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MENENTUKAN SPOT POTESIAL
TOMBRO DI ALAM LIAR

SENSASI MANCING TEHNIK UL

DI SPOT LAUT PACITAN
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SALAM REDAKSI
Pembaca Setia Mancing Mania,
Sebulan sudah Ibadah Puasa berjalan serta di hari Idul Fitri menjadi momentum yang paling mengharukan dan waktu yang tepat
untuk saling memafkan. Hal ini juga yang paling dimanfaatkan oleh sejumlah para pegiat mancing serta sejumlah produsen alat
pancing. Tak hanya sekedar mengadakan diskon dengan penawaran menarik namun juga event-event dengan komunitas mancing.
Beberapa pemancing juga tak lupa mengadakan kopdar untuk semakin memperat silahturami. Redaksi pun berkesempatan menceritakan kisah-kisah menarik, diantaranya Mancing Bareng Columbia With Bayu Noer, Kemilau Ramadhan with ARP, tips dan trik
Mengidentifikasi Spot Potensial Tombro Di Alam Liar. Kolom Media Pancing Cara menghilangkan pelintiran pada senar PE. Simak
lengkapnya di bawah ini..

Redaksi

Penerbit: PT. Sarana Informasi Mancing. Penanggung Jawab: Teddy. Pemimpin Umum/Perusahaan: Teddy. Redaksi: Bima, Joni P. 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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FOKUS

M

emiliki banyak teman pastinya
menyenangkan salah satu caranya
membentuk komunitas ataupun
organisasi. Nah inilah yang dilakukan
komunitas mancing asal Kepulauan Aceh
dengan nama ZEUS. Ide awal komunitas
ini dibentuk berawal dari hobby mancing
UL yang semakin disukai di wilayah Aceh,
terutama di wilayah Sabang. Namanya
sendiri diambil dari Zero Ultralightfishing
Sabang, sebab sebagian anggota tinggal
di titik km 0 dan semua hobi mancing
Ultralight.
Dalam wawancara nya dengan redaksi,
Andy menuturkan “gerakan komunitas
ini dibentuk atas dasar mempererat rasa
pertemanan setiap pemancing yang saat
ini mulai tertarik dengan teknik UL.
Hal ini juga mendapat dukungan dari
pemancing-pemancing UL serta di kota
Sabang spot yang bagus untuk menjajal
UL. Beragam ikan unik bahkan monster
bisa ditemukan” ujarnya.
Nah pada beberapa waktu lalu, zeus
sendiri baru meresmikan komunitas
sekaligus mengadakan kegiatan “Mancing
Berbagi Bersama” yang juga disupport
langsung oleh Relix Nusantara dengan
kehadiran Amin Maulani. Pada Kesempa-

MANCING BERBAGI
BARENG ZEUS DAN RELIX
Sabang
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FOKUS
tan ini juga mengenalkan produk prototype rod sisik dan pe gerong cilik X8.
Hal ini pun dimanfaatkan untuk saling
berdiskusi atau coacing clinic mengenai
seluk mancing UL. Diantarannya balance
tackle set, knot terbaik, fungsi leader,
perbedaan antara pe X3 X4 X6 X8. Amin
Maulani pun juga menceritakan dan
berbagi info mengenai teknik ultralight
jigging. Andy pun juga menceritakan
bagaimana teknik memancig ikan kembung. Salah satu caranya timah dipukul
hingga membentuk Jig kemudian gunakan starlite.
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Biasanya ikan kembung terlihat sekitar
pukul 6 sore hingga pagi hari. Jika di
sabang kita bisa mancing di pinggiran
dermaga dengan radius 5 m. Makanan
ikan kembung yaitu Plankton yang
berkumpul di pinggiran dermaga karrna
adanya cahaya lampu remang. Namun
beberapa pemancing juga ada yang
menggunakan softlure dan umumnya
menggunakan warna bening dengan
bintik-bintik silver.
Selain diisi dengan berdiskusi dan
berbagai ilmu seputar mancing, sesekali mancing bersama. Disinilah moment
keseruan semakin bertambah terlebih
ada beberapa teman yang sangat antusias
dengan teknik UL. Salah satunya beberapa
berhasil strike ikan bluefin, kerapu, tenggiri dan tongkol. Tidak terlalu sulit untuk
mendapat strike di teluk pulau weh.
Walupun belum target ikan-ikan cukup
besar, namun sensasi strike UL membuat
mancing semakin asik.
Rasanya tak lengkap jika hanya sekedar
memancing dan berbincang-bincang,
sebagai tamu pastinya kita juga tergugah
untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.
Membawa kantong besar hitam, terlihat
beberapa anggota mulai memungut sam-

pah yang berserakan di pinggiran pantai.
Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian
untuk tetap melestarikan keindahan pulau
yang bisa menjadi destinasi pariwisata.
Di akhir kegiatan, dilanjutkan dengan pembagian doodprize, Penyerahan
bantuan sosial Relix Nusantara ke yayasan
gerakan amal 15000 yang akan dibagikan
ke kaum dhuafa di bulan ramadhan. Tak
lupa foto bersama sebagai kenangan
pengukuhan komunitas Zeus. bima

Foto saat tim sedang melakukan bersih-bersih
pantai.
ZEUS
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B
COLUMBIA & BAYU NOER

MANCING ASYIK BARENG
Kepulauan Seribu

agi para pecinta olahraga outdoor
rasanya tak asing lagi jika
mendengar nama Columbia. Merek
apparel sport ini memang selalu memberikan kualitas terbaik sesuai kebutuhan
para mania. Nah kali ini mereka mulai
merambah para pecinta mancing yang
selama ini menjadi kebutuhan untuk
kegiatan mancing. Salah satunya ketika
hadir di pameran mancing IFTE dan
kegiatan yang kemarin baru saja di lakukan, yaitu Coach & Cast with Bayu Noer.
Melalui sambungan telepon, redaksi
yang dihubungi secara langsung oleh
host Mancing Mania Trans 7 yaitu Bayu
Noer diundang untuk ikut dalam kegitan
mancing kali ini. Mengambil lokasi di
Kepulauan Seribu yang memang menjadi
spot para pemancing pastinya akan terasa
menyenangkan pada kegiatan kali ini.
Brand Manager Columbia Indonesia, Ian
Kristiawan mengatakan, tujuan diadakanya
kegiatan ini merupakan bentuk untuk mengenalkan produk Performance Fishing Gear
(PFG) dan ingin lebih dekat serta berinteraksi langsung dengan para customer,
komunitas mancing serta para jurnalis.
Ian juga menambahkan bahwa saat
ini antusias terhadap kegiatan mancing
|edisi #277 9
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tinggi sekali terutama di Indonesia, untuk
itu Columbia hadir siap menjadi wadah
kebutuhan para pemancing yang tentunnya
tetap mengutamakan kualitas terbaik.
Sekitar pukul 05.30 pagi, Saya pun
sampai dan menunggu kedatangan temanteman lainya. Tepat 06.30 perjalanan
dimulai menuju Pulau Sepa. Sepanjang
perjalanan kami pun cukup menikmati suasana laut. 1 jam perjalanan dan
akhirnya sampai di pulau yang terkenal
“The Paradise of Diver in Jakarta” sebab
karena keindahanya serta masih sangat
terjaga biota laut. Hal terlihat ketika kami
sampai dan melihat ukuran ikan-ikan kecil
berwarna menarik. Sontak membuat kami
segera menyiapkan piranti mancing.
Berjalan sekitar 2 menit, kami sampai
di atas dermaga dan mulai melemparkan umpan. Angin yang cukup kencang
sedikit kesulitan menentukan titik spot,
namun kehadiran Bayu Noer membantu
kami dalam memancing casting kali ini.
Beberapa kali melemparkan dan memutar
reel belum terlihat diantara kami yang
mendapatkan strike. Berjalannya waktu,
keberuntungan sedang tidak di pihak
kami, kami pun beranjak untuk menyantap
makan siang.

Pada sesi inilah bincang-bincang asik
dengan Columbia dan juga Bayu Noer
yang membagikan pengalamannya selama
menggunakana produk dari Columbia terlebih ketika mancing. Salah satunya fitur
anti darah dan minyak atau “Blood’n
Guts Technology” yang dapat menghilangkan noda hanya dengan diusap sehingga
membuat para mania tidak takut lagi
mengangkat ikan yang berhasil landed.
Tak hanya itu, namun Columbia juga
memiliki teknologi unik “Omni Wick Evap”
yang dapat menyebarkan keringat keseluruh pori baju dan dapat mengeringkannya
dengan cepat. Bukan hanya pakaian,
namun sepatu dan sandal pun juga tersedia dengan fungsi yang berbeda.
Setelah asik berdsikusi kita pun
melanjutkan ke spot berikutnya, alhasil
keberuntungan baik menghantui rombongan kali ini. Satu persatu strike dan
berhasil mendapatkan ikan kerapu. Walaupun ukuran yang didapat kecil, namun bisa
menghapus rasa penasaran pada kegiatan
kali ini. Ian Kristiawan pun berharap kegiatan ini bisa diteruskan dan Colombia bisa
terus mendapat tempat bagi para pemancing” ujarnya kepada redaksi. bima

Foto bersama ikan hasil tangkapan pada trip
kali ini.
BIMA
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T

urnamen Sport Fishing ‘‘Mancing de
Belitong 2018 telah selesai digelar.
Jika pada tahun sebelumnya dilanda
cuaca yang kurang mendukung, namun
tahun ini sepertinya semuanya berjalan
dengan lancar. Para pihak panitia dan
peserta terlihat senang serta mengapresiasi semua keterlibatan dalam event tahunan
ini. Terpantau sekitar 40 peserta meraimakan Pantai Teluk Gembira, Kecamatan
Membalong yang menjadi titik pertemuan
peserta dari beragam penjuru di Indonesia.
Ketua Panitia Mancing de Belitong
Firdaus Zamri menyampaikan kegiatan ini
rutin diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setiap tahunnya untuk menarik
wisatawan domestik maupun mancanegara
serta mendukung wisata Bahari yang ada di
Pulau Belitung.
“Firdaus menjelaskan sesuai perhitungan pada April kelak di perairan selatan
Belitung memasuki musim ikan tenggiri.
Oleh sebab itu, dirinya mengajak para
angler (pemancing) untuk memecahkan
jackpot Tenggiri diatas 10 kilogram dan
spesies GT diatas 20 kilogram” kata Firdaus
dilansir dari PosBelitung.com
Diawali dengan pembukaan oleh Bupati
Belitung Drs. Sahirman,M.Si, dan atraksi

MANCING DE BELITONG

SUKSES DIGELAR
Belitong
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TRIP

Peserta berfoto bersama ikan hasil tangkapan
pada trip kali ini.
PANITIA

tarian Daya kembang Setaman dan Sepen
serta hiburan music, membuat suasana
semakin terasa sekalipun diselimuti kondisi
malam hari yang dingin.
Keesokan harinya, sekitar pukul 05.00
pagi, kapal pun mulai berangkat dan
siap berlayar. Sekitar 30 tim yang ikut
bertanding terdiri dari 18 komunitas asal
Bangka Belitung serta 22 komunitas di luar
Babel. Segala peralatan piranti mancing
dan logistik pun telap masuk dalam kapal.
Salah satu angler yang sempat redaksi
wawancarai, menceritakan pengalamannya
selama disana.
Diawali dengan kondisi yang cukup bagus, berangkat tim Belfic (Belitong Fishing
Community) yang diwakili oleh V’die Jyoe
(Ferdiansyah), Ramdan, Teguh Hidyat dan
Adam Ziza. Sempat berpindah area-area
untuk menentukan spot yang cocok,namun
keberuntungan berada di pihak team kali
ini. Sebab Ramdan berhasil mendapatkan
strike ikan kuwe dengan berat 5.48 kg.
Rasa senang pun menyelimuti isi kapal.
Hal ini tak hanya dirasakan oleh
Ramdan, namun V’die Jyoe juga berhasil
strike Giant Travelly berat 5, 30 kg. Strike
dengan ikan-ikan laut bukan lah hal yang
mudah, karena terkadang keberuntungan

pun perlu dibutuhkan. Terlebih ketika
harus menghadapi kondisi cuaca yang
cukup ekstrim. Namun berkat feeling sebagai angler, untuk pertama kalinya dalam
mengikuti event Mancing De Belitong
berhasil menjadi juara. Dengan mendapatkan 2 ikan, Belfic pun meraih angka total
10,75 kg.
Selaku pantia, Michael pun mengungkapkan apresiasinya terhadap antusiasme
para angler luar dan lokal untuk kembali
bertanding di event kali ini. Kedepan,
event ini lebih dapat memberikan effect
terhadap pola pikir masyarakat pesisir”
ujranya kepada redaksi. bima

Daftar Juara
Juara Pertama
1. Calmoa Fishing Team (CFT), 11,1 KG
2. Blitung Fishing Team (BELFIC), 10, 75 KG
3. BFC Duraking, 9,80 kg
Kategori Species
1. BAT, Ikan Kuwe 9,10 kg
2. 7 Angler Fishing Club Baracuda, 4,15 kg
Kapten Terbaik
1. Asis, Ikan terberat 11,10 kg
2. Zulham, Ikan terberat 10,75 kg
3. Bayadi 9,80, ikan terberat 9,80 kg
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POJOK ETALASE
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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

|edisi #277 15

|edisi #277 16

COVER STORY

S

ensasi UL memang tidak ada habisnya, setelah edisi sebelumnya redaksi
berhasil menceritakan kisah Lalu Oksa
Qualbuadi angler asal Lombok, kali ini
Pemancing Cilik asal Jawa Tengah. Siapa
dia ?? Penasaran ? Yuk simak lengkapnya di
Tabloid Mancingmania.com
Apa yang terlintas di benak para mania
jika mendengar kota Pacitan ?? Sebagian
besar pasti menebak wisata pantai dan
Goa. Salah satu kabupaten yang terletak di
barat daya Jawa Timur ini kerap mengundang banyak penasaran bagi para traveller
bahkan pemancing. Sebab beredar informasi, spot yang potensial untuk wisata
memancing. Salah satunya Bayu Kesuma
yang merasakan sensasi mancing Ultralight
(UL).
Bagi Bayu menjajal spot ini bukan pertama kalinya, sebab sensasi menaklukan
monster laut Pacitan selalu menjadi hal
menarik dalam misi kali ini. Dimulai dari
spontanitas Bayu Barra, Sulung poeresi,
Bayu bersama Ayahnya berangkat menuju
pacitan, kota yang dikenal dengan julukan
kota Seribu Goa.
Perjalanan diawali dari Solo dengan
jarak tempuh sekitar 2 jam perjalanan
menggunakan kendaraan roda empat.

SENSASI MANCING TEHNIK UL

DI SPOT LAUT PACITAN
Bayu Kesuma
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Asyik selfie dengan ikan hasil tangkapan
dengan tehnik UL..
BAYU

Karena waktu semakin malam, sesampainya di lokasi rombongan pun menyempatkan untuk beristirahat. Dengan ramah,
sang tekong kapal pun memberikan tempat
untuk beristirahat menunggu sang fajar.
Sekitar pukul 05.00 pagi dengan hawa
yang masih dingin, mulai mempersiapkan
piranti mancing menuju dermaga. Mengikuti arahan sang kapten mulai lah berlayar
menuju lautan pacitan yang saat itu alunan
ombak sedkit tinggi. Sekitar 20 menit berjalan, titik spot awal ditemukan. Segera
beragam lure dan strategi di lancarkan.
Belum ada hasil, terus menerus melempar
umpan.
Nah yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba,
strike pertama didapatkan oleh Bayu Barra
dengan ikan kerapu. Seketika wajah mulai
beseri, rasanya dengan piranti UL tepat
mendapatkan ikan-ikan yang berukuran
kecil. Namun akan lebih menambah sensasi
jika mendapat buruan yang melebihi kapasitas piranti. Hal yang sama juga diraih
oleh beberapa rekannya.
Strike kedua pun kembali diraih dengan
menggunakan Relix nusantara cangkek
BC 2-6 lb dan lure seberat 12 kg. Sang
ikan merah ini memang mudah ditemukan
dalam kedalaman 3 sampai 300 m per-

mukaan air laut. Terlebih jika kita tahu
keberadaanya yang suka bersembunyi di
area terumbu karang.
Hal ini juga membuat membuat rekanrekan lainya semangat untuk melepaskan
lure termasuk sang Ayah yang kebetulan
juga ikut trip kali ini. Satu-persatu berhasil
dan merasakan kelincahan ikan-ikan yang
memliki warna dan corak menarik. Walaupun belum mendapatkan target ikan-ikan
ukuran besar, namun strike dengan teknik
UL menjadi daya tarik tersendiri. Inilah
yang dirasakan Bayu Kesuma, baginya dengan teknik UL membuat kegiatan mancing
terlihat menyenangkan.
Setelah asik mendapatkan beberapa
ikan kerapu, cuaca berubah menjadi tidak
harmonis. Langit pun terlihat gelap dan
angin bertiup kencang. Segera sang kapten
bergegas untuk membawa kapal meneduh
didekat pulau. Cuaca pun sangat buruk
hingga team menunggu selama 5 jam.
Waktu dimanfaatkan untuk beristirahat
sejenak sembari menunggu situasi reda.
Setelah dirasa keadaan mulai membaik,
rombongan Bayu melanjutkan pulang
ke dermaga. “Disini spot yang nyaman
untuk merasakan strike kerapu” ujar Bayu
kepada redaksi. bima
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PEMANCINGAN

T

KOLAM PEMANCINGAN DI

SUDUT KOTA PEKALONGAN
Pemancingan Cipto Aji - Pekalongan

idak bisa dipungkiri bahwa kolam
pemancingan merupakan alternative bagi kita para angler untuk
memancing manakala kegiatan memancing di laut maupun di alam liar tidak
bisa terlaksana akibat kendala cuaca
buruk. Selain sebagai tempat untuk
mengasah keterampilan dalam memancing, olam pemancingan ternyata juga
bisa dijadikan tempat berkumpul dan
santainya keluarga tercinta.
Tim redaksi MM kali ini bergerak
menuju kota Pekalongan Jawa Tengah
untuk berkunjung ke salah satu kolam
pemancingan yang belakangan ini
cukup populer dikalangan pemancing
Pekalongan. Adalah kolam pemancingan
Cipto Aji yang dikelola oleh salah satu
angler terbaik Pekalongan Adimas Cipto
Wibowo.
Kepada MM, Adimas sedikit bercerita tentang sejarah ia memulai bisnis
pemancingan ikan. Kolam pemancingan
yang pada awalnya bernama Cipto Adi
Fishing & Resto sempat berganti nama
menjadi Cipto Aji Fishing & Resto.
Perubahan nama tersebut merupakan
saran dari beberapa saudara Adimas
yang secara tradisional meyakini bahwa
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PEMANCINGAN
perubahan nama tersebut akan membawa hoki atau keberuntungan pada
Adimas kedepannnya. Namun beberapa
bukan kemarin, musibah menimpa
kolam pemancingan milik Adimas, angin
kencang menerpa dan merubuhkan
dapur serta gazebo yang biasa dipakai
para pengunjung untuk makan hingga
akhirya Adimas pun mengganti nama
kolam pemancingannya dengan nama
Kolam Pemancingan Cipto Aji.
2,5 taun bergelut di bisnis kolam
pemancingan membuat seoarang Adimas
nampaknya sudah kenyang makan asam
garam perjuangan. Suka dan duka ia
rasakan selama membuka kolam pemancingan yang saat ini dikelolanya berdua
dengan sang Ayah. Kepada MM Adimas
bercerita tentang sukanya membuka kolam pemancingan adalah pada dasarnya
bisnis yang ia jalankan ini tidak lepas
dari hobi mancingnya. Sedikit banyak
Adimas mengerti tentang seluk beluk
memancing. “Kata orang-orang sih kalau
hobi yang bisa menghasilkan itu seperti
kita sedang bermain tapi dibayar, om
Johny” ujar Adimas kepada Kontributor
MM-Johny Pamungkas. Berbicara tentang
suka tak lengkap pula tanpa duka yang

pernah menyelimuti Adimas. Adimas pun
blak-blakan jika usahanya ini juga bukan
tanpa resiko, jarang tidur dan masalah stok ikan adalah 2 kendala utama
dalam menjalankan bisnis ini. Adimas
mengakui bahwa ia jarang tidur karena
kolam pemancingan ini buka selama 24
jam penuh. Selain itu, masalah persediaan ikan juga menjadi kendala utama
karena beberapa kali pengiriman ikan
sering tersendat manakala situasi kolam
pemancingan sedang ramai-ramainya
seperti bulan puasa kemarin.
Kolam pemancingan Cipto Aji
memiliki 2 kolam, kolam yang pertama
diperuntukkan bagi pemancing dengan sistem kiloan sementara satunya
diperuntukkan bagi pemancing dengan
sistem harian. Ada 3 jenis ikan di kedua
kolam tersebut yaitu ikan bawal, patin
dan gurame. Tarifnya pun terbilang
cukup murah dan sangat terjangkau.
Untuk mancing di kolam dengan system
kiloan, pengunjung cukup membayar
Rp. 30.000,-/kg untuk ikan bawal, Rp.
35.000,-/kg untuk ikan patin dan Rp.
60.000,- untuk ikan gurameh. Sementara tarif mancing di kolam harian,
para pengunjung cukup merogoh kocek

sebesar Rp. 33.000,- / Joran selama 12
jam.
Selain tarif memancing yang terjangkau, Adimas meningkatkan strategi pemasarannya dengan cara rutin
menggelar lomba mancing di kolamnya.
Adimas menjelaskan jika setiap bulan
(diakhir bulan) Adimas rutin menggelar
lomba mancing dengan target ikan
bawal dan bahkan ikan yang didapat
pemancing dipersilahkan untuk dibawa
pulang. Selain itu Adimas juga menambahkan jika keunggulan kolam pemancingannya adalah buka selama 24 jam
penuh. “Disini kapan saja bisa mancing
om Johny, selama pengiriman ikan
lancar, mau mancing ketika musim hujan
atau panas silahkan datang om”, terang
Adimas.
Kolam pemancingan yang saat ini
cukup tersohor di kalangan para pemancing kolam se-wilayah Pekalongan ini
diakui Adimas mempunyai banyak penggemar dari berbagai kalangan dan latar
belakang. Para pemancing dari daerah
Kedungwuni, Doro, Karangdadap dan
kota Pekalongan khusususnya merupakan
pelanggan tetap Kolam Pemancingan
Cipto Aji.
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PEMANCINGAN
Di akhir sesi wawancara dengan
Kontributor MM, Adimas memberikan
sedikit tips bagi para mania yang ingin
memulai atau terjun di bisnis pemancingan ikan. “Bisnis pemancingan
itu membutuhkan perhitungan yang
matang dari segala aspek Om Johny.
Perhitungkan semua, masalah perairan
karena air merupakan faktor penting
untuk membuat kolam. Selain itu faktor
keluar masuknya air juga jangan lupa
kita perhatikan. Pemilihan ikan yang
cocok dengan kontur kolam juga merupakan faktor agar kita sukses di bisnis
ini. Karena ada beberapa jenis ikan yang
kadang dari satu daerah sehat namun
ketika dikirim ke kolam kita justru
malah sakit dan mati” imbuh Adimas.
Nah bagi para mania yang ingin
berkunjung ke kolam pemancingan Cipto
Aji, bisa langsung ke alamatnya yang
berlokasi di Jalan Raya Pekalongan-Doro
Km. 09 Gang Depan Puskesmas Pegandon, Karangdadap Pekalongan(Sebelah
jembatan Tol Pegandon). Atau bisa
langsung menghubungi kontak Adimas
di nomor 089625040995. Salam strike.
jhoni
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KILASAN

MORFOLOGI DAN TIPS SUKSES

MANCING EKOR KUNING

I

kan Ekor Kuning atau istilah asingnya
Yellow Tail Snapper adalah spesies ikan
yang dominan ditemukan di sekitar
terumbu karang, tetapi beberapa ditemukan juga di habitat lainnya. Mereka hidup

pada kedalaman mulai dekat permukaan
hingga kedalam 180 meter, meskipun
sebagian besar antara 10 dan 70 m. Spesies ini bisa mencapai panjang 86,3 cm,
meskipun sebagian besar tidak melebihi

40 cm. Bobot terbesar tercatat untuk
spesies ini adalah 4,1 kg. Ikan ekor kuning
adalah spesies komersial penting dan
budidaya. Ikan ini pun asyik digunakan
sebagai target memancing dengan umpan
jitu mancing ikan ekor kuning berupa
hewan bentik termasuk ikan, krustasea,
cacing, gastropoda dan cephalopoda.
Memiliki kebiasaan makan terutama
pada malam hari. Ikan ekor kuning muda
biasanya sering ditemukan pada padang
lamun atau rumput laut. Utamanya
mereka memakan plankton. Pemijahan
terjadi sepanjang tahun, dengan puncak
pada waktu yang berbeda di daerah yang
berbeda dan telah bisa dibudidayakan
secara komersial.
Ranggung adalah satu diantara peranti
untuk memancing dasar yang dibuat dari
tanduk kerbau maupun material plastik
keras dan dapat pula dari stainles steel
dengan model bercabang menyerupai
huruf V. Pada sisi pangkal ranggung ini
umumnya terdapat timah berlubang yang
kegunaannya untuk nge-bom memakai
ikan rebon. Mata pancing yang dipakai
umumnya memakai hook no.12 yang dipasangkan di rangkaian kumis pada ujung
atas bawah ranggung. Rangkaian kumis
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tersebut dengan jarak paling tidak 1
depa. Hal tersebut supaya umpan nampak
atraktif saat ditarik. Sementara kenur
yang dipakai direkomendasikan kenur size
8-10 lb.
Kenur wajib memakai tipe monofilament, karena bila tetap nekad menggunakan braided, gerakan umpan akan kaku
dan tak begitu agresif. Bila memainkan
tali utama, ada baiknya memakai kenur
dengan ukuran 80 hingga 100 lb. Di
samping dapat meminimalisir rasa nyeri
telapak tangan saat tengah fight, kenur
ukuran tersebut pun pas digunakan untuk
kocokan supaya chumming keluar dengan
bagus. Bila kelewat kecil, kenur akan
melenting ketika dimainkan angler.
Cara aplikasinya cukup mudah, isi timah
berlubang ataupun kantong rebon menggunakan umpan jitu mancing ikan ekor
kuning berupa udang rebon. Kemudian
tempatkan umpan yang bisa digunakan
ikan teri, cumi-cumi ataupun fillet ikan di
kumis atas dan bawah. Dalam pemasangannya cukup dengan sekali kait saja pada
matanya. Karena bila memasang umpan
berupa cacing, gerakan umpan tak akan
terlihat atraktif.
Posisikan ranggung hingga ke dasar pe-

rairan karang, kemudian naikkan kurang
lebih satu hingga dua depa. Tandai jarak
tadi dan naikkan lagi tali untuk kemudian
dikocok sampai tanda batas yang dibuat
tadi. Hal tersebut supaya kocokan rebon
lebih ke atas lagi sampai betul-betul
memperoleh lokasi ikan yang tepat. Selamat mencoba dan salam strike. joni

Foto jenis ikan ekor kuning yang berhasil
ditangkap.
INTERNET
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SIMPUL

!"#$%&'"()%!*+'&,*!-.&SIMPUL 3 LANGKAH
Para pemancing yang kesehariannya di luar rumah untuk memancing pastinya sudah akrab dengan ikatan yang satu ini.
Ikatan sederhana yang biasa digunakan untuk menyematkan froggy ini sangatlah mudah. Tidak perlu berlama-lama mengikat,
ikan frenzy pasti didapat.
Bukan hanya untuk lure, ikatan ini juga bisa para mania gunakan untuk aksesoris lainnya. Simpul ini hanya membutuhkan 3
langkah mudah untuk membuatnya :
1. Lipatlah senar menjadi dua dengan panjang
yang disesuaikan, lalu buatlah buatlah melingkar.

3. Kencangkan simpul degan menarik kedua sisi
senar.

2. Masukkan ujung senar kedalam lingkaran
sebanyak 2 kali seperti pada gambar.
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4 UMPAN ALAMI JITU
BERBURU IKAN NILA LIAR

I

kan Nila merupakan bangsa ikan air
tawar yang mampu hidup di segala
perairan air tawar bisa di waduk,
sungai, empang, kolam atau danau.
Pengetahuan membuat umpan ikan
Nila liar sangat bermanfaat agar acara
memancing ikan ini sukses mendaratkan
banyak ikan. Beberapa jenis umpan ikan
Nila liar ampuh yang berhasil disadur
oleh tim redaksi MM kali ini antara lain:
1. Lumut.
Berbagai jenis lumut bisa digunakan
termasuk lumut sungai dan lumut

sawah. Kedua jenis lumut tadi
berbentuk seperti rambut dengan warna
hijau gelap. Sering ditemukan di air
parit yang mengalir atau genangan air
di sawah. Bila para mania menggunakan
lumut jenis ini dijamin ikan Nila alam
akan menyambarnya dari ikan Nila
ukuran 2 jari sampai ikan Nila babon.
Jenis lumut lain yang bisa digunakan
sebagai umpan ikan Nila liar di alam
terutama Nila ukuran besar adalah
lumut tambak. Memiliki tekstur kasar
dengan warna hijau cerah. Sebelum
digunakan biasanya ditaburkan sedikit
garam agar teksturnya lebih lembut.
Karakteristik ikan Nila liar utamanya
jenis babon ketika menyambar lumut
akan menggerakkan pelampung namun
lembut malah hampir-hampir tidak
terasa sebab cara makan ikan ini dengan
menyedot umpan.
2. Cacing.
Jenis cacing favorit ikan Nila liar

yakni cacing merah, ataupun cacing
yang berdiam dalam batang pisang
busuk. Umpan berupa cacing biasanya
kerap putus sehingga para mania akan
kerap memasang umpan.
3. Rebon.
Adalah udang ukuran kecil yang
pemasangannya ke mata kail cukup
dengan ditancapkan pada tubuh udang
dekat ekor. Jangan sampai mengenai
urat punggung supaya tetap hidup.
Boleh juga memasang 2 hingga 3 udang
rebon. Udang rebon dan jenis udang
lain akan mampu bertahan hidup cukup
lama bila ditempatkan dalam wadah
gelap dan sejuk. Jika dibutuhkan
buatlah wadah yang mempunyai banyak
celah dengan tutup rapat, kemudian
benamkan ke dalam perairan dekat
dengan spot mancing.
4. Kroto.
Umpan ikan Nila liar favorit terakhir
adalah kroto. Gunakan kroto segar
dengan bau khasnya yang agak kecut.
Kecuali itu ciri lain adalah masih terikut
semut rangrang hidup. Butirannya pun
tampak padat dan berisi.
Nah para mania yuk kita berangkat
berburu nila liar, salam strike. joni
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UMPAN

UMPAN SIMPEL JITU BAUNG

MEDIA ATI AYAM

B

aung adalah ikan air tawar yang
dapat hidup dari perairan di
muara sungai sampai ke bagian
hulu. Selain itu, ikan baung juga
banyak ditemui di tempat-tempat yang
letaknya di daerah yang kedalaman
airnya tinggi. Secara umum, baung
dinyatakan sebagai ikan yang hidup di
perairan umum seperti sungai, rawa,
situ, danau, dan waduk. Penyebaran
ikan ini cukup merata dan bisa ditemui
hampir di seluruh wilayah perairan
Indonesia.
Untuk memancing ikan baung
khususnya yang hidup liar terbilang
gampang-gampang susah untuk
dilakukan. Pada dasarnya ikan baung
termasuk ikan yang rakus. Ia akan
memakan segala umpan yang ada
dihadapannya. Namun terkadang
ikan baung juga sulit untuk kita
pancing karena menurut informasi
beberapa pemancing ikan baung lebih

mengutamakan indera penciumannya
untuk berburu mangsa.
MM kali ini akan menyajikan resep
racikan umpan jitu baung dengan
media ati ayam. Dikarenakan ati
yam mempunyai bau tajam yang
khas sehingga dirasa cocok untuk
berburu ikan baung. Yuk kita simak
langsung cara bahan-bahan dan cara
membuatanya berikut ini.

masukan pf - 1000 serta air panas
secukupnya. Aduk aduk sampai rata.
4. Setelah itu campurkan ati ayam
yang sudah halus kemudian aduk
kembali sampai merata.
5. Terakhir tambahkan vanili dan
kuning telur kedalam adonan, lalu
aduk kembali sampai rata. Selamat
mencoba, semoga bermanfaat dan
salam strike. joni

Bahan-bahan :
!"#$!%&!'()!'*+,!-.&+/
!"#$!%&!0.1.(!02!3!"444
!"!-5,!6.7(.&+
!"!89()/!%97)7&!:.19/!'*+,
Cara Membuat :
1. Kukus terlebih dahulu ati ayam
sampai setengah matang.
2. Lalu lumat atau blender ati ayam
sampai halus.
3. Siapkan wadah plastik lalu
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TIPS & TRIK

MENENTUKAN SPOT POTESIAL

TOMBRO DI ALAM LIAR

P

ara mania, mengidentifikasi
keberadaan ikan bukanlah perkara
yang mudah untuk dilakukan.
Dibutuhkan pengalaman serta keahlian
khusus dalam membaca keberadaan
atau habitat ikan khususnya di alam liar.
Lokasi untuk memancing ikan tombro
dibedakan menjadi dua yaitu lokasi
alam dan buatan. Lokasi alam meliputi
daerah perairan seperti sungai, rawa,
situ, telaga, danau dan waduk-waduk
besar pengairan. Lokasi buatan meliputi empang, kolam pancing, balong,
dan lainnya yang sengaja dibuat untuk
memenuhi kebutuhan para pemancing
ikan tombro ini.
Untuk memanjakan pemancing, kolam
pancing diisikan terlebih dahulu ikan
tombronya atau sesuai perjanjian yang
tentunya tak tertulis. Ada beberapa sistim yang diterapkan pada empang yaitu
harian, kiloan, borongan, lomba dan
galatama. Untuk lokasi buatan, banyak
ditemukan di pulau Jawa dan Sumatra.
Namun untuk lokasi ikan tombro di alam
liar, mungkin agak sulit mencarinya, ini
karena alamnya yang mulai terkontaminasi limbah industri dan terusik tangan
manusia. Bila ingin mencari lokasi ikan
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tombro alam liar yang menarik dan
masih menjanjikan khususnya untuk ikan
tombro, mungkin harus mencarinya di
luar Jawa.
Bagi yang gemar berpetualang tentunya mancing ikan akan lebih mengasyikkan bila memancingnya pada lokasi alam
habitat ikan. Sayangnya di Indonesia,
sedikit sekali atau hampir tidak ada
pemancing petualang yang mengkhususkan diri hanya pada spesies ikan
tombro. Rata-rata mereka beranggapan
tangkapan apapun yang diperoleh, itulah yang mereka pancing. Sedang yang
mengkhususkan diri mungkin hanya pada
spesies ikan air tawar predator seperti
Gabus, Belida, Sius dan lain-lain.
Bagi yang penasaran, para mania
dapat mencoba lokasi pada waduk
pengairan besar seperti Cirata, Jatiluhur
dan Saguling di Jawa Barat, keberadaan
ikan tombro sangat potensial karena
sebagian berasal dari pembibitan dan
budidaya jala terapung yang banyak di
sekitarnya yang berhasil lolos menuju
alam lepas. Lokasi alam lainnya dapat
para mania kenali dari kondisi perairannya. Carilah lokasi yang disukai ikan
tombro dan ikan air tawar umumnya.

Kondisi perairan yang terpelihara alam
dengan baik, dapat menjadi tempat
ideal sebagai habitat alam ikan.
Karakteristik perairan alam terbuka
yang mungkin layak dipertimbangkan
sebagai lokasi tombro alam liar seperti
berikut :
!;9<9!+)/!-9+(9!0./+)/+7!-+7&+(!,.,pengaruhi keberadaan ikan. Suhu yang
disukai ikan berkisar 20º~26º C atau
bersuhu hangat.
!=.5+1+,+7!+)/!8./%)-+/!"3$!,.(./>
!=?75)-)!0./+)/+77*+!+&+%!%./9<@!<+1!
ini malah disukai ikan ketimbang perairan yang sangat jernih. Namun ingat
kekeruhan bukan disebabkan oleh polusi
limbah, atau sampah
!A./+)/+7!(./-.89(!B+1+9!0+5+!-97&+)!
berarus (Stream River) maupun genangan air (Still water) seperti danau harus
memiliki arus yang kecil hingga sedang
atau permukaannya luas yang menjamin
tersedianya pasokan oksigen dan makanan yang dibutuhkan ikan.
!A./+)/+7!*+7&!(+,0+%!5)+,!(Still
Water) berwarna kehijauan karena
lumut (Algae) yang menutupi permukaan
sangat disukai ikan.
!=?75)-)!%<9-9-!0./+)/+7!1+)77*+!*+7&!

berpotensial dihuni ikan seperti: tempat
terdalam dari permukaan dasar perairan
yang luas misalnya lubuk dan bekas
penggalian. Bagian dari perairan yang
ditumbuhi pepohonan disisinya yang
membuat permukaan air terlindungi
panas matahari. Pepohonan yang rebah
dan sebagian batangnya tenggelam di
perairan menjadi petunjuk yang kuat
sebagai tempat yang baik. Tumbuhan
rumput atau alang-alang dan teratai
bahkan menjadi tempat kesukaan ikanikan besar.
!C75)%+-)!0./,9%++7!+)/!*+7&!5+0+(!
dicermati diantaranya air yang tibatiba keruh akibat ikan yang sedang
mengaduk atau kaget akan kehadiran
anda, adanya gelembung udara (disebut
rembesan) yang mempunyai arah gerak
menandakan keberadaan ikan, perhatikan daerah tenang saat angin datang
karena garis angin pada permukaan menandakan adanya tempat yang disukai
ikan pada dasar air seperti bebatuan,
kayu pohon yang tenggelam dan lainnya.
Bila memungkinkan carilah lokasi yang
bukan menjadi tempat eksploitasi ikan
yang besar-besaran atau jarang terusik
manusia. joni
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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

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
TG77NP-BN
JAWLOCK TRIPLE GRIP
3X STRONG
Micro sharp : Slimmer, chemically sharpned points to quicker penetration
30% stronger plus resistant

SHIMANO ARM SLEEVE

REEL EXORI COMBAT
EXORI COMBAT ya itu nama yang tersemat
di produk baru nya dengan berbekal design
yang lebih elegan dan dibekali 7 + 1 Smooth
ball bearings, One Way Anti Reverse System,
Smooth Micro Adjustable Click Drag, Long cast
Aluminum Spool, Right / Left Interchangeable
One Touch Handle EXORI COMBAT ini siap
bersaing dengan produk reel lain nya.
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INFO PRODUK

BERKLEY TRILENE 100 % FLUOROCARBON
Trilene 100 % fluorocarbon sangat sensitif dan sifat unik dari garis ini membuatnya
lemas menyediakan casting halus dan penanganan mudah. Trilene fluorocarbon memiliki peregangan rendah membuat hooksets padat dan menempatkan anda dalam kontak
langsung dengan ikan. Trilene 100 % fluorocarbon adalah daya tahan yang sangat abrasi
yang memberikan anglers kemampuan dan keyakinan untuk ikan dalam dan sekitar
struktur tanpa kekhawatiran.

EXORI HYBRID ACTION 8 BRAID

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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ANGLER YANG HUMORIS

ASAL KOTA SEMARANG
Dwi Wibowo alias Mas Black

K

ota Atlas Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Di kota
yang terkenal akan kuliner legendaris lumpia nya ini juga terkenal dengan
sederetan nama-nama angler berpenga-

laman. Terletak di kawasan Pantai Utara
Pulau Jawa membuat Kota Semarang
dikelilingi oleh banyak spot memancing
yang potensial. Sebut saja spot Palbong,
Pantai Marina, Dam ijo dan banyak lagi

spot lainnya membuat kota Semarang
cukup terkenal sebagai destinasi memancing baik bagi para angler lokal maupun
luar kota Semarang.
Di edisi Profil Angler kali ini MM cukup
beruntung bisa mewawancari sekaligus
mengulas profil salah seorang angler kota
Semarang yang mempunyai nama lengkap
Dwi Widodo. Berperawakan tinggi besar
dengan tubuh yang gempal dan berkulit
gelap adalah ciri utama dari angler yang
akrab disapa Black (hitam) oleh para
teman-temannya sesama pemancing.
Lahir di Purworejo Jawa tengah 25
Agustus 1982, Dwi Widodo sudah diperkenalkan hobi memancing sejak usia
10 tahun oleh sang Ayah. Sang ayah
yang ternyata juga seorang pemancing
yang cukup terkenal di Desa itu sengaja
menurunkan hobi memancingnya kepada
sang putra – Dwi Widodo. Black sempat
bercerita kepada MM bahwa ikan Betok/
Betik adalah ikan yang pertama kali
berhasil ia pancing bersama sang ayah.
Dengan hanya bermodalkan umpan cacing
tanah, Black kecil selalu meluangkan
masa senggangnya mancing di seputaran
empang maupun kali di desa Kluwung
Kemiri Purworejo.
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Kecintaan akan hobi mancing membuat
Black seakan tidak pernah puas akan
pengetahuan tentang tekhnik memncing. Hal ini dibuktikannya dengan cara
mempelajari berbagai tekhnik mancing
yang sedang berkembang pada saat
Black beranjak remaja. Tekhnik mancing
dasaran pun sempat ia kuasai manakala ia
remaja dan sukses pula mengangkat ikanikan air tawar seperti lele, patin, tawes
dan lainnya.
Di tahun 2002, Black memutuskan untuk
pindah sekolah ke kota Semarang. Di usia
remajanya ini, Black mulai penasaran
dengan tekhnik mancing casting yang
pada saat itu sedang digandrungi oleh
para pemancing Semarang. Bermodalkan
pergaulan yang luas dikalangan para
pemancing, Black menceritakan kepada
MM bahwa ia sering belajar dari para
pemancing senior Kota Semarang. “Awal
mula Saya belajar casting itu diajarkan
oleh teman-teman pemancing senior Saya
om. Ya untungnya Saya pintar dan supel
bergaul, tidak pilih-pilih teman, Alhamdulillah teman banyak dan ilmu pun bisa
Saya pelajari dengan mudah” ujar Black
kepada contributor MM Johny Pamungkas.
Di tahun yang sama (2002) manakala

Black sedang mengenyam pendidikan di
bangku perkuliahan UNISBANK Semarang
semakin membuat Black penasaran akan
tekhnik memancing yang sedang popular
pada saat itu. Tekhnik mancing casting
dengan menggunakan umpan buatan
spoon diakui Black menjadi tekhnik mancing favoritnya. Namun beberapa tekhnik
mancing seperti jigging-pun sempat ia
pelajari bersama beberapa rekan dan
temannya di kota Jogjakarta. “Saya
pernah belajar tekhnik jigging bersama
teman-teman pemancing Jogja om.
Ternyata selain asyik dan menyehatkan,
jigging memiliki sensasi tarikan terendiri
manakala ikan menyambar metal jig kita”
cerita Black.
Berbicara tentang mancing tak lengkap
rasanya tanpa membahas tentang ikan
target favorit. Bagi seorang Black, ikan
tengiri dan giant trevally merupakan 2
jenis ikan favoritnya. Selain memiliki
sensasi perlawanan yang seru, kedua
jenis ikan tersebut diakui Black memilki
nilai jual yang tinggi khususnya ikan
tengiri. Tak jarang Black menjual kembali
ikan tengiri hasil tangkapannya ke para
pengepul ikan di tempat ia memancing namun ia juga terkadang tak lupa

Mas Black berfoto dengan ikan GT hasil
tangkapannya.
JHONI
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Asyik berfoto dengan teman-temannya setelah
selesai trip.
JHONI

membawa ikan hasil tangkapannya untuk
disantap bersama keluraga dirumah. “Ya
kalau dapat tengiri kadang Saya jual atau
bawa ke rumah buat disantap anak istri
Saya om, tapi kalau GT biasanya Saya
pasarahin temen mancing terserah mau
diapain” tambah Black menjelasakan
sambil tertawa.
Di mata para sahabatnya, Black
merupakan sosok yang humoris dan suka
menolong. Candaan khas ala kota Semarang sering terlontar dari mulutnya manakala ia sedang berkumpul bersama para
teman-temannya. Hal ini pun diiyakan
oleh kontributor MM – Johny Pamungkas
pada sesi wawancara ini. Hampir semua
pertanyaan selalu dibarengi dengan
candaan yang selalu saja bisa mencairkan
suasana.
Meskipun seorang Black terbilang
“Kenyang” menjelajahi spot mancing
nusantara khususnya pulau Jawa, tidak
lantas membuat ia sombong. Black yang
mengaku masih bermimpi merasakan tarikan ikan layaran dan marlin ini mengaku
bahwa ia masihlah anak kecil diantara
para pemancing-pemancing senior lainnya
yang masih harus belajar banyak tentang
memancing.

Spot mancing di garis utara dan selatan
Jawa seperti Semarang, Kendal, Jepara,
Rembang, Pati, Wediombo, Pacitan dan
sekitarnya yang pernah ia sambangi dirasa
belum cukup memuaskan rasa dahaga
seorang Black. Hal ini diungkapkannya
kepada kontributor MM bahwa ia masih
penasaran ingin berkunjung ke perairan
selat Bali untuk mancing ruby snapper
dan amberjack. “ Pengen sih om mancing
di selat Bali, sepertinya ikannya banyak
dan gede-gede, ya ini Saya sambil nabung
dikit-dikit barangkali ada rejeki bisa
berangkat mancing ke Bali” tutur black
dengan penuh semangat sambil tertawa.
Dia akhir sesi wawancara dengan MM
Black sedikit berpesan kepada kita para
mania jika Mancing bukanlah sekedar
hobi tapi justru memperbanyak saudara.
“Percuma ilmu mancing kita tinggi
kalau kita tidak punya teman, mancing
dengan teman rame-rame itu lebih
syahdu ketimbang mancing sendirian om.
Mancing sendirian ditemani demit(hantu)
kan gak lucu juga om Johny” canda
Black, ayah dari 3 orang putri belia yang
saat ini bekerja di salah satu perusahaan
(provider) telekomunikasi swasta Indonesia ini. jhoni
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M

emasuki bulan Ramdhan tentunnya
akan membawa kabar baik. Bukan
hanya bersilahturahmi namun juga
dihiasi segala diskon harga beberapa produk kebutuhan ataupun peralatan mancing. Nah inilah yang baru saja dilakukan
toko Aneka Raya Pancing (ARP) dengan
mengelar event ‘‘Kemilau Ramadhan ARP
with Community’’ pada 26-27 Mei 2018.
Memasuki toko ARP, redaksi melihat
beberapa customer sudah lalu lalang mengintari beberapa piranti sekaligus berinteraksi langsung dengan para karyawan.
Terpampang tulikan diskon yang dimulai
dari angka 15 % sampai 55 % di beberapa
item produk Shimano, Gtech, Starlit,
Hinomiya, Shino, dan Relix. Begitu masuk
ke dalam toko, para mania akan terlebih
dahulu mengisi data yang nantinya bisa
berkesempatan mendapatkan hadiah
doorprize berupa apparel dari ARP.
Demi menambah keseruan dalam event
kali ini, ARP juga mengadakan lomba
Tanya jawab yang tentunnya hadiahnya
juga menarik. Terpantau para penggiat
mancing berhenti dan menyimak pertanyaan yang diajukan oleh Bang Ajiz dan
Om Black. Tak lupa, bagi para mania yang
tidak menjalankan ibadah puasa bisa

KEMILAU RAMADHAN WITH

ANEKA
RAYA PANCING
Jakarta
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Om Amin Maulani menjadi pembicara saat
acara sharing.
MM

menyantap beberapa snack dan kopi.
Bukan sekedar memberikan diskon
dan beragam piranti, namun adanya sesi
sharing secara langsung dengan angler
sekaligus pro staff Relix Nusantara Amin
Maulani. Disini para mania bisa lebih
jauh mengetahui apa saja produknya
dan keunggulan dari Relix Nusantara.
Salah satunya joran cangkek yang saat ini
sedang menjadi tren di kalangan teknik
UL. Selain namanya yang unik, rod UL ini
dibuat dengan kualitas terbaik dimulai
dari rig cincin asal Fuji Jepang serta bentuknya yang pipih sehingga mudah untuk
dibawa ke setiap spot.
Salah satu costumer yang juga sedang
berbelanja menyempatkan untuk bertanya serta merasa penasaran dengan
adanya rod joran UL . “Kebetulan baru
pertama kali Saya mendengar ada produk
dalam negeri, kebetulan Saya pun masih
baru hobi mancing, mungkin produk Relix
Nusantara bisa Saya coba” ujar Andi
kepada redaksi.
Sebagai apresiasi kepada costumer
ataupun pemancing yang hadir, perwakilan Relix Nusantara yaitu Amin Maulani
dan Dedy Rakhman memberikan leader
yang berfungsi meredam hentakan ketika

menggunakan senar yang tidak memiliki
daya tahan hentakan yang baik seperti
senar PE.
Acara yang berlangsung selama 2 hari
ini akhirnya ditutup dengan kedatangan
puluhan anggota komunitas KOMPENI
dengan jersey kebangaan nya warna
hijau. Di momen inilah diadakan juga
bukber (Buka bersama) dengan hindangan yang menggoda para pemancing yang
datang. bima
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B

erbagi kegiatan positif di bulan
ramadhan rasanya menyenangkan
dan tentu menjadi kebangaan
tersendiri. Nah inilah yang dilakukan oleh
teman-teman Komunitas jurnalis penghobi
mancing alias Jurnalis Mancing Indonesia
(JMI) dengan menyelenggarakan ‘Festival Embung Ramadhan 2018’ di Embung
Rancaanis, Muruy, Pandeglang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes
PDTT) dalam pembangunan infrastruktur
pedesaan dengan membangun 33 ribu
embung di desa seluruh Indonesia.
Menurut Taufik Madjid (Kemendes PDTT)
desa merupakan roh utama dalam pembangunan bangsa. Itu sebabnya pembangunan infrastruktur embung di pedesaan
menjadi salah satu program prioritas
pemerintah. Selain sebagai pengairan
sawah, embung juga diharapkan dapat
menjadi pusat rekreasi, pusat olahraga,
dan tempat aktivitas warga lainnya.
‘‘Kegiatan Festival Embung Ramadan
yang diselenggarakan Jurnalis Mancing
Indonesia ini merupakan contoh bahwa
embung memiliki banyak fungsi bagi
warga,’’ katanya.

MENOLEH POTENSI WISATA

DESA DI PANDEGLANG
Festival Embung Ramadhan
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Para peserta mancing sangat antusias
mengikuti acara ini.
BIMA

Menariknya pada pergelaran festival
kali ini juga diisi dengan rangkaian kegiatan lomba memancing, lomba melukis,
lomba mewarnai, lomba memasak ikan,
peresmian taman bacaan, bakti sosial
serta pengobatan gratis. Hadir pula
Bupati Pandeglang Irna Narulita, Dirut
Krakatau Steel Maswigriantoro Roes

Setiyadi, serta Muspida Pandeglang.
Hal ini juga mendapat respon positif
dari Irna Narulita yang merasa tersanjung
daerahnya menjadi tuan rumah sebuah
festival rakyat yang baru pertamakali
diselenggarakan tersebut. ‘‘Kami terus
berikhtiar supaya status tertinggal segera
lepas dari Pandeglang dan masyarakat kami meningkat taraf hidupnya,’’
ujarnya.
Selain melibatkan para instasi dan
para jurnalis. Seluruh warga yang berada
di sekitar Embung Rancaanis pun ikut
serta dan merasa senang dalam kegiatan
ini. Disini masyarakat juga diajak untuk
mampu bisa memanfaatkan embung yang
dapat meningkatkan kualitas masyarakt,
salah satunya dari sector nilai ekonomi.
Di akhir festival kali ini, salah satu
warga merasa senang dan berterima
kasih bisa mengetahui dalam festival
embung. “Saya senang bisa ikut terlibat,
karena jarang sekali ada event sebesar
di wilayah ini” ujar Rahmat. Acara ini
pun ditutup dengan pemberian kenangkengan berupa karikatur Kemendes
PDTT serta foto panitia. bima
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D

ua tahun sudah perjalanan dilalui
komunitas mancing pasiran Jogja
Surf Angler. Beragam event dan
lomba pun pernah diikuti. Bahkan tahun
lalu juga sukses menyelenggarakan kompetisi mancing. Nah kali ini dalam rangka
hari jadinya yang kedua, team ini kembali
menyelenggarakan event mancing bareng
bertajuk Mancing Bareng Jogja Surf Angler
(JSA) Imorenggo #2 Konco Mancing Dadi
Sedulur.
Acara ini sendiri juga diadakan di Pantai
Imorenggo yang jaraknya 30 Km dari pusat
kota Kabupaten Kulon Progo dan sekitar
45 dari pusat kota Yogyakarta. Untuk
menuju kesini, bisa melalui transportasi
darat atau kendaraan pribadi.
Terpantau menurut panitia, semenjak
dibukanya tiket pendaftaran ratusan angler sudah mendaftar. Menurut pengakuan
ketua JSA, Eko Santoso mengungkapkan
bahwa sekitar 1000 pemancing pasiran
(pasiraner) hadir dan meramaikan Manbar
di pesisir pantai selatan Yogyakarta. Hal
ini bukan tanpa sebab, karena di wilayah
Yogyakarta dan sekitarnya memang terkenal dengan spot pasiran.
Jika memancing dengan surf fishing
atau mancing pasiran, tentu saja cara dan

MILAD JOGJA SURF ANGLER

DIIKUTI 1000 PEMANCING
Jogjakarta
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alat yang digunakan pun berbeda. Untuk
mancing jenis seperti ini cukup dibutuhkan tenaga yang cukup kuat, karena
joran serta reel yang dipakai biasanya
berukuran sedikit lebih panjang, demi
mengurangi gesekan saat line keluar dari
spool reel. Belum lagi jika cuaca atau
angin pantai sedang kencang, pastinya
akan terasa berat saat harus mengangkat
joran ketika strike.
Namun beruntung saat itu kondisi pantai sedang bagus dan para mania mancing
pun bersemangat. Terlebih selama ini
terjalinnya kekerabatan antar sesama
pasiraner di wilayah Yogya membuat
hampir penghobi pasiran hadir. Maka tak
jarang ketika bertemu, sudah saling akrab

dengan yang lain. Banyaknya peserta yang
hadir membuat beberapa piranti mancing
tersangkut sesama peserta, namun hal ini
membuat gelak tawa para pemancing.
Sepanjang perjalanan lomba berlangsung, suasana begitu tenang dan terasa
berjalan lancar. Beberapa angler berhasil
mendapatkan ikan, namun juga terkadang
“boncos”. Di ahkir acara, ditutup dengan
pembagian hadiah dan doorprize. Selaku
ketua JSA, Eko Santoso pun mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu terselenggaranya event
JSA Imorenggo #2 dan kedepan makin
sukses dalam event-event selanjutnya”
ujarnya kepada redaksi. bima

Daftar Juara
Juara 1 kategori ikan sisik:
Mox maherva, Ikan Gato dengan berat 0.640 kg.
Foto beberapa peserta sedang mengikuti lomba
mancing pasiran.

Juara 2 kategori ikan sisik:
Dullah, Ikan Gato dengan berat 0,4 kg.

JSA

Juara 3 kategori ikan sisik:
Senopati, Ikan Megan dengan berat 0,3 kg.
Juara kategori ikan non sisik: Ngadiyanto, Ikan Pari berat 6,03 kg.
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CARA MENGHILANGKAN
PELINTIRAN PADA SENAR PE?

P

elintiran 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 mlintir 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 plintiran pada senar pe kembali
seperti semula.
1. Pertama-tama anda keluarkan
seberapa panjang senar pe anda yang
terjadi plintiran.
2. ikat ujung pe ke metal jig atau
sejenisnya lalu gantung metal jig kira2
30 cm.
3. putar metal jig berlawanan dengan
plintiran hingga padat
4. mintalah bantu teman untuk
memegang senar pe yang dekat dengan
reel.
5. hentak- hentak senar agak plintiran yang diputar berlawanan terdistribusi dengan baik.
6. 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.
Sekian semoga bermanfaat. mediapancing.com
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PLUS MINUS MENGGUNAKAN

MATA KAIL BARBLESS

P

ro kontra penggunaan mata kail
barbless saat ini masih menjadi
perdebatan yang hangat dikalangan pemancing. Ada yang setuju dengan
penggunaan mata kail barbless namun
tentunya ada juga pihak yang tidak setuju
dengan penggunaan mata kail ini.
Terlepas dari pro kontra penggunaan
mata kail barbless, MM kali ini akan memberikan penjelasan tentang pengertian
mata kail barbless itu sendiri beserta plus
minus penggunaanya dikala memancing.
Apa itu mata kail barbless? Mata kail
barbless adalah kail tanpa tonjolan
runcing yang berlawanan arah. Bagi para
mania yang selalu menerapkan teknik
mancing catch and release tentunya penggunaan mata kail barbless ini memilki
banyak keuntungan diantaranya :
1. Meminimalkan luka pada ikan
2. memudahkan pelepasan kail dari
mulut ikan
3. Untuk alasan catch and release itu
sendiri.

Namun penggunaan mata kail barbless
ini juga memilki kelemahan diantaranya
adalah berkurangnya persentase mata
kail menancap sempurna di mulut ikan
(perfect hook up). Penggunaan barbless
tentunya sedikit banyak memang akan
berpengaruh kepada hook up rate, tidak
kepada strike rate.
kebanyakan pemancing Nusantara
memang belum menerapkan sistem catch
and release dan itu kembali ke preferensi
(keinginan) masing-masing pemancing.
Pengunaan hook barbless juga sangat
tidak di sukai bagi sebagian pemancing
karena penggunaan hook ini sangat berisiko ikan untuk mocel. Bagi pemancing
yang mengejar prestis rekor tangkapan
pastinya berpikir bahwa kesempatan tidak
akan datang dua kali.
Pro dan kontra dalam dunia mancing
pasti akan selalu ada. Disinilah kita para
angler dituntut untuk bisa berdiri secara
netral. Sebenarnya tidak ada yang benar
dan tidak ada yang salah dalam pro
kontra penggunaan mata kail barbless ini
karena semuanya berawal dari satu hobi
yang mempersatukan banyak angler, yaitu
mancing. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Salam strike. mm
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PANGANDARAN JADI LOKASI PERTAMA TEKNOLOGI KJA
OFFSHORE DI INDONESIA

K

eramba Jaring Apung Lepas Pantai
(KJA offshore) sudah diterapkan
diperairan Indonesia tepatnya di
jarak 6.43 km dari pantai terdekat yaitu
Pantai Barat Pangandaran. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Jendral perikanan
Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam
konferensi pers di kantor KKP Jakarta
beberapa waktu lalu.
KJA ini terdapat di kedalaman kurang
lebih 50m dengan ketinggian gelombang
antara 1.5 – 3 m dan sudah dilengkapi
dengan system pemberian pakan otomatis dan juga sistem monitoring dengan
kamera bawah air dan cctv.
Sebelumnya KJA sudah diaplikasikan
dibeberapa perairan Indonesia, namun
masih termasuk kedalam katergori KJA
coastal dan off the coast karena jaraknya
yang tidak sampai 3 km dari pantai
terdekat.
“Secara fisik, biologis dan kimiawi,
telah dilaporkan dalam kajian tersebut,
sehingga titik lokasi yang saat ini di
pasang KJA offshore, merupakan titik final

yang paling sesuai untuk dipasang KJA
offshore. Demikian pula dengan 2 lokasi
lain, baik Sabang maupun Karimunjawa,”
terang Zulficar-Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP).

Beberapa negara seperti Australia dan
Vietnam juga telah berhasil menerapkan
teknologi serupa. internet

|edisi #277 48

|edisi #277 49

RAGAM
Pemandu Mancing
TANJUNG PASIR
!Awang: 0815 1461 9512 / 0815 1004 5557
GPS, FF, Dapur, WC.
!T. Fajar: 0818828526 (www.fishing-mancing.com)
P13,5 M & L2M Mesin 40Pk x 2, GPS, FF, WC.
!Bule: 0857 1153 9299/ 0856 9344 0788

PLTU ANCOL
!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
!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

BINUANGEUN
!Km. Jagat dan Surya 2 : Uus 0852 1939 2944

PANARUKAN SITU BONDO
!Pak To: 0852 5765 9860

BANDAR LAMPUNG
!Km Berdikari: Johan 0812 726 5522

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK
!Belanting Fishing : 0821 4449 3081

PAPUA - BIAK
!Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

Info Lomba Mancing
1. Tabgha Pemancingan Lomba akan diadakan pd:
Hari & tgl : Minggu, 8 Juli 2018 Waktu : 10.00 s/d
16.30 Wib Alamat : Tabgha Pemancingan Jl. H. Jali, Gg.
H. Bendok - TangerangSitu Cipondoh, Kunciran Jaya
(msk dr Gg. Eretan ) Tiket : Rp. 700.000,-/ 1 Joran
(76 Lapak)

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.Tirta Gadog Fishing Club Hari : Minggu Tanggal : 08
Juli 2018 Lokasi : Raya Gadog Puncak Jam : 13.00 –
19.00 WIB Tiket : Rp 5000.000/Angler
3.Kolam Telaga Cibubur Hari : Minggu Tanggal 29 Juli
2018 Lokasi : Kolam Pemancingan Cibubur (BUPERTA)
Jam : 14.00-20.00 WIB Tiket : 1.500.000 lapak/joran

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
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S

KOMUNITAS YANG DIKENAL

KARENA KEKOMPAKANNYA
Snakehead Hunter Gabus Mania

alam para mania nusantara, dunia
mancing nusantara. Tim redaksi MM
kali ini akan mengangkat dan mengulas
tuntas tentang profil komunitas mancing
Snakehead Hunter Gabus Mania atau yang
populer disebut SH2G di dunia mancing
nusantara. Nama SH2G sendiri sebenarnya
bukanlah nama baru di kancah mancing
Indonesia karena sebenarnya komunitas ini
sudah cukup lama eksis di dunia mancing
Indonesia.
Adalah Sudargo, Erwin, Urip dan Erik - 4
sekawan yang sudah lama bersahabat
semenjak masih bujang akhirnya bertemu
kembali setelah sekian lamanya tidak berjumpa. Berangkat dari hobi yang sama yaitu
mancing, ke 4 sekawan ini sepakat untuk
membentuk sebuah komunitas mancing
dimana ikan gabus adalah target utama
dalam hobi mancing mereka.
Bertempat di danau Astron, saat tahun
2011 ke 4 sahabat inipun secara spontan
mengadakan kopdar dadakan dan dari
situlah tercetus nama SH2G sebagai nama
komunitas team ini. Menurut wawancara
kontributor MM dengan Sudargo selaku
“Komandan” SH2G, nama SH2G dipilih
secara spontan dimana pada waktu itu
kecintaan mereka akan hobi mancing ikan
|edisi #277 52

WARTA CLUB
gabus semakin kompak terjalin satu sama
lainnya.
SH2G sebagai komunitas mancing yang
cukup besar namanya di Indonesia tentunya
mempunyai visi dan misi yang diatur dalam
anggaran dasar/rumah tangga mereka.
Adapun visi dari SH2G adalah berlatar belakang dari kumpulan teman sehobi yang hobi
memburu ikan gabus dengan volume kegiatan memancing yang pada saat itu tidak ada
yang mewadahi maka Sudargo (Dargo) pun
berinisiatif untuk mengakomodir kegiatan
mancing tersebut. Sedangkan misi dari
SH2G adalah membentuk satu wadah silaturahmi para penghobi memancing ikan gabus
dan predator lain dalam satu wadah yang
tertata dalam satu paguyuban SH2G. “Kami
bukan organisasi yang dibentuk dengan akte
apapun melainkan atas azas silaturahmi,
kekeluargaan dan kebersamaan dengan
kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat
secara pribadi maupun personal. Motto
kami “Lets Join and Have With Us yang
kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia
memiliki arti Bergabung dengan kami dan
bersenang-senanglah juga dengan kami”
tutur Sudargo kepada kontributor MM.
Sejauh ini SH2G memiliki ratusan anggota dimana kurang lebih 150 anggotanya

terdaftar sebagai anggota yang aktif dalam
setiap kegiatan SH2G. Usia anggotanya pun
beragam mulai dari yang termuda berumur
18 tahun hingga yang tertua berusia 63
tahun. Para anggota SH2G ini datang dari
berbagai latar belakang dan profesi yang
beragam pula dimana hal tersebut membuat SH2G semakin solid dalam setiap event
maupun kegiatan.
Seiring berjalannya waktu SH2G semakin
memnatapkan kekompakan para anggotanya dengan rutin menggelar lomba mancing
antar anggota secara spontan. Seringkali
SH2G menggelar lomba dengan disertai
hiburan diakhir acaranya. Hal ini dimaksudkan mereka agar kekompakan semakin

Foto bersama para anggota dari SH2G yang
sangat seru.
SH2G
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Komandan SH2G sedang memberikan
sambutan.
SH2G

terjalin antara satu dengan lainnya. Sebut
saja lomba Gabuser 2014 di spot Jati
Witanaharja Tangerang yang sukses menjadi
magnet bagi 300 lebih peserta serta yang
terakhir ini Open Cast HUT-7 SH2G 2018 di
Situ Gintung dengan 610 peserta merupakan
rangkaian acara yang sukses digelar SH2G.
Keikutsertaan SH2G di event mancing
nusantara pun ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata lho para mania. Event
mancing seperti Kopdar Astron di tahun
2011 dan 2012, Kopdarnas Forcasi Gunung
Putri 2013, Kopdarnas Cipule 2014, Event
Serayu Banjarnegara 2015 , Kopdarnas
Forcasi 2016 dan Terakhir Kopdarnas Forcasi
2017 Di Palembang merupakan wujud keikutsertaan anggota SH2G di kancah event
mancing nasional. Sementara untuk event
kedaerahan seperti Ciliwung Bersih, Cast n
Camp Maguro, Kopdar Nyimplung, Kopdar
Pasundan Banjar dan Kopdar HUT KODAM
juga merupakan event yang sukses dilalui
SH2G bersama para komunitas mancing
lainnya.
Di akhir sesi wawancara dengan MM,
Sudargo mewakili SH2G menjelaskan jika
tidak ada keterbatasan tekhnik memancing di SH2G, tapi SH2G sendiri lebih
cenderung ke tekhnik mancing casting.

“Kami terbuka untuk siapapun yang ingin
bergabung dengan SH2G, nantinya mereka
akan menyesuaikan diri dengan kegiatankegiatan SH2G” Ujar Sudargo menutup sesi
wawancara dengan MM.
Nah bagi para mania yang penasaran
dan ingin bergabung dengan SH2G, sang
“Komandan” Sudargo memilki penilaian
sendiri dalam proses merekrut anggota
barunya. Syaratnya sangat sederhana yaitu
wajib pe’a (gokil) dan NO Plonga-Plongo
Juga Dongo. Syarat yang sungguh gampang
dan berkesan persaudaraan. bima
Struktur
Komandan

: Sudargo Hartono
Dargo/Cah Stones)
Pembina Utama
: Achmadi NA
Pembina
: Moh Erwin
Pembina Pengawas : Erik Bebegik
Pembina
: Urip Widodo
Sekretaris
: Nanang, Mukmin
Bendahara
: Yuliati, Utti, Black
Humas
: Yakin Atink, Hendro
Arsip/Dokumenter : Agus Bray, Rena
Alamat Basecamp SH2G Gang Melon
Pamulang Tangerang Selatan , No HP
081281816559 (Sudargo Hartono).
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