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Mau Hasil Panen Ikan Melimpah?
Budidaya Ikan dengan Kolam Terpal
Solusinya!

oﬃcialterpalindo@gmail.com
www.terpalindo.net

Perum. Griya Bungah Asri Blok F 17
Gresik Ja m

0857-3001-8282

Budidaya Ikan itu Mudah!
Kenapa Mudah? Ini Alasannya
Budidaya ikan merupakan salah satu topik
bahasan paling hangat yang tak pernah ada
habisnya. Maklum saja, hampir sebagian
besar orang akan merasa tertarik dengan
keuntungan yang ditawarkan. Namun, hanya
sedikit yang berani untuk memulai budidaya
ikan.

Ingat! Semua pekerjaan memiliki kesulitan
dan risikonya masing-masing. Begitu juga
dengan bisnis budidaya ikan. Meskipun
tampak sulit, faktanya budidaya ikan sangat
mudah dijalankan. Bagi pemula, Anda hanya
perlu mengikuti langkah-langkah sederhana
untuk memulainya.

Mengapa demikian? Jawabannya sederhana.
Takut untuk mencoba. Bahkan, tak sedikit
yang terang-terangan mengaku takut gagal
dan merugi.

Asalkan Anda memiliki niat untuk maju dan
mau mencoba, segala hambatan akan mudah
dilalui. Bahkan, terasa layaknya sebuah
tantangan yang perlu untuk Anda taklukkan.

Sebenarnya, fenomena tersebut adalah hal
yang wajar. Tidak hanya terjadi dalam bisnis
budidaya ikan, melainkan juga bisnis jenis
lainnya. Merasa takut ketika hendak mencoba
sesuatu yang baru memang beralasan.
Namun, tanpa mencoba, bagaimana Anda
akan mengetahui hasil akhirnya?
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Jika Anda masih ragu untuk memulai bisnis budidaya ikan, maka Anda wajib untuk
memperhatikan sejumlah alasan mengapa budidaya ikan itu mudah. Adapun alasan Anda harus
memulai bisnis budidaya ikan, antara lain sebagai berikut.

Tidak Diperlukan
Keahlian Khusus

Memulainya
Mudah

Dapat Dilakukan
Di Mana Saja, Kapan Saja

Berbeda dengan jenis usaha
lainnya, bisnis budidaya ikan
tidak memerlukan keahlian
tertentu. Singkatnya, siapa
pun yang memiliki kemauan
dan keinginan untuk maju
dapat mencobanya.

Berbeda dengan jenis usaha
lainnya, bisnis budidaya ikan
tidak memerlukan keahlian
tertentu. Singkatnya, siapa
pun yang memiliki kemauan
dan keinginan untuk maju
dapat mencobanya.

Berbeda dengan jenis usaha
lainnya, bisnis budidaya ikan
tidak memerlukan keahlian
tertentu. Singkatnya, siapa
pun yang memiliki kemauan
dan keinginan untuk maju
dapat mencobanya.

Budidaya Ikan itu Menguntungkan
dan Menggiurkan!
Hanya dengan melihat sejumlah alasan
tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa
budidaya ikan itu sangat mudah. Namun,
perlu Anda ketahui bahwa budidaya ikan
pun sangat menguntungkan dan
menggiurkan.
Mengapa demikian? Berikut alasannya.
· Modal Minim
Hanya dengan modal sekitar lima jutaan
saja, Anda sudah dapat memulai bisnis
budidaya ikan menggunakan kolam terpal.
Jika dalam bisnis lain uang tersebut tak
ada artinya, maka lain cerita dalam bisnis
budidaya ikan. Dengan modal minim, Anda
akan mendapatkan keuntungan melimpah
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Semakin lama Anda menjalankan bisnis
ini, semakin besar pula potensi
keuntungan yang dapat Anda raih.
Pasalnya, semakin lama Anda menjalani
peran sebagai pengusaha budidaya ikan,
Anda akan semakin paham mengenai
keunggulan dan kelemahan bisnis ini.
Dengan begitu, Anda mampu
memaksimalkan potensi dan menekan
risiko kerugian yang mungkin terjadi.
Hasilnya? Bisnis Anda berjalan lancar,
keuntungan pun semakin melimpah ruah.

·

·

Peluang Besar
Dibandingkan dengan bisnis lain, bisnis budidaya ikan memiliki peluang yang sangat besar.
Mengingat hampir sebagian besar orang Indonesia sangat menyukai ikan, utamanya ikan
tawar.
Semakin besar permintaan pasar terhadap ikan, semakin besar pula keuntungan yang dapat
Anda raih. Hal ini belum ditambah fakta bahwa bisnis budidaya ikan tidak terikat waktu atau
musim.
Pangsa Pasar Luas
Lantaran ikan begitu disukai oleh masyarakat, hal ini memberikan dampak yang luar biasa
bagi pengusaha budidaya ikan, yakni semakin luasnya pangsa pasar. Dengan kata lain,
penikmat ikan tidak hanya kalangan tertentu saja, melainkan hampir semua kalangan.
Baik dewasa, lansia, maupun anak-anak sangat menyukai ikan. Singkatnya, mereka inilah
target konsumen Anda nantinya. Tak hanya itu saja, untuk meningkatkan omzet, Anda dapat
melakukan kerja sama dengan pemilik restoran, kafe, pedagang kaki lima, super market
hingga hotel.
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Budidaya Ikan Cepat Panen Hanya dengan Kolam Terpal Bulat
Pertama. Anda harus menyiapkan modal. Tidak hanya uang, tetapi juga lahan. Tak perlu khawatir
Adapun keuntungan menggunakan kolam terpal, antara lain sebagai berikut:
· Dapat Dibuat Di Lahan Sempit
Salah satu keunggulan kolam terpal adalah hemat
lahan. Bisa dibilang keunggulan inilah yang
membuat banyak orang tertarik memulai bisnis
budidaya ikan.
· Dapat Menampung Lebih Banyak Ikan
Kolam terpal bulat tidak memiliki sudut mati
layaknya kolam terpal kotak. Hal ini menyebabkan
daya tampung kolam terpal bulat lebih banyak.
Untuk ukuran kolam terpal bulat dengan diameter
satu meter sanggup menampung hingga seribu
ekor ikan.
· Menekan Tingkat Kematian Ikan
Kolam terpal bulat sangat efektif mencegah
terjadinya stres pada ikan. Dengan tidak adanya
sudut mati, ikan lebih bebas bergerak. Selain itu,
hal ini pun mencegah terjadinya kanibalisme yang
kerap dikeluhkan oleh pembudidaya ikan
menggunakan kolam tanah atau semen.
Dengan menggunakan kolam terpal bulat, ikan
lebih sehat, minim terkena risiko penyakit akibat
hama atau kuman penyebab kematian.
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· Kualitas Ikan Lebih Baik
Kualitas ikan yang hidup di dalam kolam terpal bulat lebih lezat. Dagingnya tebal, tidak
berbau tanah atau lumpur, dan lebih gurih. Badan ikan pun lebih bersih dengan ukuran yang
seragam dan minim cacat.
· Kolam Mudah Dibersihkan
Lantaran terdapat sangat lubang pembuangan air air, kolam terpal lebih mudah dibersihkan.
Ketika kondisi air sudah keruh atau sangat kotor, Anda dapat membersihkan kolam terpal
tanpa perlu memindahkan ikan. Sangat praktis, bukan?
· Panen Ikan Lebih Mudah
Dibandingkan kolam tanah, panen pada kolam terpal jauh lebih mudah. Selain itu, Anda
dapat melakukan panen secara bertahap tanpa mengurangi kualitas ikan.
· Pengelolaan Lebih Praktis
Jika rata-rata kolam tanah membutuhkan waktu selama dua hingga tujuh hari untuk
pengeringan, maka kolam terpal hanya membutuhkan waktu selama dua hingga tiga hari
saja. Proses yang lebih cepat ini akan menghemat waktu dan memudahkan Anda memulai
budidaya ikan.
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Ikan Apa Saja yang Bisa
Dibudidayakan di Kolam Terpal Bulat?
Serupa dengan kolam pada umumnya, kolam
terpal bulat dapat digunakan untuk
menampung berbagai jenis ikan. Adapun jenis
ikan yang sangat bagus dibudidayakan pada
kolam terpal bulat, antara lain sebagai berikut.

· Lele
Lele merupakan salah satu jenis ikan yang paling banyak disukai oleh masyarakat
Indonesia. Ikan lele mudah untuk dibudidayakan. Dibandingkan menggunakan kolam
biasa, hasil panen ikan lele pada kolam terpal jauh lebih unggul. Dagingnya lebih tebal,
bersih tanpa bau, dan lebih gurih ketika disantap.
· Nila
Selain lele, nila pun tergolong jenis ikan yang disukai masyarakat. Ikan nila dapat diolah
menjadi aneka jenis makanan yang menggoda selera. Pada kolam terpal bulat, ikan nila
tumbuh lebih optimal sehingga ukurannya lebih besar dibandingkan dengan ikan nila pada
kolam tanah atau semen.
Selain itu, rasa daging ikan nila pun lebih enak. Dagingnya lebih banyak dan tebal. Bentuk
badannya bagus dan bersih. Meskipun tampak sepele, hal ini dapat meningkatkan harga jual
ikan nila di pasaran.
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· Gurami
Jenis ikan lain yang dapat dibudidayakan menggunakan kolam terpal bulat adalah gurami.
Ikan jenis ini paling sering dijumpai dalam acara besar, seperti pernikahan, rapat, ataupun
acara lainnya.
Ikan gurami lebih sering dijadikan sebagai menu andalan rumah makan, restoran, ataupun
kafe. Pasalnya, daging ikan gurami sangat lezat dan dapat diolah menjadi makanan yang
kaya akan cita rasa dengan harga mahal.
· Patin
Ikan patin yang merupakan ikan favorit sebagian besar keluarga Indonesia sangat cocok
dibudidayakan di kolam terpal bulat. Dengan cara ini, daging ikan patin akan terbebas dari
rasa tanah yang khas akibat pembudidayaan di kolam tanah atau semen.
Tak hanya itu saja, ukuran ikan patin pun jauh lebih besar, mulus, dan tampak lebih sehat.
Alhasil, harga jual ikan patin meningkat. Keuntungan yang akan Anda dapatkan pun lebih
maksimal.

· Gabus
Kendati cukup jarang dipilih, nyatanya ikan gabus
dapat dibudidayakan di dalam kolam terpal bulat.
Serupa dengan jenis ikan lainnya, hasil budidaya ikan
gabus pun jauh lebih baik dan meningkat.
Tidak hanya dari segi ukuran, melainkan juga cita
rasa. Selain itu, Anda pun dapat membudidayakan
benih ikan gabus. Anda dapat menjual benih ikan
gabus di pasaran atau menawarkannya kepada
pembudidaya ikan lainnya.
· Mas
Satu lagi jenis ikan yang dapat Anda pilih, yakni ikan
mas. Ikan mas sangat cocok dibudidayakan
menggunakan kolam terpal bulat. Dengan metode ini,
kualitas daging ikan mas akan meningkat. Rasanya
lebih enak, lezat, dagingnya lebih banyak, tebal, dan
tanpa bau atau rasa tanah.
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Ini Alasan Kenapa Anda Harus Pakai Kolam Terpal Bulat untuk Budidaya Ikan
Barangkali Anda penasaran, mengapa kolam terpal bulat lebih direkomendasikan untuk budidaya
ikan? Dibandingkan dengan kolam terpal kotak, kolam terpal bulat menawarkan keuntungan yang
lebih banyak, di antaranya:
·

Penyebaran oksigen di kolam terpal bulat lebih
merata.

·

Ikan akan terus berputar, tidak menyandar atau
berdiam diri di pojokan.

·

Pertumbuhan ikan lebih cepat dan sehat.

·

Nafsu makan ikan lebih baik dan lahap.

·

Pada kolam terpal bulat, amoniak akan
berpusat di tegah kolam.

·

Kotoran pada kolam terpal bulat lebih mudah
dibuang.

·

Pemasangan kolam terpal bulat lebih mudah.

·

Perawatan ikan pada kolam terpal mudah
sehingga hasilnya lebih maksimal.

·

Perawatan kolam terpal sederhana dan
biayanya pun murah.

Dengan sejumlah keunggulan tersebut, tak heran jika
sebagian besar orang lebih memilih kolam terpal bulat
untuk hasil budidaya ikan yang lebih menguntungkan.
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Rekomendasi Tempat/Penjual
Kolam Terpal Bulat Berkualitas dan Paling Terpercaya
Bagi Anda yang tertarik menggunakan kolam
terpal bulat, sebaiknya gunakan kolam terpal
yang telah jadi. Alih-alih membuatnya sendiri,
kolam terpal yang dijual di pasaran lebih
praktis.
Kendati demikian, Anda harus berhati-hati
dalam menentukan produsen kolam terpal.
Pasalnya, tidak semua penyedia jasa kolam
terpal berkualitas. Tak sedikit konsumen yang
tertipu harga murah dan mendapatkan kolam
terpal dengan kualitas rendah.
Untuk menghindari hal tersebut, pastikan
untuk membeli kolam terpal di
Kolamterpal.net. Kolamterpal.net merupakan
produsen kolam terpal terbaik dan terpercaya
yang telah melayani ribuan konsumen di
Indonesia.
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Kenapa harus Kolamterpal.net? Apa keunggulan produk kolam terpal di Kolamterpal.net? Untuk
memuaskan rasa penasaran Anda, simak jawaban dari pertanyaan tersebut berikut ini.
· Jaminan Kualitas
Kolam terpal bulat dibuat menggunakan bahan berkualitas SNI. Daya ketahanannya
sangat kuat dan dapat digunakan hingga lima tahun.
· Jaminan Sampai
Kolamterpal.net memberikan jaminan barang sampai ke tangan Anda dengan selamat, di
mana pun lokasi Anda.
· Dapat Bantuan dan Konsultasi
Jika Anda mengalami kendala, Kolamterpal.net selalu siap membantu. Konsultasikan
masalah Anda, kapan pun.
· Respon Cepat
Tak perlu khawatir pertanyaan Anda diabaikan karena tim Kolamterpal.net selalu siap
sedia. Dengan respon cepat, Anda akan mudah mendapatkan solusi.
· Gratis Video Panduan Pemasangan Kolam
Kolamterpal.net memberikan gratis video panduan pemasangan kolam yang mudah
dimengerti. Bahkan, Anda yang baru pertama kali hendak melakukan pemasangan pun
tak akan kesulitan. Namun, jika Anda mengalami kendala, jangan segan untuk
menghubungi customer servis Kolamterpal.net.
· Gratis 3 Ebook Premium Budidaya Ikan
Demi memanjakan konsumen, Kolamterpal.net tidak segan memberikan tiga ebook
premium mengenai budidaya ikan secara gratis. Dengan ebook tersebut, Anda akan lebih
mudah memahami seluk beluk bisnis budidaya ikan.
· Gratis Voucher Ekslusif
Sebagai ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada Kolamterpal.net,
Anda akan mendapatkan gratis voucher ekslusif setiap pembelian kolam terpal bulat.

0857-3001-8282

Ini Kata-kata dari Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Kolam Terpal Bulat
Sebagai Media Pembudidaya
Bagi Anda yang tertarik menggunakan kolam terpal bulat, tetapi masih terganjal rasa ragu, simak
sejumlah testimoni konsumen Kolamterpal.net berikut ini.

Bambang

Hermanto

Sholeh

“A l h a m d u l i l l a h . H a s i l
budidaya ikan lele saya
menggunakan kolam terpal
bulat meningkat hingga 30%
pak. Ukuran ikan lele juga
sama. Hasilnya lebih banyak,
jarang cacat pak. Terima
kasih atas panduan dan
bimbingannya pak.”

“Halo pak. Saya mau kabarin
hasil panen ikan nila pertama
saya menggunakan kolam
terpal. Sesuai ekspektasi,
malahan lebih pak. Bisa
dibilang ikan nila yang cacat
sangat minim. Semua bagus.
Ukurannya besar, dagingnya
t e b a l . S a y a b i s a
meningkatkan harga jual
t a n p a a d a p ro t e s s a m a
sekali. Pembeli pun puas.
Jangan ragu pakai kolam
terpal bulat! Dijamin jos
gandos!

“Pak, kolam terpal sudah
sampai tangan. Barusan
saya cek dan sesuai
kualitasnya. Barang bagus.
Bahannya tebal dan oke
punya. Proses pemasangan
juga mudah padahal saya
baru pertama kali ini
mencoba. Pokoknya,
mantap. The best lah
Kolamterpal.net. Thank you.”
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Eko

Zaini

Ainul

“Wah, saya kecewa pak!
Kecewa nggak beli banyak
sekalian! Kualitasnya bagus
banget. Dibandingkan toko
sebelah, terpal di
Kolamterpal.net lebih tebal.
Bahannya benar-benar
premium sesuai deksripsi.
Jangan ragu beli di sini! TOP.”

“Jujur saya senang dengan
pelayanan Kolamterpal.net
yang fast respon. Ini
memudahkan saya buat
mengecek lokasi barang. Pas
saya kesulitan memasang
kolam terpal, CS aktif sekali
menjawab semua
pertanyaan. Pokoknya,
Kolamterpal.net terbaik!
Murah, ramah, dan amanah!”

“Awalnya saya pikir
Kolamterpal.net sama aja
kayak penjual lainnya yang
sulit dihubungi. Ternyata,
saya salah! Costumer
servisnya cepat tanggap.
Pintar semua. Saya ajukan
pertanyaan apa pun dijawab.
Oke banget pokoknya. Nggak
perlu ragu deh belanja kolam
terpal di sini, pelayanan
terhadap konsumennya
JUARA. Harganya pun
PALING MURAH. Sempurna!”
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Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Jika iya, maka tak perlu ragu untuk
membeli kolam terpal bulat di Kolamterpal.net. Yuk, pesan kolam terpal
bulat sekarang! Untuk mendapatkan lebih banyak bonus, klik
https://terpalindo.net/kolam-terpal. Sudah siap jadi jutawan?

Foto-foto Pengiriman 60 unit kolam terpal fulset ke INDIA

