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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Tidak terasa kita telah memasuki bulan ketiga ditahun 2018, kondisi cuaca yang berubah-ubah menyebabkan di beberapa
tempat terjadi musibah banjir ataupun longsor. Pristiwa ini sebagai bentuk peringatan kepada kita untuk terus menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang samnpah sembarangan. Walupun situasi yang kurang kondusif, tak membuat pergelaran
event mancing merasa “kendor”. Berbagai acara mancing pun telah selesai di gelar. Seperti, event Hinomiya di pulau Panjang,
trip mancing di delta Kapuas, Tabgha Eksklusif, dan Senopati Fishing Club. Selain event, tak lupa disisipkan berbagai profil
pemancing dan komunitas. Penasaran ?? Bacara terus ya artikel-artikel menarik di Tabloid MancingMania Online

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 (Kendari), Teddy Nugroho (Papua), Suryanto (Serang), dan Agus Suyanto (Jakarta). Divisi Commercial: Bima. Bagian Umum: Rizal.
Kontak Iklan: Ulfa. Email: mancingmaniaonline@gmail.com. Website: www.mancingmania.com. Facebook: mancingmaniaonline. Alamat Redaksi, Sirkulasi & Iklan: Komplek Sentra Pangeran Jayakarta Jl. Pangeran Jayakarta Ruko 129 Blok C No.32 Jakarta Pusat. Telepon/Faksimili: (021) 6245926
Rekening: Bank BCA, a.n PT. Sarana Informasi Mancing No. 084 3080 551. Majalah Mancing Mania dipublikasikan oleh PT. Sarana Informasi Mancing.
Redaksi menerima kiriman naskah yang sesuai dengan rubrik yang ada. Naskah diketik pada kertas kuarto, 2 spasi, dan sertakan foto pendukung, dalam bentuk cetak
atau disket/CD dengan kualitas yang bagus. Bagi naskah yang memenuhi syarat, akan kami muat dan mendapat imbalan sepantasnya.
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P

ada beberapa bulan lalu, beberapa
cara penangkapan ikan yang sering
digunakan nelayan mendapat
tanggapan dari menteri Susi Pujastuti.
Penggunaan catrang bahkan telah di
tetapkan sebagai Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun
2011. Peraturan Menteri ini secara khusus
mengatur cantrang berkaitan dengan
daerah izin pengoperasianya, kualifikasi cantrang itu sendiri, dan kapal yang
digunakan. Selain itu, jalur penangkapan
untuk cantrang hanya diizinkan pada jalur
penangkapan II yang berarti harus di luar
4 Nm dari pantai, dan jalur penangkapan
III yang berarti di Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE) Indonesia.
Cantrang adalah penangkap ikan
berbentuk kantong terbuat dari jaring
dengan dua panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring. Jaring
cantrang yang ditarik dengan kapal yang
bergerak itu mampu menangkap ikan yang
berada di dasar perairan. Cantrang dianggap tidak ramah lingkungan karena tidak
hanya ikan yang bernilai ekonomis saja
yang tertangkap, namun biota laut yang
dikategorikan tangkapan sampingan atau
tidak termanfaatkan juga ikut terangkut.

TEHNIK CANTRANG,

POLEMIK DAN SOLUSINYA
Atas peraturan itu, sontak direspons
protes keras dari para nelayan. Mereka
menolak larangan penggunaan cantrang.
Nelayan menilai, cantrang berbeda dengan trawl yang memang membahayakan
lingkungan. Sejak saat itu, gelombang
aksi unjuk rasa nelayan terus terjadi,
bahkan sampai di depan Istana Negara,

Jakarta.
Sebab hal ini membuat sektor perekonomian warga masyarakat yang bergantung pada bahan baku ikan mulai
terombang-ambing. Seperti yang di lansir
media lainnya, seorang pengusaha pabrik
pengolahan daging ikan (Filet) Yamtono
AJ, mengatakan dengan adanya pelaran|edisi #275 6
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Informasi tentang tekhnik cantrang yang tidak
ramah lingkungan.
KKP

gan penggunaan cantrang kini membuat
pendapatannya menurun hingga 60%. Ini
juga akan berimbas pada nelayan cantrang yang tidak bisa melaut dan kehilangan mata pencahariannya.
Dari pelarangan cantrang, disebutkan

di Tuban terdapat 200 Kapal Payang tidak
beroperasi, 3.000 ABK/Nelayan Payang
menganggur, 1.200 orang dari keluarga
nelayan terancam miskin. Di Kabupaten
Rembang, Jateng, 31 kapal cantrang tidak
beroperasi, 6.500 ABK/nelayan cantrang
kehilangan pekerjaan. 10 pabrik pengolahan ikan untuk eksport dengan 7.000
karyawan terancam tutup.
Setelah adanya desakan dan demodemo yang terus terjadi, mentri susi
dan pemerintah sepakat memberikan
kelonggaran kepada nelayan dan pemilik kapal cantrang untuk tetap melaut
sampai dengan pengalihan alat tangkap
mereka selesai. Susi juga meminta kepada
nelayan untuk segera mengganti alat
tangkap mereka dengan yang lebih ramah
lingkungan. Selain itu juga akan dibentuk
satgas sebagai pengawasan atau masa
transisi.
Meskipun tak ada batas waktu, “Susi
minta seluruh media, seluruh stake holder
tidak lagi bicara cantrang. Kita menuju
penyelesaian pengalihan alat tangkap
cantrang” ujarnya. Diharapkan Pemerintah juga memastikan bahwa kepentingan
nelayan tidak terganggu dari kebijakan
larangan cantrang.lbima
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MONSTER KERAPU

DI DELTA MAHAKAM
Kutai Kartanegara

“

Tujuan trip kali tidak hanya sekedar
merasakan strike ikan-ikan disini,
namun juga mengeksplor di kawasan
Delta Mahakam yang masih sangat potensial” ungkap Darwin Nata saat menceritakan kisahnya perjalanan mancingnya
kepada redaksi.
Delta Mahakam merupakan kawasan yang melingkupi beberapa wilayah
kecamatan di Kutai Kartanegara. Potensinya selain kaya akan sumber daya alam
seperti minyak dan gas bumi, namun hasil
perikanan laut yang cukup besar. Hal
inilah yang mengudang Om Darwin sapaan
akrabnya untuk memancing di Perairan
Delta Mahakam.
Bersama Subhan, Ifran, Devi, Ali, Dat,
Helmi, Tato, Hedra, Risma, Neo, dan Andre
berangkatlah dari Sungai Mahakam menuju
bibir pantai Delta Mahakam menggunakan
kapal kayu berukuran panjang 19m lebar
4m. Waktu yang tempuh sekitar 5 jam perjalanan menuju spot. Sembari menikmati
perjalanan yang cukup jauh, beberapa
terlihat mulai mengotak-atik piranti dan
juga beberapa istirahat sejenak.
Sesampainya di spot malam, beberapa
mulai menyiapkan dan mencari posisi
masing-masing. Menggunakan teknik slow
|edisi #275 8
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pitch jigging, jig seberat 500 gram pun
turun ke dalam. Dengan sabar memutar
reel, tiba-tiba umpan di tarik dengan
cukup kencang. Terus merasakan fight,
terlihat ikan bersisik mengkilap warna
merah sejenis kakap behasil muncul ke
atas permukaan, strike pertama dari Om
Darwin.
Tak berselang lama, Andre juga
mendapat sambaran, sedikit memakan
waktu dan tenaga hingga braided keluar
dari spool reel spinning. Namun sayang
keberuntungan mungkin sedang tidak di
pihaknya, ikan tak berhasil landed. Hal ini
dikarenakan ikan sudah melilit sebagian
senar braided ke tali jangkar. Berbeda
justru yang dialami oleh Devi dan Ifran
yang berhasil melandedkan sang predator
air laut.
Tak hanya menggunakan teknik jigging
dan slow pitch jigging, beberapa rekan
lainnya mencoba untuk mancing dasaran.
Hal ini dirasakan oleh Dat dan hendra
yang berhasil menaikan Ruby Snapper. Dat
berasil mendapatkan ukuran 15 kg dengan
kekuatan reel spinning 6000. Hampir
semua kawan lainnya juga strike semua,
terlebih ketika Om Darwin strike ke 2
seekor kerapu sebesar ukuran 130 kg.

Rod pe 5-8 reel overhead melengkung
tajam dan fisik pun cukup terkuras,
bukan main fight dengan ikan ini. “Wah
seru trip kali ini, beberapa teman juga
rasanya senang bisa strike dan walaupun
ada yang mengalami putus senar. Satu hal
lagi, ketika main slow jigging diperlukan
kesabaran dan nikmatin saja prosesnya
ketika bertarung di laut” ujarnya di akhir
obrolan dengan redaksi. Trip pun ditutup
menjelang sore hari dengan perjalanan
pulang dengan puluhan ekor ikan-ikan
predator.lbima

Foto bersama ikan-ikan hasil tangkapan pada
trip kali ini.
DARWIN
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M

encoba dan melakukan hal yang
baru tentunnya sangat menyenangkan. Terlebih ketika bersama
teman-teman maupun keluarga. Hal
inilah yang dirasakan Sea Richard Sandy
dkk. ketika mancing UL di pulau panjang.
Memang memancing bukan hal yang
baru, namun teknik yang saat ini sedang
menjadi perbincangan dan tren baru di
dunia pemancingan yaitu UL juga ternyata
memberikan sensasi tersendiri. Nah ingin
tahu kisah trip mereka di Pulau Panjang ??
Yuk ikuti obralannya bersama redaksi.
Mengapa memilih di pulau panjang?
“Bagi saya dan teman-teman lokasi ini
sudah sering menjadi rutinitas untuk
memancing, terlebih banyak sekali spotspot yang potensial” ungkap Sea Richard
diawal obroaln dengan redaksi. Tak jarang
di setiap kondisi laut sedang bagus, beberapa pemancing ataupun wisatawan kerap
menghabiskan waktunya yang dikenal
dengan wisata hutan bakau dan karang.
Memulai perjalanan dari Greyang
Bojonegara Cilegon Banten pukul 6 pagi,
sebanyak 60 angler berkumpul dari berbagai kota, seperti Bogor, Bekasi, Jakarta,
Tangerang dan Banten. Melalui grup di
what’s app rasanya tidak terlalu sulit

KETAGIHAN MAIN UL

DI PULAU PANJANG
Banten

|edisi #275 10

TRIP
mengumpulkan pemancing sebanyak itu,
belum lagi jarak yang cukup dekat dari
dermaga menuju spot.
Melihat kondisi laut cukup bersahabat,
berangkatlah rombongan menuju spot
menggunakan 1 kapal besar untuk menuju
spot pulau panjang. Sepanjang perjalanan, terpantau alunan ombak barat,dan
angin sempat menggoyang-goyangkan
kapal. 20 menit berlalu, sampai lah team
dan mulai membawa peralatan piranti
masing-masing. Segera Sea Richard mulai
membagikan perahu yang akan digunakan
menuju spot mancing yang diingingkan.
Berhubung angin laut sedang kencang,
beberap team menuju tepian pulau,
hutan bakau dan karang dangkal. Berbeda dengan trip-trip sebelumnya, kali
ini teknik mancing yang digunakan yaitu
UL (Ultralight Fishing). Menurut Sea
Richard “Menggunakan piranti UL lebih
memacu adrenalin, terlebih saat strike
dan melihat lengkungan Joran yang tajam
membuat sensasi strike semakin asik”
ungkapnya.
Mengincar target ikan-ikan predator
seperti GT dan Barrakuda, Sea Ricahrd
pun bergerak kea rah tepian pulau dan
melemparkan mini poper halco 60mm 16

gram. Sembari menikmati suasana yang
masih pagi serta sedikit terik matahari,
handle pun terus diputar dan memainkan
lure. Tak butuh waktu lama, strike pertama pun muncul, menggunakan piranti
UL joran menukik tajam. Kerapu macan
berhasil didapatkan.
Tak cukup puas disitu, Sea pun kembali mengincar buruannya. Benar saja,
perlahan seekor GT ukuran sekitar di
bawah 1 kg berhasil dinaikan. “Akhirnya dapat juga, disini asiknya mancing
pake UL, walupun ukuran piranti ringan
namun bisa merasakan tarikan sang
baby GT sungguh luar biasa” tuturnya.
Hal yang sama juga dirasakan Dito asal
cilegon yang baru pertama mencoba UL
casting.
Terahkir Sea mengungkapkan “Saya
melihat beberapa teman juga merasa
senang dengan mancing kali ini, terlebih
saat menggunakan piranti yang ringan
(UL), terlihat mereka “ketagihan”. Hal
ini mungkin karena tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga, walupun harus
sering-sering melempar lure” tutupnya
diselingi senyum dan bahagia.lbima
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NO. BRAND

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

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

NO. BRAND

RELIX NUSANTARA GERONG

SERIES

LB: 14--100

300 M

200K - 300K TEAM

SHIMANO

SUPER POWER PRO 8 SLICK

LB: 10-50

150 Y

242K - 273K

MAGURO

HAWKZ

LB: 15-40

100 M

102.2K

YGK

ULTRA CAST MAN FULL DRAG WX8

PE: 4-10

100 M

218K - 240K

RELIX

EIGHT BRAID

LB: 15-80

100 M

65K - 108K

RELIX

FANTASTIC EIGHT

LB: 10-65

150 M

85K - 95K

1
2
3
4
5
6

G-TECH

STRONG PRO

LB: 20-80

150 YD

202K

RELIX

HYBRID SINK

LB: 10-65

150 M

63K - 70K

SHINO

TRYON

LB: 14-74

100 M

69K

KAMIKAZE

MONSTER BRAID

LB: 10-80

100 M

71.5K - 84.5K

EAM KAMIKAZE

XT - LINE

LB: 30-80

300/400/500 M

500K - 900K

YGK

ULTRA CAST MAN WX8

PE: 3-10

100/300 M

300K - 350K

8
9
10
11
12

SIZE RANGE

LENGTH

PRICE RANGE

RELIX NUSANTARA CEKING

SERIES

LB: 4-12

200 M, 300 M

80K-120K

KAIZEN

MUSASHI

LB: 20-70

100 M

48.4K

TORNADO

GT-R

LB: 30-120

100 M

63K - 72K

YGK

G-SOUL ALL CATEGORY

LB: 10-20

100 M

195K - 207K

PENN

INTERNATIONAL PREMIUM BRAID

LB: 12-30

300 YD

150K

RELIX

MUSCLE BRAID

LB: 5-10

100 M

69K

G-TECH

TOURNAMENT

LB: 40-80

300 M

233K

MAGURO

SAKURA

LB:17-70

100 M

74.5K

RELIX

PERFECT BRAID

LB: 15-30

100 M

105K - 119K

MAGURO

YAKUZA

LB:17-70

100 M

111K

LOGIC

BRAIDED

LB: 25

100 M

57.5K

YGK

GALIS JIGMAN X4

LB:10-50

200 M

322K - 432K
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COVER STORY

P

emilihan foto cover story kali ini
berbeda dari biasanya, jika pada
beberapa waktu lalu Kalimantan
sempat menghiasi depan halam tabloid
Mancingmania online, kali ini angler asal
Kota Yogyakarta, tepatnya Pantai wediombo terpilih menjadi pemenang cover.
Ingin tau siapa dia ?? Yuk simak obrolanya
dengan Trimo Pakesa.
Bagi sebagian masyarakat Jogja
pastinya tidak asing mendengar Pantai
Wediombo, sebab di kawasan ini merupakan wisata budaya dan kuliner. Pantai
ini pun dikenal sebagai spot snorkeling
favorit para wisatawan serta berbagai
biota laut cantik seperti adanya terumbu
karang dan munculnya lucunya ikan-ikan
laut yang ada di sana. Maka tak jarang di
hari libur besar, kerap menjadi destinasi
para wisatawan.
Tak hanya sekedar lokasi wisata, namun
juga lokasi yang tepat bagi para pemancing. Di Bukit Karang adalah spot favorit
para pemancing untuk menjajal ganasnya
arus pantai dan perlawanan sang ikan.
Beberapa ikan yang sering bermunculan
yaitu Kerapu, Tenggiri, Ikan Cucut dan
ikan Kakap batu dengan ukuran yang
cukup besar. Salah satunya angler asal

JAJAL PAKAI REEL OVERHEAD

LANGSUNG STRIKE GT
Trimo Pakesa
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Gunung Kidul yaitu Tri Sugiyanto atau
yang bisa di sapa dengan Trimo Pakesa
baru saja meladeni perlawanan Giant
Travelly.
Memulai perjalanan dari kota Jogja,
tepatnya di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman bersama rekannya Bambang
Aprianto hanya dibutuhkan waktu perja-

lanan 1 ,5 - 2jam untuk sampai di tujuan.
Sedikit berjalan kearah tepi pantai,
jukung pun sudah siap menunggu. Arif, Ari
dan Apri GT holic pun mulai memasukan
peralatan mancing siap menjajal penguasa Pantai Wediombo.
Dinginya pagi hari dirasakan saat jukung
sudah mulai berlayar, ditambah angin
dan alunan ombak yang menghantam
perahu. Dengan bermodalkan biaya sewa
jukung 400 ribu rasanya rasa percaya diri
menghantui team kali ini. Sang kapten
pun segera menelusuri dan titik spot
yang potensial. Menggunakan teknik light
jigging, umpan Jig Blanka 150 pun mulai
dimainkan. Nah tak butuh lama, tibatiba ada sambutan dari dalam air, segara
meladeni perlawan sang predator.
Beberapa kali saat sudah merasa
nyaman, ikan tidak mau menyerah. Bagi
Trimo Pakesa, ini pertama kalinnya menggunakan overhead ocea jigger 1501HG
sehingga sempat sedikit merasa khawatir.
Bahkan ketika ingin menambah drag,
hampir salah memutar drag. Joran pun
terus diayun dengan melambat mengikuti
kemauan sang ikan. Benar saja, satu ekor
Giant Travelly (GT) ukuran sekitar 7 kg
berhasil landed.

Tak cukup puas sampe disitu. Kembali
menggunakan jenis piranti dan umpan
yang sama, jig kembali diturunkan. Nah
tak butuh waktu lama, strike kedua
kembali didapatkan. Setelah terbiasa
pada ujian pertama, reel overhead pun
mampu di tangani dengan baik. Strike
didapatkan dengan hampir ukuran yang
sama yaitu sekor GT. “pada awalnya
sempet ragu untuk pakai reel overhead,
namun ternyata asik juga. Saya terbilang
beruntung, sebab pertama kali langsung
strike. Sensasinya luar biasa, ujar Trimo
Pakesa kepada redaksi.
Bukan hanya Trimo, namun rekan-rekan
yang lain juga membawa hasil. Beberapa
Giant Travelly serta Karasan, Kerapu dan
layur juga berhasil diamankan. Sebelum
mengahkiri obrolan dengan mancingmania, beliau sempat menceritakan awalnya
menyukai mancing yang bermula dari sang
istri. “Dikarenakan istri sedang sakit dan
diharuskan untuk menghabiskan waktu
dengan berwisata, mancing menjadi
pilihan. Berawal dari situlah Saya mulai
menyukai hobi mancing hingga sekarang,
tak jarang juga ikut dan merasakan hasil
tangkapan” ceritanya kepada redaksi.
lbima
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L

BERBURU IKAN INDUK DI

‘‘TABGHA EKSKLUSIF’’
Pemancingan Tabgha

agi dan lagi kolam pemancingan
yang berada di Ciledug yaitu Tabgha
mengadakan lomba mancing. Kali ini
tema yang digunakan yaitu ‘Tabgha Eksklusif’ yang sudah menjadi program setiap
bulannya. Bukan sekedar lomba biasa,
namun dengan tiket 700 ribu/2 joran, uang
jutaan rupiah serta hadiah tambahan dari
IFT (Indonesia Fishing Tackle) berupa kaos
dan topi yang siap diberikan kepada para
peserta.
Memulai lomba pukul 10.00 pagi, peserta
pun mendaftar dan mulai menempati
setiap lapak yang telah ditentukan. Tidak
ada yang berbeda untuk persyaratan kali
ini, baik umpan atau piranti mancing yang
digunakan. Wajah-wajah baru dan lama
pun terlihat di sepanjang lomba tabgha
ekslusif kali ini. Hal ini memang karena
lokasinya yang sudah menjadi langganan
para pecinta ikan induk.
Hal ini dibuktikan dengan penuhnya
lapak yang disediakan yaitu 52 lapak. Diselingi suasana yang cerah dan sedikit terik
matahari menyengat, lantas tidak menghilangkan konsentrasi untuk menghentakan
joran. Alunan strike yang melambat segara
membuat koh Daniel untuk kembali menunrunkan ikan rame 400 kg dan ikan super
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100 kg dengan total jumlah ikan 500 kg.
Sedangkan untuk ikan induk ada 2300 ekor.
Selain itu untuk semakin menambah
keseruan Tabgha Ekskusif pada bulan
Februari, Koh Daniel terus mengumumkan
setiap induk ukuran besar yang berhasil
didapatkan. Cara ini membuat perolehan
sementar ikan terbesar terus berganti
sepanjang perlombaan. Tak lupa tambahan
extra bagi yang mendapatkan strike induk
merah senilai 30 ribu dan induk hitam
20 ribu. Salah satu peserta yang menjadi
langganan mancing di sini mengungkapkan
“iya kebetulan setiap minggunya saya
habiskan dengan memancing, memang
tidak mudah karena harus pintar-pintar
meracik umpan terlebih harus hoki,
semoga lomba seperti ini terus diadakan”
ujar Yanto kepada redaksi.
Seketika waktu terus berjalan menuju
siang hari, posisi atau perolehan sementara para pemenang sudah didapatkan.
Walupun begitu perolehan jumlan ikan
terbanyak masih bisa diraih. Terlebih disini
para mania boleh membawa ikan pulang
walaupun tidak masuk kategori pemenang
sekalipun. Jam pun sudah mulai medekati
akhir lomba, koh Daniel sudah mengumumkan para pemenang kali ini.lbima

Daftar Juara
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara
Juara

1
2
3
4
Induk Terbanyak
Prestasi Lapak Kecil
Prestasi Lapak Besar

Romy Bahtiar aka Kocar Kacir/8,00 Kg/Rp. 7 Juta
Tri Wahyu Sutanto aka Roro Mendut II/7,95 Kg/Rp. 5 Juta
Haji Ujang Zatnika/7,70 Kg/Rp. 3 Juta
Adank Jaya aka SB/7,55 Kg/Rp. 2 Juta
Dulel/22 Ekor/Rp. 1 Juta
Dulel/76 Ekor/Rp. 1 Juta
Kadal 86/70 Ekor/Rp. 1 Juta
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KILASAN

PEMASANGAN PELAMPUNG

OLEH KOMUNITAS JRF
Jogjakarta

H

obi memancing tidak selamanya
minim akan resiko kecelakaan. Berbicara tentang alam, ada pepatah
yang mengatakan “alam jangan dilawan”,
pepatah tersebut ada kalanya benar
manakala kita sedang memancing di alam
liar yang penuh resiko akan terjadinya
kecelakaan mancing.
Banyak kecelakaan mancing yang
terjadi baik di laut lepas maupun di spotspot extreme seperti tebing yang tinggi
maupun sungai yang berarus deras. Untuk
meminimalisir hal tersebut sebuah komunitas mancing karangan Jogjakarta yang
tergabung dalam JOGJA ROCK FISHING
COMMUNITY (JRF) mengadakan Program
Pemasangan Pelampung Keselamatan
tahap 2 yang mana pada tahap sebelumnya telah sukses dilaksanakan.
Tujuan dari pemasangan pelampung
keselamatan ini sendiri adalah meminimalisir resiko kecelakaan pada saat memancing dari tebing manakala pemancing
terjatuh atau terseret ombak. Pelampung
keselamatan ini diperuntukan bagi seluruh
pemancing, nelayan lokal, pengunjung
dan siapapun yang beraktifitas di tebing
jika mengalami situasi darurat.
Kegiatan ini akan di mulai pada tanggal
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KILASAN
15-30 Januari 2018, dengan target pemasangan spot mancing mulai dari timur
Watu Mejo (Panggang Pantai Parangtritis)
sampai spot pengilen pantai Drini. Untuk
lebih jelasnya JRF membagi titik-titik
pemasangan pelampung keselamatan di
beberapa spot, diantaranya :
• Pengilen drini
• Parang Racuk Baron
• Mboyo Baron
• Mbiting Ngrenehan
• Ngedan Ngrenehan
• Nungguran Panggang
• Kesirat Panggang
• Ngrumpon Panggang
• Becici
• Watu Mejo
Lebih lanjut, rekan-rekan dari Jogja
Rock Fishing memohon bantuan dan kerjasama semua para pemancing, grup-grup
mancing yang ada di seluruh Jogjakarta
dan warga lokal untuk membantu penempatan dan pemeliharaan pelampung ini.
Jogja rock fishing juga mengucapkan
terima kasih kepada Tim SAR Baron (Bapak Marjono dan rekan-rekan), Tim SAR
Wediombo (Bapak Handoko dan rekan-rekan), Tim SAR Gunung Kidul dan Tim SAR
Jogjakarta yang telah membantu penga-

daan pelampung dan terus mendukung
upaya peningkatan keselamatan selama
beraktifitas di pantai. Semoga program
peningkatan keselamatan memancing
menjadi perhatian kita bersama untuk
kita tingkatkan. Salut buat rekan-rekan
Jogja Rock Fishing yang selalu mengutamakan keselamatan.lbima

Foto saat tim melakukan persiapan sebelum
pelampung disebar.
JRF
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SIMPUL

WEDGE KNOT SIMPUL PALING MUDAH UNTUK
MANCING IKAN KECIL
1. Buatlah ikatan apapun pada ujung
main line sehingga tercipta bundelan.
2. Buatlah loop pada leader dan
masukkan senar utama seperti pada
gambar.
3. Kencangkan ikatan, dan kita bisa
melanjutkan kegiatan memancing kita.
Keep enjoy fishing!

P

asti banyak dari para mania
mancing yang tidak ingin susah
atau ribet saat memancing.
Tidak perlu berlama-lama ikat simpul
mancing saat senar putus. Selain
waktu yang terbuang, kita juga bisa
kehilangan momen dengan si ikan.
Berikut ini MM berikan knot sederhana
untuk kita yang memang ingin
memancing untuk fun!
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UMPAN

MEMILIH LUMUT YANG PAS UNTUK MANCING

BARONANG ALA OM JIN DENMAS

M

ancing ikan baronang menggunkan
piranti tegek dan umpan lumut
tentunya memiliki sensasi tarikan
tersendiri bagi penggemarnya. Banyak
para mania yang mulai menekuni mtekhnik
mancing ikan yang dalam bahasa inggrisnya
dikenal sebagai rabbitfish ini.
Namun apakah para mania sudah
mengetahui tentang tips memilih umpan
lumut yang pas untuk memancing si
baronang ini?. Tidak semua lumut disukai
oleh ikan baronang. Ada beberapa jenis
lumut yang sangat disukai ikan baronang
sesuai dengan pakan alaminya di habitat
aslinya.
Untuk mengetahui jenis lumut yang
untuk mancing baronang. MM berhasil
mewawancarai Om Jin Denmas yang
sudah lama jatuh cinta mancing baronang
menggunakan piranti pancing tegek dengan
umpan lumut. Bagaimana sih jenis lumut
yang pas untuk mancing baronang, yuk kita
simak ulasannya berikut ini.

Memakai lumut mempunyai kelebihan
khsusunya di rating strike ikan.
Strike mengenai sasaran lebih tinggi
dibandingkan menggunakan umpan nasi
lumat/pelet. Lumut disini, menurut Om
Jin adalah lumut air asin yang memiliki
karakter kasar dan bentuknya agak lebar.
Sangat berbeda dengan lumut air tawar
yang berbentuk halus dan mudah putus.
Untuk memperoleh lumut laut ini,
para mania bisa mendapatkannya dengan
mudah disekitar tambak air payau atau di
muara-muara. Karakter lumut yang kasar
sangat disukai oleh ikan baronang karena
ini merupakan makanan alami mereka di
habitat aslinya.
Om Jin Denmas juga menambahkan tips
penyimpanan lumut air asin agar awet dan
bisa digunakan hingga 3 hari. Diantaranya
adalah :
1. Dengan menyimpan lumut di wadah
plastik yang memiliki klip yang bisa
dibuka tutup.

2. Tambahkan kertas Koran sebagai alas
didalamnya.
3. Jangan menyimpan lumut di dalam
kulkas karena akan mempercepat
proses pembusukan
4. Lumut cukup diletakkan di lantai rumah
dengan suhu normal/suhu kamar.
5. Basahi/rendam lumut dengan
menggunakan air laut 3 hari sekali
selama beberapa saat lalu tiriskan
dengan cepat agar air keluar dan tidak
bercampur dengan lumut.
Nah para mania, semoga tips dari Om
Jin Denmas diatas bermanfaat yah. Salam
strike.ljhony
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TIPS & TRIK

MENGUMPULKAN IKAN DENGAN KANGKUNG

T

idak ada angler yang menginginkan
pulang dengan tangan kosong alias
boncos. Memancing, khususnya di
Indonesia selalu menarik untuk diulas
karena memiliki banyak tekhnik dan trik
jitu untuk mencapai suatu keberhasilan
dalam memancing.
Para mania tentu sudah tidak asing
dengan istilah ngebom atau ngebandul. Ya
tekhnik ngebom atau ngebandul sedianya
merupakan sebuah trik yang dilakukan pemancing untuk mengumpulkan ikan di satu
titik yang telah ditentuka oleh si pemancing
itu sendiri. Untuk melakukan trik ngebom
dan ngebandul ini diperlukan sebuah media
baik itu umpan maupun racikan bahan
lainnya yang tentunya sudah diuji cobakan
oleh banyak para pemancing.
MM kali ini akan mengulas tentang trik
ngebom dan ngebandul menggunakan media
sayuran kangkung. Sayuran kangkung merupakan sayuran yang familiar bagi masyarakat
Indonesia. Tanaman yang habitatnya tumbuh
di rawa-rawa dan danau ini sangat mudah
para mania temukan sendiri maupun membelinya di pasar-pasar tradisional.

Ada beberapa langkah untuk melakukan
trik ngebom dan ngebandul menggunakan
kangkung ini, antara lain:
• Target ikan - Target ikan yang akan kita
incar tentunya ikan yang gemar memakan
kangkung di alam liar. Sebut saja nila,
gurame, bawal, melem, bader merupakan
jenis ikan yang gemar memakan kangkung.
• Pemilihan spot - Spot yang kita
pilih untuk menerapkan trik ngebom dan
ngebandul ini ada baiknya di spot yang
ditumbuhi banyak tumbuhan kangkung liar,
dimana target ikan yang akan kita pancing
biasanya berkeliaran disekitar area tersebut
untuk mencari makan.
• Persiapan awal - Sampai di tempat
mancing, carilah bambu yang panjang.
Untuk panjang bambu ini tergantung
dari kebiasaan makan ikan yang mau kita
pancing. Semakin takut ikan akan kehadiran
kita maka semakin panjang bambu yang
kiat butuhkan.
• Cara Pemasangan Kangkung - Ikatkan
kangkung sebanyak 1 atau 2 ikat ke ujung
bambu yang sudah kita siapkan tadi. Setelah terikat, taruh di tengah sungai ujung

kangkung yang ada kangkung nya di tengah
sungai. Dengan sendirinya kangkung yang
kita taruh di tengah sungai akan hanyut
karena aliran sungai dan biarkan sedikit
hanyut lalu tahan dengan pathok/kayu.
• Waktunya memancing - Biasanya tidak
membutuhkan waktu yang lama bagi ikan
berkumpul di area yang sudah kita bom/
bandul dengan kangkung tadi. Langkah
terakhir adalah memancing di titik bom/
bandul tersbut. Bisa menggunakan pancing
tegek ataupun joran biasa tergantung dari
besar kecilnya ikan yang kita incar.ljhoni
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BEDAH PIRANTI

ZAGAN OFF SHORE SHOOTER

REEL MAGURO TOURNAMENT 5000 & 8000

Zagan Off Shore Shooter ini menjadi joran sambung 2 pada
pangkal yang favorit di Indonesia. Joran ini menggunakan
material carbon 30 ton sehingga membuat joran ini ringan,
sensitive namun kuat. Panjang 210cm dengan line weight PE 4,
lure weight 50-90 gr dan dipadukan dengan ring guide dan reel
seat fuji membuat joran ini sempurna untuk dimiliki oleh para
mania mancing.

Full alumunium Body, Alumunium Rotor,
Stainless Stell Gear, Gear Ratio 4.1 : 1,
Infinite Anti Reverse, Waterproof Seals,
Interchangeable Power Handle, permanent One-Way Clutch, CNC Machined
Brass gear and S-Slider, Thick Alumunium
Bail Wire, Large Capacity Spool, Alumunium T-Bar / Round Knob, Powerfull &
comfortable, Carbon Fibre / Carbon tex
Drag Washer

Model
5000 MF
8000 MF

Max Drag
20 kg
30 kg

Gear Ratio
4.1:1
4.1:1

Line Cap (mm – m)
( 0.35-280, 0.40-200, 0.45-160 )
( 0.35 - 360, 0.40 - 280, 0.45 – 220 )

SHINO MULTI PE DAN SHINO SOLID PE

VANFOOK JIGEN HYPER
Hook made in japan yang sangat baik
untuk tehnik mancing dasaran.

Model Number

Size

Jigen Hyper

4/0, 5/0, 6/0

Shino pe multi mengusung warna multicolor 10 x 10 100m
connecting sedang kan shino solid pe mengusung warna hijau.

|edisi #275 27

INFO PRODUK

SHIMANO COLD SNIPPER BB
Khusus untuk tehnik mancing cast jig dan
light jigging.
Model

Weight

Price

020QE

20 gr

Rp. 56.000

040QE

40 gr

Rp. 61.000

060QE

60 gr

Rp. 67.000

REEL TEAM KAMIKAZE UL CARBON 500
Reel ini memiliki performa yang dahsyat dan juga amat sangat ringan sehingga
menjadi favorit paduan joran para mania mancing. Berikut ini spesifikasinya :
1.
Main shaft stainless steel
Max drag power 4kg
2.
3.
Weight 155 gr

Model
Ul Carbon 500

Gear Ratio
5.2:1

Ball Bearing
10+1

Line Capacity
0.148/130,0.165/100

JORAN MAGURO MAGNETIZE
• Two Section
• High Carbon Material
• Full FUJI Guides

Model
MMSP213

Length
213

Action
Medium Heavy

Section
2

Lure
7 – 35 gr

Line
10 – 20 lbs
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LUBUK

T

anggal 25 januari 2018, mungkin
menjadi hari yang tak akan terlupakan untuk kawan-kawan dari Terminal Fishing Community Jakarta beserta
crew dari Mancing Liar MNCTV. Kami
berangkat menuju Pulau Seram di Maluku
dan dilanjut dengan menuju kawasan Raja
Ampat, tepatnya di kepulauan Misool. Target kami kali ini tentunya ikan Tuna Sirip
kuning yang kekuatan tarikannya memang
sungguh diidamkan para penggemar sport
fishing dan tentu si exotic raja muara
Blackbass dan Spottail bass.
Pukul 06.30 wit kami tiba di kota
ambon, perjalanan kami lanjutkan dengan
menggunakan mobil via jalur darat. Perjalanan melelahkan kami tempuh dalam
waktu lebih dari 12 jam, dikarenakan
diperjalanan mobil kami terkena kendala
lampu besar putus. Berbekal senter tangan, kami pun merayap menuju basecamp
kami. Singkat cerita kami tiba di homestay
pukul 23.00 wit, sungguh perjalanan yang
sangat melelahkan.
Esok harinya tepat pukul 07.00 WIT
kami mencoba peruntungan untuk masuk
sungai, berharap bisa strike si Raja
muara. Sampai siang kami trus melempar
umpan tiruan ke titik-titik potensial,

TRIP LUAR BIASA PULAU SERAM

DAN PULAU MISOOL
Pulau Misool - Raja Ampat
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LUBUK

Salah satu angler yang berhasil mendapatkan
ikan ukuran besar.
KUZZ

namun sang raja muara serasa enggan
memakan umpan tiruan kami. Tidak berputus aja, kami pun melanjutkan perburuan si Raja Muara ke spot berikutnya.
Spot ini agak unik, karena landbase di
pinggir pantai dan mulut muara. Salah
Seorang dari crew mancing liar mnctv pun
bertanya, “Lu yakin neh, kita mancing
blackbass di pinggir pantai..?” Jawab
saya, “Ikan banyak disini, nanti kita
buktikan..” Tiba di spot kedua, rasa lapar
sudah mulai terasa, kami pun makan siang
di pinggir pantai sambil menunggu momen
yang tepat untuk melempar umpan. Tapi
sayang, setengah jam berlalu kami belum
juga menemukan tanda-tanda Blackbass
akan menyantap umpan kami, ditambah
cuaca semakin mendung dan makin menipiskan harapan kami. Tak lama, angin
bertambah kencang dan badai pun turun.
Hujan deras disertai angin turun begitu
dahsyat, rintik air terasa sakit mengenai
badan kami. Tapi Saya bilang kalau hujan
biasanya air hangat, dan ikan mau makan
biasanya.
Semangat membara kami pun terus
melempar umpan. Tak lama terdengar
suara teriakan salah seorang dari kami.
“Strikeeee... “ Pak Jonny sedang me-

ladeni tarikan ikan yang tenaganya cukup
lumayan, dari tarikannya Saya bisa tebak
ini blackbass lumayan besar. Dan benar
saja, seekor blackbass ukuran 5kg berhasil
landed di pasir. Ikan ini menjadi pembuka
pesta strike di trip kami kali ini.
Keesokan harinya, kami pun meninggalkan Pulau Seram di Maluku untuk
menuju ke Pulau Misool di raja ampat.
Perjalan via laut kami tempuh 5 jam
dengan cuaca yang sedikit kurang bagus.
Tapi semuanya terbayar, begitu tiba di
Misool laut berubah menjadi teduh. Kami
sempatkan untuk mampir ke desa di salah
satu pulau, untuk bertemu Bapa Raja
dari Pulau Misool. Setelah mendapat ijin,
kami pun melanjutkan untuk mancing.
Dengan dibantu seorang profesional guide
bernama Bpk. Nawawi, kami langsung
menuju lokasi popping dan Casting.
Kuzz mengawali strike pertama seekor
GT berukuran 10kg, dilanjutkan victor
strike dan Pak Jonny Strike. Sementara
di depan kapal popping dan casting, di
belakang teman2 dari ambon jigging, dan
strike Kerapu Lodi size 8kg an. Sungguh
spot yang sangat luar biasa, ½ hari kami
mancing semua tehnik mendapatkan
strike, ikan terberat didapat oleh Crew
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LUBUK
mancing liar yaitu ikan Giant Travelly
seberat 25kg. Dalam trip ini kami memberlakukan sistem Catch and Release,
kecuali ikan kerapu, tenggiri, kue rambe,
kue loday kami ambil untuk makan malam
kami. Luar biasa, beginilah seharusnya
hasil yang akan kita dapat apabila kita
menyayangi alam kita. Tentunya dengan
menjaga ekosistem dan kebersihan
lautnya, alam pun akan kembali memberi
kemurahan hatinya kepada kita.
Sungguh luar biasa, walau seharian
diguncang ombak dan badan selalu basah
oleh cipratan air laut, kami merasa
cukup sebanding dengan hasil yang kami
dapatkan di Pulau Misool ini. Selain mendapatkan strike yang banyak, kami pun
disuguhi pemandangan yang sangat indah,
pulau-pulau gugusan karang terpapar
beribu-ribu jumlahnya. Sungguh indah
daya ciptamu ya Tuhan.
Trip hari kedua kami akhiri, total ikan
GT kami perkirakan landed 20an ekor dan
ikan Redbass sungguh besar-besar landed
sekitar 10 ekor, ikan tenggiri dan kerapu
lodi pun jadi perolehan kami dihari kedua
di Misool.
Perlu kita ketahui bahwa Kepulauan
Raja Ampat di Papua Barat itu terbagi

menjadi empat kepulauan besar, yang
terdekat dari kota sorong yaitu Pulau
Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Wayag dan
Pulau Misool. Semua tempat memiliki
keindahan masing2 dan tentunya keindahan dari raja ampat ini sudah mendunia
sejak 1990.
Kembali ke trip kita, hari kedua di
Misool kami melanjutkan perburuan
Blackbass di sungai dekat Pulau Misool.
Pagi-pagi kami arahkan kapal menuju
muara sungai, dan kami pun mulai
menghujani titik2 potensial di muara
dengan umpan tiruan kami. Tak lama
Om Roby strike kerapu lumpur, pria asli
dari Maluku ini dengan sigap meladeni
perlawanan ikan dan ikan pun menyerah
di tangan Om Roby.
Strike kembali didapat, kali ini Pak
Jonny mendapatkan ikan Manggrove Jack
atau di papua biasa dipanggil Somasi
Merah, ikan seberat 2kg berhasil landed
tak lama pak Jonny pun berhasil strike
kembali dan ternyata ikan yang di dapat
adalah si raja muara, blackbass seberat
3kg. Ikan blackbass biasa dipanggil Somasi
Hitam oleh warga papua ini. Sungguh hasil
yang beragam. Sudah mendapatkan target, kami pun melanjutkan untuk casting

Para pemancing dan crew berpose riang
setelah selesai mancing.
KUZZ
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di karang-karang dangkal. Sejam berlalu,
kami tiba di spot, popper dan Pencil kami
mainkan, tapi sayang predator seakan
malas untuk menyambar umpan kami.
Memang di hari kedua ini, arus laut mati.
Ini yang menyebabkan ikan-ikan predator
seakan malas untuk menyambar umpanumpan tiruan kami. Setelah tidak ada
sambaran, kami pun memutukan untuk
balik istirahat ke basecamp sekalian
mengakhiri trip hari kedua di Misool.
Pagi hari tepat pukul 03.00 dini hari
kami langsung mengarahkan boat kami
menuju arah balik ke Pulau Seram,
mengingat perjalanan jauh dan khawatir cuaca jelek tak banyak waktu kami
pun langsung tancap gas. Diperjalanan
kami mampir untuk mencoba kembali
tarikan Ikan Tuna sirip kuning, jarak
ke rumpon tuna sekitar 39 mil laut.
Dua jam perjaanan, kami tiba di spot,
tanpa tunggu lama kami pun langsung
menurunkan konceran dengan umpan
baby tuna. Tak lama kuzz pun strike,
ikan baby Tuna ukuran 10kg landed di
atas kapal. Petanda baik, kami pun
mencoba teknik castjig dan jigging.
Setelah beberapa jam berlalu, tak
ada sambutan dari penghuni rumpon.
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Ternyata ikan baby tuna kuzz menjadi
penutup strike di rumpon ini.
Kami pun melanjutkan perjalanan menuju daratan pulau seram, butuh waktu
3 jam perjalanan lagi untuk bisa tiba di
daratan pulau seram. Diperjalanan kami
disuguhkan pemandangan yang tak lazim,
sebuah kontainer full isi logistik terlihat
mengambang di permukaan laut. Petanda
kemarin cuaca memang tidak bersahabat. Setelah 3 jam berlalu, kami pun tiba
di daratan pulau seram bagian utara.
Melihat waktu masih panjang, kami pun
mengarahkan boat kami menuju sungai.
Di sungai kami menerapkan tehnik casting, umpan tiruan kami lempar menuju
titik-titik potensial. Terutama batang
kayu rubuh. Dan benar saja, tak lama
berselang Victor dari TFC strike blackbass besar di haluan kapal. Strikeee....
Ikan melawan dengan sangat gigih, sampai membuat joran Victor patah, karena
terjadi kepanikan akibat joran patah, si
raja muara dapat bersembunyi dibawah
akar-akar pohon. ABK kapal dengan sigap
menceburkan diri kedalam sungai, butuh
perjuangan yang panjang dan waktu
kurang lebih 20 menit untuk bisa menarik
si raja muara ke atas boat. Akhirnya,

setelah berjuang seekor blackbass besar
landed di atas boat.. Blackbass seberat
7kg menjadi perolehan pertama di sungai
ini. Perjalanan kami lanjutkan, tak lama
berselang team dari mancing liar strike.
Dan ikan yang didapatkan kali ini sungguh luar biasa. “Woww, spot tail besar..
Spot tail besar..”Begitu teriaknya..Dan
benar saja, spottail bass size 10kg an
dia dapatkan. Sungguh ikan yang sangat eksotic, kami pun hati-hati untuk
menaikkan dia. Dan setelah berfose
dengan dia, ikan kami release kembali ke
alam. Agar suatu saat, kami bisa merasakan tarikannya kembali. Setelah dirasa
cukup, kami pun kembali ke basecamp
untuk istirahat sekaligus persiapan untuk
hari terakhir di sungai.
Keesokan harinya kami pun melanjutkan perburuan terakhir di dalam sungai,
cuaca pagi itu agak menyiutkan nyali dan
menipiskan harapan kami. Hujan besar
dan petir menjadi sambutan pertama
yang kami rasakan. Beruntung bagi kami,
hujan terjadi hanya di laut saja tidak
sampai di gunung, petanda air sungai
tidak keruh dan masih bisa kami jelajahi. Strike pertama didapat oleh kuzz,
Strikee...“Wuihh.. besar neh, mantabs..

“ Kuzz tampak kegirangan dan terlihat
exited meladeni perlawanan si raja
muara. Setelah beberapa lama, blackbass besar akhirnya landed di atas boat.
Luar biasa, blackbass ukuran 8kg yang
terlihat sangat sehat menjadi perolehan pertama kami di trip terakhir ini.
Strike kembali di boat sebelah, Victor
tampak menjadi eksecutor kali ini. Tapi
sayang, ikan berhasil menarik kedalam
akar2 pohon tanpa bisa kami halangi.
Leader 50lbs pun putus, sungguh luar
biasa. Strike kembali berlanjut, kali ini
team dari mancing liar strike blackbass
seberat 3kg. Lalu ping-ping pun tak mau
ketinggalan, spottail bass seberat 4kg
dia naikkan. Dan penutup pesta strike
kami adalah Victor, Spottailbass Sebesar
5kg berhasil dia tarik ke atas kapal.
Inilah perolehan terakhir kami di trip
kali ini. Sungguh indah alam di Pulau
Seram ini, selain ikan masih berlimpah
tentunya. Kami pun mengakhiri trip
kami dan tak lupa mengucapkan terima
kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
keselamatan dan kesuksesan trip kami.
Salam Strike.lKuzz TFC
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PROFILE

KENALAN DENGAN JIN

YANG DOYAN MANCING
Om Jin Denmas Yulian Hadi

“

Kuberi satu permintaan”, sebuah
kalimat tawaran yang kerap dilontarkan oleh sesosok jin di sebuah
iklan komersial rokok yang tentunya sudah
tidak asing di telinga para mania nusantara. Jin di dalam iklan tersebut selalu
saja mengabulkan permintaan orang yang
membebaskannya namun seringkali tidak
sesuai bahkan terkadang “nyeleneh”dari
yang diharapkan.
Di dunia mancing nusantara, ada sosok
angler yang memiliki kemiripan wajah
dengan sang Jin dari iklan komersial
rokok. Dialah Yulianto Hadi atau yang
lebih populer dengan sapaan Om Jin di
kalangan para angler nusantara. Saking
miripnya dengan sang Jin di iklan komersial rokok yang sering ditayangkan di TV,
Om Jin pun memakai nama Jin Denmas
Yulian Hadi di akun jejaring sosial facebook-nya.
Bagi para mania nusantara, sosok
om Jin bukanlah wajah baru di kancah
mancing Indonesia. Pria yang diawal karir
mancingnya berduet dengan Tan Po Liang
dalam menghasilkan karya handmade lure
froggie yang diberi label “MEKITIK FROG”
ini juga tidak kalah pamornya dengan
sang rekan. Berdua, mereka selalu saja
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memposting video-video gokil seputar
kegiatan memancing mereka di beberapa
daerah di Indonesia.
MM pun kali ini cukup beruntung bisa
mewawancarai sosok seorang Om Jin yang
selalu member warna ceria dalam tiap
postingannya di facebook.
Yulianto Hadi, lahir di kota apel Malang
pada tanggal 16 Juli 1973. Mengawali
hobi mancingnya pada saat ia duduk di
kelas 4 Sekolah Dasar (11 Tahun). Awal
ketertarikan Om Jin kecil pada masa itu
ternyata tidak lepas dari hobi sang ayah
dan kakaknya yang memang juga memiliki
hobi mancing.
Om Jin kecil selalu menghabiskan waktu
mancingnya di sungai-sungai sekitar tanah
kelahirannya di Malang. Berbeda dengan
kebanyakan anak yang pada kala itu lebih
senang bermain sepak bola dan sebagainya, Om Jin kecil justru lebih tertarik
untuk menghabiskan waktunya pergi
memancing ke sungai bersama sang ayah
dan kakaknya.
MM sempat bertanya tentang ikan pertama yang berhasil dipancing Om Jin pada
masa kecilnya. Om Jin pun menjawab jika
ikan lele lokal dan ikan wader merupakan
2 jenis ikan pertama yang berhasil ia

selamatkan ke permukaan. Om Jin juga
menambahkan pada jaman itu target ikan
bukanlah sesuatu yang utama, namun
kesuksesan pemancing untuk menaikkan
ikan merupakan sensasi yang tidak akan
pernah terlupakan bagi anak seumurannya.
Tekhnik bottom fishing atau dasaran
adalah tehknik yang pertama kali dikuasai
oleh Om Jin kecil. Umpan-umpan alami
seperti cacing juga menjadi umpan idola
yang akan digunakan untuk mancing ikanikan sungai pada masa kecil om Jin.
Seiring bertambahnya umur, Om Jin
mulai tertarik untuk mempelajari tekhnik
mancing selain bottom fishing. Tekhnik
mancing casting menjadi sebuah agenda
yang wajib dipelajarinya dikala remaja
dan pada usia dewasa ia pun mulai
merambah dunia mancing dengan menguasai beberapa tekhnik mancing modern
seperti popping dan jigging. Namun, om
Jin mengaku lebih mencintai tekhnik
mancing casting dibandingkan tekhnik
mancing modern lainnya.
Apa yang membuat seorang om Jin
lebih mencintai casting dibanding tekhnik mancing lainnya?. Om Jin dengan
gamblang menjelaskan jika casting
merupakan tekhnik mancing yang tidak

Om Jin dengan tangkapan hampala
menggunakan tehnik casting.
JHONI
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ribet baik untuk freshwater maupun
saltwater, selain itu juga ngirit. Sebuah
statement yang tentunya didukung
dengan keberhasilannya mendaratkan
berbagai jenis ikan dengan tekhnik
tersebut.
Belakangan , Om Jin juga menggeluti
tekhnik mancing negek dengan target ikan Baronang. Hal ini diakuinya
karena mancing negek merupakan
mancing yang murah, menyenangkan
dan memiliki sensasi tersendiri bagi
penikmnatnya. “negek baronang itu
ngirit, om. Cukup bermodalkan lumut
yang bisa kita cari sendiri atau pesan
di penjual dan juga harganya murah.
Selain itu mata kail garong kita bisa
buat sendiri, terlebih sekarang saya
berdomisili di kota Cilacap, dekat
dengan laut sehingga sepulang kerja
Saya selalu menyempatkan diri untuk
negek baronang” imbuh Om Jin Kepada
Kontributor MM.
Beberapa jenis ikan pernah takluk
ditangan Om Jin selama karir memancingnya. Sebut saja ikan gabus,
cangkek, baronang dan masih banyak
lainnya. Ia pun sempat menjelajah
ke beberapa pulau diluar pulau Jawa

seperti Bali dan Sulawesi hanya untuk
memeuaskan hobi memancingnya. Om
Jin tidak memiliki target ikan yang
belum tercapai karena menurutnya
mempunyai kesempatan untuk mancing
saja sudah membuatnya bersyukur
karena terkendala waktu perkerjaan
dan finansial.
Di akhir wawancara Om Jin berpesan kepada seluruh angler nusantara
untuk memanfaatkan waktu yang ada
sebaik-baiknya. Bekerjalah sebagai
sebuah bentuk tanggung jawab dan
kembangkanlah hobi mancing dengan
segala mancing tekhnik dan piranti
seadanya tanpa perlu dipaksakan. “Kita
yang penting bisa strike dan tertawa
lepas, om. Junjung tinggi kebersamaan,
pokoknya rukun, humoris dan selalu
berbagi pengalaman”. Tutup Om Jin,
yang sebelumnya mengaku berstatus lajang namun akhirnya mengaku
sudah memilki 3 orang putri kepada
MM.ljhoni
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aat memancing kita tak hanya sekedar menyiapkan perlatan mancing
ataupun mengetahui kondisi cuaca,
namun juga perlu mengetahui spot dan
target ikan. Salah satunya saat ingin
mancing di laut menggunakan teknik
Slow Pitch Jigging. Teknik ini berbeda
dengan jigging pada umumnya yang
memainkan tempo cepat. Pada slow
pitch para mania bisa sesuaikan dengan
tempo dan pergerakan ikan saat strike.
Nah pada beberapa waktu lalu, di
kawasan Jakarta utara tepatnya di
Restauran Raja Kuring diadakan seminar
mengenai teknik slow pitch jigging.
Acara yang diselenggarakan oleh komunitas Dai Fishing Club (DFC) ini mendatangkan angler asal jepang yang membagikan
ilmunya mengenai slow picth jigging
yaitu Mr.Yo Kido. Beliau merupakan
pemancing yang secara khusus mengabiskan waktunya dengan memancing teknik
Slow Pitch Jigging di berbagai negara.
Dalam kesempatan acara tersebut
Kido memaparkan, Slow Pitch Jigging
itu diumpamakan seperti 3 karakteristik
yang berbeda. Ketiga jenis ikan ini : Ikan
Pertama Berenang dengan kondisi sehat
dan bergerak cepat, Ikan Kedua bere-

SLOW PITCH JIGGING

BERSAMA
MR.
YO
KIDO
Jakarta

nang dengan lambat dan kondisi lemas
sedangkan ikan ketiga berenang dengan
melayang seakan sudah mati (mengambang).
Ketiga ikan tersebut itu diilustrasikan

seperti metal jig yang kita mainkan, Fast
jig atau slow jig ketika menggoda sang
predator. Untuk itu dalam teknik slow
pitch jigging, target ikan dan memainkan
metal jig menjadi faktor penting karena
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Mr. Yo Kido sedang menjelaskan tehnik slow
pitch jigging.
MM

tidak semua ikan menginginkan jenis
ikan yang sama. Contohnya Tuna yang
menyukai ikan dengan gerakan cepat dan
terlihat segar, sedangkan Jenis kerapu
yang menyukai ikan dengan kondisi ikan
yang mati.
Untuk itu para mania perlu memahami
atau menyesuaikan metal jig dengan
dengan arus dan tingkat kedalaman.
Karena semakin dalam umpan atau metal
jig, maka semakin berat dan besar tekanan yang di dalam. Kita bisa menggunakan metal jig model pendek dan lebar
di tengah dalam kedalaman di bawah
50 meter. Sedangkan untuk kedalaman
100 meter bisa menggunakan metal jig
ukuran panjang dan ramping.
Selain metal jig yang beperan penting,
Kido menambahkan saat strike dengan
ikan, jangan terlalu memaksakan reel
dan menghentakan joran dengan posisi
joran terlalu atas. Karena terkadang sang
ikan hanya mengigit jig bagian tengah
dan belum mengenai hooknya, sehingga
sering kali mocel. Oleh karena itu saat
senar ditarik oleh ikan, kita cukup melepaskan drag dan menahan joran dengan
posisi sedikit kebawah.
Sebab saat strike ikan tuna, semakin

kita menarik senar maka predator air
laut ini juga akan semakin menarik dan
tidak mau mengalah. Oleh karena itu
kita perlu menyiapkan reel ukuran sekitar 10.000 sampai 30.000 untuk mampu
menampung PE saat reel terus ditarik
ikan. Untuk Hook gunakan ukuran yang
seimbang, panjang dan pendek.
Terahkir, dalam memancing slow pitch
jigging memang diperlukan kesabaran
dan juga perlu menjaga keselamatan
ketika strike. Tak lupa tanggapan positif
pun disampaikan oleh beberapa pengunjung yang datang, salah satunya
Sutawijaya yang berasal dari Tegal, “
Saya sebagai pemula sangat senang bisa
mendapat pengetahuan yang lebih detail
mengenai slow jigging” ujarnya kepada
redaksi.
Ketua pelaksana acara, Arief juga
menuturkan “Saya juga berterima kasih
kepada para pengujung yang menyempatkan ke acara ini, Saya berharap
kedepan kami bisa juga mengadakan di
daerah lainya seperti Makassar dan Bali”
tutupnya.lbima
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inggu 21 Januari 2018 mungkin
merupakan moment yang tidak
akan pernah terlupakan bagi para
peserta event Uncal Bareng Senopati
Fishing Club yang diadakan di Pantai
Pelangi Parangtritis Jogjakarta. Event
yang jauh-jauh hari telah direncanakan
dengan matang oleh para panitia acara ini
meninggalkan kesan yang sangat berarti
bagi keseluruhan peserta. Bagaimana
tidak, hampir seluruh peserta yang terdiri dari berbagai kalangan dan umur ini
tumpah ruah menjadi satu dalam sebuah
event yang tujuan utamanya adalah
mempererat tali silaturahmi antar angler
se-Yogyakarta dan sekitarnya.
MM kali ini cukup beruntung karena
mendapat undangan langsung untuk
meliput kegiatan mulai dari awal hingga
akhir acara oleh salah satu panitia acara
Bung Agung Pego. Sedikit gambaran tentang event uncal bareng Senopati kali ini
adalah sebuah acara mancing bareng yang
digagas oleh komunitas mancing Senopati
Fishing Club Yogyakarta dengan mengundang para peserta dari berbagi komunitas
mancing yang ada di kota Yogyakarta dan
sekitarnya.
Dari catatan panitia, sebanyak 251

EVENT UNCAL BARENG

SENOPATI FISHING CLUB
Parangtritis - Jogjakarta
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peserta hadir mengikuti event mancing
dengan tekhnik mancing pasiran (surf
casting) ini. Ada 2 kategori pemenang
yang akan diambil sebagai juara pada
event kali ini yaitu juara 1, 2 dan 3 untuk
kategori ikan sisik dan juara 1 dan 2 untuk
kategori ikan non sisik. Sementara hadiahnya, berupa sejumlah uang tunai yang
nilainya berdasarkan persentase jumlah
pendaftar.
Acara uncal bareng Senopati ini resmi
dibuka oleh ketua Panitia Bapak Bambang
Sepur pada pukul 07.00 melalui pidato
singkatnya yang langsung dilanjutkan
dengan acara mancing bareng di spot
sekitaran pantai Pelangi. Keseruan dan
kehebohan para peserta manakala strike
ikan juga mewarnai jalannya acara yang
penuh dengan canda tawa dan saling
menyemangati antara satu peserta
dengan peserta lainnya sehingga event ini
lebih berkesan kekeluargaan ketimbang
rivalitas untuk mendapatkan hadiah.
Keseruan para peserta dalam memancing sempat terkendala masalah
cuaca manakala hujan dan angin kencang
menerpa pantai Pelangi. Namun meskipun
hujan angin yang kencang melanda, Nampak semangat para peserta tidak kendur
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meskipun akhirnya panitia membatasi jam
memancing hingga pukul 11.00 WIB dari
yang semula dijadwalkan berakhir pada
pukul 12.00 WIB.
Meskipun hujan angin kencang melanda
pantai Pelangi pada minggu kemarin,
rating strike para pesrta juga tidak mengecewakan. Nampak dari pantauan MM
beberapa peserta berhasil landed ikanikan target khas mancing pasiran seperti
ikan Bojor, Samangati, lutok dan ikan-ikan
lainnya yang selanjutnya mereka serahkan
ke panitia untuk dilakukan penimbangan
nantinya.
Selagi para peserta sedang memancing, Kontributor MM Johny Pamungkas
menyempatkan diri mewawancarai Bapak
Bambang Sepur-ketua panitia sekaligus ketua umum Senopati Fishing Club
Yogyakarta. Menurut Bambang, event
mancing bareng seperti ini merupakan
agenda rutin Senopati Fishing club yang
diadakan setiap 4 bulan sekali (kopdar).
Tujuan dan harapan dari Bambang sendiri
selaku ketua panitia adalah ingin memepersatukan seluruh komunitas mancing di
Yogyakarta dalam sebuah helatan.
“Di Jogjakarta setidaknya ada 18
komunitas mancing saltwater, Mas Johny.

Diantara banyaknya komunitas tersebut
Saya ingin menggandeng mereka agar
tidak ada kotak-kotakan dalam sebuah
pertemanan atas dasar hobi yang sama
yaitu mancing. Kita semua ini adalah
saudara yang dipersatukan dalam sebuah
hobi yaitu mancing, meskipun bendera
komunitas kita berbeda, namun kita
adalah satu” ujar Bambang Sepur.
Selain acara mancing bareng, panitia
juga menghibur para peserta dengan
mendatangkan grup electone dangdut
juga pembagian hadiah doorprize dari
panitia. Acara yang diklaim oleh Bambang
sebagai acara non sponsorship(non profit)
ini mendapat antusias yang sangat ramai
oleh para peserta dari komunitas mancing
di Jogjakarta dan sekitarnya. Keseruan

mancing yang dibarengi hiburan electone
dangdut terbukti menjadi magnet bagi
para peserta yang tidak malu untuk berjoget satu sama lainnya di panggung yang
sudah disediakan oleh panitia acara.
Tepat pukul 11.00 WIB panitia menyudahi acara mancing bareng yang dilanjut
dengan sesi penimbangan dan pengumuman para juara. Sebuah prestasi baru
terukir di acara ini manakala juara 1
kategori ikan sisik terberat diraih oleh
seorang junior angler yang masih berstatus pelajar bernama Noval (no peserta
191). Noval berhasil menyingkirkan para
pemancing lainnya dengan perolehan ikan
Bojor seberat 291 gram seklaigus berhak
atas hadiah uang tunai sebanyak 30% dari
total pendaftar.ljhony

Daftar Juara
Kategori juara ikan sisik:
1. Noval (No. Peserta 191) dengan perolehan ikan Bojor seberat 219 Gram
2. Radit (No. Peserta 058) dengan perolehan ikan Bojor seberat 201 gram
3. Waluyo (No. Peserta 117) dengan perolehan ikan Samangati seberat 186 gram
Kategori juara ikan non sisik:
1. Jianto (No. peserta 310) dengan peroleha ikan Lutok seberat 68 gram
2. Eko ( No. Peserta 177) dengan peroleha ikan Lutok seberat62 gram
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MANCING YELLOWFIN
PAKAI UMPAN SOFT LURE

P

lintiran pada senar PE sering kita
temui saat kita mancing, baik
saat fight dengan ikan dalam
waktu lama terjadi tarik menarik
hingga senar keluar masuk reel berkali kali, atau akibat penggunaan lure
yang berputar seperti spoon, meskipun
kita sudah menggunakan swivel yang
harusnya bisa sedikit banyak membantu
mengurai plintiran tetapi pada kenyataannya plintiran akan tetap terjadi.
Efek dari PE melintir bisa menyebabkan senar kita mengalami drop, mudah
sekali terjadi wind knot saat casting
atau saat digulung ke reel sangat kasar
sekali karena plintiran akan menimbulkan gesekan yang cukup besar ke ring
guide joran.
Ada sebagian pemancing menghadapi
kondisi seperti ini langsung menyimpulkan PE yang digunakan berkualitas
kurang bagus, kemudian langsung
memotong bahkan mengganti senar PE

dan membuangnya.
Padahal kejadian seperti ini sangat
umum terjadi pada PE merek apapun
ketika menggunakan spinning reel,
pada pertemuan kali ini saya akan
memberikan tips bagaimana mengembalikan pelintiran pada senar PE
kembali seperti semula.

Keterangan dari video tutorial:
- Pertama-tama anda keluarkan seberapa panjang senar PE anda yang
terjadi plintiran.
- Ikat ujung PE ke metal jig atau sejenisnya lalu gantung metal jig kira-kira
30 cm.
- Putar metal jig berlawanan dengan
plintiran hingga padat.
- Mintalah bantu teman untuk memegang senar PE yang dekat dengan
reel.
- Hentak-hentak senar agak plintiran
yang diputar berlawanan terdistribusi
dengan baik.
- Lakukan beberapa kali hingga senar
pe anda kembali seperti semula.
Tips kali ini cukup mudah kita lakukan sehingga senar pe kita bisa kita
rawat dengan baik setelah mancing
sehingga bisa digunakan dalam waktu
yang lama.lmediapancing.com
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5 ROD POPULER UNTUK

MANCING ULTRA LIGHT

S

emakin ramainya penggemar mancing dengan menggunakan piranti
Ultra Light (UL), membuat produsen
alat pancing berlomba-lomba memproduksi joran dikelas ini. Banyaknya produk
joran dari brand-brand ternama seringkali
membuat para angler kebingungan untuk
memilih produk mana yang nantinya
cocok dengan karakter si pemancing itu
sendiri. Joran yang beredar sekarang pun
sangat bervariasi tergantung dari spesifikasi dan harga yang berbeda-beda pula.
MM kali ini akan mencoba merangkum
5 merk joran yangcukup populer di
kalangan para pecinta ultra light fishing
Nusantara. Semoga dengan informasi ini,
para mania bisa menentukan joran apa
yang nantinya sesuai dengan karakter dan
tentunya pas dengan budget para mania.
Yuk langsung kita simak rangkumannya di
bawah ini.
Relix Nusantara Cangkek
Brand Lokal kebanggaan anak bangsa ini

sudah tidak asing lagi di kalangan paramania. Dengan misi utamanya memanjakan
para pecinta UL, maka Relix Nusantara pun
me-launching 2 tipe joran kelas UL nya
yang diberi nama Cangkek. Hadir dalam 2
varian yaitu 632 XUL (1-3 lb) dan 682 UL
(2-6 lb). Relix Nusantara Cangkek siap
menemani para pecinta ultra light fishing
tanah air dengan fitur blank joran yang
sudah dibalut dengan reel seat dan ring
guide FUJI serta tampilan yang elegan.
Untuk kisaran harga, Relix Nusantara
Cangkek dibandrol dengan harga mulai

dari Rp. 450.000,- sampai Rp. 550.000,- di
pasaran.
Storm Adventure
Produsen alat pancing Storm ternyata
juga tidak ingin ketinggalan berinovasi di
bidang pembuatan joran UL. Hal ini sempat dibuktikan dengan lahirnya joran tipe
UL bernama Storm Adventure. Di kalangan
pecinta tanah air sendiri joran Storm
Adventure 2-6 lbs adalah joran sejuta
umat yang wajib dimiliki oleh seorang
angler ultra light fishing.

Hadir dalam dua tipe joran yaitu
spinning dan baitcasting dengan line test
2-6 lb (AVS662ULF). Untuk kisaran harga,
Storm Adventure dibandrol dengan harga
mulai dari Rp. 450.000,- sampai Rp.
480.000,- di pasaran.
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Storm Discovery
Masih dengan brand dari Storm, namun
kali ini berbeda generasi yaitu Storm Discovery. Storm Discovery UL hadir dalam 2
varian yaitu spinning dan baitcasting rod.
Untuk joran tipe spinning Storm Discovery
hadir dalam 2 jenis yaitu 198 cm 2-6 lb
dan 180 cm 2-6 lb.

Sementara untuk baitcasting rod hadir
dengan ukuran yang sama dengan tipe
spinning. Selain 2 ukuran diatas, belakangan ini juga beredar Storm Discovery 198
cm 1-4 lb. Fitur full Fuji baik ring guide
dan reel seat bisa kita dapatkan di joran
ini. Untuk kisaran harga, Storm Adventure
dibandrol dengan harga mulai dari Rp
450.000,- sampai Rp 480.000,- di pasaran.

Maguro Ottoman
Brand alat pancing Maguro tentunya
juga mempunyai nama besar di kalangan
pemancing nusantara. Brand yang selalu
aktif mengadakan kegiatan mancing
bareng ini sepertinya tahu betul kebutuhan pemancing nusantara termasuk
para pecinta Ultra Light Fishing. Turut
meramaikan bursa piranti UL di Indonesia,
Maguro hadir dengan produk joran UL nya
yang diberi nama Ottoman.

Shakespeare Micro Series
Shakespeare merupakan brand alat pancing asal negeri Paman Sam yang sudah
cukup tua umurya. Di kalangan pecinta
UL, joran dengan brand ini bisa dikatakan
joran 3M alias murah meriah dan mumpuni. Mengusung nama Micro Series untuk
seri UL nya, Shakespeare Ultra Light hadir
dalam 2 ukuran yaitu 210 cm dan 230 cm
spinning type.

Maguro Ottoman pun mendapat antusias
yang baik dikalangan pecinta UL tanah air.
Varian Ottoman hadir dalam tipe spinning
198cm 2-6 lb dan sudah dibalut dengan
ring guide dan reel seat FUJI. Untuk
kisaran harga, Maguro Ottoman dibandrol
dengan harga mulai dari Rp 740.000,- di
pasaran.

Untuk kisaran harga Shakespeare Micro
Series dibandrol dengan harga mulai
dari Rp 265.000,- sampai Rp 275.000,- di
pasaran.
Nah Paramania, semova review dari
MM bisa memandu para Ultra Light
Fishing lovers untuk segera membeli atau
menambah koleksi Joran UL-nya ya.lmm
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WASPADA BAHAYA ULAR VIPER
KETIKA ROCK FISHING

P

ara Mania khususnya penggila rock
fishing wajib berhati-hati khususnya akan serangan hewan mematikan seperti ular. Baru-baru ini seorang
netizen yang juga pemancing karangan
dari Jogjakarta-Wildan Wirawan, hampir
saja terkena gigitan ular berbisa dari
jenis ular viper atau yang mempunyai
nama latin Malayan Pit-Viper Calloselasma Rhodostoma.
Ular tanah (Calloselasma rhodostoma)
adalah sejenis ular keluarga Beludak
berbisa yang amat agresif. Termasuk ke
dalam anak suku Crotalinae (bandotan
berdekik), ular tanah menyebar di Asia
Tenggara dan Jawa. Ular ini juga dikenal
dengan nama-nama lokal seperti Bandotan bedor, oray lemah, oray gibug (Sd.),
ular edor (Karimunjawa), dan lain-lain.
Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai
Malayan pit viper.
Ular ini berukuran tidak terlalu besar,
cenderung gemuk, dan agak pendek.
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Panjang rata-rata sekitar 76 cm, hewan
betina cenderung lebih panjang dari
yang jantan. Kadang-kadang dijumpai
pula spesimen yang lebih panjang,
hingga 91 cm.
Ciri khas ular viper/bandotan lainnya
adalah punggung berwarna cokelat agak
kemerahan atau kemerah-jambuan. Sepanjang bagian tengah punggung dihiasi
oleh 25–30 pasang corak segitiga besar
cokelat gelap, berseling dengan warna
terang kekuningan atau keputihan; dan
puncak segitiga-segitiga itu bertemu
atau berseling di garis vertebral. Sisi
samping (lateral) berwarna lebih pucat
atau lebih buram, dengan bercak-bercak
cokelat gelap besar terletak beraturan
hingga ke dekat anus.
Ular tanah merupakan predator
penyergap, hanya melingkar di tanah
atau di atas serasah menunggu mangsanya lewat di dekatnya dan jarang
bergerak. Ular ini menghuni hutan belukar, semak-semak, atau lahan pertanian
yang lembab dan kurang terurus. Sering
pula ditemukan di sekitar pemukiman.
Pola warna dan perilakunya memberikan kamuflase yang baik, sehingga
ular tanah tidak mudah terlihat dan

sering terlewat dari perhatian. Di pihak
lain, ular ini sangat agresif dan dapat
menyerang dengan cepat jika merasa
terganggu. Ular ini memipihkan badannya disaat merasa terancam, membentuk leher seperti huruf ‘‘S’’ dan siap
menyerang.
Penting sekali memerhatikan pakaian
saat mendaki tebing-tebing yang menjadi spot mancing karangan/rock fishing.
Gunakan sepatu boot, celana dan baju
lengan panjang. Jangan lupa juga untuk
mengenakan topi. Sepatu boot bisa
menghindari para mania dari gigitan
ular yang berada di tanah. Begitu juga
dengan celana dan baju lengan panjang,
ini bisa menghindari para mania dari
gigitan ular tanah yang sering berada
di daerah tebing-tebing dan bebatuan
karang. Sementara topi melindungi
kepala para mania dari kejatuhan hewan
berbahaya seperti ular yang jatuh dari
atas pohon atau ranting.
Nah para mania, selalu waspada dan
amankan diri para mania dari gigitan
ular viper yah. Salam strike dan safety
first.ljhony
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RAGAM
Pemandu Mancing

BINUANGEUN

TANJUNG PASIR

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

PLTU ANCOL
l
l
l

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

MUARA BARU
l

Ocim : 0878 8131 4960

Info Klub 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

Km. Jagat dan Surya 2 : Uus 0852 1939 2944

PANARUKAN SITU BONDO
l

Pak To: 0852 5765 9860

BANDAR LAMPUNG
l

Km Berdikari: Johan 0812 726 5522

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK
l

Belanting Fishing : 0821 4449 3081

PAPUA - BIAK
l

Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

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

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.

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

Info Kolam Pemancingan
INFO FAMILY FISHING
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.anekarayapancing.com
www.kaizen-fishingproducts.com
www.maguro-fishingproducts.com
www.indonesiamemancing.com
www.duniapancingindonesia.com
www.okepancing.co.id
www.pancingbersama.com

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING
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ADVERTISEMENT

MAU
PASANG
IKLAN??

Hub: 0812 889 44 555 /
Pin Bbm 54ACD3C9

|edisi #275 53

WARTA CLUB

W

KOMUNITAS YANG ISINYA

ORANG-ORANG UASEK

Uplak Upluk Uasek Angler Community

arta Club Mancing MM kali ini
akan mengupas tuntas sebuah
komunitas mancing bernama
Uplak Upluk Uasek Angler Community
(U3AC). Uplak Upluk Uasek Angler Community (U3AC) terbentuk pada tanggal
18 April 2017. Uplak Upluk Uasek Angler
Community adalah sekumpulan pemancing
yang tidak pernah melihat hasil pancingan
mereka melainkan Seduluran, Sensasi strike, dan menjadikan Memancing
menjadi ajang Silaturahmi, membantu
fakir miskin, anak yatim serta mereka
yang tidak mampu yang penting tidak
merugikan orang lain dan pokoknya Uasek
(asyik).
Pengertian dari Uplak Upluk sendiri
adalah orang yang bingung ketika melihat
kolam, waduk, tambak, danau, bahkan
lautan luas dan memikirkan apa isi ikannya serta bagaimana cara memancingnya.
Asal muasal terbentuknya tim U3 adalah
dengan ketidaksengajaan dari sekumpulan
pemancing yang awalnya tidak saling
kenal, dan sama-sama mencari bukaan
tambak yang pastinya perkenalan dimulai
dari hobi yang sama yaitu “memancing”.
Uplak Upluk Uasek merupakan kepanjangan dari 2 kosa kata yaitu Uplak Upluk
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dan Uasek, sebuah kata yang diartikan
ke dalam bahasa Indonesia berarti
sekumpulan orang-orang Uasek (asyik)
yang hobinya mencari ikan/memancing
yang lebih mengutamakan sensasi strike,
Kekeluargaan, dan menyisihkan hasil
memancing untuk mereka yang membutuhkan. Apapun hasilnya yang diperoleh
disaat memancing harus tetap Uasek dan
legowo (ikhlas).
Begitu banyak komunitas lain yang bertanya mengenai visi dan misi komunitas
U3. U3 pun menjelaskan jika visi dan misi
U3 adalah bisa mancing bareng dengan
siapapun dan saling terbuka khususnya
dalam pencarian bukaan-bukaan pemancingan di tambak dan kolam serta sesekali
membuat event memancing bersama
dengan seluruh komunitas khususnya daerah Surabaya dalam satu hobi yang sama,
dengan semboyan “Mari kita jadikan hobi
mancing kita bukan sekedar hobi, tapi
kita jadikan memancing sebagai ajang
silaturahmi, dan menjalin persaudaraan,
dan berbagi kepada mereka yang tidak
mampu”. Karena moto tim kami adalah
“Memancing Hobi Kami, Berbagi Tujuan
Kami” dan apapun hasil dari memancing
baik banyak atau sedikit, baik ikan kecil

atau pun ikan besar pokoknya UASEK..!
Visi dari U3 sendiri adalah:
1. Menjadikan komunitas U3 menjadi
tim yang solid, kompak dan menjadi sebagai wadah para pemancing untuk menambah informasi, wawasan baik freshwater
maupun saltwater serta tetap menjaga
persaudaraan antar sesama pemancing
manapun.
2. Menjadikan suatu organisasi yang
bermanfaat bagi anggota team, tanpa ada
yang dirugikan ataupun merugikan para
pemancing lainnya dan akan ikut serta

Tim berfoto bersama anak-anak yatim piatu saat
mengunjungi panti asuhan.
U3
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menjaga kelestarian lingkungan.
3. Menjunjung tinggi kejujuran dan
Sportifitas dalam berkompetisi khususnya
dalam memancing.
MISI dari U3 adalah:
1. Memperkuat rasa persaudaraan antar
anggota U3 dan antar komunitas mancing
Logo Komunitas Uplak Upluk Uasek Angler
Community.
U3

lainnya.
2. Menjalin silatuhrahmi antar pemancing manapun baik di tim kami sendiri
maupun komunitas- komunitas lainnya
dengan berbagai kegiatan seperti :
mengadakan kopdar rutin setiap bulannya, membuat event memancing bersama
komunitas lainnya sambil berbagi kepada
mereka yang tidak mampu baik door to
door atau kepada Yayasan-yayasan yatim
piatu
3. Saling berbagi ilmu dalam hal
memancing.
4. Membantu para pemancing-pemancing tambak dalam mengadakan bukaan
tambak pemancingan tanpa merugikan
antar sesama pemancing tambak.ljoni

Kontak
Basecamp : Jl. Banyu Urip No.56 Surabaya.
Contact Person : Nur maulana UUAC 0812-5981-8159 ; Habibi Yusuf 0821-4001-8282 ; Boby Hardiyansah 0813-5844-9424
Facebook : Uplak Upluk Uaseeek
Email : UplakUplukUasek@gmail.com
Susunan Pengurus Uplak Upluk Uasek Angler Community
Pembina 1 : Bpk. Nur maulana Uuac
Pembina 1 : Bpk. Mulyanto Angler
Ketua : Bpk. Habibi Yusuf
Sekretaris & Bendahara : Bpk. Boby Hardiyansah & Abah Cinta Tacin
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