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Redaksi menerima kiriman naskah yang sesuai dengan rubrik yang ada. Naskah diketik pada kertas kuarto, 2 spasi, dan sertakan foto pendukung, dalam bentuk cetak 
atau disket/CD dengan kualitas yang bagus. Bagi naskah yang memenuhi syarat, akan kami muat dan mendapat imbalan sepantasnya.

Pembaca Setia Mancing Mania,

Bulan Agustus menjadi moment sejarah bagi bangsa Indonesia, bukan hanya karena telah sukses menyelenggarakan perlehatan 
Asiang Games 2018. Namun juga menjadi peringatan kemerdekaan selama 73 tahun. Tepat 17 Agustus Indonesia terbentuk men-
jadi bangsa dan sebuah Negara yang kokoh Moment inilah yang selalu di tunggu seluruh masyarakat Indonesia dengan mengadakan 
berbagai kegiatan, salah satunya lomba mancing. Nah kali ini redaksi mendapatkan kesempatan secara langsung momen tersebut, 
salah satunya Antusias Detik-detik Proklamasi Top 73 %. Tak kalah seru Mancing Asik Dalam Lomba Hut JMI Pertama, Trip 5 Sahabat 
Berburu Tengiri Di Spot Karang Jeruk Tegal, Tips Dan Trik Sukses Mancing Ikan Gurame Liar. 

Wah menarik ya ?? Yuk baca kisah-kisah seru lainya di Tabloid Mancing Mania Online.

Redaksi
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FOKUS

AKSI BERSIH SAMPAH LAUT
DI 73 TITIK DI INDONESIA

Dalam mengamalkan kegiatan pandu 
laut, 73 titik di seluruh Indonesia 
menggelar aksi bersih sampah. 

Hal ini digagas oleh Menteri Susi pada 
beberapa waktu lalu, dan mempersilakan 
semua lapisan untuk menjaga ekosis-
tem laut tetap terjaga. Nah inilah yang 
memicu beberapa relawan untuk meng-
gelar aksi bersama di sejumlah pantai 
atau di laut sekaligus memperingati 
kemerdekaan Indonesia yang ke 73. 

Gerakan ini merupakan aksi kepedulian 
laut terbesar yang pernah ada di Indone-
sia. Acara ini dilakukan secara sukarela 
serta melibatkan lebih dari 20.000 orang 
yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti yang 
tersebar di dari Aceh ke Papua.

Susi sendiri melakukan gerakan 
‘‘Indonesia Menghadap Laut’’ di wilayah 
Bitung, Sulawesi Utara. Dirinya didam-
pinya oleh beberapa artis ibu kota salah 
satunya adalah Ridho ‘Slank’. Dari aksi 
di Bitung tersebut berhasil dikumpulkan 
sekitar 1.143,7 kg sampah dengan rincian 
45,2 kg sampah karet, kemudian 138,58 
kg sampah plastik dan 144,17 kg tali 
jaring/tambang serta 815,75 kg sampah 
campuran.

Sedangkan di lokasi lain, diadakan 

FOKUS

Bitung - Sulawesi Tengah
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FOKUS

di dua titik di kawasan Ancol, Jakarta 
Utara. Salah satu titik yang menjadi 
objek acara adalah pantai yang terletak 
di sisi timur Ancol. Terpantau sekitar 500 
peserta yang ikut terlibat berasal dari 
banyak kalangan, ada pramuka, turis, 
dan masyarakat semua.

Pada kesempata yang sama Direk-
tur Yayasan Econusa yang turut hadir 
mengatakan masalah sampah di laut 
sudah menjadi isu global. Ia menyebut 
berbagai penelitian telah menunjukan 
dampak buruk dari banyaknya sampah 
terutama plastik di laut. Menurutnya 
kesadaran masyarakat harus juga 
dibarengi oleh regulasi dari pemerintah 
dalam mengurangi sampah plastik, ujar 
Melda Wita Sitompul

Prita Laura sebagai Ketua Harian Pandu 
Laut Nusantara mengatakan, kegiatan 
bersih laut itu diharapkan bisa menya-
tukan semua pecinta lingkungan untuk 
menjaga laut Indonesia. Saya berharap  
komunitas tidak bergerak sendiri-sendiri 
dan jangan hanya melalui gerakan ini 
saja baru terkumpul, namun kita eratkan 
lagi. Kita pengen action dengan sampah 
plastik,” ujar Prita.lbima
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MENGINTIP TRIP 5 SAHABAT
BERBURU TENGGIRI
Karang Jeruk - Tegal

TRIP

Salam para mania nusantara. Pada 
edisi Trip mancing kali ini MM akan 
menceritakan sebuah perjalanan 5 

sahabat dari kota yang berbeda namun 
berkumpul di Kota Tegal Jawa Tengah 
untuk selanjutnya mancing di spot yang 
sudah terkenal akan potensi ikan preda-
tor khususnya Tenggiri yaitu spot Karang 
Jeruk. Beberapa waktu yang lalu kebetulan 
5 sahabat yang terdiri atas Andreas Bahari 
(Tegal), Yohanes Septian (Purwokerto), 
Diavolo Roso (Purwokerto), Atanasius 
Agung (Purwokerto) dan kontributor 
MM sendiri Johny Pamungkas (Salatiga) 
sepakat untuk melalukan perjalananan trip 
mancing di spot yang sudah terkenal akan 
potensi ikannya ini.

Tidak ada yang tahu pasti kenapa 
spot ini dinamakan Karang Jeruk namun 
menurut salah satu pemancing kawakan 
Andreas bahari yang ternyata merupakan 
salah satu anggota tim mancing kali ini, 
Karang Jeruk merupakan karang yang 
dangkal dan apabila posisi air sedang 
surut dan air bening, keindahan karang-
karang bisa dengan mudah kita nikmati 
dari atas kapal.

Selasa 24 Juli 2018 merupakan jadwal 
yang sudah disepakati oleh ke 5 sahabat 
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TRIP

ini untuk berkumpul di kota Tegal jawa 
tengah sebelum keesokan harinya akan 
mancing bareng di spot Karang Jeruk. 
Andreas Bahari selaku tuan rumah berbaik 
hati ingin menjemput kontributor MM- 
Johny Pamungkas yang sudah tiba lebih 
dulu di Kota Pemalang untuk selanjutnya 
melanjutkan perjalanan ke Kota Tegal. 
Di lain pihak, 3 sekawan asal Purwokerto 
memberi kabar kepada Andreas bahari 
akan start jalan dari Kota Purwokerto 
pada pukul 13.00 WIB dan perjalan ke 
Tegal akan memakan waktu kurang lebih 
4 jam perjalanan dari Purwokerto dengan 
menaiki kendaraan roda empat.

Malam hari nya dihari yang sama seki-
tar pukul 20.00 WIB tampak seluruh tim 
sudah berkumpul di sebuah rumah makan 
yang menjajakan masakan khas Sate 
Kambing khas kota Tegal. Setelah santap 
makan malam, tim pun melanjutkan 
jalan-jalan malamnya ke sebuah coffee 
shop di daerah Citra land Tegal untuk 
sekedar ngobrol-ngobrol ditemani segelas 
kopi dan camilan ringan. Tim pun ngo-
brol tentang rencana mancing keesokan 
harinya yang tentu saja sudah diper-
siapkan secara matang oleh sang tuan 
rumah Andreas Bahari yang berbaik hati 

menyiapkan segala kebutuhan tim mulai 
dari booking kapal, penginapan, sarapan, 
konsumsi selama di kapal sehingga trip 
kali ini tim banyak berterimakasih atas 
kebaikan Andreas bahari. Tepat pukul 
23.00 WIB tim pun pulang ke penginapan 
dan selanjutnya beristirahat agar keeso-
kan harinya bisa mancing dalam keadaan 
dan kondisi yang fit.

Keesokan harinya 25 Juli 2018, tepat 
pukul 04.00 WIB di pagi buta, terdengar 
Andreas bahari sudah tampak sibuk 
dengan aktifitas “Kamar Mandi” nya. Ini 
merupakan pertanda bagi tim lainnya un-
tuk segera bangun, karena tekong (kapten 
kapal) akan memberangkatkan tim tepat 
pada pukul 05.00 WIB sesuai rencana yang 
sudah disusun rapi oleh Andreas Bahari. 
Tim pun selanjutnya berangkat ke Pelabu-
han Bruk Abang, dimana kapal bersandar 
dan nampak pula sang kapten kapal sudah 
bersiap-siap mengisi bahan bakar kapal 
dan persiapan lainnya sembari kami mela-
kukan proses loading piranti mancing dan 
kebutuhan lainnya ke dalam kapal.

Tepat pukul 05.00 kapal pun berang-
kat, selama perjalanan Andreas Bahari 
dan Yohanes mencoba peruntungan 
dengan tekhnik trolling menggunakan lure 

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

tipe sinking minnow. Setengah jam berse-
lang teriakan “Strike” dari Yohanes mem-
buka strike perdana tim pagi itu. Dengan 
penuh kesabaran dan Yohanes meladeni 
perlawanan ikan yang selalu tampak ingin 
melepaskan mata kail yang menancap 
di mulutnya. Yohanes tampak optimis 
bahwa ikan akan naik ke permukaan. 
Bayangan ikan pun nampak dari jarak 7 
meteran dan penampakan ikan Tenggiri 
berbobot kurang lebih 5 kilogram sudah 
nampak di depan mata. Yohanes tampak 
tidak canggung meladeni perlawanan ikan 
kali ini sehingga ikan pun berhasil naik 
ke permukaan setelah sang kapten kapal 
membantu dengan mengganco ikan men-
gingat gigi ikan tenggiri sangat berbahaya 
apabila ikan sempat berontak manakala 
sedang diangkat ke atas kapal.

Tak berapa lama berselang sambil men-
jalankan kapal dan masih dengan tekhnik 
trolling kali ini umpan minnow Andreas 
Bahari yang disambar ikan. Andreas seper-
tinya tahu betul akan ikan apa yang akan 
ia selamatkan ke permukaan ini. Dengan 
penuh ketelatenan, Andreas pun sukses 
menaikkan ikang Tenggiri seberat kurang 
lebih 7 kg ke atas kapal. Sukses dengan 
2 ikan tenggiri berbobot lumayan besar 

membuat Johny Pamungkas, Atanasius 
Agung dan Diavolo Roso semakin panas 
seakan merasa tertantang juga ingin 
merasakan tarikan sang predator bergigi 
tajam tersebut. Namun tiba-tiba kondisi 
arus mati sehingga memaksa tim untuk 
menurunkan jangkar dan mancing dengan 
tekhnik casting.

Satu hal yang menarik pada trip kali 
ini adalah hampir semua peserta mem-
bawa piranti Ultra Light. Spesies ikan 
yang banyak terdapat di Karang Jeruk 
membuat tim merasa tidak ingin menyia-
nyiakan waktu yang terbuang. Dengan 
menggunakan piranti kelas Ultra Light, tim 
melempar umpan jenis micro jig dengan 
tekhnik castjig maupun vertical jigging. 
Tidak membutuhkan waktu lama beberapa 
spesies ikan seperti ikan ekor kuning, selar, 
kerapu dan kuniran sempat terangkat ke 
atas kapal dan tentu saja nantinya akan 
menjadi santapan makan siang tim yang 
langsung dimasak oleh sang kapten lang-
sung di atas kapal dalam keadaan segar.

Setelah dirasa cukup mengumpulkan 
ikan ekor kuning, selar dan bahkan 
baronang untuk lauk makan siang. Sang 
kapten pun bergegas membersihkan dan 
menggorengnya. Sungguh sangat lezat 

Foto bersama ikan hasil tangkapan pada trip 
kali ini.
JONI
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TRIP

rasanya mencicipi ikan yang langsung 
dimasak dalam keadaan segar sehingga 
membuat tim merasa puas mancing di 
spot karang jeruk kali ini. Selesai santap 
siap, tim melanjutkan mancing dengan 
beberapa tekhnik casting dan trolling. 
Sembari pindah ke spot lainnya, Dia-
volo Roso – angler yang biasa berkutat 
dengan dunia mancing freshwater 
khususnya target ikan Hampala nampak 
tidak ingin melewatkan sensasi tarikan 
ikan Tenggiri dengan menurunkan umpan 
trollingnya. Dan dewi fortuna pun nam-
paknya kali ini berpihak ke sisi Diavolo 
Roso, seekor ikan tenggiri berbobot 
kurang lebih 4 kilogram sukses dinaikkan 
ke permukaan dengan tekhnik trolling. 
Tak berapa lama berselang kontributor 
MM Johny Pamungkas pun tidak ingin 
ketinggalan dengan merasakan tarikan 
ikan tenggiri dengan tekhnik trolling 
bahkan Atanasius Agung pun sempat 
strike ikan Barracuda dengan tekhnik 
trolling menggunakan minnow sinking.

Setelah puas dengan hasil mancing, 
tim pun memutuskan untuk pulang tepat 
pada pukul 14.00 WIB dimana matahari 
sedang terik-teriknya. Satu jam perjalan 
menuju pelabuhan Bruk abang dilalui 

tim dengan obrolan ringan, bercanda 
tawa bahkan ada pula yang tertidur pulas 
akibat kelelahan selama memancing. 
Sungguh suatu trip yang sangat mengesan-
kan bagi 5 sahabat dimana hampir semua 
peserta merasakan sensasi strike dengan 
piranti medium bahkan ultra light. Salam 
strike.lJoni

Foto bersama di atas kapal saat makan siang 
bersama.
JONI
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BERBURU IKAN GABUS
DI SPOT RAWAPENING
Kab. Semarang

TRIP

Salam para mania nusantara. Rawape-
ning merupakan sebuah spot desti-
nasi mancing air tawar yang terletak 

di Kabupaten Semarang Jawa Tengah. 
Potensi ikan air tawar di spot Rawapening 
sudah sejak dulu terkenal khususnya ikan 
gabus. Sensasi tarikan ikan gabus memilki 
keunikan tersendiri apabila bisa dipancing 
dengan tekhnik casting menggunakan 
umpan buatan. Ada beberapa umpan 
buatan yang bisa para mania gunakan 
untuk mancing ikan gabus di Rawapening 
antara lain soft froggie, hard froggie, 
spinner bait bahkan topwater lure seperti 
stickbait tergantung dari medan yang 
akan dipancing.

Pada edisi fokus kali ini MM akan 
menceritakan perjalanan memancing 
kontributor MM – Johny Pamungkas yang 
menyempatkan diri untuk casting gabus di 
spot Sumurup Rawapening. Spot Sumurup 
terletak di Desa Sumurup Tuntang Provinsi 
jawa Tengah. Untuk menuju ke lokasi 
ini sangatlah mudah, para mania cukup 
mengambil jalan menuju Jembatan besar 
Tuntang (baik dari arah Semarang maupun 
Salatiga) lalu belok kea rah Desa Sumu-
rup.

Di spot Sumurup ini banyak spot ikan 
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TRIP

gabus mulai dari sawah yang terendam air 
bahkan aliran air yang langsung menuju 
ke Rawapening. Johny Pamungkas yang 
berangkat dari Salatiga memilih spot 
rendaman sawah yang terletak di utara 
desa Sumurup dimana rumornya banyak 
terdengar tenggakan ikan gabus pada pagi 
dan sore harinya. 

Berbekal joran spinning ultra light 2-8 
lbs, reel kelas 500, dan senar monofila-
ment 6 lb dirasa cukup untuk mengangkat 
predator air tawar yang masih berkerabat 
dekat dengan ikan toman ini. Berangkat 
dari kediamannya di Salatiga pada pukul 
15.00 WIB, untuk menuju desa Sumurup 
memakan waktu kurang lebih 20 menit 
menggunakan modal transportasi sepeda 
motor. Sesampainya di Sumurup, peman-
dangan sawah dan Rawapening sudah 
menyambutnya. Tanpa membuang waktu, 
Johny pun langsung melempar umpan 
andalannya yaitu sebuah stickbait gara-
pan seorang rekan asal Magelang. 

Selama 1 jam melempar dan mere-
trieve umpan nampak sang gabus seperti 
sedang malas menyambar umpan Stickbait 
berwarna magenta tersebut. Entah karena 
sedang malas atau memang dewi fortuna 
belum singgah di pihak Johny namun ia 

tetap optimis melempar tanpa mengenal 
lelah. Johny sengaja memilih waktu sore 
hari untuk casting agar tidak merasakan 
panas terik matahari. Selain itu menurut 
informasi nelayan setempat, tenggakan 
ikan gabus yang merupakan pertanda 
gabus sedang galak-galaknya lebih sering 
terdengar di sore hari. Namun setelah 1 
jam casting hasil yang diharapkan belum 
juga didapat.

Menyerah bukan lah kata yang terdapat 
dalam kamus seorang Johny Pamungkas. 
Angler bertubuh mungil yang sebenarnya 
sudah malang melintang di dunia mancing 
nusantara ini justru semakin terpacu 
untuk terus mengeksplor sepanjang spot 
Sumurup yang dilalui oleh rel kereta api 
uap ini. Sebagai informasi tambahan spot 
Sumurup merupakan spot yang dilalui oleh 
kereta api uap yang dioperasikan oleh 
museum Kereta Api Ambarawa bagi para 
wisatawan, sehingga bonus pemandangan 
kereta api uap kuno melintas merupakan 
bonus pemandangan yang tidak akan 
pernah terlupakan.

Hingga akhirnya terdengar sebuah 
tenggakan dari sisi kanan rel kereta api 
yang baru saja terdengar, Johny pun lang-
sung melempar umpan stickbaitnya ke 

Foto Johny Pamungkas bersama gabus hasil 
casting kali inin.
JONI
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TRIP

titik yang dirasa terdapat ikan gabusnya. 
Setelah 3 kali melempar terdengar suara 
khas tenggakan ikan yang menyambar 
umpan stickbaitnya. Karena pada trip 
kali ini Johny menggunakan piranti kelas 
ultra light, maka iapun berusaha menik-
mati tarikan dan perlawanan ikan gabus 
sembari berusaha maksimal agar umpan 
tetap menancap dan tidak mocel.

Perlahan tapi pasti ikan akhirnya 
berhasil didaratkan oleh sang eksekutor 
yang meski bertubuh kecil namun sudah 
memiliki seorang putri ini. Menurut Johny, 
ikan gabus di rawapening saat ini sedikit 
berkurang jumlahnya, berbeda dengan 
beberapa tahun terakhir ketka ia mancing 
di Rawapening. “Ikan gabus di Rawape-
ning sekarang agak susah, mungkin karena 
praktek overfishing oknum-oknum pencari 
ikan” tutur Johny Pamungkas kepada 
redaksi MM.

Gabus merupakan ikan yang selalu 
diimpikan untuk ditakluki oleh para 
“castinger” nusantara. Sensasi sambaran 
dipermukaan air merupakan pengalaman 
yang tidak akan pernah terlupakan karena 
apabila baru pertama kali casting gabus, 
seringkalai para pemancing akan kaget 
mendengar suara sambaran gabus. Selain 

itu mancing gabus juga membutuhkan 
kesabaran manakala kita ingin hook up 
secara sempurna. “Saya selalu memberi 
jeda 2-3 detik setelah ikan memakan 
umpan baru joran Saya sentak agar umpan 
kena telak dan tidak mocel” saran Johny 
Pamungkas.

Tepat pukul 17.00 WIB Johny pun 
mengakhiri trip mancingnya di spot 
Sumurup. Ikan yang landed pun dirilis 
demi kelestarian dan populasinya agar 
bisa berkembang biak sehingga di masa 
depan anak cucu kita bisa ikut merasakan 
sensasi strike ikan gabus sang predator air 
tawar. Salam strike.ljoni

Pemandangan Rawapening yang cukup indah 
saat senja.
JONI
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POJOK ETALASE

NO. BRAND SERIES SIZE RANGE LENGTH PRICE RANGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 LOGIC BRAIDED LB: 25 100 M 57.5K

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

1
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2

10

3

7

11

8

4

BRAIDED

12

6

NO. BRAND SERIES SIZE  RANGE LENGTH PRICE  RANGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRAIDED
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4
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COVER STORY

Jika beberapa waktu lalu redaksi 
membahas spot-spot di wilayah Pulau 
Jawa dan Kalimantan, nah kali akan 

bergeser ke kawasan timur Indonesia. 
Lebih tepatnya di Kota Ambon, Provinsi 
Maluku. Tercatat ada 36 titik wisata bahari 
yang terdapat di seluruh pulau Maluku. 
Keindahan pantai dan laut seakan menjadi 
sebuah ciri khas Ambon tak terkecuali, 
Desa Hukurila yang menjadi spot para 
pemancing. Bahkan untuk sensasi Rock 
Fishing. 

Salah satu pemancing asal Banten pun 
merasakan dan menjajal dari tingginya 
tebing spot Hukurila. Hal ini yang mem-
buat menjadi kisah dan fotonya terpilih 
menjadi cover Tabloid Mancing Mania edisi 
2788. Penasaran siapa dia dan bagaimana 
kisahnya bisa sampai di kota Ambon ?? Yuk 
simak lengkapnya di Tabloid Maning Mania 
Online.

Lahir dan dibesarkan kota Lampung, 
walupun sudah bermukim di kota Banten 
Jon Robi atau yang biasa disapa Jon mulai 
mengenal dunia mancing sejak kecil. 
Masih jelas di ingatannya sewaktu masih 
di Lampung, tepat di belakang rumah, Jon 
mancing ikan betok. Disini lah Jordi mulai 
menyukai kegiatan mancing. Ditemani 

STRIKE BLUEFIN TREVALLY
DI PESISIR KOTA AMBON
Jon Robi
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almarhum sang Ayah, membuat hobi man-
cing ini menjadi hiburan tersendiri sembari 
menghilangkan rasa penat di tengah kesi-
bukan. Keluarga pun mendukung hobi yang 
satu ini.

Bahkan saat sedang bertugas di kota 

Ambon, Jordi pun mengalami pengalaman 
mancing yang tak terlupakan. Bukan 
hanya lokasinya yang jauh, namun sensasi 
spot yang juga memacu adrenalin dengan 
teknik Rock Fishing. Diawali setelah 
menyelesaikan ibadah Sholat Idul Adha, 
Jon pun memberanikan diri untuk sekedar 
mengunjungi toko pancing. Dari sekedar 
obrolan mengenai spot-spot mancing, 
berangkatlah Jordi, Teko, Ivan dan Momo 
menuju monster-monster Giant Travelly. 

Perjalan dilalui jalur darat dengan durasi 
waktu sekitar 1 jam. Rasanya situasi aman-
aman saja, namun sesampainya di lokasi, 
tantangan menuju lokasi harus dijalani. 
Sebab tebing yang cukup tinggi harus 
dilewati dengan sedikit menguras tenaga. 
Sembari membawa piranti pancing, naik 
bukit, turun bukit sejauh 2 km pun harus 
ditempuh. 

Sesampainya di tebing tinggi, semua 
kelelahan terbayar lunas dengan peman-
dangan yang cukup indah. Sedikit menik-
mati suasana laut, piranti pancing dan 
umpan mulai disiapkan. Menggunakan 
Light popping custom rod, reel Shimano 
biomaster 6000, sang umpan popper 
mulai meluncur. Tak butuh lama, spoon 30 
gram langsung tersambar sang ikan. Reel 

Berfoto bersama ikan GT hasil tangkapan 
dengan Popping.
JON
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seketika menjerit dan joran melengkung 
tajam, dengan hati-hati dan tenang mulai 
meladeni perlawanan ikan. Memancing 
Rock Fishing bukanlah perkara mudah, 
sebab di spor Rock Fishing terkadang kita 
harus berhati-hati karena ada bebatuan 
yang licin dan ombak yang besar. 

Terus memainkan piranti dan mengawa-
si lingkungan spot, Jon terus mencoba 
mengangkat sang ikan naik. Terlihat Blue-
fin mulai terlihat di permukaan. Yupzzz.., 
strike perdana Bluefin berhasil landed. 
Walupun bukan ukuran yang cukup besar 
namun cast one strike kali ini berhasil. Tak 
sendirian, namun ketiga temannya pun 
measakan kepuasaan yang sama. Lagi dan 
lagi beberapa ekor Bluefin dan GT berhasil 
didapatkan.

Walupun ini strike kedua yang didapat 
selama bertugas di kota Ambon, namun 
selalu saja memberikan kesan menarik dan 
pengalaman yang tak terlupakan. Bahkan 
sewaktu trip pertamanya ia pernah berha-
sil mendapatkan GT hanya dengan sekali 
sekali melempar umpan. 

Ini merupakan pengalaman kedua yang 
tidak terlupakan sepanjang menekuni 
hobi Saya mancing, masih teringat jelas 
pengalaman pertama Saya ketika di 

lampung dengan tehnik handline dan 
umpan ikan selar hidup, Saya berhasil 
strike mengangkat besarnya ikan Giant 
Travelly sekitar 32 Kg. ini ikan terberat 
yang pernah saya angkat” ujar Jon kepada 
redaksi. 

Saya berharap bisa kembali lagi trip 
mancing di spot-spot yang asik, mungkin 
jika ada kesempatan ingin ke papua. Disana 
katanya spot yang bagus, terutama Saya 
penyuka teknik mancing casting” katanya di 
akhir obrolan dengan redaksi.lbima

Berfoto bersama ikan-ikan hasil tangkapannya 
saat rockfishing.
JON
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KOLAM PEMANCINGAN KHUSUS
GALATAMA BAWAL
Pemancingan Patukan - Jogjakarta

Kolam pemancingan merupakan 
sebuah alternatif spot mancing yang 
bisa para mania kunjungi manakala 

alam sedang tidak bersahabat. Terdapat 
banyak sekali kolam pemancingan di di 
Indonesia dengan berbagai spesies ikan 
yang disediakan oleh para pengelolanya. 
Banyaknya kolam pemancingan ikan ini 
pun berimbas pada maraknya kegiatan 
mancing atau perlombaan yang sering 
diadakan oleh pengelola kolam sehingga 
memancing di kolam merupakan salah 
satu kegiatan yang sepertinya tidak bisa 
ditinggalkan oleh para penghobi mancing 
tanah air.

MM kali ini berangkat ke kota gudeg, 
Jogjakarta untuk meliput salah satu 
kolam pemancingan galatama ikan bawal 
yang cukup terkenal di selatan pulau Jawa 
itu. Adalah Kolam Pemancingan Bawal 
Patukan Jogjakarta (KPJ) yang berlokasi 
di daerah Gamping-Patukan Jogja. MM 
kali ini pun cukup beruntung bisa bertemu 
langsung sekaligus mewawancarai salah 
seorang dari 5 pemilik Kolam Patukan 
Jogja yaitu Om Soeharto “Tombol” yang 
dengan hangat menyambut kedatangan 
kontributor MM di kota yang terkenal 
dengan sebutan kota pelajar ini. 
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Soeharto”Tombol” sedikit bercerita 
tentang sejarah awal mulanya ia dan ke 4 
sahabatnya merintis bisnis di jalur kolam 
pemancingan galatama bawal. Berawal 
dari persahabatan yang cukup lama 
terjalin antara Soeharto ”Tombol”, Budi 
Utomo, Jimmy, Eko dan Aan, tercetus 
sebuah ide untuk membuka dan menge-
lola kolam pemancingan galatama secara 
bersama-sama dengan para sahabatnya. 
Area pemancingan yang keseluruhannya 
memiliki luas 3 hektare ini dirintis ber-
sama keempat sahabatnya mulai dari nol.

Hal yang menarik dari Kolam Patukan Jog-
ja adalah intensitas maupun rating strike 
ikan bawal itu sendiri manakala umpan di-
jatuhkan oleh para pemancing. Ikan bawal 
di kolam Patukan Jogja diklaim oleh Tombol 
memiliki nafsu makan yang besar sehingga 
hal ini membuat para pemancing betah dan 
selalu ingin berkunjung ke kolam galatama 
tersebut. Selain itu Tombol menambahkan 
jika kolam Patukan Jogja memiliki standard 
kolam pemancingan yang sangat bagus 
dibandingkan dengan kolam-kolam lainnya 
yang berada dikota Jogjakarta dan sekitar-
nya. Hal ini dapat MM lihat langsung mulai 
dari penataan kolam, penataan lapak, sudut 
penjualan umpan dan juga snack maupun 

makanan yang bisa dinikmati oleh para 
pengunjung merupakan daya tarik tersen-
diri bagi Kolam Patukan Jogja.luasnya area 
parkir kendaraan juga merupakan salah satu 
nilai plus dikolam pemancingan ini. Selain 
itu kebersihan kolam Patukan Jogja Patut 

Salah satu sudut kolam pemancingan galatama 
yang terlihat bersih.
JONI
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Kolam Pemancingan Patukan Jogja 
ini. Daya tarik kolam pemancingan 
yang sudah terkenal akan ikan “selalu 
makan” nya ini sudah tidak diragukan 
lagi oleh para pemancing luar kota DIY 
itu sendiri. Sementara dukanya adalah 
terkadang pemancing banyak maunya. 
Soeharto ”Tombol” menjelaskan jika 
terkadang kemauan pemancing itu 
tidak selaras dengan kemauan para 
pengelola kolam sehingga terkadang 
pengelola kolam sedikit kebingungan 
dengan keinginan pemancing. Namun 
sejauh ini belum ada hal-hal yang tidak 
masuk akal dari pihak pengunjung 
sehingga sejauh ini pula keselarasan 
antara pengunjung dan pengelola wajib 
dipertahankan agar semua merasa 
senang.

Ikan bawal menurut Soeharto ”Tombol” 
di kolam pemancingan Patukan Jogja ini 
merupakan ikan yang susah makan apa-
bila cuaca sedang panas teriknya. Oleh 
karena itu lomba mancing rutin mereka 
adakan pada sore dan malam hari meski-
pun pada beberapa kesempatan mereka 
juga mengadakan lomba galatama pada 
siang hari akibat ramainya permintaan 
peserta yang hanya bisa datang pada 

diacungi jempol karena hampir tiap sudut 
kolam jarang terdapat sampah yang bisa 
mengganggu kenyamanan para pengunjung 
kolam.

Di lain sisi, Soeharto “Tombol” juga 
menjelaskan bahwa kolam pemancin-
gan Patukan Jogja ini didirikan dengan 
berbagai tujuan positif antara lain sebagai 
suatu wadah pembinaan bagi komunitas 
mancing DIY dan sekitarnya khususnya 
mereka yang mencintai hobi mancing 
kolam. “Dengan hadirnya Kolam Peman-
cingan Patukan Jogja, kami berharap 
semua pemancing bisa silaturahmi disini 
sekaligus bisa berbagi informasi, tips dan 
trik serta tekhnik mancing karena berbagi 
itu indah, om” tutur Soeharto ”Tombol” 
kepada kontributor MM.

Suka duka mengelola kolam peman-
cingan bawal juga menyelimuti 5 saha-
bat selama menjalani bisnis ini antara 
lain sukanya adalah banyak pemancing 
yang datang dari berbagai penjuru kota 
selain DIY. Sebut saja pemancing dari 
Cilacap, Wonosobo, Solo, Muntilan, 
Temanggung, Wates, Klaten, Kebumen, 
Gombong, Semarang, Kulon Progo dan 
banyak lagi kota lainnya selalu rutin 
hadir di setiap event yang digelar 
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siang hari. Pemilihan umpan pun sangat 
berperan penting dalam kesuksesan seo-
rang pemancing di kolam ini. Untuk itu, 
Kolam Pemancingan Patukan Jogja tidak 
ingin mengecewakan para pengunjungnya 
dengan menyuplai berbagai jenis umpan 
jitu yang diklaim Soeharto ”Tombol” 
sangat pas digunakan di kolam ini. Umpan 
seperti Kacang tanah, yuyu, Kumbang air, 
Ikan Nila kecil hidup, sesetan ikan nila, 
tahu putih, telur puyuh, parutan kelapa 
dan banyak umpan lainnya disediakan 
oleh pihak pengelola kolam apabila para 
pengunjung ingin membeli secara lans-
gung di tempat.

Kolam Pemancingan Patukan Jogja 
yang berdiri di areal seluas 3 hektare ini 
memiliki 74 lapak mancing dengan agenda 
lomba mancing rutin setiap minggunya. 
Adapun agenda galamaster bawal Kolam 
Patukan Jogja adalah sebagai berikut :

1. Hari senin dan rabu
 - Sesi 1 jam 16.30 WIB tiket Rp. 

110.000/2 jam
 - Sesi 2 jam 19.30 WIB tiket Rp. 

110.000/2 jam
 - Sesi 3 jam 22.15 WIB tiket Rp. 

110.000/2 jam

2. Hari Jumat
  - Sesi 1 jam 16.30 WIB tiket Rp 

110.000/2 jam
  - Sesi 2 jam 19.30 WIB tiket Rp 

210.000/3 jam
  - Sesi 3 jam 22.15 WIB tiket Rp 

110.000/2 jam
3. Hari minggu 
  - Sesi 1 jam 10.00 WIB tiket Rp 

210.000/3 jam
  - Sesi 2 jam 14.00 WIB tiket Rp 

210.000/3 jam

Sistem lomba di kolam ini mengambil 
juara ikan terberat (1,2 dan 3) dan omset 
serta sah menggunakan semua tekhnik 
mancing. Namun juga ada larangan peng-
gunaan umpan antara lain udang, ayam 
dan seisinya, bebek dan seisinya, darah 
hewan, pepes, cacing cuk, umpan berbau 
busuk dan umpan larangan yang dicampur 
umpan yang diperbolehkan.

Diakhir wawancara, Soeharto ”Tombol” 
menambahkan jika kedepannya pengelola 
akan menambah jumlah ikan dengan 
berat rata-rata 3 kg up (kolam master) 
dengan harapan para pemancing bisa 
senang dan betah berkunjung ke Kolam 
Patukan Jogja.

Nah para mania nusantara, jika 
mampir ke kota Jogjakarta selain ingin 
berwisata tidak ada salahnya mencoba 
keberuntungan para mania dengan 
mampir ke Kolam Patukan Jogja yang 
beralamat di Jalan Sidoarum-Gamping 
Gang Soyen Perumahan Green Harmony, 
Patukan, Ambarketawang, Gamping, 
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Informasi lebih lanjut para 
mania juga bisa mengakses via grup 
Facebook Kolam Patukan Jogja atau bisa 
menghubungi om Soeharto ”Tombol” 
di nomor 0878-3900-8880 (Whatsapp). 
Salam strike.ljhoni



|edisi #278 27

http://www.duniapancingindonesia.com


|edisi #278 28

KILASAN

MORFOLOGI DAN TIPS UMPAN
MANCING IKAN CAKALANG

Ikan Cakalan atau Cakalang meru-
pakan perenang hebat. Kecepatan 
renangnya bisa mencapai 77 km/

jam. Tak seperti umumnya ikan dengan 
daging berwarna putih, daging ikan 
ini malah merah muda hingga merah 
gelap. Hal tersebut karena otot ikan 
Cakalan didominasi myoglobin ketim-
bang ikan laut lain. Umumnya memiliki 
ukuran tubuh yang besar, termasuk 
dalam keluarga ikan Tuna yang mem-
punyai nilai ekonomi tinggi.

Mempunyai tampilan tubuh serupa 
torpedo yang dinamakan fusiform, 
agak pipih di bagian samping dengan 
mulut melancip. Hal mencengang-
kan dari keluarga ikan Tuna ini ialah 
kemampuannya mempertahankan 
temperatur tubuh lebih tinggi diban-
ding temperatur luar. Misalnya mereka 
mampu menjaga temperatur tubuh 
tetap berada pada kisaran 24 hingga 
35°C di dalam air dingin yang mempu-
nyai temperatur 6°C. Ikan ini sanggup 
menjalankan mekanisme itu dengan 
memproduksi panas lewat reaksi meta-
bolisme. Rete mirabile yakni pembu-
luh vena dan arteri yang terdapat di 
samping tubuh akan mentransfer panas 
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dari darah vena menuju darah arteri. 
Hal tersebut akan membatasi efek 
pendinginan permukaan tubuh dan 
mempertahankan otot selalu hangat. 
Itulah yang mengakibatkan ikan jenis 
ini bisa berenang cepat namun meng-
gunakan sedikit energi.

Ikan Cakalang terkenal sebagai ikan 
yang sangat rakus terhadap makanan 
yang tersedia. Mereka akan melawan 
arus air untuk memburu makanan 
yang melarikan diri. Dengan hidup 
secara berkelompok, ikan ini adalah 
target menarik untuk dipancing. Ikan 
Cakalang lebih menyukai umpan hidup 
berupa ikan-ikan kecil, cumi-cumi dan 
udang. Penggunaan umpan hidup ini 
jangan terlalu besar sebab akan sulit 
disambar oleh ikan Cakalang ini.

Beberapa jenis ikan-ikan kecil seba-
gai umpan jitu mancing ikan Cakalang 
ini diantaranya adalah ikan Tembang, 
ikan Lemuru, ikan Teri, ikan Selar, 
ikan Layang, Peperek dan lainnya. 
Bahkan ikan Mujair dan ikan Nila pun 
dapat digunakan sebagai umpan. untuk 
memancing ikan Cakalan ini memang 
dibutuhkan perlengkapan dan biaya 
yang tak murah. Setidaknya harus 

menyewa kapal dan juga menyediakan 
umpan hidup. Untuk itu kegiatan man-
cing ini bisa dilakukan berombongan 
beberapa orang pemancing sekaligus. 
Salam strike.ljoni

Foto salah satu jenis ikan Cakalang berukuran 
sedang
INTERNET
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AG CHAIN KNOT, SIMPUL KUAT UNTUK JIGGING

Paramania, apakah paramania senang memancing dengan tekhnik jigging?. 
Banyaknya simpul/knot yang bisa kita pelajari tutorialnya tentunya sangat 
memudahkan kita dalam memilih simpul/knot mana yang kuat dan tentunya 

sederhana untuk dipraktekkan. MM kali ini akan membagikan tutorial cara 
menyimpul AG Chain Knot yang susah teruji kekuatannya dan sangat sederhana 
untuk dipraktekkan. Bagaimana langkah-langkahnya? , yuk kita simak tutorial nya 
dibawah ini.

1. Siapkan swivel/split ring dan senar leader (bisa mono maupun fluoro).
2. Buat double loop seperti di gambar.
3. Buat Half Hitch dari atas ke bawah seperti di gambar (ini adalah langkah A).
4. Tarik dan kencangkan ikatan Half Hitch A seperti di gambar.
5. Buat Half Hitch dari bawah ke atas seperti di gambar (ini adalah langkah B).
6. Tarik dan kencangkan ikatan Half Hitch B seperti di gambar.
7. Ulangi langkah A dan B sebanyak minimal 8 kali.
8. Potong ujung sisa leader menggunakan gunting/plier.
9. Bakar ujung sisa leader menggunakan korek api. Hal ini bertujuan untuk 

mengunci ikatan Half Hitch.
10. Lalu tarik dari kedua Sisi agar ikatan Half Hitch tersusun rapi dan rapat.

Nah Bagaimana Paramania, sangat sederhana dan gampang bukan untuk 
mempraktekkan AG Chain Knot. Knot ini sudah terkenal kuat dan simpel 
dikalangan pecinta mancing Jigging. Selamat mencoba.ljoni
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Pemancingan ikan mas harian 
selalu diminati banyak 
penggemar mancing tanah air. 

Selain memiliki tantangan untuk 
bisa membawa pulang ikan, keahlian 
seoarng pemancing dalam meracik 
umpan sangat diuji keahliannya di 
pemancingan dengan sistem harian ini.

Kroto adalah media utama umpan 
untuk mancing ikan mas yang lazim 
digunakan oleh para pemancing 
nusantara. Keampuhan kroto untuk 
menaklukkan ikan mas sudah tidak 
perlu diragukan lagi. Namun tanpa 
kroto pun sebenarnya para mania bisa 
menggunakan media lainnya untuk 
mengganti jenis bahan yang terkenal 
sedikit mahal ini. 

MM kali ini akan menyajikan 
umpan jitu harian ikan mas tanpa 
menggunakan kroto(jilid 2). Apa dan 
bagaimana langkah peracikannya , kita 
simak ulasannya berikut ini.

Bahan-bahan :
• 1 Bks Pelet Jitu.
• 1 ons pati kentang atau 3 sendok 

tepung kanji.
• Secukupnya santan kelapa.
• Secukupnya parutan keju.
• 1 kaleng deho (kemasan kecil).
• 1 sachet susu bubuk.
• Aquatic essen.

Cara Pembuatan:
• Sediakan umpan pelet jitu 1 bungkus 

kemudian masukan kedalam wadah
• Masukan 1 ons pati kentang atau 3 

sendok tepung kanji, lalu tambahkan 
santan kelapa secukupnya, masukan 
parutan keju, berikan 1 kaleng deho 
kemasan kecil, masukan 1 sachet 
susu bubuk, tetesi aquatic essen 
sebanyak 5-10 tetes.

• Aduk semua bahan hingga merata 
membentuk sebuah adonan.

• Umpan siap digunakan.

Selamat mencoba, semoga 
bermnfaat dan salam strike.lbima

UMPAN JITU IKAN MAS HARIAN 
TANPA MENGGUNAKAN KROTO 
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TIPS DAN TRIK SUKSES
MANCING INDUK GURAME

Para mania pasti setuju jika ikan 
Gurame merupakan santapan 
lezat ikan air tawar dan memiliki 

nilai ekonomi yang tinggi. Memancing 
gurame khususnya yang hidup di habitat 
liar memiliki tingkat kesulitan yang 
tinggi. Ikan Gurame seringnya mema-
kan tanaman-tanaman air dan sekali 
tempo juga melahap serangga kecil. 
Kenaikan ukuran tubuh pada ikan ini 
tergolong lamban. Pengalaman strike 
ikan ini terhitung cukup jika dibanding 
jenis ikan air tawar lainnya, kerap juga 
memutuskan senar seperti ikan Gabus. 
Umpan jitu mancing ikan Gurame tak 
begitu susah diperoleh dan banyak 
tersedia di sekeliling kita. Setiap daerah 
umumnya memakai umpan yang berlai-
nan, ada yang memakai umpan pisang 
goreng di daerah Bengkulu Utara, ada 
juga yang menggunakan buah sawit yang 
dirajang tipis.

Selain kedua umpan tadi ada bebe-
rapa umpan jitu mancing ikan Gurame 
yang lain seperti daun talas muda, 
kecoa tanah, lumut sawah, buah pisang 
dan kecoa rumah. Ikan gurame menyu-
kai area yang sejuk dengan kedalaman 
air tak terlalu dalam dan ada beberapa 
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tanaman air yang tumbuh. Ikan Gurame 
merupakan jenis ikan yang begitu peka 
pada gerakan ataupun suara sehingga 
ketika mancing dianjurkan supaya tak 
ribut dan membuat banyak gerakan. 
Umumnya mancing ikan Gurame dila-
kukan di pagi hari ataupun senja hari 
sebab di kedua saat itu ikan Gurame 
sedang aktif-aktifnya mencari makan.

Mancing ikan Gurame di perairan 
seperti sungai atau rawa hendaknya 
memakai perahu kecil untuk memini-
malisir getaran dari gelombang yang 
terjadi. Pembawaan ikan Gurame adalah 
sangat peka terhadap berbagai gerakan. 
Mancing ikan Gurame memang butuh 
kesabaran mulai dari menemukan spot 
yang tepat, menantikan umpan disam-
bar sampai menangani ikan ketika mem-
peroleh strike. Semua itu memberikan 
pengalaman yang sangat mengasyikkan 
tentunya.

Pilih lokasi yang terdapat ranting-
ranting bambu yang menjorok ke tengah 
sungai atau tempat teduh pohon-pohon 
sebab ikan Gurame merupakan ikan 
teritorial dalam mencari makan. Ia akan 
selalu menjaga daerah kekuasaannya 
dalam mencari makan. Jika menggu-

nakan umpan hidup namun umpan tak 
disambar dalam waktu lama, sentakkan 
joran pancing supaya umpan terlihat 
agresif dan menggoda ikan. Pakailah set 
pancing menggunakan kenur braided 
yang kuat. Sesudah terangkat, ketika 
memegangnya hati-hati dengan siripnya 
yang tajam yang akan menegak sambil 
berontak. Pakai kain atau sarung tangan 
yang tebal untuk memegangnya. Jika 
mata kail tertelan ikan, manfaatkan alat 
pelepas mata kail untuk melepaskannya.

Ikan Gurame hasil tangkapan bisa 
diletakkan di dalam ember dengan 
diberi air dan diberikan penutup dari 
kain sehingga ikan tidak loncat. Ikan 
Gurame dengan nama ilmiah Osporone-
mus gouramy dijuluki sebagai rajanya 
ikan air tawar tidak disebabkan kecan-
tikan tubuhnya, namun karena mempu-
nyai citarasa yang paling lezat diban-
ding ikan air tawar lain. Ikan Gurame 
sendiri mempunyai daging tebal dan 
lembut tanpa banyak duri yang meng-
ganggu. Nah paramania, semoga tips 
dan trik diatas bermanfaat yah, salam 
strike.ljoni

Foto salah satu jenis ikan gurame yang 
dijadikan bibit.
INTERNET
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BEDAH PIRANTI

SHIMANO CATANA FD

JORAN EXORI BALTICMOMOI CAST PE

Reel shimano yang tangguh dengan bearing 2+1 siap temani kalian bertem-
pur di kolam maupun danau.

EXORI BALTIC, joran dengan design simple tetapi tetap dengan kesan 
mewah dan kokoh siap menjadi senjata tempur saat mancing. tersedia 
ukuran 150, 165, 180, 210, dan 240 cm

Model Length Section Material Action Line Class Lure
MXTR 165-180CM 2 CARBON MEDIUM 8-16LBS 4-18GR

Joran spinning keluaran Maguro sudah tidak diragukan lagi. Dengan 
bahan carbon serta ring fuji menjadikan joran ini siap untuk galatama 
ikan mas, bawal dan lele.

JORAN MAGURO EXTREME COMPE XTR
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INFO PRODUK

CORDIAL MOGANA
Joran spinning keluaran Cordial sudah tidak diragukan lagi, menjadikan joran ini siap untuk 
galatama ikan bawal, lele dan patin.

HANDLE KNOB ALU CUSTOM

ABU GARCIA CATFISH COMMANDO

Model Length Material Action Line Class Lure
MORGANA 150-180CM CARBON MEDIUM HEAVY 8-16LBS 4-18GR

http://www.anekarayapancing.com
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ANGLER JOGJAKARTA
YANG WOW..EMENJING
Henry Pradito

“WOW….EMEJING (Amazing-red)”, 
kata-kata yang selalu terucap di 
akhir kalimat yang terlontar dari 

ucapan seorang Henry Pradito – angler 
kawakan asli Jogjakarta yang namanya 
sudah terkenal malang melintang di 

seputaran jagad Jogjakarta dan sekitar-
nya. MM kali ini cukup beruntung bisa 
mewawancarai langsung sosok seorang 
Henry Pradito yang dengan hangatnya 
menyambut kedatangan kontributor MM 
di salah satu kantor perusaahaannya yang 
berlokasi di jalan Patang Puluhan kota 
Jogjakarta.

Henry Pradito merupakan sosok seorang 
angler yang di mata rekan-rekannya 
sangat bersahaja, murah senyum, humoris 
dan tegas. Pria kelahiran Jogjakarta 31 
januari 1975 ini di mata rekan-rekannya 
sesama pemancing merupakan sosok 
yang sangat dermawan dan peduli akan 
kehidupan sosial bermasyarakat. Kepada 
MM, Henry menceritakan bagaimana 
pertama sejarahnya ia mulai jatuh cinta 
pada hobi mancing yang hingga saat ini 
masih rutin dilakukannya meski usianya 
tak lagi muda.

Henry kecil sudah diperkenalkan akan 
hobi mancing pada saat usianya masih 
12 tahun. Adalah sang kakek yang juga 
ternyata memiliki hobi mancing merupa-
kan sosok orang pertama yang mengajak 
Henry kecil mancing di kolam-kolam 
pemancingan di daerah Jogjakarta dan 
sekitarnya. Selain kolam, Henry pun diajak 
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Om henry mendapat kejutan hadiah ulang 
tahunnya.
HENRY

ke beberapa sungai kecil dimana habitat 
ikan masih terjaga kelesatariannya pada 
saat ia masih kecil. “Sejak umur 12 tahun 
Saya sudah diajak mbah (kakek-red) Saya 
mancing di kolam-kolam seputaran kota 
Jogja, om. Dan ikan tombro merupakan 
ikan yang pertama kali sukses Saya naikkan 
ke permukaan” cerita Henry mengenang 
masa kecilnya kepada MM.

Seiring berjalannya waktu beranjak 
ke usia remaja pada tahun 1992, Henry 
semakin mengasah kemampuan dan 
tekhnik memancingnya dengan menjela-
jahi spot mancing di luar kota Jogjakarta. 
Sebut saja spot Waduk Sermo, Wadas Lin-
tang dan beberapa spot mancing pasiran 
di Selatan Pantai DIY pernah ia sambangi 
sebagai pelampiasan hasrat mancingnya. 
Henry menuturkan jika tekhnik mancing 
dasaran pada kala itu merupakan tekhnik 
mancing favoritnya.

Pada tahun 1993 dikala seorang 
Henry mulai berkuliah disalah satu 
perguruan tinggi di Kota Jogjakarta, 
tidak serta merta menyurutkan hasrat 
memancingnya. Justru ia semakin ingin 
menajamkan kemampuan mancingnya 
dengan memberanikan diri mancing on 
boat (jukungan) di spot-spot potensial 

seputaran Gunung Kidul dan sekitarnya. 
Dari sinilah ia mulai merasakan sensasi 
tarikan ikan-ikan monster yang hingga 
saat ini masih rutin dilakukannya bersama 
para sahabat dan rekan-rekannya sesama 
pemancing.

Henry Pradita tataplah seorang manusia 
biaa yang tentu saja mudah jatuh cinta 
pada sosok seorang wanita dan pada 
tahun 1995 ia jatuh cinta pada seorang 
gadis pujaan hatinya yang bernama 
Hening Hadiyanti hingga akhirnya memu-
tuskan untuk menikah dan membina 
rumah tangga bersama di dalam sebuah 
janji ikatan suci. 2 tahun berumah tangga 
(1996-1997) Henry pun sempat vakum dari 
dunia mancing karena fokus akan bisnis 
periklanan (PRADITA) yang hingga saat 
ini masih ia jalankan. 2 tahun vakum dari 
dunia mancing ternyata membuat tangan 
seorang Henry merasa “gatal” karena 
sebelumnya ia terbiasa mancing dan 
merasakan tarikan-tarikan ikan hingga 
akhirnya pada tahun 1997 ia kembali 
berjibaku dengan dunia mancing bersama 
sahabat dan rekan sesama pemancing. 
“Setelah 2 tahun membina rumah tangga 
tangan Saya gatal om, ya itu tadi karena 
sebelumnya biasa pergi mancing. Setelah 
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menikah 2 tahun jarang mancing kok 
rasanya pengen mancing. Ya sudah saya 
mancing lagi. ‘‘wow…emejing’’ tutur 
Henry sambil bercanda dengan kata-kata 
andalannya.

MM sempat bertanya dan penasaran 
akan tekhnik mancing yang dikuasai oleh 
seorang Henry Pradita, dengan santai 
iapun menjawab semua tekhnik mancing 
sudah ia kuasai. sebut saja dasaran, 
trolling, jigging, casting, popping, pasiran, 
karangan bahkan negek merupakan sedere-
tan tekhnik mancing yang sudah ia kuasai 
hingga saat ini. Henry juga menambahkan 
jika semua tekhnik yang ia kuasai dipelaja-
rinya selama bertahun-tahun lamanya dan 
tidak serta merta langsung berhasil. Semua 
tetap melalui proses hingga membuahkan 
hasil seperti yang diharapkan.

Berbicara tentang target ikan favorit, 
Henry mengaku jatuh cinta pada spesies 
ikan Giant Trevally dan Tenggiri. Kecin-
taannya pada 2 spesies  ini lebih kepada 
sensasi tarikannya. Selain itu Henry juga 
bercerita tentang ketidaksengajaanya 
strike ikan paus dengan tekhnik trolling di 
spot pantai Gunung Kidul DIY. “Saya tidak 
sengaja strike ikan paus dengan tekhnik 
troliing, om, namun ikan sukses kami 

release karena itu juga bukan target Saya” 
pungkas Henry Kepada kontributor MM.

Beberapa spot mancing di Indonesia 
menjadi saksi kehaidran seorang Henry 
Pradita. Sebut saja Cilacap, Sadeng, 
Jepara, karimun Jawa, Fak-Fak Papua 
dan banyak lagi lainnya pernah ditandangi 
Henry untuk sekedar melampiaskan hasrat 
memancingnya. Pria yang kini merupakan 
salah seorang pebisnis ternama di Kota 
Jogjakarta ini juga memiliki sebuah base-
camp di Pantai Drini dan Krakal dimana 
ia memiliki beberapa unit perahu jukung 
yang setiap saat bisa digunakan manakala 
ia ingin pergi memancing di seputaran 
selatan Gunung Kidul DIY bersama para 
sahabat dan rekannya.

Dia akhir sesi wawancara dengan kontri-
butor MM, Henry sedikit berpesan kepada 
para mania nusantara agar memancinglah 
yang baik dan carilah teman sebanyak-ba-
nyaknya tanpa memandang suku, agama, 
ras dan latar belakang mereka. “Berteman 
jangan tebang pilih om, semakin banyak 
teman semakin banyak ilmu pula yang bisa 
kita pelajari ”Tutup Henry Pradita, Suami 
dari Hening Hadiyanti, Ayah dari 2 orang 
putra Hendita Putra Nanda dan Ivano Prada 
Putra ini kepada MM. salam strike.ljhoni

Foto saat pergi trip mancing bersama anak 
laki-lakinya.
HENRY
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LIPUTAN KHUSUS

ANTUSIAS DETIK-DETIK
PROKLAMASI TOP 73%
Dunia Pancing Latumenten Jakarta

Bulan Agustus merupakan moment 
yang ditunggu-tunggu seluruh 
rakyat Indonesia, sebab di tang-

gal 17 menjadi peringatan kita dimana 
NKRI berdiri dan dibentuk sebagai suatu 
Negara. Tak salah jika dalam menyambut 
hari kemerdekaan yang ke 73, berbagai 
lomba ataupun promo kemerdekaan mulai 
menghiasi lingkungan ibukota. Nah yang 
ini juga dimanfaatkan oleh toko pancing 
yaitu Dunia Pancing dengan mengadakan 
Top diskon 73 %. 

Toko yang terletak di kawasan Latu-
menten, Jakarta Barat ini memang kerap 
menjadi langganan para mania untuk 
sekedar berbelanja demi memenuhi ke-
lengkapan piranti pancingnya. Bahkan tak 
jarang sebagai wadah para mania untuk 
bertemu membahas kegiatan mancing. 

Berbeda pada hari biasanya, deko-
rasi dan suasana pun dibentuk semeriah 
mungkin demi membuat rasa nyaman para 
konsumen yang datang. Warna merah 
putih terlihat di isi ruangan Dunia Pan-
cing. Bahkan karyawan toko pun menggu-
nakan kaos bercorak merah menyambut 
hari kemerdekaan Indonesia yang ke 73. 
Tak lupa angka-angka bertuliskan diskon 
juga terpampang jelas di berbagai piranti 
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Suasana showroom yang mulai ramai oleh para 
mania mancing.
MM

pancing. Mulai dari 35 % Produk Daiwa, 25 
% Produk Shimano, 25 % Majocraft, 20 % 
Tenryu dan 15 % All item.

Selain memang dibuat dengan suasana 
yang meriah namun sederhana, memang 
di toko pancing ini juga menyediakan 
semua kebutuhan para mania. Tak hanya 
untuk pecinta spot saltwater, namun juga 
spot freshwater bahkan pecinta kolam 
empang. Salah satunya umpan essen 
ataupun timah pemberat untuk surfishing 

dengan berbagai ukuran. 
Salah satu pecinta mancing UL yang 

redaksi temui mengungkapkan “Saat ini 
Saya sedang senang mancing UL, sep-
ertinya juga mulai banyak piranti yang 
di pasaran. Jadi Saya sempatkan untuk 
membeli joran dan reel untuk mancing 
UL dan disini rasanya cukup lengkap” 
ujar Andika kepada redaksi. 

Dimulai sejak 10.00 pagi, terpantau para 
mania mulai berdatangan dan mengisi data 
pengunjung yang nantinya diundi dan bisa 
mendapatkan hadiah. Masuk ke pukul 12.00 
siang, pengundian pun mulai dibacakan dan 
dengan antusias para mania memandang 
kearah karyawan toko. Satu persatu nama 
yang beruntung akan mendapatkan hadiah 
joran. Terlihat wajah bahagia dan tertawa 
lepas menghiasi para penggiat mancing. 

Undian berhadiah ini dilakukan sebanyak 
2 kali, dimulai pukul 12 dan 3 sore. Jadi 
bagi para mania yang belum beruntung bisa 
mendapatkan di sesi kedua. “Saat ini cukup 
ramai yang datang dan bahkan Saya pun 
harus turun tangan untuk membantu, tapi 
intinya mereka cukup antusias, semoga sore 
nanti semakin banyak yang datang” ujar 
Mas Adi selaku Kepala Bagian Showroom.
lbima



|edisi #278 44



|edisi #278 45



|edisi #278 46

EVENT

MANCING ASYIK DI
ULTAH JMI YANG KE--1
Depok

Satu tahun sudah Komunitas Jur-
nalis Mancing Indonesia atau yang 
biasa disingkat JMI berdiri. Nah tepat 

kemarin baru saja menyelenggarakan 
HUT yang pertama di kolam pemancingan 
Adhiraja, Deluna, Beji, Kota Depok. 

Kegiatan yang bertajuk Fun Fishing 
antar Media dan Korporasi ini juga betu-
juan untuk mengakrabkan serta menjalin 
silaturahmi dengan baik. Sekaligus menjadi 
sarana hiburan setelah selama sepekan 
sibuk bekerja. Hal ini senada yang diun-
gkapkan oleh Kapolresta Depok Kombes 
Didik Sugiarto yang juga hadir dan menjadi 
juara pertama mancing ikan patin. 

Kegiatan mancing seperti ini sangat baik 
terlebih para jurnalis yang sehari-harinya 
memberikan informasi kepada masyarakat. 
Nah di weekend ini baik untuk diman-
faatkan sebagai kegiatan mancing. Sukses 
terus dan JMI mancing asik” ujar nya 
kepada redaksi. 

Tidak sendiri, namun kehadiran Kapolsek 
Beji Kompol Yenny Anggreni Sihombing 
juga menambah keseruan terlebih satu-
satunya peserta perempuan  yang menjadi 
juara kedua terbanyak dalam memancing 
ikan patin. 

Keseruan kali ini juga Nampak di wilayah 
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pemancingan galatama (ikan mas) yang 
diikuti sekitar puluhan jurnalis dari bebe-
rapa media, baik cetak, tv maupun radio. 
Uniknya panitia JMI juga memberikan uang 
tunai 50 ribu bagi peserta yang dengan 
cepat strike ikan mas. Bahkan disaat terik 
matahari yang mulai menyengat, tamba-
han hadiah dooprize diabagikan berupa 
piranti pancing dan hadiah dari berbagai 

sponsor.
Tepat pukul 14.00 siang, event Fun 

Fishing antar Media dan Korporasi ahkir-
nya berahkir. Nama-nama pemenang pun 
berhasil didapatkan, baik ikan terberat 
dan total ikan terbanyak. Pujian dan 
apresiasi juga diberikan oleh Penasehat 
JMI, Pratama Persadha yang mengatakan, 
saat ini kegiatan JMI sudah sampai ke level 
nasional. Maka, sudah sepantasnya kegia-
tan yang dilaksanakan tidak hanya sekadar 
menyalurkan aspirasi anggota.

“Tetapi juga turut berpartisipasi dalam 
pembangunan, kegiatan-kegiatan yang 
turut mensupport program pemerintah 
yang dilakukan JMI selama ini harus diper-
tahankan,” kata pria yang juga Chairman 
Cissrec ini.lbima

Para pemenang lomba mendapatkan hadiah 
uang tunai.
BIMA

Daftar Juara

Para Pemenang Ikan Induk (Ikan Mas)
1. Juara 1 Ikan Induk/Berat 2.45/ Media Bina Suara 2
2. Juara 2 Ikan Induk/Berat 2.40/Ujang MNC 
3. Juara 3 Ikan Induk/ Berat  2.25/ Sokamandi Poskota 
Para Pemenang Ikan Total 
1. Juara 1 Ikan Induk/Berat 13.40/ Didi S + Djoenar 
Poskota 
2. Juara 2 Ikan Induk/Berat 12.00/Lamhot Detik.com
3. Juara 3 Ikan Induk/ Berat  10.65/ Sony + Pay MNC
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KOLOM MEDIA PANCING

MENENTUKAN JENIS
LEADER SAAT MANCING

Leader merupakan salah satu bagian pen-
ting didalam memancing. Leader berfungsi 
sebagai peredam hentakan, pengarah pe 
saat melakukan casting, penahan abrasi 
(gesekan) dan beberapa fungsi lain. Leader 
yang banyak beredar dipasaran adalah jenis 
Fluro carbon dan jenis Nylon yang masing 
masing memiliki kelebihan dan kekurangan 
(baca perbedaan leader fluro nylon dan 
fluro carbon).

cukup tinggi (40%), kurang tahan gesekan, 
lebih ringan dibanding fluoro dan menyerap 
air. Lebih mudah diikat dengan tingkat 
penurunan kekuatan lebih rendah dibanding 
fluro setelah disimpul. Leader nylon lebih 
cocok digunakan untuk mancing top water 
yang tidak terlalu membutuhkan main line 
panjang, seperti teknik popping maupun 
casting.

Ketika kita memancing dengan teknik 
popping dengan setting-an drag cukup 
tinggi, saat terjadi hentakan dan beban 
berlebih dari ikan, leader jenis nylon akan 
mampu meredam cukup baik dibanding 
jenis fluro carbon, karena rata rata saat 
terjadi hook up, posisi line yang keluar dari 
spool reel tidak terlalu panjang karena 
jarak lemparan dan settingan drag yang 
cukup tinggi, Sehingga ikan tidak mudah 
untuk menarik line keluar dari spool reel. 
Untuk penggunaan leader berukuran besar 
masih cukup aman karena jika tergesek 
karang tajam jenis leader fluro yang lebih 
tahan gesekan pun bisa putus.

Leader fluro carbon.
Jenis leader fluoro memiliki kelebihan 

lebih samar didalam air, lebih cepat teng-
gelam dibanding Nylon lebih tahan gesekan 
dan tidak menyerap air, tetapi lebih sulit 
diikat terutama untuk leader berukuran 
besar dan lebih kecil tingkat elongasinya 
(25%) sehingga mudah putus ketika mene-
rima hentakan.

Jenis leader fluoro sangat cocok digu-
nakan untuk teknik mancing jigging atau 
bottom fishing (dasaran) karena karak-
ternya yang samar sehingga umpan akan 
terlihat lebih natural. Jenis leader fluoro 
yang memiliki daya elongasi merupakan 
jenis leader yang mulai dikembangkan oleh 
produsen alat pancing salah satunya leader 
seaguar leader jenis fluro carbon yang 
terkenal kuat dan memiliki daya elongasi ( 
kerenggangan) cukup baik (30%), sehingga 
fungsi utama leader sebagai peredam 
hentakan akan lebih optimal.

Sekilas dilihat elongasi 25% dan 30% hanya 
ada perbedaan 5%. Sebenarnya dari 25% 
menjadi 30% artinya terjadi peningkatan 
perpanjangan sebesar 20% dari kekuatan 
leader dan saat terjadi sambaran ikan, 
perbedaaan ini sangat besar artinya dalam 
peredaman hentakan.lmediapancing.com

Lalu bagaimana menentukan jenis leader 
yang sebaiknya kita gunakan saat meman-
cing ? Banyak dari sobat mancing yang 
masih bingung kapan harus menggunakan 
leader jenis nylon atau fluro carbon?
Leader Nylon.

Memiliki daya elongasi (renggangan) 

http://www.mediapancing.com
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DE BRITTO FISHING CLUB
SATU ALMAMATER SMA

Salam para mania nusantara, Indone-
sia merupakan negara maritim yang 
cukup banyak terdapat spot man-

cingnya. Berbicara tentang sportfishing 
yang semakin hari semakin ramai peng-

gemarnya ternyata mampu melahirkan 
banyak komunitas mancing yang solid 
dan mempunyai visi dan misi yang patut 
diacungi jempol didalam keanggotaannya.

MM kali ini melalui kontributornya 

Johny Pamungkas cukup beruntung 
bisa menghadiri undangan salah satu 
komunitas mancing unik di kota pelajar 
Jogjakarta yang keseluruhan anggotanya 
merupakan alumni almamater sebuah 
Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta yang 
cukup favorit di kota tersebut yaitu SMA 
Kolese De Britto Jogjakarta.

Sekilas tentang SMA De Britto Jog-
jakarta merupakan Sekolah Menengah 
Atas yang keseluruhan siswanya adalah 
kaum pria. SMA ini termasuk salah satu 
SMA favorit d Kota Jogjakarta dan sudah 
terkenal akan prestasi di bidang akademis 
dan intelektualnya. SMA yang terletak di 
Jalan Laksda Adisucipto 161 Catur Tunggal 
Depok Sleman DIY ini juga banyak melu-
luskan siswa-siswa yang kemudian banyak 
menempati posisi penting dan tinggi baik 
di institusi pemerintahan maupun swasta. 
Hal unik lainnya yang bisa para mania 
ketahui tentang SMA Kolese De Britto ini 
adalah kebijakan pihak sekolah untuk 
membebaskan para siswanya berseragam 
bebas bahkan boleh mengenakan sarung 
dan sandal jepit pada saat kegiatan bela-
jar mengajar, bahkan rambut gondrong 
pun tidak dipermasalahkan pihak sekolah.

Alumni almamater SMA De Britto Jog-
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jakarta mendapat 2 acungan jempol dari 
tim redaksi MM kali ini karena soldaritas 
dan silaturahmi juga komunikasi yang 
tidak pernah putus meskipun mereka 
sudah lulus dari SMA. Adalah Soeharto ” 
Tombol”, Aryanto ”Ary” Purnomo, Gatot 
dan Rudy Wibawa, Dan Budi Utomo – 5 
alumnus yang kebetulan sejak masa SMA 
nya dulu sudah menekuni hobi mancing 
dan  kemudian sepakat untuk membentuk 
sebuah komunitas mancing yang kesemua 
anggotanya merupakan alumnus SMA 
Kolese De Britto dari semua angkatan 
(lintas generasi).

Dari hasil pertemuan singkat antara 
5 sahabat di akhir tahun 2016 kemarin, 
maka merekapun sepakat untuk memben-
tuk sebuah komunitas yang mewadahi 
para penghobi mancing khususnya para 
alumnus SMA Kolese De Britto Jogjakarta. 
Hal ini pun mendapat sambutan positif 
dari beberapa alumnus SMA Kolese De 
Britto yang tersebar luas di banyak kota 
di Indonesia hingga saat ini tercatat 59 
angler alumnus SMA Kolese De Britto aktif 
mengikuti berbagai kegiatan memancing 
yang rutin mereka adakan .

Soeharto ”Tombol” (De Britto 91) seba-
gai salah satu penggagas dan pendiri De 

Britto Fishing Club Jogjakarta bercerita 
tentang sejarah awal bagaimana ia dan ke 
4 sahabatnya berjuang bersama mendi-
rikan komunitas mancing ini. “Awalnya 
kami ini sering mancing dan boncos 
om Johny, makanya untuk menularkan 
keboncosan kami maka Saya dan teman-
teman berusaha menularkan keboncosan 
kami kepada para alumni yang memang 
hobi mancing” canda om Tombol kepada 
kontributor MM. Aryanto ”Ary” Purnomo 
(De Britto 91) pun menimpali candaan Om 
Tombol dengan menambahkan jika awal 
mereka membentuk komunitas mancing 
De Britto Fishing Club adalah adanya 
persamaan hobi yaitu mancing sehingga 
wadah komunitas ini diharapkan bisa 
saling mendekatkan seluruh anggotanya 
yang kini sudah terpisah jauh di beberapa 
kota di nusantara bahkan luar negeri agar 
tali silaturahmi tidak serta merta putus 
terkendala jarak.

Budi Utomo (De Britto angkatan 1993) 
juga angkat bicara mengenai De Britto 
Fishing Club Jogjakarta. Menurut Budi 
Utomo, nilai positif dari pembentukan De 
Britto Fishing Club terletak pada kekom-
pakan para anggotanya. “Saya ambil 
contoh om Johny, apabila kami secara 

Foto beberapa anggota tim berfoto setelah 
selesai trip
JONI
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tiba-tiba main ke luar kota dan ingin 
memancing, kami tidak perlu repot dan 
buta spot karena dibantu oleh anggota 
De Britto Fishing Club yang berdomisili 
di kota tersebut dan tentu saja kitapun 
akhirnya pergi mancing bareng” ujar Budi 
Utomo kepada kontributor MM.

Tidak adanya struktur organisasi di 
komunitas mancing De Britto ini juga 
merupakan hal yang unik karena sejauh 
ini, para anggotanya merasa tidak perlu 
adanya pemimpin dan seksi-seksi lainnya. 
“Kami terbiasa melakukan segala sesuatu 
hal secara spontan om, yah terkadang 
untuk trip jauh kami juga memerlukan 
persiapan yang matang. Tapi untuk saat 
ini kami cukup nyaman dengan komunitas 
kami yang tanpa adanya sosok ketua dan 
lain-lainnya karena di De Britto semua 
anggota memiliki hak dan kewajiban yang 
sama. Kami juga tidak memungut uang 
untuk kas karena memang kami terbiasa 
ngumpul secara informal(spontan)”. Tutur 
Om Tombol dan om Ary kepada kontribu-
tor MM.

De Britto Fishing Club yang pada masa 
sekolahnya dulu mempunyai slogan” 
MEN FOR OTHERS” ini tercatat rutin 
mengadakan kegiatan mancing bareng. 

Diantaranya trip mancing bareng ke SMR 
Lampung yang diadakan pada bulan april 
2018 kemarin, selain itu para anggotanya 
juga sering mengadakan kegiatan man-
cing bareng yang informal di beberapa 
kolam pemancingan seperti West lake 
Jogjakarta. Kegiatan “ngumpul bareng” 
para anggota secara informal juga rutin 
mereka lakukan khususnya bagi anggota 
yang berdomisili di Jogjakarta, kumpulan 
rutin secara informal kerap dilakukan 
di kediaman Budi Utomo yang dalam 
setiap kumpulan selalu membahas agenda 
mancing juga saling bertukar informasi 
seputar dunia mancing termasuk spot 
dan juga tekhnik mancing. Kedepannya 
bahkan De Britto Fishing Club chapter 
Jakarta akan mengikuti lomba Mancing 
Kolam Di Pemancingan Godong Ijo, Depok 
yang akan dilaksanakan pada 29 Juli 2018. 
Selain itu agenda mancing bareng De 
Britto Fishing Club kedepannya juga akan 
dilaksanakan di Pantai Prigi pada Septem-
ber 2018 mendatang.

Di sesi akhir wawancara, Soeharto 
”Tombol”, Aryanto ”Ary” Purnomo dan 
Budi Utomo menambahkan jika satu hal 
yang mendasari kenapa hubungan alum-
nus lintas generasi sangat kuat dan akrab 

tertuang di dalam lirik Mars De Britto itu 
sendiri yang berbunyi seperti ini :

“Ayolah Putera SMA De Britto
Kuatkanlah hubunganmu
Selalu tetap bersatu
Dengan semua kawanmu
Meskipun terpencar hidupmu
Dikelak kemudian waktu
Ingat selalu di dalam hatimu
Ialah De Britto contohmu”

Mengutip lirik Mars De Britto di atas 
tidak heran jika komunitas mancing De 
Britto Fishing Club termasuk salah satu 
komunitas mancing dengan anggota yang 
solid dan kompak. Salut buat De Britto 
Fishing Club Jogjakarta, salam strike.lmm
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MM kali ini akan membahas cara 
mancing ikan gabus dengan teknis 
Dudul. Mungkin para mania baru 

pertama kali mendengarnya apa itu Dudul. 
Dudul adalah teknik mancing yang sudah 
sangat kuno sekali. Teknik Dudul ini hanya 
di ajarkan oleh orang tua jaman dulu 
khususnya di Pulau Jawa.

Teknik mancing Dudul sebenarnya sangat 
sederhana sekali, yakni para mania hanya 
perlu mempersiapkan piranti joran tegek 
yang jaman dulu para leluhur kita bisa 
menggunakan batang bambu yang di serut 
menjadi joran. Kemudian para mania ting-
gal memasang senar dan juga jangan lupa 
umpan kodok yang paling penting. Umpan 
kodok ini bisa dalam keadaan hidup atau 
pun mati namun alangkah lebih baiknya jika 
masih hidup agar pada saat kodok tersebut 
bergerak semakin menggoda ikan Gabus 
besar.

Untuk mempraktekan cara mancing ikan 
gabus teknis Dudul ini para mania harus 
memilih spot mancing yang ideal seperti 
daerah persawahan dan juga rawa – rawa 
yang banyak terdapat eceng gondok, 

TEHNIK MANCING DUDUL
teratai, matalele, kangkung, dan tanaman 
air lainnya. Mengapa cara mancing ikan 
gabus ini di sebut teknis Dudul, karena 
caranya dengan men-Dudul atau mence-
lupkan umpan kodok dengan cara di angkat 
kemudian di celupkan lagi seperti itu secara 
terus menerus.

Hal ini di maksudkan agar kodok seperti 
sedang lari ketakutan dan percikan air ini 
akan memanggil ikan gabus untuk mende-
kat dan tentu menyambarnya. Jika sudah di 
sambar maka para mania akan merasakan 
sensasi tarikan kuat ikan Gabus liar, salam 
strike.linternet
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RAGAM

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

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

l Bule: 0857 1153 9299/ 0856 9344 0788

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

l Ocim : 0878 8131 4960

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

l Pak To:  0852 5765 9860

l Km Berdikari: Johan 0812 726 5522 

l Belanting Fishing : 0821 4449 3081

l Teddy Nugroho : 0821 9902 7744

TANJUNG PASIR INFO FAMILY FISHING

PLTU ANCOL

MUARA BARU

BINUANGEUN

PANARUKAN SITU BONDO 

BANDAR LAMPUNG

NUSA TENGGARA BARAT - LOMBOK

PAPUA - BIAK

BELANJA ONLINE
PRODUK MANCING

Info Klub Mancing

Info Kolam PemancinganPemandu Mancing

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

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

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

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

56975501.

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

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

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

(sebelah Bidan Hittoh A) Tangerang.

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

hidup baru blok III no.82 Pademangan Barat, Jakarta 

Utara telp 0821 1133 3332.

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

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

7819.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Info Lomba Mancing
1. Senses Cup Bali UL Tournament 
 Waktu : 16 September 2018 
 Lokasi : Bali 
 Biaya pendaftaran : Rp 500.000,-/angler
2. Umpan Djempol Dolan Maring Tegal
 Waktu : Selasa, 11 September 2018
 Lokasi : Pemancingan Iplik, Tegal
 Tiket : Rp 150.000,-/1 Joran/ 70 Lapak
3. Lomba Mancing Belanak Bersama Trah Pradita 

Jogjakarta
 Hari & Tanggal : Minggu 16 September 2018
 Lokasi  : Pandansimo, DIY
 Jam  : 07.00 – 12.00 WIB
 Tiket  : Rp 9.800 ( Sembilan ribu 

Delapan Ratus Rupiah) / Angler
4. Grandprix Pelampungan
 Hari & Tanggal : Sabtu,  22 September 2018
 Lokasi  : Pemancingan Bahri, Jakarta 
 Tiket  : Rp 500.000,- 

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

Hub: 0812 889 44 555 / 
Pin Bbm 54ACD3C9

http://www.pancingbersama.com
http://www.okepancing.co.id
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KOMUNITAS MANCING YANG
LEMBUT DAN ROMANTIS
Trah Pradita 

Salam para mania nusantara. Hobi 
mancing terbukti merupakan sebuah 
hobi yang positif dimana saat ini 

berpengaruh pada perkembangan komu-
nitas mancing yang mulai ramai terben-
tuk dari Sabang sampai Merauke. Sebuah 
komunitas yang solid tentunya tidak 
lepas dari peran para anggota komunitas 
itu sendiri. Intensitas pertemuan untuk 
membahas masa depan sebuah komunitas 
juga berpengaruh dimana setiap perte-
muan tentunya akan saling mengakrab-
kan tali persaudaraan antar anggota.

MM kali ini akan mengupas tuntas 
sebuah komunitas mancing yang bisa 
dibilang cukup unik dengan tampilan 
jersey dan filosofi tim mereka. Adalah 
TRAH PRADITA, sebuah perkumpulan 
pemancing dimana para anggotanya 
menolak untuk menyebut perkumpulan 
mereka sebagai sebuah komunitas man-
cing karena di perkumpulan mancing ini 
tidak ada AD/RT yang disusun juga tidak 
terdapat susunan kepengurusan layaknya 
komunitas mancing lainnya yang pernah 
kita jumpai.

MM pun cukup beruntung kali ini 
karena berhasil mewawancarai Henry 
Pradito – sosok dibalik lahirnya TRAH 



|edisi #278 58

WARTA CLUB

PRADITA yang juga sebagai pembina dan 
penanggung jawab TRAH PRADITA. TRAH 
PRADITA menurut Henry merupakan se-
buah perkumpulan para pemancing asal 
kota Jogjakarta dan sekitarnya. Henry 
Pradito sendiri merupakan founder atau 
orang yang pertama kali membentuk 
TRAH PRADITA pada tanggal 31 Januari 
2015 silam. Nama TRAH PRADITA mem-
punyai arti, dimana TRAH merupakan 
persaudaraan dimana arti lebih luasnya 
bisa diartikan sebagai persaudaraan baik 
itu tua, muda, laki maupun perempuan 
semua satu saudara. Sementara PRADITA 
merupakan nama yang diambil Henry dari 
nama perusahaan advertisingnya yaitu 
PRADITA.

Keunikan yang menonjol dari TRAH 
PRADITA terlihat langsung dari jersey 
yang digunakan para anggotanya. Jersey 
yang memiliki dominan gambar Hello Kity 
dengan warna Pink ini merupakan ciri 
khas utama para anggota TRAH PRADITA. 
Hal ini pun membuat MM penasaran 
bertanya kepada Henry tentang sejarah 
penggunaan gambar Hello Kitty Tersebut.

Henry Pradito pun menjelasakan seja-
rah pemilihan gambar Hello Kitty sebagai 
filosofi TRAH PRADITA. Semenjak dahulu 

Henry Pradito memimpikan ingin memi-
liki seorang anak perempuan. Namun hal 
ini sangat bertentangan dengan kemauan 
sang istri yang menginginkan anak laki-
laki. Hal inilah yang membuatnya jatuh 
cinta pada sosok Hello Kitty dan lantas 
dipasang pada setiap jersey anggota 
TRAH PRADITA. Selain itu Henry juga 
menjelaskan tentang sifat para anggota-
nya yang berhubungan dengan karakter 
Hello Kitty itu sendiri. “Pemancing itu 
biasanya kan kesannya keras, garang dan 
urakan om Johny. Nah dengan gambar 
Hello Kitty ini kami TRAH PRADITA ingin 
merubah stigma tersebut, kami layaknya 

Foto dua orang anggota yang berhasil dapatkan 
ikan ukuran besar.
HENRY
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Hello Kitty merupakan sosok yang 
lembut, romantic juga penyanyang” jelas 
Henry kepada kontributor MM.

Selain gambar Hello Kitty keunikan 
lainnya terdapat pada logo bendera, 
selain Bendera Negara Republik Indone-
sia, juga terdapat banyak logo bendera 
dari berbagai negara lain. Sebut saja 
bendera Arab Saudi, Korea Selatan , 
Jepang dan masih banyak lagi lainnya. 
Hal ini dijelaskan Henry secara detail 
jika bendera Indonesia merupakan 
symbol sekaligus identitas warga negara 
TRAH PRADITA. Sementara itu bendera 
negara lainnya sebagai symbol perbedaan 
dalam satu tujuan yaitu mancing. 

Para mania masih penasaran dengan 
keunikan TRAH PRADITA lainnya?. Keu-
nikan lainnya dari TRAH PRADITA adalah 
tidak semua pemancing bisa bergabung 
dengan TRAH PRADITA. Proses rekrutmen 
TRAH PRADITA terbilang unik karena 
semua proses kualifikasi ditentukan oleh 
sang empunya TRAH PRADITA yaitu Henry 
Pradito sendiri. “ Tidak semua orang 
bisa join TRAH PRADITA OM, Saya harus 
menguji mereka dulu. Ujiannya apa, ya 
itu terserah Saya. Bisa saja Saya suruh 
makan bakmi 3 porsi sekaligus dan itu 

harus habis, kalau tidak habis ya ulang 
lagi sampai dia saya nyatakan lulus. 
Pernah juga saya test dengan makan mie 
ayam dicampur es teler dan harus habis, 
jika tidak habis ya ulang lagi. Meski 
terdengar aneh, hal ini bukan tanpa 
sebab om. Ini bertujuan agar mental 
mereka semakin kuat dimana nantinya 
akan membawa nama baik TRAH PRADITA 
itu sendiri manakala mereka sudah resmi 
menjadi anggota terlebih dengan mema-
kai jersey sebagai identitas mereka” 
Terang Henry.

Bericara tentang perkumpulan, TRAH 
PRADITA juga ternyata mempunyai visi 
dan misi dalam tubuh internal mereka. 
Visinya adalah menjalin persatuan dan 
memperkuat tali silaturahmi dan persau-
daraan sesama anggota TRAH PRADITA. 
Sementara misinya sendiri adalah meng-
guyubkan semua anggota yang satu hobi 
yaitu mancing dalam satu koridor yang 
baik dan tertata.

Anggota TRAH PRADITA sendiri ter-
diri dari berbagai kalangan dan latar 
belakang, ada yang berprofesi sebagi 
pegawai bank, driver online bahkan 
direktur sebuah perusahaan. “Prinsip 
kami Mangayu Bagyo yang artinya kami 

Ketua Trah Pradita saat menerima kejutan saat 
ulang tahun
HENRY
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tidak memandang derajat seseorang, 
semua sama” ujar Henry.

TRAH PRADITA hingga saat ini memiliki 
67 anggota aktif yang terdiri dari peman-
cing dengan berbagai penguasaan tekhnik 
seperti tekhnik mancing karangan, pasi-
ran, jigging, casting, popping dan banyak 
lainnya. Henry Pradito sendiri memfasi-
litasi para anggota dengan menyediakan 
piranti pancing yang bisa digunakan 
setiap anggotanya untuk mancing mau-
pun pada saat berlomba. Tercatat sudah 
banyak perlombaan baik skala daerah 
maupun nasional yang pernah diikuti 
oleh TRAH PRADITA, sebut saja Jember 
Kapolres CUP, Widi International Fishing 
Tournament, Lomba Mancing spot-
mancing.com Pacitan, Lomba Mancing 
Pasiraner Bantul dan masih banyak lain-
nya merupakan turnamen yang pernah 
dihadiri oleh duta TRAH PRADITA.

Selain kegiatan mancing, TRAH PRA-
DITA juga aktif dalam berbagi kegiatan 
sosial seperti pengadaan pelampung 
di beberapa spot mancing karangan sepu-
taran Gunungkidul, sponsorship berbagai 
macam acara dan juga memperhatikan 
keadaan anggotanya manakala ada yang 
sakit maupun mendapat musibah. 

Diakhir wawancara, Henry Pradito 
menambahkan jika syarat dasar ber-
gabung dengan TRAH PRADITA sangat 
mudah yaitu orangnya baik, bisa mancing 
bareng, mempunyai prinsip kebersamaan 
dan saling tolong menolong sesama. 
“Namun semua tetap saya yang menen-
tukan orang tersbut pantas atau tidak 
menjadi anggota TRAH PRADITA, om 
Johny. Wooowww, emejing (amazing- 
red)” tutup Henry sambil tertawa lepas.
ljhoni

Panen ikan setelah trip bersama anggota Trah 
Pradita.
HENRY
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