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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan, bulan penuh berkah, bulan penuh pahala dan bulan penuh
kebaikan. Hal ini juga akan dirasakan beberapa para mania dalam industri mancing. Bukan hanya saja kegiatan-kegiatan yang
mempererat kekerabatan dan tali silaturhami, namun juga beragam event mancing. Nah sebelum memasuki bulan puasa,
redaksi sudah berhasil mendokumentasikan beragam cerita menarik yang terjadi dalam berbagai kegiatan mancing. Diantarannya, Event Maguro CastBro tahap ke-4, Pesta Strike di Maluku, Sensasi Mancing UL di Lombok serta kisah Profil Andreas Bahari
dan Rubrik Pojok Kampus. Wah menarik ya ?? Yuk Terus simak Tabloid Mancing Mania Online. Salam strikeee……
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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A

ktivitas menembak ikan atau yang
dikenal dengan sebutan spearfishing bukanlah sebuah hal baru
bagi masyarakat pesisir. Sebagai negara
bahari, Indonesia memiliki banyak
penembak ikan tradisional yang andal
dan jitu. Hanya bermodalkan senapan
pegas sepanjang kurang lebih dua meter
dan peralatan selam permukaan atau
snorkeling kit, para penembak ikan tersebut dengan sigap turun ke dasar laut
untuk berburu ikan tanpa alat bantu
Apa itu Spearfishing?
Spear dalam bahasa Inggris berarti
ujung tombak dan Fishing berarti
kegiatan mencari ikan, secara umum
olahraga Spear Fishing adalah mencari
atau berburu ikan dengan menggunakan tombak. Jadi, secara garis besar
olahraga Spear Fishing ini dilakukan di
dalam kedalaman laut dengan senapan
tombak yang didesain khusus seperti
untuk berburu. Tentu saja berburu ikan
di lautan berbeda dengan berburu
hewan di pedalaman hutan, perlengkapan olahraga Spear Fishing ini tampak
lebih banyak karena dilengkapi dengan
perangkat menyelam juga.

GELIAT SPEARFISHING,
TEHNIK MANCING EXTREME
Perangkat Spearfishing
Perangkat utama yang digunakan
adalah sebuah senapan tombak bernama
Speargun. Adapun bagian senapan ini
terdiri dari 3 bagian utama yaitu, muzzle,
tempat karet untuk tombak kecil yang

disebut shaft kemudian barrel yang
merupakan tempat pipa melesatnya
tombak dan terakhir adalah trigger yaitu
tempat untuk menarik pelatuk yang akan
melesatkan tombak ke arah sasaran ikan.
Sekilas, senapan ini memang terlihat
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ada lagi salah menangkap ikan, memancing yang masih kecil, atau menangkap
ikan yang dilindungi secara tidak sengaja. Seharusnya, hasil pancingan dapat
diprogramkan karena sang pemburu dapat
langsung memilih buruannya. Memang
belum ada aturan tertulis tentang hukum
Spear Fishing, namun biasanya setiap
komunitas Spear Fishing sudah sepakat
untuk mematuhi setiap aturan pemerintah
yang berlaku terutama terkait ikan-ikan
yang dilindungi.

sederhana dan tidak serumit senapan
yang digunakan untuk berburu di dalam
hutan, namun setelah berbicara dengan
beberapa orang di dalam komunitas ini,
satu set Speargun dengan spesifikasi standar mencapai harga 2-3 juta rupiah. Bila
seseorang ingin memodifikasinya dengan
kelengkapan yang lebih baik lagi, harga
satu setnya bisa mencapai 6 juta bahkan
10 juta rupiah. Harga ini belum termasuk
perlengkapan selam yang akan digunakan

dan terkenal juga memiliki harga tidak
murah.
Spear Fishing memang terlihat kejam
bagi ikan-ikan yang akan diburu, karena
ikan-ikan tersebut tidak dipancing, namun
ditembak langsung dengan menggunakan
tombak. Namun, yang perlu kita ketahui
bahwa Spear Fishing justru memberikan
keleluasaan sang pemburu untuk selektif
dalam memilih ikan buruannya. Jadi,
dengan Spear Fishing seharusnya tidak

Tips Untuk Mencoba Tekhnik Spearfishing
Sejatinya, aktivitas menembak ikan sangat tidak dianjurkan bagi orang-orang yang
awam, apalagi yang tidak bisa berenang.
Bagi para mania yang belum bisa berenang
dan belum menguasai teknik penyelaman
yang aman, jangan sekali-kali mencoba
melakukan kegiatan spearfishing ini. Apalagi seorang diri. Sekali lagi, jangan!
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Spearfishing saat ini telah dikategorikan sebagai salah satu bentuk olahraga
ekstrem. Oleh sebab itu, bagi para mania
yang ingin mencoba aktivitas spearfishing
ini ada beberapa persyaratan yang wajib
para mania kuasai. Dalam hal ini, menguasai teknik berenang saja belum cukup.
Wajib hukumnya bagi para mania untuk
meguasai teknik penyelaman bebas atau
freedive. Jika para mania belum bisa
freedive, setidaknya para mania sudah
bisa teknik penyelaman dangkal yang
dikenal dengan istilah skin dive dengan
ditunjang peralatan selam yang sesuai
standar seperti masker, snorkel, dan fin.
Tak hanya sampai di situ saja. Selain
harus menguasai teknik penyelaman yang
aman, baik, dan benar, seorang spearo
(julukan bagi penggiat speafishing) harus
dapat menahan napas selama mungkin
ketika berada di dasar laut dan naik ke
permukaan secara perlahan dan tenang.

air atau shallow water blackout (SWB),
kram otot, suhu ekstrim, terseret
derasnya arus air laut, hingga gangguan
predator laut seperti ikan hiu yang
dapat mencium darah yang keluar dari
tubuh ikan sasaran tembak. Sedangkan
resiko tertinggi adalah kematian.
Oleh karena itu, aktivitas spearfishing ini dikategorikan sebagai
salah satu olahraga ekstrem. Dan

ingat, jangan pernah mencoba aktivitas spearfishing atau segala bentuk
kegiatan yang berkaitan dengan teknik
menyelam bebas ini seorang diri tanpa
pengawasan seorang rekan atau buddy
yang kompeten! Never Dive Alone dan
Salam Strike !.ljoni

Resiko Bermain Spearfishing
Seperti olahraga ekstrem lainnya,
aktivitas spearfishing dengan menggunakan teknik penyelaman bebas
ini memiliki resiko tinggi. Mulai dari
kehilangan kesadaran saat di bawah
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PESTA STRIKE WALAU CUACA

KURANG BERSAHABAT
Maluku Tenggara

P

ara Mania, dalam rubrik trip kali ini,
MM akan menyajikan liputan tentang
pesta strike di kepulauan Tual Maluku
Tenggara. MM kali ini cukup beruntung bisa
mewawancarai salah satu angler, Aryanto
Purnomo yang tergabung dalam sebuah
tim pada trip mancing di Tual Maluku 17-19
Maret 2018 kemarin.
Adalah 10 orang angler yang tergabung
dalam sebuah tim yaitu Irawan, Mudita,
Agus, Juffri, Taufiq, Gunawan, Budi, Rudy,
Binbin dan Aryanto Purnomo. 3 rombongan
berasal dari Semarang, Medan, Jakarta
dan Jogja. Berkumpul di Bandara Soekarno
Hatta Jakarta untuk bersama-sama menuju
ke Tual (Bandara Karel Satsuit Tubun-Langgur) dan di transit di kota Makassar dan
Ambon.
Sesampainya di tujuan, tim langsung
berkoordinasi dengan kapten kapal sebagai
tuan rumah untuk melakukan persiapan
lebih lanjut. Perjalanan dari Dermaga Tual
ke spot tujuan berjarak +/- 50 mil dan
direncanakan akan ditempuh dalam waktu
8 jam. Tim menggunakan 2 kapal, 1 kapal
utama untuk tinggal (living on board)
selama trip dan 1 speed boat yang akan
digunakan untuk menjelajah spot yang lebih
luas.
|edisi #276 9

TRIP
Rencananya sore hari tim berangkat dari
Dermaga Tual, keesokan hari sudah sampai
spot dan langsung mancing, namun alam
berkehendak lain. Malam itu tim dihadang
gelombang tinggi yang tidak bisa ditembus.
Sehingga kapten kapal memutuskan untuk
balik kanan mencari perlindungan karena
membahayakan untuk mengarungi gelombang setinggi itu dalam gelap.
Karena dipastikan tim akan terlambat
sampai spot maka diputuskan malam itu
Kapten mencari spot yang cukup aman
untuk sekedar light jigging atau dasaran
sambil menunggu gelombang mereda.
Tapi rupanya alam tetap tidak bersahabat.
Beberapa kali kapal buang sauh, tetap saja
hanyut karena arus yang sangat kencang.
Alhasil rencana jigging dan dasaran untuk
mengobati kekecewaan gagal total. Karena
hari yang semakin larut, dan perasaan frustrasi, tim pun memutuskan untuk tidur saja
Menjelang subuh, kapten memutuskan untuk mencoba berlayar lagi ke spot
tujuan. Kali ini alam cukup bersahabat.
Gelombang sudah membaik dan cenderung
menuju flat. Setelah sarapan, tim sudah
seperti cacing kepanasan. Perkiraan waktu
sampai spot kurang lebih baru setelah
makan siang. Sudah 1 hari waktu terbuang

akibat gelombang yang tidak bersahabat.
Akhirnya setelah sarapan, Aryanto
beserta 3 angler (Rudy, Mudita, dan Taufiq)
memutuskan untuk mencari spot popping
dengan menggunakan speed boat dan
siang nanti akan bertemu kembali dengan
rombongan di titik yang sudah ditentukan.
Titik pertemuannya adalah 3 pulau kecil
yang tidak berpenghuni di tengah Laut
Banda, dikenal dengan nama Pulau Kaimer
dan berjarak 50 mil dari Kota/Dermaga Tual
yang terletak di Pulau Kei Kecil, Maluku
Tenggara.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh
Aryanto sebelumnya bahwa pada trip kali
ini tim menggunakan 2 Kapal, yaitu Mother
boat KM Ocean Pro yang dinahkodai oleh
Kapten Petrus dan Speed Boat KM Bonito
yang dinahkodai oleh Kapten Aji denganTotal ABK sebanyak 7 orang.
Pada kesempatan lain, tim memutuskan
untuk mencoba salah satu spot di pulau
yang merupakan puncak gosong karang luas
yang dijuluki Jurassic Park karena letaknya
yang terpencil dan masih banyak specsesspesies ikan yang berukuran monster. Dan
spot Jurrasic Park ini sendiri merupakan
spot yang sangat sulit untuk disambangi
karena tidak mudah mencapai titik itu

Foto bersama ikan hasil tangkapan pada trip
kali ini.
ARYANTO

|edisi #276 10

TRIP

Foto bersama ikan hasil tangkapan pada trip
kali ini.
ARYANTO

dan juga untuk masuk memerlukan kondisi
gelombang yang sangat flat.
Setelah Aryanto, Rudy, Mudita, dan
Taufiq turun dari KM Ocean Pro, mereka
mancing dengan tekhnik popping dan
casting di setiap spot yang dinilai potensial.
Namun Dewi Fortuna belum berpihak.
Dengan kondisi spot yang sangat sempurna,
tidak ada seekor ikan pun yang menyambar
umpan mereka. Hingga akhirnya mereka
menyerah dan memutuskan bergabung
kembali dengan KM Ocean Pro di titik
pertemuan.
Saat Aryanto, Rudy, Mudita, dan Taufiq
tiba di titik pertemuan, ternyata KM Ocean
Pro belum tiba. Untuk mengisi waktu
sambil menunggu, mereka memutuskan
untuk kembali popping. Di spot ini Mudita
berhasil mendapatkan 1 ekor GT kecil.
Umpan Casting Rudy juga disambar seekor
Blue Fin Trevally ukuran sedang. Terakhir
umpan Aryanto disambar Blue Fin Trevally
berukuran kecil yang terkena umpan swim
bait di badan
Setelah Ocean Pro tiba, tim merapat
untuk makan siang. Setelah makan siang,
Irawan, Gunawan, Budi, Agus dan Binbin
yang bergantian naik Speed boat Bonito
untuk popping, sementara Aryanto dan

teman-teman yg sudah popping sebelumnya
di pagi hari mancing dengan tekhnik jigging
di KM Ocean Pro.
Sore hari rombongan KM Bonito merapat.
Hasil mereka lebih baik dari hasil Aryanto
dan kawan-kawan terdahulu di pagi harinya. Beberapa GT ukuran sedang berhasil
didaratkan. Bahkan Irawan sempat 3 kali
putus karena disambar GT ukuran monster.
Bahkan ada 1 ekor GT Monster yang berhasil
memutuskan kenur Irawan hanya berjarak
kurang dari 5 meter dari kapal. Sementara
rombongan Aryanto dan kawan-kawan
yang berada di Ocean Pro hanya berhasil
mendapat beberapa ekor kerapu lodi dan
Kerapu Macan yang cukup layak difoto.
Sisanya yang berukuran table size mereka
angkat untuk menjadi santapan malam,
sedangkan yang berukuran kecil direlease
demi kelestarian.
Frekuensi strike di spot ini bisa dibilang
cukup istimewa. Setiap jig turun, 1-2 kali
pompa langsung ada sambaran. Namun
yang menjadi masalah adalah ukuran ikan.
Ikan kecil banyak sekali. Sebelum ikan
besar makan, jig sudah disambar ikan kecil.
Malam hari sembari makan malam, Kapten
Petrus menggeser kapal ke spot drop off.
Rencananya tim akan mancing jigging di
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malam hari dengan target Dog Tooth Tuna.
Namun tim kembali diganggu arus. Beberapa kali jangkar hanyut sehingga malam itu
jigging tidak maksimal. Tim pun kehabisan
waktu menambatkan kapal di posisi yang
tepat. Alhasil, dengan gangguan malam
sebelumnya bisa dibilang tim kehilangan
waktu selama 1,5 hari.
Namun meskipun tidak maksimal, Rudy
berhasil strike seekor monster. Tim tidak
tahu apa jenisnya, tapi ikan sudah kelihatan berukuran besar, berkilat di bawah
sorotan lampu blor sebelum kenur putus
akibat membelit tali kenur 3 angler lainnya.
Sementara yang lain mendapat berbagai
spesies ikan seperti Lencam, Kakap Merah,
Kerapu, kurisi, dan lain-lain. Aryanto sendiri
malam itu mendapat Dog Tooth Tuna, Mata
Belok, GT dan tentu saja Kerapu.
Menjelang subuh, Agus dan Aryanto
berhasil mendapat tambahan ikan Kuwe
Mata belok sementara teman-teman lainnya
masih tidur. Setelah sarapan, Aryanto,
Binbin, Rudy, Mudita dan Irawan kembali
Popping dengan menggunakan KM Bonito.
Sementara yang lain light jigging dan
mancing dasaran di KM Ocean Pro.
Hasil Popping cukup bagus. Binbin membuka strike dengan perolehan seekor Blue

Fin Trevally. Sayang popper menyangkut di
badan ikan. Aryanto sendiri mendapat ikan
Black Tip Shark. Irawan berhasil landed
ikan GT yang cukup besar. Rudy dengan
tekhnik casting berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan konsumsi seperti Lencam,
Red Bass, Kakap Merah, dan lain-lain yang
berukuran cukup besar.
Sebelum maghrib tim berkumpul di KM
Ocean Pro. Info cuaca yang kembali memburuk keesokan harinya dari sang Kapten
membuat tim memutuskan untuk kembali
ke Tual lebih awal, daripada terlambat atau
ketinggalan pesawat. Malam itu tim berkemas-kemas dan berlayar kembali ke Tual.
Tim pun akhirnya tiba di Tual tepat tengah
malam, dan istirahat sejenak di kapal
sambil menunggu waktu keberangkatan
pesawat tim yang akan berangkat dini hari
untuk kembali ke kota masing-masing.
Sebagai penutup, Aryanto mewakili tim
menjelaskan jika hasil mancing mereka
di Tual tidak maksimal karena gangguan
gelombang dan arus. Bisa dibilang tim
kehilangan waktu 1,5 hari karenanya. Meskipun demikian, tim berhasil mendapatkan
beberapa jenis ikan langka dan berukuran
cukup bagus.
Aryanto juga memberikan beberap tips

kepada para mania yang ingin mancing
ke Tual, harus diperhitungan benar-benar
kondisi cuaca di sana. Karena spot yang
potensial pilihannya tidak terlalu banyak.
Hanya di sekitar Pulau Kaimer. Sedangkan
untuk dapat menembus sampai Pulau Kaimer relatif sulit dan hanya bisa dilakukan
saat gelombang flat. Jika salah perhitungan, bisa dipastikan trip mancing akan
gagal total. Salam strike.ljoni
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S

emakin banyaknya pulau yang mulai
ditemukan di Indonesia, maka
semakin menambah lokasi wisata
yang rasanya pantas untuk dikunjungi.
Nah salah satunya yang berada di kawasan Banten yaitu Pulau Tunda. Disini para
mania bisa menikmati kegiatan snorkeling, memancing, melihat matahari
terbenam dan trekking di hutan.
Berbicara soal mancing, baru saja
Grup Sahabat Angler Indonesia mengadakan trip ke Pulau Tunda. Berbagai
perwakilan komunitas maupun secara
individu ikut meramaikan trip ini. Walupun datang dari komunitas yang berbeda,
namun terlihat para peserta menyatu
dalam menjalin keakraban antara satu
dengan yang lainnya.
Disponsori oleh Aneka Raya Pancing
(ARP) dan bekerjasama dengan media
sahabat mancing serta mancingmania.
com, peserta terlebih dahulu berkumpul
di pelabuhan karangantu.Terpantau sebanyak 33 peserta dari berbagai wilayah
seperti Serang, Tangerang, Jakarta,
Bekasi hingga Bogor sudah menunggu
instruksi dari sang ketua pelaksana, Sea
Richard dengan menggunakan kaos putih
hitam bertuliskan G-Tech .

FUN FISHING BARENG

SAHABAT ANGLER
Pulau Tunda
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Salah satu peserta berfoto bersama ikan hasil
tangkapan pada trip kali ini.
MM

Mengusung tema “Fun Fishing”, panitia menyediakan 4 kapal diantarannya KM
Az Zahra, KM Permata Kana (Mumu), KM
Sri Makmur, dan KM Prihatin. Trasnportasi
inilah yang nantinya akan membawa para
peserta menaklukan ganasnya ikan dan
gelombang di perairan Pulau Tunda.
Memasuki waktu pukul 21.00 WIB, kapal pun langsung melaju dari Pelabuhan

Karangantu menuju spot. Redaksi pun
berkesempatan ikut trip kali ini dengan
menggunakan KM Prihatin. Target kali ini
yaitu ikan kakap, GT ataupun tenggiri
yang memang jadi area mereka bersembunyi. Sepanjang perjalanan, para angler
yang memang sebagian sudah mengenal
kawasan ini mulai mempersiapakan jenis
piranti dan umpan cumi yang memang
sudah dibawa.
Dinginya angin laut, terlihat beberapa
peserta menyedu kopi dan juga ada yang
beristirahat. Perjalanan kali ini membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Di tengah
perjalanan, terlihat 1 kapal berhenti
karena mengalami kerusakan pada
mesin. Segera kapal kami, membantunya
dengan menarik kapal menggunakan tali.
Disertai angin kencang dan hujan yang
cukup deras membuat kapal kami melaju
dengan perlahan dan membuat kesulitan
sang kapten dalam melihat jarak pandang.
Karena kondisi cuaca yang tidak kondusif, sekitar pukul 12.00 kapal pun berhenti
di area pinggiran sembari berisitirahat.
Saya pun tidur seakan sedang diayunan
karena gelombang air cukup kencang,
sehingga kapal bergoyang kanan-kiri.
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Tanpa sepengetahuan redaksi, salah
satu angler yaitu Ilham menyempatkan
untuk menurunkan umpan. Nah menurut
penuturan beliau dan teman-teman
yang kala itu menjadi saksi mengatakan berhasil menaikan Ikan kaci-kaci.
Walupun bukan ukuran yang cukup besar,
namun di tengah kondisi cuaca yang
sedikit buruk membuat Ilham kewalahan
meladeni ikan ini.
Tak hanya Ilham, Budiharo atau yang
biasa disapa Aki Ronggeng juga berhasil
strike. Diselingi cuaca yang cukup kondusif saat pagi hari, menggunakan jenis
reel kamikaze Defector 400 dan PE 2,5
genesis berhasil melandedkan ikan kuwe
ukuran sedang sebanyak 2 ekor.
Tak mau ketinggalan, rekan-rekan
yang lain pun juga ikut melemparkan
cumi. Namun sayang beberapa buruan
lolos. Hanya ikan-ikan kecil yang berhasil diselamatkan. Hal ini tak lepas dari
gelombang air laut yang terus begerak
dengan tinggi, sehingga menyulitkan
untuk mancing.
Terkadang untuk urusan cuaca memang
tidak bisa kita lawan walupun diperkirakan kondisi saat itu terbilang masih aman.
Berganti-ganti area spot ternyata hasil

kurang memuaskan. Ketika waktu sudah
menunjukan sore hari, team pun memutuskan kembali mendarat.
Menurut Sea Richard Sandy mengatakan bila “Agenda fun fishing ini bermula
untuk menjaga silatuhrami antar sesama

angler di wilayah Banten, Jakarta dan
sekitarnya. Antusias para yang ikut pun
cukup tinggi hanya terkendala cuaca
sehingga belum terlalu memuaskan”
ujarnya.lbima

Daftar Juara
Juara 1 / Purwanto / Kerapu Macan seberat 1,2 kg
Juara 2 / Bernad / GT seberat 700 gram
Juara 3 / Budi / Kakap Merah seberat 500 gram
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POJOK KAMPUS

MEMAHAMI ‘MAX DRAG’ DAN CARA
MENGAPLIKASIKAN OPTIMAL DRAG
PADA REEL

M

ania, pastinya sudah sering
dengar istilah max drag pada
reel?
Maximum drag adalah kemampuan
maksimum drag menahan laju senar
saat terjadi fight dengan target ikan.
Misalkan pada reel Shimano Sienna
1000 yang mempunyai max drag 3 kg,
artinya kemampuan dari reel tersebut
mampu menahan tarikan beban maksimal sebesar 3 kg.
Drag optimal adalah drag pada reel
berfungsi dengan performa terbaiknya.
Performa terbaik drag terjadi saat
drag bisa mengeluarkan senar secara
mulus dengan sentakan minimal. Senar
yang keluar dengan mulus penting
untuk mengurangi kemungkinan senar
putus akibat terkena hentakan tibatiba dari ikan.
Biasanya nilai optimal drag ada

diangka min 20% dan max 75%. Jadi
pada reel Sienna 1000 dengan max
drag 3kg maka drag optimalnya
berada di angka 600 gr s/d 2,250 gr.
Bagaimana dengan reel dengan drag
6 kg, apakah tetap bisa dipakai dengan
optimal? Misalkan Reel A dengan
max drag 6 kg maka drag optimalnya
adalah 1,200 gr s/d 4,500 gr. Perbedaan utamanya adalah kestabilan dan
tingkat presisi dari dragnya.
Pada reel drag max 3 kg maka
presisi drag bisa diset dengan angka
600gr, 650 gr, 700 gr dengan kelipatan
pertambahan drag sebesar 50gr. Maka
pada reel dengan drag max 6kg presisi
drag hanya bisa diset dengan angka
1,200 gr, 1,300 gr, 1,400 gr dengan
kelipatan pertambahan drag sebesar
100 gr.
Catatan: Perbandingan ini berlaku

bila kita membandingkan reel dengan
drag yang sejenis. Karena karakter
drag dari setiap reel bisa berbedabeda.
Drag pada zona di luar drag optimal
tetap bisa dipakai. Misalkan dengan
memakai drag dibawah settingan
minimal maka drag yang diberikan
akan kurang stabil nilainya. Sedangkan
drag dengan settingan di angka nilai
optimal akan cenderung untuk menempel (stick), slip dan cenderung cepat
panas kalau dipaksakan.
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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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A

pa yang terlintas di benak para
mania jika mendengar daerah
wisata Lombok?? Pastinya para
mania teringat kawasan pantai yang
indah dan salah satu spot untuk menghabiskan waktu berlibur. Masih asrinya
dan banyaknya budaya yang melekat,
membuat destinasi wisata yang dikagumi
para penjuru dunia. Salah satunya spot
potensial untuk kegiatan memancing.
Nah kali ini redaksi berkesempatan
mewawancarai salah satu angler asal
Lombok, siapa dia? Yuk baca terus
Tabloid Mancing Mania Online.
Lahir dan dibesarkan di Lombok Timur
membuat Lalu Oksa Qalbuadi atau yang
disapa Mamiq Oksa tak asing lagi dengan
wilayah perairan. Sejak kecil bersama
teman-teman sebayanya, beliau menghabiskan waktu di Sungai atau bahasa Lombok
dikenal dengan nama Kokok, tepatnya di
Desa Pancor Kecamatan Selong. Bermodalkan alat dan berlimpahnya ikan-ikan yang
ada seperti ikan mujair, Tawes, Udang,
Cumi rasanya tak sulit untuk bisa dipancing.
Beranjak dewasa, kegiatan ini masih
menjadi hobby utamanya. Bahkan ketika
menempuh pendidikan di Universitas

SENSASI MANCING TEHNIK UL

DI TELUK EKAS LOMBOK
Lalu Oksa Qalbuadi
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Asyik selfie dengan ikan kerapu hasil
tangkapannya.
LALU OKSA

Udayana, Bali tak lupa untuk mencari
lokasi mancing. Jika tidak sedang sibuk
mengerjakan tugas-tugas kuliah, Mamiq
Oksa bersama teman-temannya sering
menghabiskan waktu mancing di dimuara
tak jauh dari Mall Bali Galeria dengan

target ikan Nila dan Mujair.
Tak lupa salah satu pengalaman unik
yang diingat yaitu “Saya mancing sejak
jam 12 hingga pukul 5 sore dan hanya
dapat 4 ekor. Nah menjelang jam 6 sore,
berhasil mendapatkan ikan yang cukup
besar, namun suasana berubah menjadi
menakutkan karena lokasi mancing tepat
berada belakang villa yang sudah tidak
berpenghuni. Akhirnya kita bertiga seperti di “ganggu” oleh mahkluk penunggu
villa yang berwujud Kuntilanak. Spontan
kami pun berlari hingga kaki dan lengan
tertusuk duri pohon kaktus yang banyak
tumbuh di pinggiran Danau” ceritanya
kepada redaksi.
Pengalaman lainnya ketika beliau dinggendong dan mendapatkan uang senilai
150 ribu oleh anggota TNI karena berhasil
mendapatkan kakap merah ukuran 5 kg
dengan jenis piranti seadanya. Hal ini
berawal saat mancing di pelabuhan kapal
tanjung Benoa Bali dan saat itu sedang
diadakan latihan tempur TNI.
Pengalaman unik di berbagai spot juga
membawanya mencoba teknik Ultralight
(UL) yang saat ini mulai digemari para
mania. Mencoba tackle piranti ringan,
beliau berhasil menghentikan pelawanan
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Baby GT dan kerapu. Mengawali perjalanan dari kecamatan Praya Kabupaten
lombok Tengah bersama Mas Andri dan
Kapten Kahar menuju spot teluk Ekas
pun telah dimulai.
Demi mendapatkan hal yang memuaskan, sekitar pukul 5 pagi menggunakan
perahu, team segara berangkat. Sepanjang perjalanan, tackle piranti UL
pun mulai dikotak-atik dan melihat arus
air. Beruntung saat itu, situasi perairan
sedang tenang dan kondusif sehingga 1
jam perjalan dilalui tanpa hambatan.
Karena kali ini mancing UL, area yang
dipilih pun tidak sampai ke tengah laut
dan masih di kawasan teluk yang memang terbilang aman. Terlebih ini bukan
pertama kalinya menjajal teluk Ekas.
Sesampainya di spot, umpan lure segera
dilemparkan yang memang menjadi lokasi kerapu bersembunyi. Strike pertama
pun diraih, jenis piranti rod Cangkek UL
(2-6 lbs) menukik, “tak sulit untuk dapat
belasan kerapu disini” ujar nya.
Tak sendirian, Andri pun juga mencoba
mencelupkan lure umpannya. Hasil yang
sama juga didapatkan, terpantau sebanyak 20 sampai 40 ekor berhasil landed.
Ingin mencoba sensasi yang berbeda,

perahu bergerak ke kawasan para Giant
Trevally bersembunyi.
Nah benar saja, setelah beberapa
menit mencelupkan lure demi menggoda sang predator. Leader samar 16
lbs terliat tertarik, joran cangkek pun
melengkung tajam. Sudah tau jika yang
muncul seekor GT sempat membuat
khawatir strike kali ini. Hal ini dikarenakan dengan piranti sekelas UL pastinya
harus dengan tenang meladeni perlawanan monster.
Santainya memutar reel dan tidak
memaksakan pelawanan, GT terlihat
mulai kelelahan. 1 ekor ikan berukuran
2 kg pun berhasil terangkat. Bukan
perkara mudah menghentikan GT yang
terkenal cukup ganas. Terlebih dengan
jenis piranti yang ringan. Di sinilah
keasyikan dan sensasi dari UL ketika
mendapatkan target ikan yang memang
diluar dugaan.
Di akhir obrolan dengan redaksi,
Mamiq Oksa memberikan tips.”Pertama
perhatikan senar PE, kemudian sambungkan leader. Drag reel juga harus
di stel sesuai kekuatan joran dan pe,
tak lupa nikmati proses strike dan tidak
terburu-buru”ujarnya.lbima

Berfoto setelah berhasil mendapatkan ikan
dengan tehnik UL.
LALU OKSA
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PEMANCINGAN GALATAMA

YANG CUKUP MELEGENDA
Pemancingan Galatama Domas - Salatiga

alatiga, sebuah kota kecil yang beriklim sejuk karena letak geografisnya
yang berada di bawah lereng Gunung
Merbabu ini ternyata selain terkenal akan
Indonesia Mininya juga terkenal akan
para angler-nya. Memiliki predikat kota
paling toleran se-Indonesia membuat kota
Salatiga banyak dikunjungi wisatawan baik
domestik maupun mancanegara. Selain itu,
euphoria dunia mancing di kota Salatiga
juga tidak kalah dengan kota-kota besar
tetangga seperti Semarang, Jogjakarta dan
Solo.
Berbicara tentang pemancingan galatama, ada satu kolam pemancingan galatama
yang cukup melegenda di Salatiga. Adalah
kolam pancing Domas yang pada generasi
pertama dimiliki dan dikelola oleh Bapak
Untung. Bapak Untung membuka kolam
Galatama Domas pada awal tahun 1980 an,
dimana pada kala itu penggila galatama
belum sebesar seperti sekarang ini. Pasang
surut pengelolaan kolam galatama Domas
pun sempat dialami oleh Bapak Untung
selama bergelut di dunia mancing galatama.
Saat ini kolam galatama Domas diturunkan dan diwariskan pada putra Bapak
Untung (generasi ke 2) yang bernama
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Agung We. MM cukup beruntung kali ini
bisa mewawancarai sang pemilik Agung We
disela-sela kesibukannya mengelola kolam
pemancingan galatama sembari menjalankan bisnis kuliner di lokasi yang sama.
Agung menjelasakan jika kolam pemancingan galatama Domas sudah mengalami 3
kali perubahan. Awal di bangun kolamnya
memanjang dari barat ke timur. Setelah
itu dibelah menjadi 2 kolam dan lahan
yang di timbun sekarang menjadi rumah
tinggal keluarganya. Perubahan Kedua,
kolam yang dulunya tidak berbentuk kotak
sekarang dirubah menjadi kotak dan lapaklapak mancing masih menggunakan bambu
serta mempunyai kolam filter. Perubahan
yang ketiga menjadi seperti sekarang ini.
Lapak sudah memakai bangunan permanen
Bagi warga Salatiga dan sekitarnya
sendiri, kolam galatama Domas memiliki
tempat khusus di hati para pemancing.
Kolam yang selain memiliki nilai sejarah
awal mula berdirinya sistem mancing
galatama ini ternyata juga sebagai ajang
bertemu dan berlombanya para penggila
mancing galatama di beberapa kesempatan. Agung menambahkan jika tidak jarang
para pemancing lawas (senior) rekan-rekan
sang ayah yang dulunya sering mancing di

kolam galatama Domas kerap bertandang
ke kolam ini sekedar melepas rasa rindu
dan bernostalgia mengingat masa di tahun
80-90 an ketika mereka sering mancing
galatama di kolam galatama Domas.
Suka dan duka dialami Bapak Untung
dan Agung, ibarat makan asam garam
kehidupan tidak jarang pengalaman pahit
mereka berdua rasakan manakala menge-

Salah satu sudut kolam pemancingan galatama
domas.
JONI
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lola kolamn yang setiap event-nya ramai
dikunjungi oleh berbagi pemancing dengan
watak dan pemikiran yang berbeda. Inilah
yang menjadi suatu tantangan bagi Bapak
Untung dan Agung untuk bisa berlaku fair
dan menjadi penengah manakala terjadi
kisruh ketika lomba berlangsung. Tidak
jarang Agung mendapat omongan negatif
dari beberapa oknum pemancing yang
menjelek-jelekkan kolam pemancingan
galatamanya entah itu soal penjurian,
kondisi ikan. Agung menambahkan jika
panitia perlombaan sudah berusaha untuk
fair play, namun jika ada pemancing yang
kalah biasanya merasa tidak puas dan
muncul omongan diluar arena. Walau itu
hanya oknum, namun lama-lama cukup
mengganggu. “Mereka yang tidak puas
biasanya tidak mengerti pengorbanan kami
untuk membuka kolam galatama. Saya dan
ayah pernah merugi 5 kwintal ikan hanya
untuk mendapatkan ikan yang layak untuk
dipancing dikolam galatama.” tambah
Agung.
Selain pemancingan dengan sistem
galatama, kolam pemancingan Domas juga
membuka kolam dengan sistem pemancingan harian Nila. Dengan tiket Rp 30.000/
hari. Setiap angler yang membayar akan

mendapatkan tambahan ikan baru. Untuk
kolam galatamanya sendiri diisi dengan
spesies ikan mas/karper/tombro, ikan
patin dan ikan grass carp. Untuk saat ini,
ikan grass carp merupakan ikan terbesar di
kolam pemancingan Domas, dengan berat
5,8 Kg. Namun perlombaan galatama idola
para pemancing Salatiga di kolam Domas
ini tetaplah Galatama Ikan Mas.
Nah bagi para mania yang ingin manegetahui info tarif dan peraturan dan hadiah
untuk lomba Galatama di Kolam Pemancingan Domas, berikut MM sajikan daftar
menu nya
• Tiket, Rp. 25.000/sesi dengan rincian
biaya:
- Rp. 12.000 untuk hadiah
- Rp. 10.000 untuk sewa ikan dan
- Rp. 3.000 untuk untuk jasa caddy ikan
• Peraturan:
1. Mata kail tanpa gretel / repandan /
barbless
2. Ikan harus makan (hook up)
3. Dilarang pakai kroto
4. Dilarang mancing ngambang.
• Hadiah:
1. Hadiah Rp 12.000 x jumlah peserta
dibagi menjadi 2 kategori. Untuk

kategori ikan terbesar (1 ekor/ikan
master), dan untuk total berat ikan
yang naik dan sah.
2. Ikan yang masuk menjadi ikan master
tidak akan dihitung sebagai omset.
3. Ikan master/ikan 1 ekor dengan berat
3 Kg dan sampai dengan akhir sesi
tidak ada ikan yg lebih berat terpancing, maka ikan tersebut menjadi
juara dan dikeluarkan dari perhitungan omset.
• Juara omset :
Bila mendapatkan ikan sebanyak 3 ekor
dengan berat 1 Kg, 1,5 Kg dan 2 Kg. Maka
di total menjadi 4,5 Kg. Yang dimaksud
berat omset adalah nilai 4,5 Kg itu.
Nah para mania, penasaran ingin mencoba peruntungan di Kolam Pemancingan
Galatama Domas? langsung saja menuju
ke lokasi yang beralamat di jalan Patimura No 110 Salatiga atau bisa lansung
menghubungi Agung Via WA/call/SMS di
nomor 0857-7233-9585 akun facebook
(https://m.facebook.com/profile.php?i
d=100007980255571ref=content_filter).
salam strike.ljoni
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K

embali di tahun 2018, IFT Member
baru saja menyelesaikan Turnamen
tahunan IFT Game Fish pada beberapa hari yang lalu. Lokasi yang dipilih kali
ini berada di kawasan Tangerang selatan,
tepatnya di kolam Tambok Lobu, Ciputat.
Disinilah para pecinta ikan patin berkumpul
memenuhi luasanya kawasan kolam.
Terhitung sebanyak 46 lapak yang tersedia dipenuhi para pemancing dari wilayah
tangerang dan Jakarta. Sensasi tarikan ikan
patin memang masih menjadi buruan, terlebih ukuran-ukurannya yang cukup besar
untuk ukuran mancing di kolam. Terpantau
para peserta yang terdaftar dari kalangan
usia muda dan usia lanjut. Disinilah menariknya mancing di kolam atau biasa orang
menyebutnya empang. Tak terbatas dan
rasanya tidak membutuhkan persiapan yang
cukup lama.
Suasana terik matahari menyelimuti
minggu siang kala itu. Pukul 12.00 lebih
para peserta sudah mulai berdatangan dan
mendaftarkan diri sebelum dimulainya
lomba pada pukul 14.00 siang. Tak jauh berbeda seperti biasanya untuk menjujung rasa
sportifitas dan membuat penasaran para
peserta, pengundian lapak diumumkan.
Nah kali ini turnamen IFT Game Fish diba-

PERSAINGAN KETAT DI

IFT GAMEFISH TAHAP I
Pemancingan Tambok Lobu

|edisi #276 27

PEMANCINGAN
gi menjadi dua sesi. Sesi pertama, dimulai
dari pukul 14.00 sampai 16.00, kemudian
sesi kedua dari 16.00 hingga 18.00. Hal
ini untuk menambah dan mengubah ritme
lomba semakin menarik. Tak lupa panitia
IFT juga memberikan souvenir kaos.
Suasana yang cukup menyengat dan
mengeluarkan keringat, tak mengubah
antusias para peserta untuk terus melemparkan racikan umpan. Walupun tidak
sesulit mancing ikan mas, namun focus
saat menghentakan joran merupakan poin
penting. Sepanjang kompetisi berlangsung, terlihat reel terus diputar dan joran
melengkung cukup tajam. Strike dari satu
peserta ke peserta lainnya terus terjadi.
Bahkan redaksi melihat, beberapa
pemancing sedikit kewalahan ketika mendapatkan perlawan dari sang patin. Belum
lagi ketika baru selesai mendaratkan ikan

kemudian harus strike kembali, “mantap
om, tangan sedikit dempul ni” celutukan
pemancing asal Serpong yang baru saja
berhasil strike. Setiap mata akan tertuju
kepada setiap peserta yang berhasil menimbang bobot ikan.
Salah satunya ketika peserta dari lapak
11 yang berhasil mendaratkan ikan seberat
12,92 kg yang juga menjadi pemenang
pada turnamen kali ini. Menurut informasi,
pemancing ini sudah berumur 61 tahun.
Bukan hal mudah ketika harus strike dengan
ikan patin, perjuangannya dan semangatnya
rasanya perlu diapresiasi.
Hingga di akhir lomba, belum ada yang
berhasil melampaui raihan dari bapak Okta
yang mengakat ikan terberat. Catatan
di pihak panitia masih terpampang jelas
bahwa beliau yang menjad juara Turnamen
IFT Big Games.lbima

Daftar Juara
Salah satu peserta lomba yang sedang sibuk
dengan buruannya
BIMA

Juara Terberat 1 - Ota Lapak 11 (12.92 Kg)
Juara Terberat 2 - Alfi Lapak 31 (9.78 Kg)
Juara Terberat 3 - Fitriana Kato Lapak 18 ((9.66 Kg)
Juara Terberat 4 - Odi Cisalak Lapak 14 (9.46 Kg)
Juara Total terbanyak - Pamulang Lapak 9 (68 Ekor)
Juara Sesi 1 - Odi Cisalak Lapak 14 (9.46 Kg)
Juara Sesi 2 - OTA Lapak 11 (12.92 Kg)
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MENGENAL LEBIH BANYAK

JENIS-JENIS KERAPU

S

ebagian pemancing pastinya tidak
asing mendengar atau melihat
ikan kerapu. Ikan yang memiliki
ciri khas bintil-bintil pada tubuhnya ini
ternyata memiliki nilai jual yang tinggi.

Di beberapa negara tropis, ikan kerapu
(Groupers) sudah mulai di budidayakan
secara komersil. Selain memiliki rasa
daging yang lezat dan memiliki kandungan gizi yang tinggi, Ikan kerapu bahkan

lebih mahal dari jenis ikan kakap merah
oleh karena itu banyak nelayan mencoba untuk mencoba membudidayakannya
dalam keramba.
Walupun begitu, namun saat ini ikan
kerapu sedang menjadi bahan diskusi di
beberapa lembaga karena populasinya
yang semakin berkurang di perairan
Indonesia. Nah kira-kira jenis ikan
kerapu apa saja yang ada. Berikut beragam jenis kerapu :
1. Kerapu Tikus
Nama kerapu ini mempunyai banyak
nama lokal. Seperti di Australia Barramundi cod, Jepang Sarasa-hata, Philipina Lapu-Lapung Senorita (Tagalog),
sedang di Indonesia dikenal dengan
nama kerapu tikus atau bebek.
Ikan kerapu tikus/bebek di Indonesia
banyak terdapat di daerah perairan Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Ambon,
dan Pulau Buru. Seluruh permukaan
tubuhnya berwarna putih keabuan dan
bagian kepala lancip menyerupai Bebek
atau Tikus.
2. Kerapu Kertang
Kerapu Kertang sering disebut giant
grouper karena ukurannya mencapai
di atas rata-rata ukuran kerapu pada
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umumnya, sekitar 1,5 meter dengan
berat lebih dari 100 Kg. Namun beberapa pemancing juga menyebutnya kerapu
hitam.
Ciri khasnya yaitu memiliki warna
kuning berbintik hitam di siripnya, dan
badan hitam dengan bercak-bercak
putih ataupun kuning dari kepala hingga
pangkal ekornya. Ikan ini dapat ditemukan di perairan yang memiliki kondisi
terumbu karang yang masih bagus.
3. Kerapu Macan
Ikan kerapu macan mempunyai bentuk
badan yang pipih memanjang dan agak
bulat. Tubuh ikan kerapu ini ditutupi
oleh sisik yang mengkilap dan bercak
loreng menyerupai bulu macan. Jumlah
ikan kerapu diperkirakan ada 46 spesies
yang hidup diberbagai tipe habitat.
Salah satunya jenis Epinephelus yang
saat ini mulai dibudidayakan.
4. Kerapu Batik
Ciri khas kerapu batik ini memiliki
ciri-ciri warna kecoklatan pucat atau
abu-abu pucat pada kepala, badan dan
sirip. Warna nya yang unik ternyata
memiliki nilai ekonomis yang tinggi,
bahkan sangat potensial untuk dibudidayakan. Ikan kerapu ini memerlukan

waktu pemeliharaan hingga pemanenan
selama 8 bulan. Populasi Ikan Kerapu
Batik banyak terdapat di daerah perairan atol.
5. Kerapu Cantang
Jenis ikan ini memiliki warna kulit
coklat kehitaman dengan 5 garis hitam
melintang di bagian tubuhnya. Pada
bagian mulut kerapu dilengkapi gigigigi yang berderet dua baris, ujungnya
lancip dan kuat. Sementara itu, ujung
luar bagian depan dari gigi baris luar
adalah gigi-gigi yang besar. Tingkat
pertumbuhan ikan kerapu ini 2 x lipat
dari kerapu lainnya serta tahan penyakit dan memiliki harga ekonomi yang
tinggi. Harga hidupnya saja mencapai
Rp. 30.500 per 100 gram.
6. Kerapu Sunuk
Pada jenis ikan ini memiliki warna
yang cantik dengan warna merah dan
bintik-bintik biru bewarna gelap pada
pinggirnya. Habitatnya berada di
terumbu karang dan lautan terbuka.
Ikan memiliki kembaran bernama
Kerapu Lodi (Plectropomus maculatus),
bedanya hanya totol biru yang lebih
sedikit.lbima

Beberapa foto berbagai jenis ikan kerapu yang
ada di laut.
INTERNET
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SIMPUL

FISH N FOOL KNOT, SIMPUL PEMENANG KNOT
WARS AMERIKA UTARA
Fish N Fool Knot merupakan knot yang cepat popular karena telah memenangkan “Knot Wars” di North American Fishing’s.
Simpul ini cukup mudah diikat dan bisa mencegah senar PE yang licin untuk merosot. Pada dasarnya ini merupakan ikatan
Uni Knot yang dililitkan 2 kali pada langkah pertamanya.
1. Llilit sebanyak 2 kali di mata kail, lalu tarik
ujung senar sepanjang 15 cm.

2. Buatlah loop.

3. Lalu pegang loop tadi dan buat 5 - 6 lilitan
yang membungkus kedua senar PE.

4. Tariklah ujung senar sehingga lilitan merapat.

5. Lalu kencangkan ikatan sampai loop hilang.
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UMPAN

AMPUHNYA BELUT SEBAGAI
UMPAN MANCING SALTWATER

A

pa yang para mania bayangkan
ketila mendengar kata belut?.
Tentunya binatang mirip ular yang
memiliki tubuh licin dan berlendir. Belut
bagi sebagian masyarakat Indonesia
merupakan makanan dengan sumber
protein yang tinggi. Selain itu belut

juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi
karena diekspor hingga ke mancanegara
seperti Jepang, China dan negara-negara
lainnya.
Umpan pancing dengan menggunakan
belut mungkin bagi sebagian kita
mungkin masih asing, namun ada

sebagian pemancing yang sudah terbiasa
menggunakan belut sebagai umpan
pancing. Khususnya untuk umpan
mancing di laut.
Angler yang menggunakan belut
sebagai umpan pancingnya biasanya
sudah mengetahui targetnya untuk
ikan yang besar-besar. Hal tersebut
merupakan fakta, kita akan rugi kalau
kita menggunakan umpan belut namun
mancingnya hanya dapat yang kecilkecil, sebab harga belut juga mahal
di pasaran. Hal inilah yang membuat
hanya sebagian angler saja yang berani
memakainya.
Apabila sedang musimnya, belut
sangat mudah kita cari baik di sawahsawah maupun di sungai-sungai kecil.
Rata-rata belut yang digunakan
berukuran mulai dari 15 cm – 25 cm.
Ada sedikit tambahan pengetahuan
bila akan menggunakan belut sebagai
umpan mancing. Hal yang perlu
diperhatikan adalah cara merawat belut
agar tetep segar, dan kemudian adalah
memasukkan belut ke kail pancing kita.
Gunakan kotak khusus untuk
menyimpan belut agar awet. Bisa dari
stereofoam, plastik, atau kotak bambu.
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Kemudian berilah sedikit ruang di bagian
dasar atau di sisinya. Kegunaan sekat
itu adalah untuk ditempatkan es batu.
Sekatnya bisa menggunakan plastik atau
rumput yang tebal. Es batu inilah yang
akan mendinginkan belut sehingga dia
akan pingsan sementara. Ukurlah jarak
yang cukup agar belut tidak berkumpul
langsung dengan es batunya.
Nah, nantinya bila belut sudah
dikeluarkan di atas kapal (siap untuk
umpan pancing), maka hangatkan
dulu sejenak agar belut tersebut
siuman. Cara menghangatkannya bisa
dengan air hangat atau air laut, atau
membiarkannya sebentar agar terkena
angin. Hal kedua yang perlu diperhatikan
adalah cara memasang kail pancing anda
pada tubuh belut, perhatikan juga bahwa
ukuran kail pancing anda haruslah cukup
besar. Pemasangan kail pancing terhadap
belut tidak dimulai dari mulutnya, terus
masuk ke tubuhnya, seperti halnya kita
biasa memakai cacing.
Cara Pemasangannya untuk belut
adalah dari mata ke mata yang satunya,
Atau dari bagian hidung terus menembus
ke bawah dagunya. Dengan cara-cara
ini, belut masih tetap bisa hidup untuk

beberapa waktu lamanya. Tubuhnya
masih juga bisa berdansa/menari yang
akan menarik perhatian ikan.
Bila para mania memancing di daerah
perairan laut Pangandaran, Sumenep,
NTT, Papua dan semacamnya, maka
tidaklah rugi bila umpan pancing anda
menggunakan belut. Sebab pasti yang
didapat adalah ikan besar. Selamat
mencoba dan salam strike.ljoni

pemasangan kail pada belut yang benar
sehingga belit tidak langsung mati.
INTERNET
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TIPS & TRIK

PENYEBAB PATAHNYA JORAN

DAN CARA MENCEGAHNYA

I

barat perang, sebuah joran boleh
dibilang sebagai senjata seorang
prajurit untuk berperang. Kita tidak
akan bisa memancing tanpa sebuah
joran kecuali para mania adalah
seorang penggemar mancing dengan
tekhnik handline. Pernahkah para mania
mendengar kasus patahnya joran ketika
sedang fight dengan ikan atau bahkan
joran yang patah tanpa perawatan dan
pengawasan yang baik dari angler itu
sendiri?
Joran patah sewaktu dipakai mengajar
ikan bukan sepenuhnya salah penjual
atau pabrik pembuatannya. Menurut
riset, joran patah merupakan kesalahan
dari si pemancing itu sendiri, yaitu
membebani joran di luar batas kemampuan joran tersebut.
Penyebab joran patah di kolam
pemancingan atau di laut, paling sering
karena pemancing menyentak joran
hanya dengan memutar pergelangan

tangan atau mengayun menggunakan
siku. Perputaran melebihi sudut 90
derajat inilah yang membuat joran
langsung patah.
Seharusnya menyentak joran cukup
dilakukan dengan mengayunkan lengan,
ditambah dengan menggerakkan pergelangan tangan ke belakang. Ini sudah
membuat kail mengait mulut ikan tanpa
terlalu berlebihan membebani joran.
Sedikit tips dari MM agar joran
kesayangan kita awet dan selalu dalam
performa maksimal ketika kita akan
memakainya antara lain :
- Sesudah memancing, bilas joran para
mania dengan menggunakan air sabun
untuk menghilangkan kotoran-kotoran
dan bau.
- Yakinkanlah bahwa joran itu sudah
benar-benar para mania keringkan
dengan cara mengelap sebelum disimpan, kalau perlu melapisi joran dengan
cairan (WD40) agar kotoran/debu tidak

cepat menempel.
- Simpanlah joran para mania di
tempatnya, jauhkan dari sinar matahari
secara langsung, karena apabila joran
terkena sinar matahari akan berubah
menjadi getas/kering sehingga mudah
patah.
Semoga bermanfaat dan salam strike.
ljoni
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BEDAH PIRANTI

JORAN MAGURO EXTREME THUNNUS XT ( PE-6 & PE-8 )
Model
MTNXT250H-6
MTNXT250XH-8

Length
250
250

-

Section
2
2

Material
Carbon
Carbon

carbon material
Featuring Fuji Guides SIC
2 section
Real Seat Fuji
Extra Hard EVA Grip

JORAN BAITCASTING EXORI ARCADIA
Joran baitcast dengan design sangat elegan yang satu ini pastinya
wajib untuk para mania miliki. Berbahan carbon dan tersematnya fuji
ring guide menjadi daya tarik tersendiri. Tersedia dua ukuran dengan
masing-masing memiliki line weight 6 – 15 lb yaitu dengan panjang 183
cm dan 198 cm.

Action
Heavy
Extra Heavy

Ring Guide
Fuji Sic
Fuji Sic

Real Seat
Fuji
Fuji

Line Class
Max PE-6
Max PE-8

Lure
Max 150gr
Max 200gr

RELIX BIG GAME CRIMPER DFC 1003
Spesifikasi :
* Stainless Steel Material
* Self Locked Function
* Long Lasting Rubber Handle
* Ideal for fishing and general purpose salt and fresh water
* Strong material construction stays corrosion free
* Fishing tools design by professional and throughly proved
and tested with high quality
* Size 30cm

ABU GARCIA AMBASSADEUR
INSHORE 5601C PREDATOR

Bearings: 3
Gear Ratio: 6.3:1
Max Drag: 7kg/15lb
Weight: 360gr
Mono cap: 0.32mm/220m 12lb/250yds
Braid cap: 0.36mm/215m. 30lb/235yds
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INFO PRODUK

Mustad ALUMINIUM LIP GRIP W/ SCALE - MT021
kali ini Mustard mempersembahkan varian terminal tackel baru yang di namakan ALUMINIUM LIP GRIP W/ SCALE.
Ini merupakan grip ikan yang di buat dengan kombinasi aluminium dan stainless steel untuk bobot yang lebih
ringan dan performa yang baik. pembuka terbuka dengan mudah dengan pemicu pegas dan ketika di lepas, ikan
dipegang teguh. grip pegangan terbuat dari busa lembut dan memiliki timbangan sampai 50 pound.

SHINO DRY BAG 10L
Tas khusu menyimpan peralatan
anda saat memancing. tersedia
warna hitam dan army.

JORAN MAGURO SPEED JERK ( 602 BC – 662 BC )
- carbon material
- Featuring Fuji Guides
- 2 section

Model
MSJ 602 BC
MSJ 662 BC

Section
2
2

PE
6 – 14 lbs
6 – 14 lbs

Max Lure
5 – 15 gr
5 – 15 gr
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LUBUK

H

alo para mania, edisi lubuk MM kali
ini akan menceritakan sebuah wild
fishing trip kontributor MM Johny
Pamungkas bersama sahabatnya Runa di
salah satu spot potensial ikan wader ijo
di area Rawapening kabupaten Semarang
Jawa Tengah. Spot yang populer dengan
nama kali Rowosari ini terletak di barat
Jalan Lingkar Kota Salatiga, Kecamatan
Tuntang kabupaten Semarang dengan
jarak tempuh lebih kurang 30 menit dari
jantung kota Salatiga Jawa Tengah.
Freshwater wild fishing trip pada
tanggal 28 Maret 2018 kemarin ini
sebenarnya tanpa persiapan yang matang
sebelumnya. Karena menurut Runa,
memancing ikan wader ijo tidak membutuhkan banyak peralatan khusus, cukup
bermodalkan joran jenis Tegek, mata kail
ukuran 1, senar mono 1 lbs dan umpan
lumut yang nantinya dicampurkan dengan
sedikit tambahan garam kasar.
Sebagai informasi tambahan, bulan
maret-april setiap tahunnya adalah
masa dimana para pemancing wader ijo
dari kota Salatiga dan sekitarnya ramai
berburu ikan yang terkenal akan rasa
dagingnya yang gurih ini. Hal ini dikarenakan pada bulan-bulan tersebut, ikan

WILD FISHING TRIP MENUJU

SURGANYA WADER IJO
Kali Rowosari - Salatiga
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Beberapa ikan wader ijo yang berhasil
ditangkap pada trip ini.
MM

wader ijo sedang mengalami proses mijah
(musim kawin) dan uniknya lagi hampir
semua ikan tangkapan ikan wader ijo
akan memiliki kandungan telur di dalam
perutnya alias bonus telur. Kontributor
MM Johny Pamungkas akan menceritakan
bagaimana serunya trip wild fishing kali
ini dengan target utama ikan wader ijo.
Berangkat dari kota Salatiga pada pukul
05.00 WIB, Saya (Johny Pamungkas-red)
dan Runa secara mendadak mempersiapkan piranti mancing yang akan digunakan
untuk mancing wader ijo. Adapun piranti
tersebut antara lain 4 buah joran tegek
(1 pemancing 2 joran), reel handmade
manual, mata kail no 1, senar monofilament 1 lbs dan garam kasar. Sementara
untuk umpan lumutnya sendiri kami
berencana untuk membelinya di daerah
jalan Imam Bonjol Salatiga karena umpan
lumut segar setiap harinya dijual hanya di
pagi hari sekitar jam 5.30 – 07.00 WIB.
Dengan menggunakan modal transportasi kendaraan roda 2 (sepeda motor) kami
berangkat menuju spot Kali Rowosari
dengan sebelumnya mampir di jalan Imam
bonjol untuk membeli lumut seharga Rp.
5.000,-. 30 menit menempuh perjalanan
dengan sepeda motor kami akhirnya tiba

di Desa Rowosari Kecamatan Tuntang. Untuk menuju ke spot Kali Rowosari medan
jalan yang harus ditemnpuh sangatlah
ekstrim dikarenakan kondisi jalan yang
berlumpur akibat hujan di malam hari
sebelumnya. Hal inilah yang membuat
kami harus menitipkan kendaraan kami
di sebuah rumah warga Desa sekitar dan
melanjutkan perjalanan dengan berjalan
kaki sepanjang kurang lebih 2 KM dengan
kondisi jalan yang berlumpur.
Setelah melalui perjalanan yang
berlumpur, kamipun tiba di spot Kali
Rowosari yang dituju. Sekilas gambaran
tentang spot ini adalah sebuah kali yang
airnya mengalir dari Sungai Muncul Kabupaten Semarang hingga ke Rawapening.
Dan spot ini merupakan spot andalan dan
musiman manakala ikan wader ijo sedang
ramai-ramainya untuk dipancing pada
musim memijah. Tanpa menunggu lama,
kami langsung memilih sebuah perahu
kayu kecil atau yang oleh masyarakat
sekitar disebut dengan perahu jukung.
Kapasitas maksimal perahu ini hanya
sanggup memuat 2 orang pemancing dan
disewakan oleh Mbah Slamet, satu-satunya warga lokal yang membuka warung
makanan dan persewaan perahu di spot
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Kali Rowosari. Dengan tarif Rp. 7.000,- ,
para pemancing bisa menggunakan jukung
Mbah Slamet selama 1 hari penuh.
Tanpa membuang waktu kami pun
mendayung jukung kearah hilir kali
dimana terdapat banyak titik potensial
ikan wader ijo. Setelah tali jukung ditambatkan pada sebuah bambu yang sudah
tertancap di satu titik spot, kami langsung
menurunkan umpan lumut yang sebelumnya sudah dicampuri dengan garam kasar
secukupnya. Tidak membutuhkan waktu
lama Runa mengawali strike dengan
mendaratkan ikan wader ijo pertamanya
berukuran sebesar 3 jari orang dewasa.
Tidak berselang lama Saya pun berhasil menaikkan seekor ikan wader yang
ukurannya tidak jauh berbeda dengan
perolehan Runa sebelumya.
1 jam pertama mancing yang dimulai
pada pukul 07.00 WIB kami berhasil
menaikkan +/- 10 ekor ikan wader ijo
dengan berbagai ukuran. Namun hujan di
pagi hari selama setengah jam menghentikan kegiatan memancing kami dikarenakan lebih mementingkan faktor keselamatan dimana kami takut akan sambaran
petir ke joran tegek yang terbuat dari
bahan carbon. Setelah hujan reda kami

berpindah ke spot lainnya yang tidak jauh
berada di depan spot pertama kami. Di
spot ini Runa kembali berhasil menaikkan
beberapa ekor ikan wader berukuran
sedang sekitar 2-3 jari orang dewasa.
Saya pun tidak ingin kalah oleh Runa
dengan menaikkan 3 ekor ikan wader Ijo.
Sedang asyiknya panen strike di spot
kedua ini, tiba-tiba hujan kembali
mengguyur Kali Rowosari, kembali kami
menghentikan kegiatan memancing
selama kurang lebih 45 menit dengan
menggunakan jas hujan agar badan tidak
kehujanan. Setelah hujan berhenti kami
kembali menurunkan umpan lumut di
spot kedua ini, dan tentu saja kami panen
strike wader Ijo bertubi-tubi. Rumor
pemancing lokal mengatakan bahwa ikan
wader ijo akan gampang dipancing pasca
terjadinya bujan selama kondisi air tidak
keruh, dan hal ini terbukti pada saat kami
mancing setelah diguyur hujan.
Tepat pukul 11.30 kami menghentikan
kegiatan memancing karena dirasa kepis
(keranjang) ikan kami sudah penuh. Ini
adalah garis keberuntungan Runa karena
ia berhasil memperoleh ikan melebihi
tangkapan ikan Saya. Setelah mengganti
pakaian akibat kehujanan di warung Mbah

Slamet, kami beranjak pulang dengan
kembali menyusuri medan yang berlumpur
dimana Saya dan Runa terpeleset berkali-kali akibat licinnya jalan berlumpur.
Ya, kami memilih untuk melepas sandal
karena memakai sandal hanya memperlambat jalan dan menyulitak kami untuk
bergerak apabila terjebak di lumpur yang
agak dalam. Sebagai tambahan, Saya menyarankan para mania yang ingin mancing
di spot Kali Rowosari untuk menggunakan
alas kaki sepatu boot agar tidak kesulitan
berjalan di medan yang berlumpur. Salam
strike.ljoni
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ANGLER YANG HUMORIS

ASAL KOTA TEGAL
Andreas Bahari

T

egal, sebuah kota di Pantai Utara
Jawa Tengah yang terkenal akan
camilan tahu “Aci” nya ternyata
banyak melahirkan angler-angler professional baik untuk saltwater fishing mau-

pun freshwater fishing. Selain terkenal
akan camilan tahu aci nya, Tegal juga
terkenal akan potensi baharinya.
Pada rubrik profil angler kali ini
MM akan menghadirkan sosok seorang

Andreas Bahari angler humoris asal kota
bahari Tegal Jawa Tengah. Lahir di Kota
lumpia, Semarang, 16 April 1976 Andreas
Bahari sudah menekuni hobi mancingnya
manakala ia duduk di bangku SD kelas 4.
Sekilas pria berbadan gempal, berambut
putih ini merupakan sosok yang humoris
dengan candaan khas dan logat Jawa
“ngapak” nya.
Adalah sang ayah, orang yang pertama kali mengenalkan Andreas Bahari
akan asyiknya mancing ikan terlebih
ketika sedang strike dan harus meladeni
perlawanan ikan agar sukses naik ke
permukaan. Masih teringat di benak
Andreas bahwa ikan Sembilang adalah
ikan pertama yang sukses ia naikkan
ke permukaan. Bermodalkan peralatan
mancing seadanya dengan umpan udang
kupas, tercatat beberapa kali ia sukses
menyelamatkan ikan-ikan di spot pinggiran pelabuhan Tegal, Jawa tengah.
Tekhnik mancing dasaran merupakan
tekhnik pertama yang dikuasai Andreas
kecil pada kala itu dimana tekhnik mancing modern belum begitu berkembang
pada masa kecilnya.
Setahun lebih Andreas Kecil berkutat
dengan hobinya justru lantas membuat|edisi #276 44
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nya vakum cukup memancing. Dikarenakan sesuatu hal, ia sempat meninggalkan hobi mancingnya selama beberapa
tahun, hingga pada akhirnya di tahun
2007, Andreas Bahari yang sudah cukup
matang baik secara umur dan penguasaan tekhnik mancing, kembali terjun
menekuni hobi mancingnya kembali
bersama beberapa teman-temannya di
kota Tegal, Jawa Tengah.
Kolam pemancingan ikan Bandeng di
kota Brebes Jawa Tengah menjadi saksi
manakala Andreas Bahari yang sudah
lama vakum dari dunia mancing kembali
mengasah kemampuannya di kolam
tersebut dengan target ikan bandeng
dari berbagi ukuran. Andreas mengakui
bahwa ikan Bandeng merupakan target
ikan favoritnya untuk kelas ikan air
payau. Menurutnya, ikan Bandeng merupakan tipikal ikan petarung yang sangat
tangguh. Selain itu, ikan bandeng tidak
mudah untuk ditaklukkan dikarenakan
karakter ikan ini akan terus melawan
manakala kita terus memompa joran
untuk menaikkannya ke permukaan.
Pria yang mencintai saltwater fishing
ini juga ternyata memiliki target ikan
favorit di kelas air asin. Adalah semua

spesies ikan Trevally, yang menjadi
target dan kecintaanya pada ikan yang
memiliki karakteristik petarung sekaligus penguasa karang lautan tersebut.
Bagaimana dengan mancing freshwater?, untuk hal yang satu ini Andreas
juga tenryata memiliki kecintaan terhadap target ikan Bawal atau Black Pacu.
Menurutnya, ikan bawal memiliki sensasi
tarikan yang berbeda dengan ikan tawar
lainnya yang pernah ia taklukkan. “Ikan
Bawal itu powernya besar, gampanggampang susah untuk ditaklukkan. Apalagi yang ukuran babon, kalau gak pintar
meladeni perlawanannya bisa-bisa senar
putus alias nyajen.
Berbicara tentang mancing, tak
lengkap rasanya apabila tidak dilengkapi
dengan pengalaman memancing di berbagai daerah. Andreas Bahari mengungkapkan jika ia sudah pernah menjelajah
ke hampir seluruh spot mancing di laut
selatan pulau Jawa seperti Majingklak,
Cilacap dan lain-lain juga di Utara Laut
Jawa seperti Karawang, Korowelang,
Tegal dan lain-lainnya. Andreas menambahkan jika negara-negara seperti
Jepang, Thailand dan Malaysia pernah ia
sambangi hanya untuk sekedar memuas-

Om Andreas dengan tangkapan ikan saat trip
mancing saltwater
JHONI
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Om Andreas dengan ikan patin jumbo hasil
mancing kolam.
JHONI

kan hasrat memancingnya.
Beberapa ikan yang pernah masuk
dalam daftar sukses hasil tangkapannya
tak lantas membuat Andreas Bahari
berbesar hati. Ada satu jenis ikan yang
belum dan hingga saat ini masih ia
idamkan untuk dipancing. Adalah spesies
ikan Tuna baik Yellow dan Blue Fin Tuna,
ikan yang masuk daftar target selanjutnya seorang Andreas Bahari untuk
dipancing. “Sampai sekarang Saya masih
mimpi bisa mancing ikan Tuna, entah itu
yellow fin atau blue fin tuna. Semoga
suatu saat Saya dikasih kesempatan
untuk memeluk ikan itu, Om”. Ujar
Andreas Kepada kontributor MM, Johny
Pamungkas.
Andreas yang sehari-harinya berprofesi sebagi seorang wiraswasta di bidang
alat-alat tekhnik ternyata juga berdagang artificial lure (umpan buatan) loh
para mania. Para mania tentu sudah
tidak asing dengan nama Kaje Lure di
grup jejaring sosial facebook. Meski
bagi sebagian konsumen Andreas Bahari
merupakan sosok seorang seller yang
memiliki reputasi killer juga galak, hal
itu malah membuatnya tertawa kecil
menurutnya ia bukanlah seller yang

galak, hanya saja ia menerapkan sistem
yang tegas dan disiplin. “Dagangan saya
semua sudah lengkap baik informasi
mengenai harga, tipe, jenis, warna,
ketersediaan dan lain-lainnya, om.
Bahkan semua memiliki kode agar buyer
merasa mudah untuk bertransaksi. Hal
tersebut memudahkan penjual dan pembeli dalam hal efisiensi waktu. Tidak
ada waktu yang terbuang karena Saya
juga harus melayani banyak pembeli
setiap harinya. Kalau Saya dianggap
galak/killer, yah ada juga sih tementemen yang bilang begitu. Cuma, aslinya
Saya ingin simpel dan efisien saja sih”
terang Andreas.
Di akhir sesi wawancara MM dengan
Andreas Bahari, Ia berpesan kepada
seluruh para mania nusantara untuk
tidak takut nyajen lure. “Jangan takut
nyajen, karena jika seorang angler
takut nyajenkan berimbas pada tidak
maksimalnya seorang angler memainkan lurenya. Action lure akan kacau
dan rating strike pun akan menurun”
Ujar Pria 42 tahun yang sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang putri ini.
ljhoni
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LIPUTAN KHUSUS

R

asanya para pecinta piranti ringan
atau yang biasa dikenal dengan
ultra light fishing (UL) sudah
menggeliat di berbagai wilayah. Tak
hanya sensasi strike yang luar biasa,
namun juga tak perlu persiapan yang sulit
untuk mancing pada teknik kali ini. Nah
salah satunya yang dirasakan angler asal
Semarang, tepatnya di kota Salatiga, Rudy
Setiawan.
Nah pada beberapa waktu lalu, redaksi
sempat berhasil berbincang-bincang
dengan beliau mengenai kisah mancing
sekaligus ketika fotonya berhasil menjadi
pemenang di kontes Grup Extreme UL.
Bukan hanya bentuk foto ataupun ikan
yang didapat, namun kali ini spot yang
dipilih juga cukup jauh. Dimana itu ? Yuk
intip keseruannya bersama mancingmania.com
Berawal dari ajakan seorang teman
sejak kecil dengan kegiatan mancing,
membuat Rudy serius untuk menekuni
hobby mancingnya itu hingga kini. Masih
teringat di benaknya, di spot danau PLTA
atau Rawa pening menjadi pengalaman
pertama yang mengasikan. Sebab spot
yang pilih yaitu di alam liar. Rudy yang
kala itu ditemani Johny dan Moksha

SENSASI STRIKE BLUE FIN

DENGAN
PIRANTI
UL
Halmahera
sempat mengalamai kendala karena
baling-baling yang terdapat di perahu
rusak sehingga harus secara manual untuk
mendayung. Alhasil pun tidak sempat
strike.
Pengalaman mancing di spot alam liar
dan freshwater membawannya masuk ke

dalam Grup Ispul dan Extreme UL. Berbekal pengetahuan yang masih terbilang
seidkit tidak membawa dirinya rendah diri,
namun membawannya semakin senang
terlebih mencintai teknik casting dan UL.
Memiliki teman-teman dari berbagai daerah juga menambah pengalaman mancing.
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LIPUTAN KHUSUS

Om Rudy dengan tangkapan blue fin dengan
tehnik UL
MM

Pengalaman mancing UL unik pun
pernah dialaminya, hanya 1 ekor ikan
sapu-sapu yang didapat. Namun ketika
mendapat tugas di halmerah, membawa
pengalaman baru bagi Rudy Setiawan.
Tidak hanya banyak spot yang bisa
dinikmati, namun juga ikan-ikan predator
yang cukup banyak. Salah satunya ketika
menaklukan Blue fin.
Tidak memiliki banyak teman yang
hobi mancing di spot saltwater, membuatnya cukup mudah menyalurkan
hobby mancingnya pada teknik dasaran
dan casting. Selepas menghilangkan rasa
penat dan lelah dengan pekerjaan, Rudy
pun beranjak dan membawa peralatan
piranti mancing menuju kawasan pantai
yang memang menjadi lokasi para pecinta
casting dan landbase.
Melihat-lihat dan bertanya kepada para
pemancing lokal, segara Rudy pun menuju
spot. Indanhnya suasana pantai semakin
memperlihatkan keindahan wisata di
halmerah. Menggunakan teknik casting,
rasanya tidak teralu sulit bagi Rudy untuk
melemparkan lure ke area ikan-ikan
predator. Sekali-dua kali melempar, sang
ikan ternyata belum tergoda.
Santainya kembali melempar lure Dule

50s, tiba-tiba reel stradic 1000 berjerit,
sontak Rudy pun meresponnya dengan
menarik dan mengayunkan Rod Cangkek.
Perlahan fight pun terjadi. Sensasi UL
yang menggunakan piranti berukuran kecil
jelas membuat beliau menerka-nerka ikan
apa yang sedang dilawannya. Pergerakan yang cukup lincah membuat sedikit
kewalahan, beruntung didukung air yang
tenang dan cuaca cerah membantu Rudy
pertarungan kali ini.
1 ekor Blue fin pun akhirnya menyerah
dan berhasil didapatkan. Segera moment
yang indah ini diabadikan melalui jepretan kamera. Warna putih bercampur biru
Blue fin menyempurnakan mancing UL kali
ini. Dari foto inilah yang pada akhirnya
membuat beliau menjadi juara dalam
ajang kontes yang diselenggarakan grup
Extreme UL.
“Senang banget rasanya dari yang tidak
bisa mancing sampai bisa menang lomba
foto. Ikan besar kecil tidak jadi masalah
buat saya, sudah bisa mancing sudah
happy. Terlebih menggunakan piranti
produk dalam negri dengan kualitas yang
baik” ujarnya di akhir obrolan dengan
redaksi.lbima
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EVENT

S

ewaktu kecil rasanya pasti kita
disuguhkan bahkan diharuskan untuk
minum susu. Hal ini dikarenakan
banyak nya kandungan bergizi pada susu.
Nah kali ini redaksi berkesempatan untuk
mengunjugi Boyolali yang dikenal sebagai
kota penghasil susu sapi terbesar di Jawa
Tengah. Ingin tahu event apa yang akan
diceritakan oleh redaksi ?? Yuk simak lengkapnya di bawah ini ya.
Tepatnya pada tanggal 25 Maret 2018,
Event Maguro CastBro tahap ke-4 yang di
tunggu-tunggu baru saja selesai digelar.
Peserta yang datang dari berbagai daerah
seperti Surabaya, Yogyakarta, Klaten,
Solo, Madiun, Karanganyar, Surakarta dan
Semarang terlihat memadati kawasan
Waduk Bade, Boyolali. Disinilah tempat
yang mempertemukan para castinger
untuk saling guyub rukun atau bersilaturahmi walaupun tetap ada lomba mancing
Terpantau sebanyak 100 angler menggunakan jersey masing-masing atau maguro
mulai berdatangan di area spot dan mulai
melakukan registrasi. Para castinger juga
berfoto-foto dan melihat-lihat situasi spot
yang memang dikenal dengan target ikan
Gabus. Ini pertama kalinya redaksi menginjakan kaki di kota Boyolali. Sebelum

MAGURO CAST BRO KE-4
BERAKHIR DENGAN MANIS
Waduk Bade - Boyolali
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EVENT

Salah satu peserta yang berhasil mendapatkan
ikan gabus.
BIMA

sampai disini, redaksi sempat di sambut
oleh teman-teman pemancing dari Solo
yaitu Mba Nunu, Mas Nunu, Bayu Bara dan
Bayu Kesuma.
Terlebih ketika bertemu dengan berbagai komunitas yang datang di spot Waduk
Bade, Boyolali. Di awal pembukaan event
Maguro CastBro tahap ke-4 ini, sang MC
kondang Anjas om black sapaan akrabnya
memberikan kesempatan kepada perwakilan warga setempat dan juga ketua

pelaksana Lastiyo Athaya Satrio Kusumo
untuk memberikan kata sambutan.
Sekitar pukul 06.00 pagi lomba dimulai
dan peserta sudah berjalan menemukan
titik spot yang nyaman dan potensial.
Karena lokasi waduk yang sangat luas,
beberapa spanduk dan umbul-umbul
di pasang sebagai batasan area lomba.
Menurut informasi yang redaksi dapat,
hanya juara 1, 2, dan 3 yang bisa mendapatkan trophy dengan kategori ikan Gabus
terpanjang.
Luasanya kawasan waduk membuat
redaksi harus sedikit banyak menguras
tenaga untuk mendapatkan momen
strike. Terpantau sepanjang perlombaan,
kita diperlihatkan suasana pedesaan yang
sejuk dan masih bersihnya kawasan spot
Waduk Bade, Boyolali. Untuk menuju
spot, redaksi pun haru menelusuri rute
persawahan yang memang cukup sulit,
sehingga harus hati-hati. Maka tak jarang
beberapa menggunakan sepatu boot.
30 menit berlalu, beberapa teriakan
strike terdengar dari peserta, namun
sayang harus mocel dan kembali melemparkan umpan. Tak jauh dari lokasi
redaksi berdiri, strike kembali dirasakan oleh salah satu peserta, ya kali ini
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EVENT
berhasil didapatkan dengan mudah. Ikan
sepanjang 55 cm berhasil menjadi point
pertama.
Menjelang waktu pukul 10 pagi, masih
di area yang sama. Salah satu angler
komunitas Joran Melengkung and Brotherhood tiba-tiba merasakan ada getaran
sang gabus, segara reel pun menjerit dan
segara menariknya. Namun lure tersangkut ke batang-batang, sehingga Putra pun
harus menceburkan diri ke dalam waduk
dan mengambil sang target.
Karena ini tersangkut jadi diperbolehkan untuk mengambil gabus. Ternyata
ikan diangkat cukup panjang. Segera mengukur dan didapatkan 62 cm. Perolehan
poin pun berubah.Hal ini memacu para
peserta lain untuk bersemangat walupun
harus merasakan panasnya cuaca saat itu.
Selain adanya lomba casting, pada
event CastBro tahap 4 ini juga diadakan
kegiatan tebar benih yang berisi ikan Nila
dan Mujair. Hal ini merupakan program
yang sudah menjadi misi dari Maguro
untuk tetap menjaga kelestarian alam dan
menjaga populasi ikan.
Memasuki pukul 15.00 sore, event CastBro tahap 4 pun berahkir sudah. Namanama pemenang pun sudah didapatkan.

Sebagai nilai apresiasi kepada peserta
yang berhasil mendapatkan ikan Gabus

walaupun belum meraih nominasi juara 1,
2 dan 3.lbima

Daftar Juara
Juara 1, Putra Castinger
Komunitas JMB- Bojonegoro dengan raihan ikan sepanjang 62 cm
Juara 2, Yuli
RWP Angler New Bie dengan raihan ikan 55 cm
Juara 3, Riyumi
MCC-Madiun dengan raihan ikan sepanjang 55 cm (perbedaan waktu)
Hadiah Apresiasi
Juara 4 dan 5 diraih oleh 2 anggota komunitas KFG yaitu Sibe dan Hans
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S

etelah sukses menyelenggarakan
pada bulan lalu, Tabgha Eksklusif
Maret kembali di gelar. Ini merupakan event setiap bulannya di tunggu
para pemancing galatama pelampungan
(galapung) ikan mas. Berbeda dengan
biasanya jika perlapak 2 joran, Daniel
(pemilik Tabgha) membuat aturan perlapak menjadi 1 joran dengan tiket yang
sama seharga 700 ribu.
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.
Namun ada hal yang menarik kali
ini, jumlah lapak yang disediakan juga
bertambah menjadi 76 lapak. Hal ini
ternyata mendapat respon yang baik dari
para peserta. Salah satunya kedatangan
peserta dari berbagai derah seperti Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Garut dan
Malingping. Diselingi suasana yang cerah
dan sedikit terik matahari menyengat,

IKAN INDUK 9.85 KG DI

TABGHA EKSKLUSIF MARET
Pemancingan Tabgha
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EVENT
lantas tidak menghilangkan konsentrasi
untuk menghentakan joran.
Alunan strike yang terus terjadi
dikarenakan ada 700 kg ikan mas yang
diturunkan, bahkan menurut penuturan
Daniel ada sebanyak 2800 ekor induk atau
setara 4,9 ton berenang di dalam kolam.
Inilah yang membuat Tabgha Eksklusif
Maret jelas berbeda dengan event-event
sebelumnya. Terlebih total hadiah yang
disediakan sebesar 30 Juta. Tak lupa
tambahan hadiah extra bagi yang mendapatkan strike induk merah senilai 50 ribu
dan induk hitam 50 ribu.
Sepanjang pelombaan dimulai, perolehan Induk terberat pertama sudah tercatat dan dipegang dari lapak 58 atas nama
DJ Fishing Garut seberat 9,35 kg. Tak mau

mengendorkan konsentrasi, para pemancing terus merancang strategi untuk bisa
melampaui ikan terberat. Nah benar saja,
di tengah waktu lomba, lapak 17 mengugguli lapak 58 dengan berhasil mengangkat
induk 9,85 kg dengan nama Dulel II.
Atas strategi dan keberuntungan yang
didapat, sampai akhir lomba tidak ada
lagi ikan yang dapat melampaui induk
seberat 9,85 kg. Secara otomatis juara
pertama pun telah diketahui. Menurut
Daniel, sebanyak 23 ekor induk dengan
masing-masing berat mulai dari 7 kg up
sampai 9 kg up terangkat. Kesuksesan
pada “Tabgha Eksklusif Maret” dikatakan
berhasil dengan perolehan ikan yang
cukup besar.lbima

Daftar Juara

Foto pemenang lomba Tabgha Eksklusif bulan
maret.
BIMA

Induk 1 : Dulel II / 9,85 Kg / Rp 10 Juta
Induk 2 : DjFishing Garut / 9,35 Kg / Rp 7,5 Juta
Induk 3 : Egy / 9,30 Kg / Rp 4 Juta
Induk 4 : Egy / 8,20 Kg / Rp 3 Juta
Induk 5 : Sadar // 8,10 Kg / Rp 2 Juta
Prestasi Induk Lapak Kecil : Dulel I / 16 Ekor / Rp 1 Juta
Prestasi Induk Lapak Besar : Bie Bie / 29 Ekor / Rp 1 Juta
Prestasi Lapak Kecil : Sapi Balap / 75 Ekor / Rp 750 Ribu
Prestasi Lapak Besar : Abdul Basit Boencit / 65 Ekor / Rp 750 Ribu
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KOLOM MEDIA PANCING

APAKAH PENTING ATAU TIDAK
SETTING DRAG SAAT MANCING?

A

da beberapa pemancing beranggapan tanpa melakukan setting
drag dengan benar mereka
mampu menaikan ikan, tentunya hal
semacam ini tidak perlu kita perdebatkan karena jika kita melakukan suatu
hal dengan detail dengan segala persiapan tentunya kepuasan yang kita dapat
juga akan berlebih, selain itu dengan
mengetahui dan melakukan setting
drag yang benar tentunya akan membangun kepercayaan diri kita sekaligus
mental kita akan siap ketika bertarung
dengan ikan besar dimana tidak akan
takut mengalami putus atau joran
patah bahkan bisa menguasai keadaan
dengan baik ketika bertarung dengan
ikan sehingga tidak mudah lelah.
Dari kedua poin tersebut ada yang
jauh lebih penting yaitu keselamatan.
Dengan setting drag yang benar tentunya kita akan mengetahui seberapa besar kemampuan fisik kita menahan drag

sehingga kita bisa menentukan ukuran
piranti yang sesuai tidak melebihi
kapasitas kemampuan kita. Hal ini akan
sangat mempengaruhi stamina kita saat
mancing dimana semakin besar piranti
tentunya akan sangat menguras tenaga
baik ketika melempar lure maupun
ketika kita menerapkan teknik jigging
dimana semakin besar ukuran line akan

semakin besar tekanan arus yang diterima senar yang tentunya harus semakin besar juga metal jig yang harus kita
gunakan.
Ketika kita menggunakan setting-an
drag diatas kemampuan kita tentunya
akan sangat berbahaya apalagi saat kita
popping dimana posisi line membentuk sudut horizontal dengan kuda
kuda hanya bertumpu pada tapak kaki
sedikit saja hilang keseimbangan maka
resiko besar terseret ikan akan sangat
bisa terjadi.lmediapancing.com
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MENGENAL POLA MAKAN

IKAN AIR TAWAR

I

kan adalah mahluk hidup yang membutuhkan bahan makanan sebagai sumber
energi dan gizi yang diperlukan dalam
melakukan aktifitasnya yang mencakup
pertumbuhan dan perkembangan serta
reproduksi yang dilakukannya. Pada habitat alaminya yaitu perairan bebas sumber
makanan yang diperlukan ikan telah
tersedia dengan sendirinya pada kondisi
terkait dengan pola rantai makanan yang
ada di perairan tersebut.
Besarnya populasi ikan dalam suatu
perairan antara lain ditentukan oleh
makanan yang tersedia. Dari makanan ini
ada beberapa faktor yang berhubungan
dengan populasi tersebut yaitu jumlah
dan kualitas makanan yang tersedia food
habits, mudahnya tersedia makanan,
lama masa pengambilan dan cara memakan ikan dalam populasi tersebut feeding
habits, Jadi kebiasan makan dan cara
memakan ikan itu secara alami bergantung kepada lingkungan tempat ikan itu
hidup.
Secara umum kebiasaan makan dan
cara makan ikan terdiri atas aspek tempat
makan atau lokasi makan, waktu makan
ikan, cara makan ikan, dan jenis makanan
kegemaran ikan. Kedua kebiasaan itu
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#TRENDING TOPIC
tidak sama antara jenis ikan yang satu
dan jenis ikan yang lainnya.
Banyak pemancing, baik secara sengaja
maupun tidak sengaja, mengabaikan
kebiasaan makan ikan dan cara makan
ikan. Sepintas, hal tersebut tampak sepele, Padahal dengan mengenal aspek-aspek tersebut bisa ditentukan secara tepat
saat yang paling baik untuk memancing
ikan jenis tertentu, menentukan lokasi
memancing yang tepat, dan menentukan
jenis makanan yang paling disukai oleh
ikan sehingga umpan yang sesuai bisa
disiapkan terlebih dahulu.
Secara umum, kebiasaan makan ikan
bisa dibagi menjadi beberapa hal seperti
berikut ini.
Kebiasaan Makan Ikan Berdasarkan
Tempat
1. Ikan dasar perairan (demersal),
yakni ikan jenis ini banyak menghabiskan
aktivitasnya di dasar perairan. Contohnya:
Lele dumbo dan Patin.
2. Ikan lapisan tengah perairan, yakni ikan
yang mencari makanan yang mengapung
di tengah perairan. Ikan jenis ini hanya
sewaktu-waktu muncul ke permukaan air
atau berenang di dasar perairan. Ikan mas

dan bawal termasuk kedalam jenis ini.
3. Ikan permukaan perairan, yakni ikan
yang mencari makanan di permukaan air.
Umumnya, ikan jenis ini menghabiskan
waktunya lebih lama berada di lapisan
atas perairan. Ikan dengan kebiasaan
seperti ini disebut dengan pelagis atau
ikan permukaan. Gurami, Nila dan Mujair
termasuk dalam kategori ini.
4. Ikan menempel, yakni ikan pemakan bahan organik yang menempel pada
subtrat (benda yang terdapat di dalam
air), baik yang berada di dalam kolam air
(lapisan tengah) maupun yang berada di
dasar perairan. Ikan Nilem dan Sapu-sapu
termasuk dalam kategori ini.

aktif mencari makanan pada malam
adalah Lele dumbo, Lele lokal, dan Patin
(Jambal).lmm

Kebiasaan Makan Ikan Berdasarkan
Waktu
1. Jenis ikan yang aktif mencari makan
pada siang hari. Aktivitas makan ikan ini
banyak dilakukan pada siang hari. Pada
malam hari, mereka lebih banyak beristirahat. Contohnya: ikan Mas, Nila, Bawal,
dan Gurami.
2. Jenis ikan yang aktif mencari makan
pada malam hari (nocturnal). Ikan yang
masuk dalam kategori ini jarang mencari
makanan pada siang hari. Jenis ikan yang
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PERNIK

HOGFISH, BUNGLON BAWAH LAUT YANG
BISA MELIHAT MELALUI KULITNYA

L

achnolaimus maximus merupakan
ikan yang dapat mengubah wajah
sesuai dengan warna lingkungannya.
Mirip seperti bunglon, ikan ini menjadi
objek penelitian dikarenakan kemampuannya yang sudah diduga sebelumnya.
Ternyata ikan ini memiliki fotoreseptor
di kulitnya yang sensitif terhadap perubahan panjang gelombang cahaya yang
diterimanya. Ilmuwan menjuluki ikan ini

memiliki “Mata Kulit”.
Lori Schweikert dari Universitas Duke
mengatakan bahwa rahasia perubahan
pada wajah Hogfish ini dikarenakan
adanya sel dengan pigmen khusus kromatofor yang dapat tersebar sesuai dengan
pigmen warna lingkungan. Penelitian ini
mengungkap cara baru hewan laut dalam
melihat lingkungan sekitarnya.linternet
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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
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.

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. Tabgha Pemancingan, Lomba akan diadakan pada:
Hari & tgl: Sabtu, 12 Mei 2018. Waktu: 10.00 s/d
16.30 WIB, Alamat: Tabgha Pemancingan Jl. H. Jali,
Gg. H. Bendok - Tangerang Situ Cipondoh, Kunciran
Jaya (msk dr Gg. Eretan) Tiket : Rp. 700.000,-/ 1
Joran ( 76 Lapak )
2. Mancing Bareng Jogja Surf Angler (JSA) Hari:
Minggu Tanggal: 06 Mei 2018 Lokasi: Pantai
Imorenggo, Kulonprogo Jam: 07.00 – 11.00 WIB
Tiket: Rp 50.000/Angler sudah termasuk makan
siang + soft drink
3. Lomba Rock Fishing Nasional 2018 Piala Bupati
Gunung Kidul Hari : Sabtu – Minggu Tanggal : 12-13
Mei 2018 Biaya Pendaftaran: Rp 600.000/team
(maksimal 4 orang per-team) Batas pendaftaran : 1
April 2018 – 04 Mei 2018
4. Fishing Selayar Competition Hari : Sabtu- Minggu
Tanggal : 11-12 Mei 2018 Lokasi: Kepulauan Selayar,
Sulawesi Selatan Biaya Pendaftaran: Rp.1.500.000/
termasuk kapal + T-Shirt + Makanan

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??
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WARTA CLUB

P

TERBANGUN DARI TIDUR PULAS

SETELAH VAKUM 9 TAHUN

Senopati Fishing Club Jogyakarta

ara mania, pada edisi Komunitas
Mancing kali ini MM akan mengupas tuntas salah satu komunitas
mancing tertua di kota gudeg Jogjakarta.
Adalah Senopati Fishing Club, sebuah
komunitas mancing tertua di Jogjakarta
yang berdiri pada tahun 1992. Komunitas
yang pada awal berdirinya dipelopori oleh
3 orang sahabat antara lain Pak Kelik,
Pak Kamto dan Pak Bambang ini mampu
menjadi sebuah wadah bagi bagi para
pecinta mancing seantero kota Jogjakarta
dan sekitarnya.
Sebuah kehormatan bagi kontributor MM, Johny Pamungkas yang diberi
kesempatan untuk mewawancarai Bapak
Bambang Sepur, ketua umum Senopati
Fishing Club di Kota Jogjakarta beberapa
waktu lalu dalam sebuah event mancing
bersama yang mereka selenggarakan.
Bambang menjelaskan jika awal pembentukan Senopati Fishing Club adalah
sebagai wadah utama pemersatu para
pecinta mancing khususnya mereka yang
hobi dengan tekhnik mancing karangan,
pasiran, ngampul dan muara. Selanjutnya
Senopati juga menjadi wadah sharing
seputar tekhnik dan tips mancing bagi
para anggotanya yang selalu rutin diada|edisi #276 63
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kan tiap bulannya dirumah para anggota
yang ditunjuk maupun pada waktu kopdar
acara rutin.
Senopati Fishing Club sebagai komunitas
mancing di era tahun 90 an juga tidak
bisa dipandang sebelah mata di antara
banyaknya komunitas mancing yang tersebar di nusantara. Tercatat pada tahun
1994 dan 1997, 2 kali Senopati fishing
Club menggelar event mancing bersakala
besar yang mampu menggaet banyak
peserta baik dari kota Jogja dan sekitarnya maupun dari luar.
Sebagai komunitas mancing yang
dipercaya membawahi 18 grup mancing
laut di kota Jogjakarta dan sekitarnya,
Senopati fishing club memiliki visi untuk
selalu menjalin kebersamaan yang diatur
dalam anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga. Yang tentunya secara garis
besar dalam nilai sosial sesama anggota,
para anggota Senopati Fishing Club wajib
saling tolong menolong sesama anggota.
Sedangkan misi Senopati Fishing Club
sendir adalah mempersatukan semua
pemancing kota Jogjakarta dan sekitarnya
sekaligus peka dan peduli akan ekosistem
laut juga lingkungan.
Seiring berjalannya waktu, pada tahun

2008 Senopati Fishing Club sempat vakum
selama 9 tahun. Event “Bantul Bangkit” merupakan event terakhir Senopati Fishing Club yang terakhir sebelum
mereka memutuskan untuk vakum sementara waktu. Event Bantul Bangkit sendiri
diselenggarakan dalam rangka meningkatkan segi pariwisata Bantul pasca dilanda
bencana Tsunami pada tahun 2008.
Vakum selama 9 tahun, di awal tahun
2017 Senopati Fishing Club mencoba
bangkit kembali dengan dipandu oleh
beberapa leader senior seperti Pak Bam-

Acara pelepasan anak penyu yang dilakukan
Senopati Fishing Club.
SFC
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Salah satu anggota tim beraksi didepan kamera
saat pelepasan anak penyu.
SFC

bang Sepur ini. Sebagai titik awal kebangkitan setelah 9 tahun “tertidur pulas”,
Senopati Fishing Club menggelar acara
pelepasan tukik (anak penyu) di seputaran pantai Pelangi Jogjakarta. Selain itu
banyak program dan rencana ke depan
seperti penanaman pohon bakau yang
sudah terencana secara matang. Bambang
Sepur sempat menyatakan jika kendala
pelepasan tukik (relokasi) adalah sulitnya
mengurus surat perizinan oleh instansi
terkait. Hal ini pernah mereka alami
manakala ingin merelokasi tukik dari Jawa
Timur ke seputaran pantai Jogjakarta.
Hingga sekarang, Senopati Fishing Club
tetap berdiri kokoh sebagai salah satu
komunitas mancing di Kota Jogjakarta dan
sekitarnya. Ditengah maraknya berdiri
komunitas mancing di kota gudeg ini,
Senopati Fishing Club mampu mensejajarkan diri dengan komunitas mancing
lainnya. “Anggota Senopati Fishing Club
saat ini berjumlah 192 orang yang aktif,
sementara yang tidak aktif ada sekitar
300-an orang” ujar Bambang Sepur
kepada Johny Pamungkas. Bambang sepur
juga mengharapkan adanya regenerasi
dalam struktur organisasi yang diharapkan
dari kaum muda anggota ini agar nantinya

Senopati Fishing Club tetap eksis dan
konsisten di dunia mancing nusantara.
Sebagai sebuah komunitas yang juga
peka akan sisi sosial, Senopati Fishing Club
juga ternyata peduli dengan setiap anggotanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya
donasi santunan sebesar Rp. 500.000,- bagi
anggota yang sedang mengalami sakit dan
Rp. 1.000.000,- bagi anggota yang sedang
tertimpa musibah meninggal dunia. Dana
santunan tersebut dikumpulkan dari para
anggotanya sebesar Rp 10.000,- setiap
bulannya dan masih aktif hingga saat ini.
Sungguh sebuah contoh yang patut kita
teladani dari para anggota Senopati Fishing
Club, dimana mancing tidak hanya sekedar
hobi namun juga bagaimana cara kita
peduli akan sesama.ljoni
Kontak
Ketua
: Bambang Sepur
: Pak Nunung
Wakil Ketua
: Agus Plered
Sekretaris 1
: Bpk Margani
Sekretaris 2
: Rizard
Bendahara 1
Bendahara 2
: Bayu
Link facebook https://web.facebook.
com/groups/559034594279009/?ref=nf_
target&fref=nf
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