017, Tiket Rp 50.000,-/
peserta (100 peserta) Info lebih lanjut hubungi 
Rere VJ link facebook.

4. Barramundi Fishing Game Pangkah Wetan Ujung 
Pangkah - Gresik, Minggu 22 Oktober 2017. Tiket 
Rp 1.000.000,- (Hanya 70 Team). Hadiah Uang 
pembinaan, Piranti Pancing dan Trophy.  Info lebih 
lanjut hubungi Slamet Sukardi 0812 1747 7466.

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

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 / 
Pin Bbm 54ACD3C9

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


|edisi #273 57

WARTA CLUB

KOMUNITAS MANCING YANG
100 PERSEN NGAPAK
Ngapax’s Angler

Sepertinya tak ada habis-habisnya 
segala ide kreativitas atapun 
keanehan yang ada di dalam dunia 

mancing. Salah satunya nama teknik 
nyobok atau ngocer yang namanya saja 
sudah terasa aneh dan menggelitik. 
Bagaimana jika nama yang unik dijadi-
kan dalam komunitas?? semenarik apa 
komunitasnya dan apa saja kegiatan 
dalam dunia mancing? Yuk simak obro-
lan Ngapax’s Angler bersama mancing-
mania.com.

Nama ngapak sendiri memang tidak 
jauh-jauh dari sebuah logat atau nada 
bicara dalam suatu daerah di pulau 
jawa. Penggunaanya yang memang 
memiliki ciri khas, pastinya membuat 
gelak tawa dan menjadi keistimewaan 
sendiri. Hal inilah yang membuat 
beberapa pemancing asal Purwokerto, 
Cilacap, Kebumen, Banjar negara dan 
jawa timur membetuk komunitas Nga-
pax’s Angler.

Menurut salah anggota komunitas, 
mengatakan “pada awalnya nama 
ini atas ide dari Franceso Toto yang 
sekarang menjadi penasihat, tujuannya 
tidak lain hanya untuk menjalin silahtu-
rahmi, kebetulan semua anggota kami 
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WARTA CLUB

adalah perantau dan hobi mancing, jadi 
melalui wadah ini kami dipersatukan 
dengan tidak menghilangkan identitas 
budaya orang jawa” ungkap Aldanni 
kepada redaksi. 

Diawali dengan trip perdana yaitu 
mancing bagan di Pulau Onrust, ten-
tunnya membawa pengalaman yang 
menyenangkan. Sekitar 22 anggota den-
gan kesibukannya masing-masing hadir 
dan bertemu dalam mancing bersama 
kali ini. Aldanni menambahkan, saat 
seperti ini, kami tidak merasa seperti 
di perantauan, melainkan di kampung 
sendiri karena tetap menggunakan 
logat ngapak. 

“Walaupun kami terbilang masih 
baru di dunia mancing, namun di 
setiap event dan bahkan di waktu 
yang senggang, pasti sempatkan untuk 
memancing. Selain menambah ilmu, 
tapi juga memperluas jaringan den-
gan teman-teman pemancing lain. 
Salah satunya saat mengikuti Bupati 
Cup Tegal dan trip mancing di Pulau 
Dammar. Walaupun tidak sampai meraih 
juara, setidaknya bisa memperkenalkan 
komunitas ngapak dan merasakan spot 
lain” ujar Aldanni. 

Komunitas yang sudah memiliki 
324 anggota ini juga memiliki dua 
basecamp, yaitu ruko Taman Aries dan 
kawasan Petojo. Di akhir obrolan den-
gan redaksi, Aldanni berharap kedepan 
“Komunitas Ngapax’s Angler semakin 
eksis dan bisa mengadakan event atau-
pun trip mancing di luar Pulau Jawa” 
ungkapnya.lbima

Foto anggota Ngapax’s Angler saat meraih juara 
pada event tahunan.
NGAPAX’S ANGLER



|edisi #273 59

http://www.relixfishing.com
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http://www.mancingmania.com
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