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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,

Kami hadir kembali di awal tahun 2018, ditahun ini perekonomian negara Republik Indonesia mengalami perubahan yang cukup 
signifikan selama periode yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, serta pariwisata di Indonesia semakin gencar digalakkan terutama 
pulau-pulau yang belum terjamah tangan manusia, dimana potensi pariwisatanya masih sangat alami. Untuk dunia mancing di 
Indonesia semakin banyak digemari mulai dari mancing laut, kolam, rawa-rawa maupun di danau. Selama tahun 2017 banyak 
komunitas mancing yang mulai menjamur diseluruh Indonesia ini terlihat dari para komunitas mancing yang berdatangan saat 
adanya Indonesia Fishing Tackle Exhibition (IFTE) acara tersebut diikuti oleh brand-brand ternama produk mancing. Pada edisi 
diawal tahun ini kami akan membahas mengenai Kopdar Castinger Palembang, Pojok kampus yang membahas Cara mengukur 
senar PE, liputan khusus mengenai IFTE 2017, dan ada beberapa kisah lainnya...
Silahkan membaca... Selamat Tahun Baru

Redaksi
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FOKUS

EVENT MANCING BERSAMA
IKAN TOMAN DAN GABUS

Dalam mempringati hari jadi-
nya yang kedua, perusahaan 
CV. Selatu Putra bekerja sama 

dengan RMX bold selaku sponsor utama 
dan komunitas mancing BFA (Batulicin 
Fishing Adventure) mengadakan acara 
Mancing Bersama. Hal ini sekaligus seba-
gai ajang silaturahmi para pemancing di 
tanah bumbu khususnya, dan Kalimantan 
Selatan. Selain itu bagian dari kampa-
nye mengenai larangan illegal fishing 
dan melestarikan lingkungan.

Lokasi menjadi perkumpulan para 
pemancing yaitu desa Sardangan 
Kecamatan Kusan Hilir yang merupa-
kan sarang Gabus, toman dan kihung. 
Di Kalimantan sendiri merupakan 
salah satu spot yang paling digemari 
para pemancing freshwater ataupun 
wild fishing. Hal ini terbukti dengan 
banyak para komunitas yang mendaftar 
serta berbagai pihak sponsor. Menurut 
pantauan dari pihak panitia di lapangan, 
sekitar 530 peserta hadir, baik perseo-
rangan, komunitas pemancing lokal, 
maupun dari berbagai  daerah luar 
tanah bumbu seperti dari Banjarmasin, 
Kandangan, Barabai, Martapura, Ban-
jarbaru, Kotabaru dan Plaihari. 

FOKUS

Kalimantan Selatan

Tentu sebelum memainkan piranti 
mancing masing-masing, para peserta 
yang sudah datang sejak pagi berkumpul 
dan melakukan registrasi. Kesempatan 

ini pun dijadikan untuk saling mengenal 
dengan berbagai peserta atau komunitas 
yang datang, tak jarang mengabadikan 
moment dengan kamera. Pihak panitia 
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FOKUS

juga membagikan Makan siang dan 
sebungkus rokok kepada para peserta 
yang datang.

Pada lomba mancing kali ini, ada 2 
kategori lomba yang diadakan yaitu cas-
ting dan mamair. Setiap kategori hanya 
akan dipilih 5 pemenang jika berhasil 
mendapatkan ikan terberat. Mancing 
mamair merupakan teknik mancing 
tradisional dengan menggunakan bambu 
kecil atau yang disebut batang paring 
dengan panjang 6-7 meter. Menggunakan 
kenur ukuran kecil yang diikat di ujung 
bambo dan membentang sepanjang 6 
meter. Umpan yang digunakan yaitu 
kodok yang sudah mati kemudian di 
tancapkan pada kail khusus yang sedikit 
lebih besar.

Setelah tanda dan aba-aba dari 
pantia, lomba pun dimulai. Terhitung 
peserta yang minat dan menyukai 
mancing tradisional mamair sebanyak 
212. Sebab cara mancing mamair cukup 
dikenal di kawasan Kalimantan selatan 
dan tak jarang masih banyak yang meng-
gunakan cara ini. Bahkan teknik ini pun 
pernah digunakan oleh salah satu host 
jejak petualang wild fishing yaitu Joe 
Michael. 

Sepanjang perlombaan berlangsung 
terpantau beberapa peserta mulai 
mendapatkan ikan. Pecinta casting 
tercatat 301 peserta yang memenuhi 
spot yang mampu menampung 1000 
peserta. Hal ini dikarenakan lokasi ini 
tidak ada pungutuan biaya, hanya setiap 
pemancing perlu menjaga lingkungan 
dan tidak menggunakan alat yang bisa 
merusak populasi ikan. Pada kesempa-
tan ini juga, pantia mengajak peserta 
untuk terus mensosialisasikan larangan 
illegal fishing. 

Tepat pukul 14.00 perlombaan pun 
selesai di gelar, para peserta yang 
berhasil memancing diatas jam 1 
siang langsung menimbang ikan diatas 
panggung. Pengumuman para peme-
nang mulai diumumkan serta berbagai 
doorprize. “event mancing kali ini 
merupakan yang paling besar dengan 
jumlah peserta yang ukup banyak, hal 
ini tidak bisa lepas dari berbagai pihak 
sponsor dan komunitas yang hadir. Saya 
mengucapkan terima kasih dan semoga 
kita dipertemukan kembali pada event 
selanjutnya” ujar Syem BFA di akhir 
obrolan dengan redaksi.lbima
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EVENT KOPDAR CASTINGER
BERSAMA FORCASI
Sumatera Selatan

TRIP

Indonesia memang dikenal sebagai 
masyarakat yang menjujung istilah 
“gotong royong” dan juga menjaga tali 

silahturahmi. Dalam kegiatan tertentu sep-
erti hari raya keagamaan ataupun budaya, 
begitu terasa ikatan persaudaraan dalam 
masyarakat. Hal yang sama juga sering di-
lakukan para pemancing dengan memben-
tuk komunitas ataupun sekedar ikut dalam 
event mancing. Selain bisa strike ikan, 
terkadang bisa bertemu sesama pemancing 
merupakan momen yang berharga, terlebih 
dari berbagai daerah. 

Nah, hal inilah yang dirasakan para 
castinger (pecinta mancing casting) ketika 
bertemu dalam Event Kopdar Castinger 
di Lebak Lelang Tanjung Pering Kecama-
tan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, 
Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan 
agenda tahunan yang diprakasai oleh 
FORCASI (Forum Komunikasi Castinger 
Indonesia) dan ini kedua kalinya diadakan 
secara nasional jika sebelumnya diadakan 
di Cipule, Karawang. 

Menurut obrolan dengan redaksi 
melalui sambungan telefon, Ketua Pelak-
sana sekaligus ketua Komunitas Mancing 
Sumatra Selatan (KMMS) yang menjadi 
tuan rumah kopdar castinger mengatakan, 
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TRIP

“pada kopdar tahun lalu Saya dan teman-
teman komunitas yang mengajukan untuk 
menjadi pantia penyelenggara karena di 
Sumatra Selatan banyak sekali spot-spot 
yang potesial” ujar Benk Abdoel.

Selama satu bulan lebih acara Kopdar 
Nasional yang telah dipersiapkan pun telah 
tiba. Segala akomodasi penjemputan dari 
bandara menuju spot utama telah disiap-
kan. Terpantau komunitas yang hadir dan 
ikut serta dari berbagai kawasan Nusanta-
ra, seperti daerah Jabodetabek, Bandung, 
Karawang, Cikarang, Solo, Jawa tengah, 
Riau, Bangka, Palembang dan Lampung. 
Sekitar 700 peserta pun terlihat memadati 
Danau Teluk Seruo. 

Setelah para peserta semua sampai di 
kota yang terkenal dengan jajanan empek-
empek ini segera mereka mencari lokasi 
penginapan. Beberapa komunitas ternyata 
memiliki kedekatan dengan komunitas 
yang ada di kota Palembang sehingga tidak 
sulit rasanya sekedar menumpang beristi-
rahat di basecamp ataupun tempat tinggal 
para pemancing. 

Diawali dengan cuaca yang cerah dan 
suasana pagi matahari, para peserta pun 
berangkat menuju spot. Segala jersey 
komunitas dengan warna-warni menarik 

menghiasi lokasi yang menjadi ajang 
pertemuan komunitas casting se-Indonesia. 
Berfoto bersama dan saling mengenal 
dengan komunitas lainnya membuat event 
ini tak hanya sekedar memperebutkan 
hadiah, namun ada rasa kekeluargaan yang 
muncul . 

Hal ini juga direspon oleh pemerintah 
setempat dalam sambutannya sebelum 
Lomba Kopdar Castinger dimulai yaitu 
Ilyas Panji Alam (Bupati Ogan Ilir) serta 
dari Forcasi dan ketua Pelaksana. Bahkan 

Aksi tebar benih yang dilakukan sebelum lomba 
dimulai.
KMMS
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TRIP

dalam kesempatannya Ilyas berharap event 
ini bisa didakan setidaknya 2 kali dalam 
setahun dan terus diadakan. Selain itu, 
diadakan juga kegiatan tebar benih seba-
nyak 20 ribu ikan patin, nila, dan gurame. 

Setelah aba-aba dimulai, para peserta 
mulai menempati posisi dan segera 
meluncurkan lure. Kawasan Danau Teluk 
pun dibajiri lautan para pemancing teknik 
casting. Untuk semakin menambah kese-
ruan, panitia menyebar 10 ikan jackpot 
(Tapah, Toman). Di sisi lain juga diadakan  
lomba akurasi lempar lure yang nantinnya 
akan mendapatkan piala tetap forcasi dan 
piala tetap panitia. Beragam jutaan rupiah 
dan hadiah menarik telah disiapkan oleh 
panitia kali ini. Target utama yang menjadi 
sasaran kali ini yaitu sang toman dengan 
ikan terpanjang.

Diakui Benk Abdoel, bahwa target ikan 
yang didapat sulit mungkin karena banyak 
lure yang yang ada dalam danau atau 
mungkin karena nasib. Tapi secara keselu-
ruhan, acara ini berjalan dengan sukses, 
Saya berterima kasih kepada semua 
pihak. Semoga rasa persaudaraan sesama 
pemancing terus terjaga dan sampai jumpa 
di Kopdar tahun berikut. Bravo Castinger 
Se-Indonesia.lbima

Daftar Juara

Juara Ketangkasan
1. Trio Serasan Angler Community
2. Trio Komunitas Pemancing Asal Sumsel
3. Komunitas Pemancing Asal Sumsel

Juara casting perorangan
Juara 1 Samanhudi, Komunitas Mancing Mania 
Sumatera Selatan
Juara 2 Andi Jail, Mancing Mania Palembang
Juara 3 Tino, Snake Head Hunter Gabusmania 
Jakarta
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POJOK KAMPUS
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POJOK KAMPUS

Para mania, saat ini banyak beredar 
senar PE di pasaran dengan standar 
pelabelannya yang berbeda dengan 

aktualnya sehingga bisa membuat bingung 
para konsumennya. Lalu bagaimana cara 
agar kita dapat membuktikan label yang 
tersemat pada bungkus senar PE yang 
para mania beli?

1. Penomoran PE
Bagaimana sebenarnya penomoran PE 

yang benar? Di Jepang, ukuran senar PE 
memakai satuan Gou. Senar PE 1 (1 Gou) 
setara dengan 200 denier dan merupakan 
standar yang disepakati oleh asosiasi 
industri memancing di Jepang (JAFTMA). 

Sebenarnya sangat sederhana, misalkan 
reel SW 6000 bisa memuat PE 3 sepanjang 
300m, maka jika mania menggulung PE 3 
yang berstandar ukuran Jepang, pasti PE 
3 bisa muat sepanjang 300m pada reel 
tersebut. Bagaimana jika PE 4? 

Para mania bisa menggunakan rumus ini 
: 3/4 × 300m = 225m.

Apakah PE 1 untuk X3, X4, X8 dan X16 
mempunyai ukuran/volume yang sama 
atau ukurannya berbeda? PE 1 mau X3, 
X4, X8 maupun X16 mempunyai besar/
volume yang sama, yang berbeda hanya 

konstruksinya. Misalkan PE 1  X4 = 4 x 50 
denier = 200 d, sedangkan pada  X8 = 8 x 
25 denier = 200 d.

Bilamana ada 2 senar PE yang tidak 
sama penomorannya, untuk membuktikan 
PE mana yang mempunyai penomoran 
yang sesuai, kita bisa lakukan hal sede-
rhana untuk memuaskan rasa ingin tau 
para mania.
1. Bila anda mempunyai akses timbangan 

2 digit.
2. Potonglah PE sepanjang 5m dan 

timbang.
3. Hasil timbang anda x angka 9 = indikasi 

no PE.
Catatan : 
PE 1 = 200 denier artinya PE 1 mempu-

nyai berat 200 gr untuk panjang 9,000 m. 
Bila kita mengukur 5m PE maka konstanta 
pengali dari berat 5m menjadi No. PE 
adalah 9000 / 200 / 5 = 9

Misalkan hasil timbang suatu senar PE 
sepanjang 5 m = 0.42 gr

Maka 0.42 x 9 = 3.78 (PE 4)
Rasa ingin tahu bisa juga dipraktekkan 

pada PE bekas pakai, karena PE bekas 
pakai sudah hilang coating-nya sehingga 
beratnya lebih akurat. Jadi sebenarnya 
tidak perlu biaya untuk memuaskan rasa 

ingin tahu anda.  Namun perlu diingat, 
tips ini hanya berlaku untuk braided 100% 
PE. 

2. Kekuatan PE
Setelah para mania mendapatkan nomor 

PE dengan penimbangan senar, maka para 
mania bisa memperkirakan berapa kekua-
tan yang dimiliki PE tersebut. Kekuatan 
senar PE 1 berkisar di 15lb.

Jadi anda bisa memperkirakan lebih 
kurang kekuatan dari PE anda setelah 
anda mengukur nomor PE anda. Untuk 
mempermudah, kami sediakan tabel 
yang menampilkan kekuatan berdasarkan 
nomor PE.lmm
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POJOK ETALASE

NO. BRAND SERIES SIZE RANGE LENGTH PRICE RANGE

1 RELIX NUSANTARA CEKING LB: 4-12 200 M, 300 M 80K-120K

2 KAIZEN MUSASHI LB: 20-70 100 M 48.4K

3  TORNADO GT-R LB: 30-120 100 M 63K - 72K 

4 YGK G-SOUL ALL CATEGORY LB: 10-20 100 M 195K - 207K

5 PENN  INTERNATIONAL PREMIUM BRAID  LB: 12-30 300 YD 150K

6 RELIX MUSCLE BRAID LB: 5-10 100 M 69K

 G-TECH TOURNAMENT LB: 40-80  300 M 233K

8 MAGURO SAKURA LB:17-70 100 M 74.5K

9 RELIX PERFECT BRAID LB: 15-30 100 M 105K - 119K

10  MAGURO YAKUZA LB:17-70 100 M 111K 

11 LOGIC BRAIDED LB: 25 100 M 57.5K

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

1

5

9

2

10

3

7

11

8

4

BRAIDED

12

6

NO. BRAND SERIES SIZE  RANGE LENGTH PRICE  RANGE

1 RELIX NUSANTARA GERONG LB: 14--100 300 M 200K - 300K TEAM 

2 SHIMANO SUPER POWER PRO 8 SLICK LB: 10-50 150 Y 242K - 273K 

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

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

5 RELIX EIGHT BRAID LB: 15-80 100 M 65K - 108K 

6 RELIX FANTASTIC EIGHT  LB: 10-65 150 M 85K - 95K

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

8 RELIX HYBRID SINK LB: 10-65 150 M 63K - 70K

9 SHINO  TRYON LB: 14-74 100 M 69K

10 KAMIKAZE MONSTER BRAID LB: 10-80 100 M 71.5K - 84.5K

11 EAM KAMIKAZE XT - LINE LB: 30-80 300/400/500 M 500K - 900K 

12 YGK  ULTRA CAST MAN WX8 PE: 3-10 100/300 M 300K - 350K

BRAIDED

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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COVER STORY

Kawasan Kalimantan memang terke-
nal dengan spot alam-alam liar dan 
berbagai jenis hewan. Tak heran 

jika beberapa masyarakat sejak zaman 
dulu hingga sekarang masih mencari 
makanan dengan berburu. Salah satunya 
yang pernah dirasakan pemancing asal 
Kalimantan Barat, Suwito Wito. Berkat 
hobi mancingya itu, salah satu fotonya 
bersama Hampala terpilih menjadi Cover 
Tabloid Mancing Mania Online. Ingin tahu 
seperti apa pengalamannya saat strike?? 
Yuk simak obrolannya bersama redaksi  
mancingmania.com

Sejak kecil bersama teman-temanya se-
telah pulang sekolah, Mas Suwito sapaan 
akrabnya sering mencari makanan di alam 
liar dengan memancing udang galah. Saat 
itu cukup mudah mencari dan memancing 
puluhan ekor udang galah, bahkan di parit 
sekalipun. Jika air sedang surut, dengan 
teknik Gogon (bahasa khas Kalimantan 
barat) atau menggunakan tangan kosong, 
hewan yang gemar di air tawar ini pun 
cukup mudah didapatkan. 

“Waktu itu selain memakai tangan 
kosong, Saya juga membuat peralatan 
seadanya. Seperti joran dari bahan rotan 
yang telah diraut, sedangkan untuk ring 

SENSASI STRIKE HAMPALA
SUNGAI KAPUAS
Kalimantan Barat
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COVER STORY

menggunakan peniti, mata kail dari kawat 
ban sepeda dan batu pemberatnya dari 
timah accu bekas” ujarnya diawal obrolan 
bersama redaksi. 

Berawal dari kegemarannya akan 
mancing udang galah itu, membuat Mas 
Suwito memperdalam pengetahuannya 
soal memancing. Mengikuti jejak orang-

tuanya, beliau akhirnya pun pindah ke 
kawasan Sungai Kapuas. Disinilah perja-
lanan memancingnya dimulai dan target 
ikan air tawar menjadi kegiatan disaat 
akhir pekan.

Bukannya tidak ingin merasakan 
mancing di laut, namun spot freshwater 
sudah cukup memiliki tantangan tersen-
diri, terlebih ketika menghadapi predator 
seperti toman, blackbass, dan tapah. 
Walaupun hampala memang tidak sebesar 
saat menarik penguasa air tawar, namun 
sensasi strike ikan hampala pastinya hal 
yang ditunggu para pemancing, khususnya 
para castinger.

Memulai perjalanan dari kota Putusi-
bau, Kabupaten Kapuas, Kalimantan barat 
bersama ketiga rekannya yaitu Rusdi 
Harianto, Sendy Irawan Renainsance, 
dan Aji Pancing, tibalah Mas Suwito cs di 
Sungai Sibau dengan menempuh waktu 
3-4 perjalanan. Sesampainya di spot, 
segelas kopi hangat membuka trip kali ini 
sekaligus mengobati rasa lelah selama di 
perjalanan. 

Ketika kondisi fisik sudah siap, segera 
mereka mengeluarkan piranti dan mulai 
mencari spot-spot hampala dan mahser 
berada. Mencari keberadaan hampala 

memang mudah, namun spesies ini mulai 
langka di beberapa daerah. Menurut Mas 
Suwito, Biasannya mereka suka tinggal di 
sungai yang beraliran deras dengan tepian 
dangkal ataupun dekat dengan bebatuan. 

Menggunakan teknik casting, lure 
Senses Kaidoshaad 76 SS pun dicelupkan 
dan benar tidak butuh waktu lama, sang 
hampala pun menyambar. Ikan ini segara 
meliuk-liuk dengan gesit, perlawanan pun 
terjadi. Teriakan strike dari Mas Suwito 
mengawali trip kali ini. Reel Baitcasting 
pun menjerit, hampala tetap berusaha 
kabur, namun degan sabar terus memain-
kan dan akhirnya ikan berukuran 2 kg 
berhasil landed. 

Tak hanya Mas Suwito, rekan-rekan 
yang lain juga merasakan strike hampala. 
Walupun sering strike dengan ikan air 
tawar ini, namun tetap saja memiliki 
kesan tersendiri. “Sebenarnya mancing 
hanya sekedar bertemu dengan teman-te-
man sekaligus menghabiskan waktu di hari 
libur. Tidak ada target ikan apa, namun 
merasakan strike hampala yang begitu lin-
cah, membayar semua rasa lelah selama 
di perjalanan” tutupnya saat dihubungi 
melalui sambungan telefon.lbima
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PEMANCINGAN

SERIUS DAN KECERIAAN DI
IFT BIGGAMES FINAL 2017
Pemancingan CS-101 Joglo - Jakarta Barat

Setelah menggelar beberapa lomba 
dengan rangkaian Four Strike, Game 
Fish dan Big Games. Di pertengahan 

bulan inilah akhirnya masuk tahap final 
IFT sekaligus merayakan hari jadi IFT yang 
ke 14. Tak hanya jutaan rupiah yang bisa 
dibawa para pemenang, namun berbagai 
doorprize piranti mancing pun telah 
disiapkan para panitia. 

Harga tiket Rp. 1.500.000,- per lapak 
dengan 2 joran pun telah penuh diduduki 
para pemancing. Lokasi yang dipilih kali 
ini yaitu kolam pemancingan CS-101 
Joglo, Jakarta Barat. Bagi penggemar 
freshwater sudah tidak asing lagi dengan 
kolam pemancingan yang satu ini. Hal ini 
terbukti dengan sebagian para peserta 
yang sudah datang lebih awal dan penuh-
nya 64 lapak yang disediakan.

Diselimuti nuansa minggu pagi yang 
cerah sekitar pukul 09.00 WIB. Terpantau 
beberapa peserta mulai mendaftarkan diri 
serta menunggu pengundian nomer lapak. 
Peserta pun mendapat souvenir berupa 
kaos dan kalender. Tak lupa, panitia 
juga memberikan snack dan makan 
siang. Segala racikan umpan pun mulai 
dikeluarkan dan penuh serius menunggu 
datangnya sang induk. 
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Aba-aba dari panitia pun terdengar, 
lomba tahap final BIG GAMES IFT dimulai. 
Ada beberapa kategori yang dilombakan, 
diantarannya Juara ikan induk terberat, 
total wilayah terberat dan ikan pita. Hal 
menarik pada tahap final kali ini yaitu 
adanya ikan lagu. Setiap peserta yang 
berhasil strike ikan terberat saat lagu 
mulai dimainkan akan mendapatkan 
hadiah/doorprize.

Panitia menyiapkan 10 piranti mancing 
diantaranya: Joran Maguro Scuilla 165, 

Reel Hinomiya Sonata 3000, Reel Daiwa 
MG S 2500, Joran Maguro X-Trail 165, 
Kacamata Shimano Biomaster, Reel Daiwa 
Crossfire 500, 2 Tackle Box IFT dan 2 
Payung IFT.

Sembari lagu terus didengarkan, para 
peserta yang begitu santai dan juga sigap 
menunggu sambaran ikan mas menerima 
beberapa snack yang diberikan oleh 
team IFT. Sekitar pukul 12.00 siang, para 
peserta pun tetap tidak ingin beranjak 
karena makan siang ikut dibagikan. Berba-
gai tawaran menarik yang diberikan tidak 

Daftar Juara

Induk terberat
1. Dede Ahmad / 5,68 kg
2. Folber Sialagan/ 5,56 Kg
3. Bolang 2/ 5,12 Kg
4. Ersya / 4,94 kg
5. Babon Setu/ 4,78 kg

Induk terbanyak/tercepat 
1. Bolang 

Total Kilo 
1. Semar Mesem/ 23.28  
2. Ersya/ 22.22
3. Em. Aken/ 22.22

lepas dari perayaan 14 tahun perjalanan 
IFT Member. 

Salah satu pemenang juara induk 
terberat yang meraih podium kedua, yaitu 
komunitas jurnalis mancingmania menga-
takan, “Selain senang karena bisa meraih 
juara kedua, Saya juga berterima kasih 
kepada IFT karena adanya event ini juga 
mewadahi keinginan pemancing, kebetu-
lan juga sarana hiburan di akhir pekan” 
ungkap Folber Siallagan kepada redaksi.
lbima
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http://www.duniapancingindonesia.com
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KEHIDUPAN LUAR BIASA
IBU SUSI PUDJIASTUTI
Pengandaran

Terlahir pada tanggal 15 Januari 
1965 di Pangadaran dengan 
nama lengkap Susi Pudjiastuti. 

Ia memiliki Ayah bernama Haji Ahmad 
Karlan serta ibu yang bernama Hajjah 
Suwuh Lasminah yang berasal dari Jawa 
Tengah. Keluarga dari Susi Pudjiastuti 
merupakan adalah saudagar sapi dan 
kerbau, yang membawa ratusan ternak 
dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan 
di Jawa Barat. Kakek buyutnya Haji 
Ireng dikenal sebagai tuan tanah.

Hal yang menarik dari Susi Pudjiastuti 
adalah ia hanya memiliki ijazah SMP. 
Setamat SMP ia sempat melanjutkan 
pendidikan ke SMA. Namun, di kelas II 
SMAN Yogyakarta dia berhenti sekolah 
karena keputusannya untuk terjun 
kedunia bisnis. Seputus sekolah, Susi 
menjual perhiasannya dan mengumpul-
kan modal Rp.750.000 untuk menjadi 
pengepul ikan di Pangandaran pada 
tahun 1983. 

Bisnisnya berkembang hingga pada 
tahun 1996 Susi mendirikan pabrik 
pengolahan ikan PT. ASI Pudjiastuti 
Marine Product dengan produk unggu-
lan berupa lobster yang diberi merek 
‘‘Susi Brand’’. Bisnis pengolahan ikan 
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ini pun meluas dengan pasar hingga ke 
Asia dan Amerika. Karena hal ini, susi 
memerlukan sarana transportasi udara 
yang dapat dengan cepat mengangkut 
produk hasil lautnya dalam keadaan 
masih segar.

Ketika bisnis pengolahan ikannya 
meluas dengan pasar hingga ke Asia 
dan Amerika, Susi memerlukan sarana 
transportasi udara yang dapat dengan 
cepat mengangkut lobster, ikan, dan 
hasil laut lain kepada pembeli dalam 
keadaan masih segar. Didukung suami-
nya, Christian von Strombeck, seorang 
pria Jerman yang lama bekerja sebagai 
mekanik pesawat dan pilot di Indone-
sia, pada 2004 Susi memutuskan mem-
beli sebuah Cessna Caravan seharga Rp. 
20 Miliar menggunakan pinjaman bank.

Melalui PT. ASI Pudjiastuti Aviation 
yang ia dirikan kemudian, satu-satunya 
pesawat yang ia miliki itu ia gunakan 
untuk mengangkut lobster dan ikan 
segar tangkapan nelayan di berbagai 
pantai di Indonesia ke pasar Jakarta 
dan Jepang.

Call sign yang digunakan Cessna itu 
adalah Susi Air. Dua hari setelah gempa 
tektonik dan tsunami Aceh melanda 

Aceh dan pantai barat Sumatera pada 
26 Desember 2004, Cessna Susi adalah 
pesawat pertama yang berhasil menca-
pai lokasi bencana untuk mendistribu-
sikan bantuan kepada para korban yang 
berada di daerah terisolasi. Peristiwa 
itu mengubah arah bisnis Susi.

Susi Pudjiastuti ditunjuk sebagai 
Menteri Kelautan dan Perikanan dalam 
Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf 
Kalla, yang ditetapkan secara resmi 
pada 26 Oktober 2014. Sebelum dilan-
tik, Susi melepas semua posisinya di 
perusahaan penerbangan Susi Air dan 
beberapa posisi lainnya, termasuk Pre-
siden Direktur PT. ASI Pudjiastuti yang 
bergerak di bidang perikanan serta PT. 
ASI Pudjiastuti Aviation yang bergerak 
di bidang penerbangan untuk menghin-
dari konflik kepentingan antara dirinya 
sebagai menteri dan sebagai pemimpin 
bisnis.

Selain itu, alasan lain Susi melepas 
semua jabatannya adalah agar dapat 
bekerja maksimal menjalankan peme-
rintahan, khususnya di bidang kelautan 
dan perikanan.ljoni

Menteri Susi sedang menjadi pembicara pada 
kuliah umum ITB.
INTERNET
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http://www.anekarayapancing.com
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http://www.maguro-fishingproduct.com
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RELIX KNOT
SIMPUL TANGGUH SEGALA TEHNIK MANCING

Relix Nusantara sebagai produsen 
piranti pancing kebanggaan 
anak negeri tidak henti-hentinya 

melakukan inovasi dan gebrakan di dunia 
mancing nusantara. Belum lama ini Relix 
Nusantara secara resmi melakukan uji coba 
test knot sambungan senar leader ke senar 
braided (PE) yang diberi nama Relix Knot.

Adalah Amin Maulani tokoh dibalik 
lahirnya Relix Knot yang sudah melalui uji 
coba di beberapa ajang kompetisi mancing 

seperti WIFT 2017 kemarin.
Relix Knot merupakan riset yang telah 

dikembangkan Amin Maulani beserta 
staff Relix Nusantara demi meramaikan 
dan menamabah wawasan para angler 
nusantara tentang variasi simpul/knot 
selain knot-knot yang banyak digunakan 
oleh para pemancing nusantara.

Relix Knot sangat kuat dan tangguh 
untuk berbagi teknik mancing seperti 
casting, popping, jigging dan lain-lain 

yang pada dasar penggunaannya adalah 
memancing dengan menyambungkan 
senar leader ke senar braided (PE). MM 
kali ini akan berbagi tutorial tentang cara 
menyimpul ala Relix Knot. Bagaimana cara-
cara-caranya, kita simak langsung tutorial-
nya dibawah ini.
1. Buat simpul dengan perbandingan 2 x 1 
sebanyak 6 kali.
2. 1 kali lilitan ke leader 1 kali lilitan ke PE 
+ leader sebanyak 15 sampai 20 kali.
3. Kuncian diatas lilitan 6 kali ke belakang.
4. Potong/gunting sisa PE yang masih 
menjuntai.
Video Youtube:

http://www.youtube.com/embed/K-Xullf8XEM
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UMPAN BAWAL UNTUK SEGALA SPOT 
MANCING

UMPAN

Bahan - bahan :

2 sachet susu bubuk dancow
1 kuning telur bebek
1 sendok teh essen tenggiri
1/2 bungkus pelet
1 potong tahu ukuran sedang
1 bungkus santan kara

Cara Membuat :

1. Siapkan wadah, lalu masukkan susu, kuning telur bebek, essen 
tenggiri, santan kocok hingga merata dan mengeluarkan busa 
lalu pisahkan.

2. Tahu dibejek - bejek hingga merata
3. Campurkan adonan, tahu yang sudah dibejek, pelet diaduk 

menjadi satu hingga merata lalu dikukus hingga matang.
4. Umpan siapkan digunakan. silahkan mencoba.lberbagai 

sumber
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BERBAGI TIPS DAN TRIK 
SUKSES GALATAMA MAS
Para Mania, dalam sebuah perlombaan 

mancing seperti Galatama, keme-
nangan merupakan hal mutlak yang 

diinginkan oleh semua pemancing. Seperti 
kita ketahui bahwa mancing Galatama 
memerlukan biaya yang tidak sedikit 

karena biasanya hadiah yang disediakan 
pihak penyelenggara juga tidak main-main 
(tergantung besarnya harga tiket peserta 
Galatama).

MM kali ini akan memberikan sedikit tips 
dan trik agar sukses mancing Galatama 

dengan target ikan Mas. Ikan Mas merupa-
kan target umum para pemancing Gala-
tama Nusantara. Untuk memancing ikan 
ini bisa dibilang gampang-gampang susah 
dikarenakan kebiasaan makan ikan Mas di 
tiap kolam (derah) bisa saja berbeda satu 
dengan lainnya.

Mungkin para mania penggila galatama 
sudah tidak asing dengan istilah Atraktan. 
Atraktan adalah segala sesuatu yang 
membuat ikan mencari makanannya. Ada 
7 jenis atraktan yang akan MM bagikan 
sebagai tips dan trik untuk agar sukses 
memenangkan pertarungan dengan sang 
Nyimas alias ikan Mas.

7 macam jenis atraktan :

1. Gerakan/Getaran
Gerakan akan menghasilkan getaran  

yang cepat ditangkap oleh sistem sensoris 
ikan. Agar dapat menciptakan getaran 
maka sering-seringlah menggoyang-goyang-
kan joran dengan halus dan setiap bebe-
rapa menit tarik-tariklahlah secara halus 
sekitar 3-10cm.

2. Warna
Perlu para mania ketahui jika ikan dapat 
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melihat. Mata ikan Mas dapat berputar 
dengan radius yang lebar. Warna yang 
mengkilat sangat cepat menarik ikan salah 
satunya adalah kroto kapsul berwarna 
metalik, serbuk kristal seperti gliter shaker 
dapat membuat ikan lebih peka terhadap 
gerakan cahaya secara tiba-tiba.

3. Aroma/Bau
Ikan mengetahui bau bukan dengan 

hidung tetapi dengan sensoris yangg 
disebut nares atau nostrill didepan kedua 
matanya. Atraktan aroma sering men-
jadi andalan bagi para pemancing untuk 
umpannya. Beberapa atraktan aroma 
antara lain :

a. Aroma amis(anyir) yang didapatkan 
dari ikan, cumi, udang, terasi, telor asin 
dll.

b. Aroma wangi yang didapatkan dari 
vanili, pandan, moka ,kopi, parfum(biang).

c. Aroma asam yang didapatkan dari 
strawberry, tutty fruity, mangga kweni, 
apel dll.

d. Aroma gurih yang didapatkan dari 
susu, kelapa, santan, telur dll.

e. Aroma gabungan yang didapatkan dari 
essen opolosan, bumbu dll.

Sistem sensoris ikan Mas jauh lebih 

melampaui kemampuan manusia, maka 
dari itu buatlah umpan dengan aroma yang 
lengkap seperti amis-wangi-gurih. Semua-
nya tidak perlu terlalu keras dan disesuai-
kan dengan kebutuhan ikan berdasarkan 
berat atau berdasarkan kondisi karakter 
air.

4. Rasa
Kemampuan ikan terhadap rasa sangat 

luar biasa berdasarkan sistem sensor yang 
berada dalam barbules (insang) pada sirip 
dada dan sirip pinggang. Sebagi informasi, 
ikan Mas tidak suka dengan rasa  pahit. 
Maka dari itu jangan menggunakan ikan 
pindang (hitamnya), jangan menggunakan 
kroto yang sudah asam, rusak dan buang 
umpan yang sudah basi (ganti).

5. Kepadatan
Kepadatan atau kekenyalan makanan 

tidak begitu penting bagi ikan Mas sebab 
ikan Mas makan dengan cara menyedot 
dan menelan makanan bulat-bulat. Buatlah 
umpan sehalus mungkin, namun halus 
bukan berarti lembek tapi bisa dengan 
cara diblender.

6. Zat Kimia/Feromon

Fungsi feromon sebagai penarik juga 
sebagai penanda. Feromon berfungsi 
sebagai perangsang selera makan. Contoh 
feromon salah satunya ada di Halco. 
Bahkan di beberapa daerah ada pemancing 
yang mempercayai jika feromon kaum ibu/
wanita lebih manjur. Umpan dipasang oleh 
kaum wanita bahkan ada juga pemancing 
yang membuat umpan dengan mengguna-
kan celana dalam wanita. Namun ini hanya 
mitos dan semua dikembalikan kepada diri 
kita masing-masing untuk mempercayainya 
tau tidak.

7. Atraktan Lainnya
Obat-obatan seperti Biosanbe, vitamin 

ibu hamil, asam butirat (asam lemak) 
dikenal ampuh bisa memanggil ikan yang 
jauh sekalipun. Asam butirat bisa juga 
berfungsi sebagai pendifersi. Atraktan ini 
bisa para mania dapatkan pada susu yang 
difermentasi seperti yoghurt, mentega, 
wisman, keju, minyak santan, minyak ikan 
dan biang parfum.

Nah para mania Nusantara, semoga tips 
dan trik diatas bisa meningkatkan rating 
strike galatama ikan Mas para mania yah. 
Ingat, junjung tinggi selalu sportifitas. 
Salam strike.ljhoni
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SHINO CRIMPER PLIER (Rp 85.000)

RODFORD HALFMOON (Rp. 850.000)

REEL MAGURO AROWANA 1000 - 8000 (Rp. 229.900 – 291.600)
Maguro kembali memperkenalkan produk barunya berupa reel  Maguro Arowana yang terdiri dari beberapa spek diantaranya : 
Triangle Shaped High Rigid Rotor, Super Drag System - Intensive Drag Power, Precision Machine Cut Brass Pinion Gear, Rotor Equalizin 
System for Perfect Balance, Super Strong & Durable One Way Ball Bearings, Interchangeable Handle Right/Left, Alumunium Spool. 

Shino crimper plier ada beberapa spesifikasi diantaranya: Ergonomic design with art 
and fashion long lasting rubber handle, Ideal for fishing and general purpose salt and 
freshwater strong material construction stays corrosion free fishing tools design by 
professional and throughly proved and tested with high quality. 

Rodford memperkenalkan joran terbarunya dengan model 
spinning dan bait, joran sambung dua ini terdiri dari bebera-
pa spesifikasi diantaranya : material 30t + solid tip, concept 
finesse luring, action light.

EXORI meluncurkan produk terbaru dari mereka seakan ingin menutup tahun 2017 dengan kejutan, 
duo EXORI HELIOS DAN EXORI BENIT0 dengan dibekali, One Way Anti Reverse System, Smooth Micro 
Adjustable Click Drag, Long cast Aluminum Spool, Right / Left Interchangeable One Touch Handle.

Model Ball Bearings Gear Ratio Line Capacity (mm/M)
1000 5+1 4.9:1 0.14mm/350m, 0.16mm/280m, 0.20mm/170m
2000 5+1 4.9:1 0.16mm/320m, 0.20mm/200m, 0.25mm/130m
3000 5+1 4.9:1 0.18mm/370m, 0.20mm/300m , 0.25mm/170m
4000 5+1 4.9:1 0.20mm/400m, 0.25mm/210m, 0.30mm/190m
5000 5+1 5.5:1 0.30mm/270m, 0.35mm/200m, 0.40mm/150m
6000 5+1 5.5:1 0.35mm/220m, 0.40mm/160m, 0.45mm/120m
8000 5+1 5.5:1 0.35mm/300m, 0.40mm/260m, 0.45mm/200m

Model Number       Size

Crimper Plier          SCP 21 CM

Model Section LB

RFHM642LS 2 3 - 10

RFHM642LB 2 3 - 10

Model Ball Bearing Size

Helios & Benito 5 + 1 1000,3000,5000                  

EXORI HELIOS DAN EXORI BENIT0
(Rp. 175.000 - Rp. 225.000)



|edisi #274 31

INFO PRODUK

SHIMANO EVAIR BOAT SHOES(Rp. 950.000)

REEL TEAM KAMIKAZE UL CARBON 500 (Rp. 975.000)

Shimano kembali memperkenalkan produk terbarunya shoes yang 
begitu nyaman saat digunakan, serta terdapat beberapa spesifika-
si diantaranya : ultra light EVA mid sole for all day comfort, upper 
mesh is made from quick dry fabric, heel can be bent down to 
wear as a sandal, non marking rubber sole for excellent traction. 

Joran Maguro Deep X merupakan joran baitcasting yang terdiri dari : One Section, High Carbon 
Material, X Power Spiral Concept, Full FUJI SIC Guides, Fuji Reel Seat. 

Model Number Size Colour
Evair Boat Shoes 07, 08, 09, 10, 11 Navy, Blue

Team kamikaze mengeluarkan produk ultra light terbarunya yang terdiri dari berbagai 
spek diantaranya : Super light carbon body, body cover and rotor, special gear drive 
mechanism for ultra light handle rotation, dual propulsion anti twist line roller,  sealed 
drag with carbon drag washers, screwed in handle system, light weight double anodized 
aluminum spool, stainless steel main shaft, 10+1 stainless steel bearings, aluminum bail 
wire and bail wire holder. 

Model Gear Ratio          Ball Bearing          Line Capacity
Ul Carbon 500 5.2:1                  10+1                     0.148/130,0.165/100

JORAN MAGURO DEEP X  - PE-4 & PE-8  (Rp. 2.205.000 – 2.310.000)

Model Length Action Guides Lure Pe Max Max Drag
MDX JR1-4 168 Medium Heavy 8 300 gr 4 12Kg
MDX JR1-8 150 Medium Heavy 8 500 gr 8 20Kg
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KENAL LEBIH DEKAT DENGAN
SOSOK CERIA LEK YON
Lilik Priyono 

Para Mania Nusantara, rubrik profil 
angler kali ini akan mengulas sosok 
seorang Priyono atau yang akrab 

disapa Lek yon oleh rekan-rekannya. 
Bertubuh kurus, berambut ikal dan selalu 
tersenyum merupakan ciri khas seorang 
Lilik Priyono. Pria yang akrab disapa Lek 
Yon oleh rekan-rekannya ini merupakan 
sosok angler dengan jam memancing 
yang terbilang tinggi khususnya di daerah 
pantai utara jawa.

Lahir di kota Rembang 29 April 1981, 
Lek Yon mengawali debut memancingnya 
ketika ia berumur 4 tahun. Kepada kontri-
butor MM, Lek Yon menceritakan kisah 
pertama kalinya ia diajak mancing oleh 
sang ayah. Di umurnya yang masih terbi-
lang seumuran jagung itu, Lek Yon justru 
lebih memilih hobi memancing, berbeda 
dengan kebanyakan anak-anak lainnya 
yang senang bermain dan menghabiskan 
waktu bermain sepak bola dan lainnya, ia 

malah lebih sering menghabiskan waktu-
nya untuk memancing ikan.

Spot mancing di belakang rumahnya 
ketika kecil menjadi saksi bahwa Lek 
Yon kecil selalu menghabiskan waktu 
senggangnya dengan memancing. Lek Yon 
ingat betul jika ikan Gabus merupakan 
ikan yang pertama kali sukses dipan-
cingnya kala berusia 4-5 tahun dengan 
teknik mancing sambitan (tanpa joran). 
Akibat hobi mancingnya yang terbilang 
intens dilakukan, Lek Yon sempat men-
gaku kurang fokus menerima pelajaran 
di sekolahan. Ia mengaku selalu ingin 
cepat pulang hanya untuk melampiaskan 
hobinya yaitu mancing.

Seiring bertambah usia, Lek Yon sema-
kin penasaran dengan banyaknya metode 
mancing yang sering dilihatnya dilakukan 
oleh para pemancing di lingkungan masa 
kecilnya. Ia pun mulai mengenal teknik 
mbasang (memasang jebakan) dengan 
target ikan Gabus. Bermodalkan umpan 
cacing tanah, ia rajin menempatkan 
joran kayu yang sudah diberi umpan pada 
sore harinya dan siang hari esok nya ia 
cukup kaget karena sukses mendapatkan 
7 ekor ikan Gabus dengan perangkap 
basangannya.



|edisi #274 34

PROFILE

Foto Lek yon dengan ikan-ikan hasil 
tangkapannya.
JHONI

Beranjak dewasa Lek Yon semakin 
tekun mempelajari teknik-teknik 
mancing yang berkembang di Indonesia. 
Rasa penasaran dan keingin tahuan 
yang besar akan sesuatu hal yang baru 
membuatnya selalu rajin bertanya 
kepada angler-angler senior di dae-
rahnya. Rasa penasaran Lek Yon yang 
sangat besar pun mengantarkannya 
untuk mempelajari teknik mancing cas-
ting menggunakan artificial lure jenis 
spoon. Ia sempat penasaran bagimana 
bisa sebuah besi berbentuk sendok bisa 
memikat ikan untuk menyambar. Ia 
pun lantas bergabung dengan sebuah 
komunitas mancing kota Jepara yaitu 
Jepara Fishing Community dan langsung 
dipercaya menjabat sebagai Admin 
Grup sekaligus seksi dokumentasi dan 
publikasi (Humas).

Diantara banyaknya teknik mancing 
yang berkembang di Indonesia, mem-
buat kontributor MM penasaran ber-
tanya tentang teknik mancing favorit 
seorang Lek Yon. Dengan penuh percaya 
diri Lek Yon menjawab jika landbased 
casting dan dasaran adalah teknik man-
cing favoritnya yang belum tergantikan 
hingga detik ini. 

“Momen yang tak akan terlupakan 
bagi Saya adalah ketika mancing di 
spot muara pantai Sekembu, manakala 
Saya berhasil mendaratkan 38 ekor 
ikan rejung hanya dalam waktu 3 jam. 
Pada saat itu banyak pengunjung yang 
spontan melihat keseruan saya meman-
cing dan beberapa dari mereka bahkan 
mencoba ikut memancing” terang Lek 
Yon.

Hampir semua spot mancing di wi-
layah pantai utara jawa pernah disam-
bangi Lek Yon mulai dari pesisir Rem-
bang, Jepara bahkan hingga Semarang. 
Ayah dari 2 anak yang sehari-harinya 
berdinas di salah satu instansi pemerin-
tah ini mengaku bahwa hingga saat ini 
masih menekuni dan masih terus belajar 
teknik-teknik mancing yang berkembang 
di Indonesia. Hal menari lainnya adalah 
menurunnya hobi memancing oleh anak 
pertama Lek Yon. 

“Saya sering mengajak anak per-
tama Saya mancing di sekitaran Pulau 
Panjang jepara, Om. Dia juag ternyata 
senang mancing, Saya hanya bisa men-
support hobinya namun tetap pelajaran 
sekolah diutamakan” Tambah Lek Yon.
ljhoni
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INDONESIA FISHING TACKLE
EXHIBITION 2017
Kuningan - Jakarta

Pameran alat pancing terbesar 
di Indonesia, Indonesia Fishing 
Tackle Exhibition (IFTE) 2017 di 

Epiwalk, Kuningan telah selesai digelar. 
Dimulai dari tanggal 23-26 Novem-
ber selama 4 hari penuh, mall yang 
berada di daerah Jakarta Selatan ini 
dihiasi dengan booth-booth yang berisi 
beragam piranti pancing. Beberapa 
produsen mancing pun memberikan 
harga menarik serta beragam doorprize 
dan hadiah. 

Dimulai dengan pembukaan oleh Rivai 
Susanto sebagai ketua penyelenggara  
dan perwakilan dari FORMASI (Forum 
Mancing Seluruh Indonesia) Susanto 
Nursewan, nasi tumpeng yang sudah 
di potong pun diberikan kepada pihak-
pihak peserta pameran dan perwakilan 
komunitas yang hadir. 

Sejak dibukanya opening ceremony, 
antusias para pengunjung mulai terlihat 
dengan memadati ground floor Epiwalk 
Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. 
Terpantau para pengujung mulai berbe-
lanja piranti pancing serta kehadiran dari 
beberapa komunitas mancing di Indone-
sia yang turut menghangatkan atmosfer 
persaudaraan antar pemancing.
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Kemeriahan IFTE kali ini semakin 
bertambah dengan beragam infor-
masi serta nilai edukasi seputar dunia 
mancing yang diberikan kepada para 
pengunjung yang hadir. Salah satunya 
Coaching Clinic oleh Pro Staff Shimano 
Asia Tenggara Syafi’ie Abdul Shukor dan 
Relix Nusantara yang memperkenalkan 
teknik mancing ultra light bersama 
komunitas Indonesia Soft Plastic Ultra 
Light Luring (ISPULL).

 Hal yang menarik lainnya yaitu adanya 

games dan lomba yang dipertandingkan, 
seperti lomba ketangkasan casting, makan 
tahu pedas, photo booth, piranti jadoel 
dan ide kreatif. Salah satu peserta yang 
berhasil memenangkan lomba makan tahu 
pedas sekaligus juri lomba knot challenge 
yang diadakan oleh Relix Nusantara, 
Muhammad Taufik mengatakan “Saya 
senang bisa hadir untuk pertama kalinya 
dalam IFTE, disini banyak bertemu dengan 
teman-teman dari berbagai daerah, Saya 
berharap kegiatan IFTE tahun depan bisa 
diadakan di daerah lainnya” ujarnya 
kepada redaksi. 

Para peserta yang membeli piranti 
mancing dengan minimal pembelian 500 
ribu mendapatkan kupon yang nantinya 
akan diundi dan berhak membawa satu 
unit motor Honda Revo. Acara terakhir 
ditutup dengan pembagian doorprize 
dari para peserta tenant dan grandprize 
berupa satu unit sepeda motor. Salah 
satu pemancing yang berutung kali ini 
yaitu Benny Kurniawan, pemancing asal 
Semarang. Beliau mengatakan “Saya 
sempat tidak percaya bisa mendapat-
kan satu unit motor, ini salah satu hal 
yang tidak akan Saya lupakan,“ ujarnya 
kepada redaksi.lbima

Salah satu acara talkshow pada event IFTE dari 
mancing liar.
MM
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ANNIVERSARY KEDUA KAWTE
GELAR MANCING LANDBASE
Kendawangan - Kalimantan Barat

Kalimantan memang merupakan 
salah satu spot yang memang 
terkenal dengan lokasi mancing. 

Hampir sebagian masyarakat hobi dan 
bergelut dalam dunia pemancingan, 
terlebih di freshwater. Nah kali ini salah 
satu komunitas yang ada di Kendawan-
gan, Kalimantan Barat baru saja me-
rayakan hari jadinya yang kedua dengan 
menggelar lomba mancing. Ingin tahu 
seperti apa acaranya?? Yuk simak artikel 
nya di Tabloid Mancing Mania Online. 

Melihat potensi di beberapa kawasan 
Kalimantan yang kerap menjadi lokasi 
wisata sekaligus mancing, maka team 
KAWTE (Kendawangan Fishing Team) 
memilih Pantai Jambat sebagai ajang 
perlombaan landbase. Menurut Ahmad 
Nurdin “Tahun lalu teman-teman sempat 
berhasil menaikan ikan kakap 9 kg dan 
kerapu, jadi rasanya tepat memilih 
landbase di sini“ ujar ketua KAWTE 
kepada redaksi. 

Melalui sosial media facebook dan 
portal berita mancingmania.com, 
panitia juga berusaha mengajak para 
pemancing nusantara untuk ikut lomba 
sekaligus merasakan kebahagiaan di 
ulang tahun kedua KAWTE. Kouta yang 
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disedikan pun akhirnya penuh dengan 
hadirnya 60 peserta, walupun sempat 
diakui peserta yang mendaftar melebih 
kapasitas. 

 Syarat dalam lomba mancing 
landbase yaitu peserta yang berhasil 
mendapatkan Barramundi, Mangrove 
Jack, Jenaha, Kerapu, Pari, Barakuda, 
Sengain, Gelama dengan ikan terberat 
akan mendapatkan piagam dan uang 
tunai. Tiket yang dikenakan pun hanya 
25 ribu serta plus mendapatkan air 
mineral. 

Dimulai pukul pukul 7 pagi para 
peserta terlebih dahulu berkumpul 
dan bersilahturahmi dengan para 
pemancing yang datang. Para panitia 
pun mulai memberi syarat dan batasan 
waktu dan lokasi kepada para peserta. 
Tak lupa beragam doorprize pun disiap-
kan untuk menambah keseruan lomba 
kali ini. Satu hal yang unik saat sesi 
perlombaan dimulai yaitu mewajibkan 
setiap pemancing yang berhasil untuk 
berteriak strikeeee..

Di selingi cuaca cerah dan kawasan 
pantai yang masih jernih membuat 
mancing landbase terasa wisata dan 
piknik. Memancing teknik pasiran atau 
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di pinggir pantai memang bukan perkara 
mudah, karena piranti yang pancing 
yang digunakan pun harus berukuran 
sedikit lebih besar di banding mancing 
freshwater. Menurut masyarakat lokal 
atau pemancing, mereka biasa menye-
butnya dengan mancing tepian dengan 
lokasi di gretak/steher tambatan kapal 
nelayan. 

Berdasarkan pantauan Ahmad Nur-
din“ biasanya pemancing lebih banyak 
yang menggunakan reel spinning 
karena saat cast tanpa hambatan jika 
angin sedang kencang, namun Saya 
melihat beberapa ada yang menggu-
nakan reel BC. Rod yang digunakan 
dengan ukuran diatas 10 lbs, reel 
3000, line PE 2, lure floating deep 
range 1-2 meter.

Memang sepanjang lomba ikan 
yang menjadi target dengan ukuran 
besar cukup sulit didapatkan, namun 
Saya banyak interaksi dengan para 
angler, mereka senang dan puas. Hal 
ini karena tiket cukup murah serta 
banyak para pemancing, baik komu-
nitas ataupun individu bisa saling 
bertemu. Namun sampai akhir lomba, 
beberapa berhasil mendapatkan ikan 

sesuai kategori juara. 
Bersyukur kepada team dan semua 

yang ikut membantu acara Annivesary 
2th Kawte sehingga bisa terselenggara 
dengan baik” tutupnya saat di hubun-
gi oleh redaksi. Lomba pun ditutup 
sampai pukul 5 sore dengan pemba-
gian doorprize kepada semua peserta 
dan hadiah para pemanang.lbima

Salah satu peserta berhasil mendapatkan ikan 
kerapu.
KAWTE

Daftar Juara

Juara 1 Jono 
Juara 2 Deny Lim 
Juara 3 Heri 
Juara 4 Adi 
Kategori strike pertama: 
Dedi 
Kategori Jackpot kerapu: 
Bahrudin 
Kategori Strike Terheboh: 
Nanang 
Kategori Tackle Tradisional: 
Jeki 
Kategori Ikan terkecil: 
Akhiong 
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ANNIVERSARY KEDUA
PEMANCINGAN TABGHA
Tangerang

Desember merupakan waktu yang 
special bagi kolam pemancingan 
Tabgha. Karena disnilah perjalanan 

Daniel mendirikan kolam pemancingan 
ikan mas dimulai. Tepat beberapa waktu 
lalu, diadakan hari jadinya yang kedua 
dengan menggelar lomba mancing. 
Desain unik dan logo Tabgha yang mem-
buat kolam yang terletak di kawasan 
Cipondoh, Tangerang ini semakin dikenal 
para pemancing galatama.  

Berbagai persiapan dan sosialisasi 
melalui social facebook pun dilakukan 
dalam lomba HUT Tabgha yang kedua 
ini. Selain melalui pesan singkat sms 
atau wa, di setiap harinnya akun FB Ta-
bgha pun sering memberikan informasi 
yang update mengenai jadwal mancing. 
Ternyata hal ini membuat para peserta 
yang ingin mendaftar semakin tinggi. 

Sejumlah doorprize dan uang tunai 50 
juta pun telah disiapkan demi mem-
buat lomba kali ini semakin meriah. 
Peserta hanya dikenakan tiket senilai 
Rp. 1.500,000,- per lapak 2 joran.  
Dimulai sejak pukul 10.30 pagi, para 
peserta sudah berdatangan dan 52 yang 
disediakan terisi penuh. Tak lupa Daniel 
sebagai pemiliki kolam membagikan 
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sejumlah T-shirt dan Essen kepada para 
pemancing sebagai tanda perlombaan 
Annivesary 2th Tabgha telah dimulai. 

Kategori yang dilombakan yaitu Juara 
ikan induk terberat, induk merah, induk 
terbanyak dan prestasi lapak. Menurut 
pantauan dari redaksi, senyum baha-
gia tampak menyelimuti wajah Daniel 
karena lapak yang terisi penuh dan 
kedatangan para juara-juara sebelum-
nya di tambah para pemancing yang 
datang dari berbagai daerah, seperti 
Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, dan 
Surabaya.  

Kebahagiaan pun didukung dengan 
adanya para sponsor dari Aneka Raya 
Pancing, Always Strike, Probait dan Su-
per Sprint. Dukungan sponsor ini berupa 
berbagai banyak doorprize, seperti topi, 
jaket, ril, dan essen.

Selama acara berlangsung, ikan-ikan 
mas sekitar 3-7 kg mulai terangkat, ini 
menambah perlombaan semakin meriah 
dan seru. Ada ikan rame seberat 800 
kg dan sebanyak 60 ekor induk seberat 
200 kg yang ditebar. Terlihat teriakan 
para  peserta yang senang mendapat 
strike ikan induk. Menurut Daniel, ikan 
induk dibawah 4,30 kg boleh dibawa 
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Daftar Juara

Induk I: Jurig Jarian aka JJ 8.20Kg 
Induk II: Bakti Alam 7.95Kg 
Induk III: Jaka aka 9 Naga 7.90Kg 
Induk IV: H. Pondok Gede 7.85Kg 
Prestasi Lpk Kcl: Bima Satria aka Putra Toli 63 
ekor 
Prestasi Lpk Bsr: Midjo Wid aka Ultra Man 71 
ekor 
Merah: Akbar 6.30Kg 

Sesi II: 
Induk I + CH & SS : Alfatih 6.05 Kg
Induk II: Sumber Agung aka Ronggolawe 5.90 Kg
Induk III: Oboy Aryasatya 5.55 Kg
Induk IV: PM II 5.35 Kg
Prestasi Lapak Kecil: Nyelonong Bae 12 ekor
Prestasi Lapak Besar: Maung Hideung 15 ekor
+CMerah: Rudi aka Bejo Pancing 3.70 Kg
+Executive: Ronggolawe 5 ekor Induk

Foto bersama para peserta pemenang 
turnament kali ini.
PANITIA

pulang namun hanya 13 ekor saja yang 
berhasil. 

Sampai waktu menjelang sore pukul 
05.00 WIB perolehan nilai peserta tidak 
ada yang berubah, pertanda perlom-
baan selesai digelar. Salah satu peserta 

yang menjadi juara mengungkapkan 
“Pastinya senang bisa meraih juara, 
Saya berharap lomba semeraih ini bisa 
diadakan terus dan selamat ulang tahun 
untuk Tabgha” ujarnya kepada redaksi.
lbima
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KOLOM MEDIA PANCING

MANCING YELLOWFIN
PAKAI UMPAN SOFT LURE

Yellowfin Tuna merupakan jenis ikan 
pelagis yang memiliki kemampuan yang 
cukup luar biasa, indra pengelihatan yang 
tajam dan kemampuan berenangnya bak 
torpedo, ikan yellowfin tuna memiliki 
tenaga yang cukup kuat, teknik ganconya 
pun harus sekali jadi, jika meleset ikan 
akan berontak sekuat kuatnya yang akan 
beresiko senar putus terkena hentakan 
ikan atau kita akan di buat kerja dua kali 
untuk bisa kembali menaikan ikan.

Teknik mancing Yellowfin Tuna ber-
macam-macam, bisa menggunakan 
teknik popping, jigging, koncer, cast jig, 
trolling, menggunakan bulu-bulu atau 
memancing menggunakan laying-layang 
yang sering di lakukan oleh para nelayan 
tuna.

Bagaimana Teknik Memancing Tuna 
Menggunakan Soft Lure?

Selain menggunakan teknik-teknik di 
atas ternyata pemakaian soft lure juga 
sangat efektif untuk memancing Yellowfin 
Tuna dengan teknik casting, terutama 

untuk target Yellowfin Tuna dibawah 10 
kg-an.

Teknik mancingnya sama seperti teknik 
casting pada umumnya, dimana ketika 
terlihat gerombolan Yellowfin Tuna naik 
ke permukaan, kita lempar soft lure kita 
tepat di sekitar lokasi Yellowfin Tuna 
tersebut boiling, dengan cara di retrive 
dengan cepat, semakin cepat semakin 
baik, karena ikan yellowfin tuna dibawa 
10 kg akan lebih agresif ketika melihat 
lure yang bergerak cepat.

Jenis Soft Lure yang Digunakan yaitu 
Soft Plastik Baitfish

Umpan ini memiliki warna dan ukuran 
yang beragam, biasanya menyerupai ben-
tuk ikan-ikan umpan atau baitfish. Umpan 
tiruan jenis ini ada juga yang mengguna-
kan kail dengan pemberat (jig hook).

Untuk ukuran softlure untuk target Yel-
lowfin Tuna di bawah 10 kg an sebaiknya 
menggunakan soft lure dengan panjang 
maksimal 10 cm.lmediapancing.com

Pemancing berhasil dapatkan yellowfin dengan 
umpan soft lure.
MEDIA PANCING

http://www.mediapancing.com
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RESEP JITU MANCING MUJAIR
DENGAN UMPAN BOOM

Ikan Mujair (Oreochromis mossambi-
cus) merupakan spesies ikan intro-
duksi yang didatangkan dari Afrika 

dan termasuk ke dalam golongan ikan 
perenang aktif. Ikan Mujair masih ber-
kerabat dekat dengan Nila dan sama-
sama dari ordo perciformes. Ikan yang 
mempunyai nilai ekonomis dan bergizi 
ini juga menjadi target incaran para 
pemancing air tawar Nusantara dika-
renakan penyebarannya yang merata 
hampir diseluruh wilayah perairan 
tawar di Indonesia.

Di habitat aslinya di alam liar, Ikan 
Mujair hidup secara berkelompok. Ada-

pun tempat tinggalnya biasa menem-
pati perairan yang tidak mengalir 
namun ada juga yang hidup di perairan 
deras, seperti di sungai. Walaupun ikan 
Mujair dapat hidup di dalam kolam dan 
aquarium, akan tetapi ikan Mujair tidak 
akan dapat tumbuh secepat ikan lain 
yang hidupnya di alam terbuka.

Ikan Mujair juga termasuk ke dalam 
spesies yang tahan terhadap serangan 
penyakit dan memiliki daya adaptasi 
yang tinggi (bisa mentoleransi peruba-
han salinitas), sehingga dia bisa hidup 
di air payau dengan kadar salinitas 
tinggi. MM kali ini akan berbagi resep 
umpan jitu bandulan (boom) untuk 
mancing ikan Mujair liar berbahan 
dasar parutan kelapa. Parutan kelapa 
sangat mudah para mania temukan 
khususnya di pasar-pasar tradisional.

Parutan kelapa ini tentunya akan 
ditambahkan dengan beberapa bahan 
lainnya yang nantinya akan MM jelaskan 
lebih detail bersama Om Galih Azhar 

yang bersedia berbagi tips untuk para 
mania nusantara. Bagaimana resepnya, 
langsung saja kita simak dibawah ini.

Bahan–bahan 
1. Parutan kelapa
2. Biji kelapa sawit yang sudah diha-

luskan dan disangrai (goreng tanpa 
minyak)

3. Dedak ketan
4. Benyeur (beras kecil-kecil)
5. Pelet (bisa merk apa saja)
6. 15 tetes minyak ikan Toman (bisa 

diganti minyak ikan lainnya yang 
berbau amis)

7. Air secukupnya
8. Daun pandan (direbus dan diambil 

airnya)

Cara membuatnya 
1. Aduk dan rendam parutan kelapa, 

biji kelapa sawit, dedak ketan, dan 
benyeur menggunakan air rebusan 
daun pandan

2. Tambahkan minyak Toman
3. Diamkan selama satu malam
4. Umpan siap digunakan dengan cara 

dilempar di spot yang akan dipan-
cing.lred mm 
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Jika beberapa waktu lalu, dia-
dakan Pameran ikan hias inter-
nasional yang berlokasi ICE BSD 

Tangerang. Maka kali ini redaksi akan 
membahas mengenai salah satu ikan 
hias namun beracun. 

Mandarin Fish (Synchiropus splendi-
dus) adalah salah satu ikan tercantik 
yang ada di dunia. Corak yang ada di 
tubuhnya seperti sebuah lukisan yang 
indah dan berwarna-warni. Biasanya 
mereka hidup di daerah lautan Pasifik 
Tenggara seperti di kepulauan Ryuku 
lepas pantai Jepang, perairan Aus-
tralia dan perairan Buton, Sulawesi 
Tenggara. 

Namun di balik bawah kulitnya 
yang berwarna-warni, Mandarin Fish 
menyimpan lendir beracun tebal yang 
akan dikeluarkan saat merasa teran-
cam. Lendir yang dikeluarkannya ini 
juga berbau sangat busuk dan menjiji-
kan. Racun dan bau busuk inilah yang 
membuat para predator kabur dan 
tidak jadi memakannya.lberbagai 
sumber

IKAN YANG CANTIK NAMUN BERACUN
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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. Mancing Bareng Hut Pasiraner Bantul ke 3, Tiket 

Rp 50.000,-, Lokasi Pantai Pandansari - Pantai 
Pandansimo, Jam 07 - 11 WIB, Minggu 18 Februari 
2018. Info lebih lanjut Omah Pancing 0821 3518 
8992, Go Fishing 0274 373 893, Serang Pancing 0857 
4327 7993

2. Lomba Mancing Lele Mancing Mania Sampang, 
Minggu 07 Jan 2018  Tiket Rp 60.000,-, Tempat 
Irigasi Sampang Kidul, Info lebih lanjut Sumber Alam 
0852 2772 2600 - 0852 2706 3567

3. Shimano Open House Yogyakarta, Minggu 14 
Januari 2018, Dibuka untuk umum mulai jam 10.00 - 
17.00, Harper Mangkubumi Hotel, Harper Ballroom.

4. IFT Four Strike 2018 tahap 1, Tiket Rp 1.500.000,-/
lapak, Kolam Telaga Cibubur, Minggu 28 Januari 
2018, Info lebih lanjut 5694 2504

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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MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 / 
Pin Bbm 54ACD3C9

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

KOMUNITAS MANCING YANG
SEDULURAN SELAWASE
Jepara Fishing Club

Berawal dari pertemanan main 
sejak kecil, kelima anak yang 
punya hobi sama yaitu mancing 

berniat mengikuti Turnamen Mancing 
Kakap Putih di Brebes Bulan Oktober 
Tahun 2013 silam. Kelima anak itu adalah 
Chandra Dwi Argian, Septa Cahya Adi, 
Iyas Hariyansyah, Risma Novianto dan 
Dhedik Musthofa. Namun pada saat hari 
yang ditentukan, 2 orang yang disebutkan 
terakhir tidak bisa ikut karena terbentur 
dengan agenda lainnya. Akhirnya ketiga 
orang yang tersisa berangkat mengikuti 
turnamen di Brebes. 

Sesampainya disana ketiga angler 
tersebut disambut Ketua Panitia Mancing 
Mania Kakap Putih Indonesia yaitu Rudi 
Iwak Peyeks dan ditanya nama komunitas-
nya dan spontan mereka menjawab jika 
mereka belum mempunyai grup. Sepulang 
dari Brebes ide untuk membentuk grup 
mancing semakin kuat, akhirnya atas 
inisiatif kelima anak tersebut dibentuklah 
grup mancing bernama Jepara Fishing 
Community (JFC) pada tanggal 16 Oktober 
2013. Tanggal tersebut sekaligus dinobat-
kan dan diperingati sebagai Hari Ulang 
Tahun JFC.

JFC pada awalnya mempunyai tujuan 
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sendiri-sendiri, ada yang ingin menyatu-
kan sesama anggota mancing se-Jepara, 
ada yang ingin mengenalkan Jepara ke 
dunia luar, ada juga yang ingin mempro-
mosikan wisata di Jepara ke luar daerah 
melalui mancing. Berangkat dari back-
ground para pendiri JFC yang notabene 
teman sepermainan waktu kecil itulah, 
maka muncullah slogan atau semboyan 
‘‘Seduluran Selawase’’ yang artinya hara-
pan semoga grup JFC dapat merekatkan 
hubungan kekeluargaan di antara anggo-
tanya sesama hobi mancing. 

Seiring berjalannya waktu, melalui akun 
Facebook komunikasi terhadap sesama 
pemancing di Jepara mulai berkembang 
dari kenalan di sekitar lokasi mancing. 
Dari pertemanan itu ikut bergabunglah 
Gembur, Limbox, Agoeng Kromoe dan 
lain-lain hingga sekarang. 

JFC Sampai sekarang sudah dua kali 
ganti periode kepemimpinan, saat ini Ke-
tua dijabat Risma Novianto dan Wakilnya 
Zulul Hadirin. Kromoe yang menyarankan 
membuat kaos grup. Kaos pertama warna 
biru putih, kemudian merah hitam, jersey 
biru putih, dan yang sekarang jersey 
kuning hitam. Sampai sekarang jumlah 
anggotanya yang aktif tercatat lebih 

dari 100 orang, dan anggota JFC di grup 
Facebook terus bertambah hampir setiap 
hari hingga lebih dari 3.600 orang.

Tujuan pembentukan grup JFC 
1. Menjalin silaturahmi dan komunikasi 

antar sesama anggota, baik melalui dunia 
maya maupun kopdar.

2. Merekatkan hubungan kekeluargaan 
antar anggota dan antar komunitas 
mancing lainnya, sesuai dengan slogannya 
“Seduluran selawase”.

3. Saling berbagi ilmu pengetahuan dan 

Logo komunitas mancing Jepara Fishing Club 
yang terlihat keren.
JFC
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teknik mancing di antara para anggota.
4. Bertukar informasi dan pengalaman 

mancing di kalangan anggota.
5. Memperbanyak teman/ kenalan 

sesama penghobi  mancing.
Menyelenggarakan turnamen & fun 

fishing antara lain:
1. Fun Fishing di Spot Karang Bokor 

sebanyak 2 kali dan PLTU.
2. Fun Fishing kolaman di Mayong 

Tahun 2015 dan Batukali Kalinyamatan 18 
desember 2016.

3. Mancing dan Amal Bareng JFC tanggal 
28 Maret 2017.

4. Dan yang terakhir Bukber dan Fun 
Fishing 2 kali di Mpurancak, Karanggon-
dang Mlonggo yaitu Tahun 2016 dan 2017.

Mengadakan pertemuan rutin bulanan 
yang dimulai pada Bulan Juli 2016 hingga 
sekarang, lokasinya bergantian antar 
anggota grup dengan sistem arisan. Selain 
itu adanya kegiatan atau agenda, seperti 
Solidaritas JFS yang menjeguk para ang-
gota (sakit, melahirkan, berita duka) dan 
mengadakan Castbar dan Event Turnamen 
Mancing.  

JFC sangat terbuka bagi masyarakat 
yang ingin gabung atau tanya seputar 
mancing, untuk lebih detailnya dapat 
diakses di Facebook dengan alamat grup 
http//:facebook.com/J.F.C Jepara Fishing 
Community atau bisa menghubungi kontak 
admin sbb:

Kontak

Risma Novianto  : 089 628 282 008 (Ketua)
Zulul Hadirin  : 085 226 223 008 (W. Ketua)
M. Khairus Said  : 082 135 182 535
Agung Orv  : 089 606 017 580
Lek Yon  : 081 325 634 223

Foto anggota JFC saat mengadakan event 
mancing dan amal bareng.
JFC
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