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KATA PENGANTAR
Budidaya Ikan lele di kolam terpal bulat memang tengah menjadi tren yang sulit untuk
dilewatkan begitu saja. Pasalnya, budidaya ikan lele menawarkan omzet yang luar biasa
menggiurkan. Asyiknya lagi, Anda hanya membutuhkan waktu singkat untuk memanen lele.
Kenda banyak metode budidaya ikan lele yang dapat Anda pilih, faktanya metode ternak lele
bioﬂok menawarkan keuntungan yang tak dimiliki metode lain. Tak heran jika kini metode
bioﬂok menjadi pilihan utama para pembudidaya lele.
Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya bagi Anda untuk memahami apa itu metode
bioﬂok dalam budidaya ikan lele.
Bioﬂok berasal dari kata “bios” yang berar hidup, Kata ini berasal dari kata biologi dan “ﬂock”
yang ar nya gumpalan. Dengan kata lain, bioﬂok ar nya gumpalan yang tersusun dari
beragam jenis kumpulan mikroorganisme, seper bakteri, mikroalga, ragi, dan protozoa.
Sementara metode bioﬂok adalah metode yang memanfaatkan kumpulan mikroorganisme
sebagai pakan ikan alami dan untuk menjaga kualitas air yang merupakan sumber kehidupan
ikan lele.
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Kelebihan Ternak Lele Menggunakan Metode Bioﬂok?
Cara Budidaya Vaname di Kolam Terpal Bulat
Sistem bioﬂok dirancang untuk budidaya ikan di lingkungan dengan lahan terbatas dan sulit
air. Selain memudahkan pembudidaya, ada berbagai keunggulan lain yang ditawarkan metode
bioﬂok, di antaranya sebagai berikut:
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Daya kerja bakteri lebih efek f dibandingkan dengan daya kerja bakteri biasa.
Ketahanan sistem bakteri lebih stabil sehingga hasilnya pun lebih op mal.
Dibandingkan metode lain, perlawanan terhadap bakteri patogen jauh lebih baik.
Pergan an air sangat minim, dak perlu sering dilakukan.
Ikan jauh lebih sehat dan dak berbau.
Pakan ikan lebih hemat.
Tebar benih menjadi lebih nggi.
Produk vitas dan hasil panen meningkat
Tidak membutuhkan banyak lahan.
pH air lebih stabil.
Limbah yang lebih sedikit sehingga ramah lingkungan.
Tingkat kema an ikan lele sangat rendah.
Waktu panen ikan lebih singkat dan hasilnya pun melimpah.m.

Agar Anda lebih yakin, simak pula perbandingan hasil budidaya menggunakan metode
bioﬂok dan nonbioﬂok berikut ini.

NON BIOFLOK
Memerlukan lahan luas.
Hasil standar, terkadang dibawah
target.
Daging ikan pis dan berbau tanah
atau lumpur.
Ukuran ikan lele dak merata.
Waktu panen lebih lama.
Perawatan kolam sulit dan air cepat
keruh.
Membutuhkan modal besar.
Pakan ikan lele boros.
Tidak ramah lingkungan ikan rentan
terkena penyakit/hama.
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BIOFLOK
Tebar benih memjadi lebih nggi.
Produk vitas dan hasil panen
meningkat.
Tidak membutuhkan banyak lahan
pH air lebih stabil.
Limbah lebih sedikit sehingga
ramah lingkungan.
Tingkat kema an ikan lele sangat
rendah.
Waktu panen lebih singka dengan
hasil melimpah.

Proses Pembuatan Kolam Terpal Bulat
Proses Pembuatan Kolam Terpal Bulat
Tak banyak yang tahu bawah kolam terpal terbagi dalam dua jenis, yakni kolam terpal bulat
dan kolam terpal kotak. Masing-masing jenis menawarkan kelebihan yang berbeda. Namun, di
antara keduanya, kolam terpal bulat lebih banyak dipilih lantaran lebih mudah dan prak s.

Kolam terpal bulat dapat digunakan untuk tebar padat ikan yang nggi. Proses
pengadukannya pun lebih cepat merata dibandingkan kolam terpal kotak. Dibandingkan
kolam lumpur dan kolam terpal kotak, risiko kanibalisme dan kema an ikan lele jauh lebih
rendah.
Ikan yang hidup di kolam terpal bulat jauh lebih sehat karena air dak cepat keruh. Hal ini
dikarenakan adanya central drain. Selain itu, jika ada pakan yang mengapung lantaran dak
dimakan ikan lele, kotoran ini akan mengumpul sehingga lebih mudah dibersihkan.
Kolam terpal bulat terbagi ke dalam dua jenis, yakni kolam terpal bulat di bawah permukaan
tanah dan kolam terpal bulat di bawah permukaan tanah. Dari keduanya, budidaya ikan lele di
kolam terpal bulat di atas permukaan tanah yang paling banyak digunakan.
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Gb. Panen Ikan lele dari kolam terpal bulat

Gb. Kolam Terpal Bulat di teras rumah

Gb. Kolam Terpal Kotak bawah permukaan tanah

Mengapa? Karena proses pembuatan kolam terpal bulat di atas permukaan tanah lebih
mudah. Kolam terpal bulat ini dapat dibuat tanpa membuat lubang atau menggali tanah yang
bertujuan untuk memberikan volume

Proses Pembuatan Kolam Terpal Bulat
Kenda demikian, Anda membutuhkan kerangka yang berfungsi sebagai penampung air.
Umumnya, kerangka dapat dibuat dengan menggunakan besi, pipa, bata, atau bambu.
Kolam Terpal Bulat Bambu
Alat:
· Pasak bambu.
· Terpal.
· Pipa.
· Ring logam.
Cara Pembuatan:
· Buat pasak bambu yang berfungsi untuk melingkari
petakan kolam ikan.
· Belah bambu dan pasang pasak secara melintang
untuk menguatkan pasang di bagian sudut.
· Pasang ring pada bagian tepi terpal dan kaitkan
kemudian pasang terpal melingkari kolam terpal.
· Potong pipa sesuai ukuran. Pipa ini berfungsi sebagai
saluran air.
· Isi kolam terpal dengan air dan biarkan selama
beberapa jam untuk menghilangkau bau terpal.
Setelahnya, gan air da nisi dengan air bersih.

Kolam Terpal Bulat Besi
Alat:
· Terpal.
· Besi weirmesh 7mm.
· Pipa PVC.
· Las listrik.
· Kabel Ties.
· Gergaji
Cara Pembuatan:
· Potong besi wire mesh diameter 7 mm menjadi dua bagian sama panjang.
· Ambil potongan besi wire mesh kemudian gabungkan kembali dengan potongan lain
menggunakan alat las listrik. Dengan cara ini ukuran besi akan bertambah dua kali lipat.
· Gunakan alat las listrik untuk menyatukan ujung besi besi wire mesh hingga
membentuk bulatan. Bulatan ini akan digunakan sebagai rangka kolam terpal.
· Buat lubang pembuangan air menggunakan pipa PVC dan pasang di bagian tengah
kolam.
· Pasangkan terpal mengelilingi rangka besi bagian dalam menggunakan kabel es.
Pas kan terpal terpasang sempurna dan rapi.
· Setelah sempurna, isi kolam dengan air dan hindarkan dari sinar matahari langsung
ataupun air hujan.
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Proses Pembuatan Kolam Terpal Bulat

Jika Anda merasa kesulitan membuat kolam terpal sendiri, Anda dapat membeli kolam terpal
yang sudah jadi dan siap pasang. Cara ini lebih prak s dan dak menyulitkan Anda.

Umumnya, standar kolam lele berukuran kecil 2 m x 3 m x1 m, sedangkan ukuran besar 4 m x 5
m x 1 m. Semakin besar kolam terpal bulat yang Anda miliki, semakin banyak ikan lele yang
dapat Anda tampung.
Selain itu, ukuran tersebut pun telah disesuikan dengan lahan tanah terbatas, kesehatan ikan,
ruang gerak ikan, dan proses perawatan. Meskipun kolam terpal bulat sangat cocok untuk
tebar padat, akan lebih baik jika Anda menyebarkan benih dalam jumlah minimal.
Misalnya, Anda membuat kolam ikan yang mampu menampung 3.000 ekor ikan. Sebaiknya,
tebar ikan sekitar 2.000 hingga 2.500 benih saja.
Mengapa? Hal ini untuk mengop malkan proses pertumbuhan ikan dalam kolam terpal.
Selain itu memberikan ruang gerak yang lebih luas dapat membuat ikan lele lebih leluasa
bergerak, lincah, dan ak f.
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Tata Cara Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Bulat
Tata Cara Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Bulat
Bagi Anda yang tertarik untuk mencoba budidaya ikan lele di kolam terpal, pas kan untuk
mengiku tata cara berikut ini.

Menyiapkan Kolam Terpal
Buat kolam terpal sesuai arahan di atas. Namun, jika Anda enggan membuatnya sendiri,
tersedia kolam terpal siap pakai dengan berbagai jenis ukuran sesuai kebutuhan Anda.
Menyiapkan Air
Air sangat pen ng bagi kelangsungan hidup ikan lele. Jika pH air dalam kolam terpal bulat
dak stabil, maka ikan lele lebih rentan terkena stress. Dampaknya, ikan lele menjadi
malas makan. Lambat laun nafsu makan lele menurun dan hilang sama sekali.
Jika dibiarkan, maka ikan lele akan mengalami kema an. Oleh karena itu, Anda wajib
menjaga kestabilan pH air dan mempersiapkan air yang tepat untuk digunakan dalam
proses pembudidayaan ikan lele di kolam terpal.
Pas kan pula kualitas air yang Anda gunakan bagus. Hindari menggunakan air PDAM
karena dak baik bagi kesehatan ikan lele. Pasalnya, air PDAM mengandung kaporit yang
berbahaya bagi pertumbuhan mikroorganisme dan menggangu tumbuh kembang ikan
lele.
Tak banyak yang tahu bahwa lele dapat hidup dengan air yang minim. Bahkan, dengan
ke nggian kolam air 40 cm saja, ikan lele dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Meskipun demikian, umumnya ke nggian air di dalam kolam satu meter, mencapai 70 cm
hingga 80 cm.
Untuk memaksimalkan dan mengop malkan pertumbuhan ikan lele, alangkah baiknya
jika Anda membiarkan air yang telah ditaburi probio k selama satu minggu. Hal ini
bertujuan agar mikoorganisme tumbuh sempurna. Selain itu, kualitas air pun menjadi
lebih sehat dan bersih, aman di nggali ikan.
3

Cara untuk mencampurkan probio k sangat mudah, yakni 5 ml/m dan campurkan pakan
3
bakteri dengan air 250 ml/m . Tambahan dolomit sesuai takaran agar hasil lebih
maksimal.
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Tata Cara Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Bulat
Tebar Benih
Sembari menunggu kolam terpal bulat siap digunakan untuk budidaya ikan lele,
sebaiknya gunakan waktu Anda untuk mencari bibit lele yang berkualitas. Meskipun
harga bibit lele unggulan sangat mahal. Namun, hasilnya akan sebanding.
Ingat, semakin nggi kualitas bibit lele yang Anda gunakan, semakin melimpah hasil
panen. Tak hanya itu saja, bibit lele berkualitas akan menghasilkan ikan lele yang
berkualitas juga. Ikan lele berkualiras rata-rata dijual dengan harga yang nggi.
Secara otoma s, peluang Anda untuk meraih keuntungan yang besar pun semakin
terbuka lebar. Agar Anda dak keliru dalam memilih bibit lele, perha kan sejumlah ciri
bibit lele berkualitas berikut ini.
·

Ak f
Pilih bibit lele yang memiliki gerakan lincah. Ke ka hendak ditangkap, Anda akan
merasa kesulitan karena bibit lele tersebut cepat tanggap, gesit, dan lincah. Hindari
memilih bibit lele yang hanya berdiam diri di tempat. Hal itu menandakan bahwa bibit
lele tersebut pasif dan lambat.
Ada satu cara termudah untuk memas kan apakah bibit lele tersebut berkualitas
unggul atau justru sebaliknya. Caranya sederhana, Anda hanya perlu menyiapkan
wadah, dapat berupa mangkuk atau gayung.
Ambil bibit ikan lele dan masukkan dalam wadah. Miringkan wadah berisi ikan lele
dan lihat hasilnya. Jika bibit ikan lele mencoba melawan arus, maka pilih bibit lele
tersebut karena kualitasnya baik. Sementara bibit lele yang mengiku arus tak perlu
Anda pilih karena berkualitas rendah.
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Tata Cara Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Bulat
·

Fisik Sempurna
Kenda tampak sepele, faktanya kesempurnaan ﬁsik lele sangat pen ng. Pasalnya,
dak semua bibit lele yang gesit dan ak f memiliki ﬁsik sempurna. Oleh karena itu,
sangat pen ng untuk memas kan bahwa bibit lele yang dipilih memiliki tubuh yang
mulus, dak ada bercak, luka, lecet, atau cacat pada bagian tubuhnya.
Morfologi bibit lele pun harus sempurna, yakni seimbang dari kepala hingga ekor.
Bibit ikan lele yang memiliki ﬁsik sempurna memang lebih mahal, tetapi daya jual di
pasaran pun sangat nggi. Terutama jika Anda menjualnya untuk restoran, hotel, atau
supermarket besar.
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·

Ukuran Seragam
Pas kan untuk memilih bibit lele
berukuran sama untuk menghindari
terjadinya senioritas. Ikan lele yang
berukuran kecil lantaran
pertumbuhannya terhambat dapat
dimangsa oleh ikan lele berkuran besar.
Jika dibiarkan, maka lambat laun bibit
lele lainnya akan habis dimangsa.

·

Warna Sama
Selain tubuh bebas dari cacat ﬁsik, Anda harus memperha kan warna lele. Warna
bibit lele yang baik pas seragam, paduan antara cokelat tua dengan hitam atau agak
sedikit kemerahan. Warna ikan lele pun mengkilap dan cerah.
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Tata Cara Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Bulat
·

Sehat
Sebelum membeli bibit lele, selalu tanyakan pada penjual mengenai riwaya indukan
lele. Hal ini sangat pen ng untuk mengetahui kesehatan dan kualitas bibit lele. Piih
bibit lele yang beraal dari indukan sehat dan berkualitas.
Jangan pernah memilih bibit lele yang kurang baik, misalnya indukan pernah
mengalamai sakit parah. Pasalnya, hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan lele
kurang op mal. Selain itu, hasil panen pun dak akan maksimal.
Lagipula, jika Anda nekat memilih bibit lele dari indukan berkualitas rendah, maka
dak menutup kemungkinan bahwa di tengah masa petumbuhan, bibit lele akan
mengalami sakit yang sama seper induknya. Jangan terkejut jika Anda mengalami
kerugian besar nan nya.

·
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Berasal dari Budidaya
Jika Anda ingin budidaya ikan lele di kolam terpal bulat berhasil, maka pilih bibit ikan
lele yang berasal dari hasil budidaya ikan lele. Mengapa? Karena bibit lele yang
dihasilkan lebih berkualitas karena induk lele dipelihara secara op mal.
Pengawasannya pun intensif. Tak heran jika bibit ikan lele yang dihasilkan pun
berkualitas unggulan atau premium.
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Tata Cara Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Bulat
·

Memiliki Ser ﬁkat CPIB
Mau budidaya ikan lele di kolam terpal bulat sukses besar? Jangan takut
mengeluarkan banyak uang! Maksudnya adalah jangan ragu untuk membeli bibit ikan
berkulitas nggi, yakni bibit ikan yang mengantongi ser ﬁkat CPIB.
Apa itu CPIB? CPIB adalah Cara Pembenihan Ikan yang Baik. Seluruh bibit ikan lele
yang mengantongi ser ﬁkat tersebut, tak perlu lagi diragukan kualitasnya. Hasilnya
pun sebanding dengan harga yang Anda keluarkan. Bahkan, keuntungan yang Anda
dapatkan bisa dua kali lipat lebih banyak.
Adapun sejumlah ikan lele yang banyak dipilih dan dibudidayakan, antara lain sebagai
berikut:

·

Lele Dumbo
Ikan lele dumbo mirip dengan lele lokal, tetapi dengan tubuh yang lebih besar.

Gb. Lele Dumbo

Lele Lokal
Lele lokal merupakan ikan lele asli Indonesia yang memiliki rasa daging yang lezat,
gurih, dan hanya memiliki sedikit lemak. Umumnya, ikan lele lokal lebih banyak
digunakan sebagai bahan baku aneka masakan rumahan maupun dijual di pasaran
karena harganya murah dan mudah ditemukan.

Gb. Lele Lokal

·

Ikan yang merupakan hasil kawin silang antara ikan lele indukan Clarias Fuscus
dari Taiwan dengan ikan lele penajntan dari Kenya, Clarias Mossambicus ini
memiliki penampakan yang hampir menyerupai lele lokal, hanya saja tubuhnya
lebih besar.
Sayangnya, daging lele dumbo dak segurih lele lokal. Namun, ikan lele dumbo
sangat kaya akan kandungan vitamin C yang bagus untuk tubuh, terutama kulit.
Lele dumbo pun berkhasiat meningkatkan nafsu makan dan efek f menurunkan
kadar asam lambung yang nggi.
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Tata Cara Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Bulat
·

Lele Sangkuriang
Lele yang tergolong jenis ikan ungulan ini selalu diburu oleh pembudidaya.
Maklum saja, ikan yang merupakan hasil kawin silang antara lele dumbo indukan
F2 dengan lele dumbo pejantan F6. Hasil kawin silang tersebut kemudian
dikawinkan lagi denfan lele dumbo indukan F2.
Daging ikan Sangkuriang jauh lebih padat dari jenis lele lainnya. Kandungan
lemaknya sangat rendah, tetapi memiliki rasa gurih yang khas dan dak berbau
lumpur. Lele Sangkuriang pun mengandung omega 3 dalam jumlah besar yang
sangat baik bagi tumuh kembang otak anak.
Keunggulan lele Sangkuriang lainnya, yakni memiliki sistem imunitas yang baik,
dak mudah sakit atau terserang hama, kemampuan bertelurnya sangat bagus dan
menghasilkan telur dalam jumlah besar.

·

Gb. Lele Phyton

Gb. Lele Sangkuriang

Masa panennya pun lebih cepat, hanya membutuhkan waktu selama dua puluh
hingga dua puluh lima hari saja.Tak heran jika bibit lele sangkuriang banyak
digunakan dalam budidaya ikan lele di kolam terpal bulat.

Lele Phyton
Lele Phyton merupakan hasil perkawinan antara lele be na asal Thailand dengan
lele dumbo jantan. Lele ini dikenal sebagai lele yang mudah beradaptasi, memiliki
kekebalan tubuh yang sangat bagus, pertumbuhan pun lebih cepat dengan ngkat
hidup yang nggi dibandingkan rata-rata ikan lele lainnya.
Tak sedikit pengusaha budidaya ikan lele di kolam terpal bulat yang memilih lele
jenis ini. Selain dak mudah terkena penyakit, rasa daging ikan lele Phyton sangat
lezat, gurih, dak memiliki banyak lemak, dan tekstur dagingnya lembut.

12

www.terpalindo.net

Tata Cara Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Bulat
·

Lele Masamo
Diadingkan dengan jeni ikan lele lainnya, ikan
lele Masmo sangat unik lantaran memiliki
bentuk kepala yang lonjong dan meruncing.
Sementara tubuhnya panjang berawarna
hitam dengan sedikit bin n-bin k kecil di
tubuh, dan tonjolan kecil di bagian tengkuk
kepala yang menjadi ciri khasnya. Ikan lele ini
cukup jarang ditemukan lantaran kalah
populer dengan jenis ikan lele lainnya.

Gb. Lele Masamo

Penebaran Bibit
Setelah membiarkan kolam terpal ulat selama tujuh hari dan memilik bibit ikan lele unggulan,
langkah selanjutnya adalah melakukan tebar benih. Sebar benih ikan lele yang Anda miliki ke
dalam kolam terpal bulat.
Pas kan ke nggian air sesuai, minimal 40 cm dengan ke nggian op mal 70 hingga 80 cm dan
jaga pH keasaman air kolam dalam kondisi netral, antara 7 hingga 8. Untuk menyebarkan
benih, sebaiknya dilakukan saat waktu terbaik, yakni pagi hari antara pukul 08.00 – 09.00 dan
sore hari antara pukul 15.30 – 16.30.
Perawatan dan Pemberian Pakan
Merawat ikan lele dengan metode biﬂok sangat simpel, Anda hanya perlu melakukan
perawatan secara berkala se ap sepuluh hari sekali. Beri probio k sesuai dosis,
tambahkan sedikit dolomit dan ragi tempe agar perkembangan ikan lele semakin cepat
dan op mal.
Pas kan untuk menggunakan pakan berkualitas dengan interval pemberian sekitar 2
sampai 5 jam sekali selama 4 kali sehari.
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Tata Cara Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal Bulat
Panen
Setelah menunggu selama enam puluh hingga sembilan puluh hari (tergantung jenis bibit
ikan lele), ikan lele pun siap untuk dipanen. Kurangi air di dalam kolam hingga
setengahnya. Tangkap lele menggunakan tangkapan khusus yang aman dan dak
melukai tubuh lele.

Pemasaran
Pasarkan lele yang Anda panen secara langsung maupun menjalin kerja sama dengan
berbagai pihak yang membutuhkan, seper pedagang ikan ecer, pemilik rumah makan,
supermarket, pemilik hotel, ataupun pedagang pecel lele.

Demikian informasi lengkap budidaya ikan lele di kolam terpal bulat yang dapat Anda jadikan
sebagai referensi. Pas kan untuk mempersiapkan segalaya agar hasil panen ika lele maksimal.
Sudah siap menjadi pebisnis sukses? Yuk, mulai budidaya ikan lele sekarang!
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Harga Kolam Terpal Bulat Siap Pakai

Diameter 1 Meter

Diameter 2 Meter

1 JT

Diameter 3 Meter

2 JT

1,5 JT

Diameter 4 Meter

Diameter 5 Meter

3 JT

2,5 JT

SPESIFIKASI
- Ketahanan Hinga 5-6 Tahun

- Pelapis kerangka Zinch Chromate

- Bahan Terpaulin Orchid Ketebalan 0,5 mm

- Koneksi rangka plat L + baut & mur

- Rangka besi wiremesh 6ml (SNI)

- Pelindung rangka besi atas (selang air 7.65m)

- Terpal air semi karet super tebal, nggi 1,2 M

- Terpal talang luar

- Pipa “Maspion D” level air nggi 1 M

- 1 buah saringan air pembuangan

- Pipa “Maspion D” sambungan 2 m

- 1 pak kabel es

- Pipa “Maspion C” sambungan water ﬂow 1 m
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Tentang Terpalindo.Net

TENTANG KAMI
Terpalindo.net di bawah naungan CV. INDONESIA RATA adalah produsen perterpalan
Indonesia yang menyediakan terpal dalam berbagai merk, bentuk, jenis dan ukuran. Produk
unggulan kami adalah kolam terpal bulat fullset siap pakai.

TEMUKAN KAMI
Hubungi Kami
085730018282 / 081259311689
oﬃcialterpalindo@gmail. com
www.terpalindo.net

Alamat Kantor
Perum Griya Bungah Asri Blok F
No 17 Bungah Gresik - 61152

PRODUK & JASA LAIN DARI CV. INDONESIA RATA

www.cappucinocincau.org

www.nuguy.biz

www.tawtawtahu.com

www.bubbledrinks.biz

www.mabokduren.com

www.capcinchaplin.com

www.almesindo.com www.safe ndo.com www.bibitazolla.com

www.pa ayamangothai.com

www.cokla n.net

www.juragangerobak.com www.idecontainer.com

Indonesia Rata is an Indonesian Digital Marke ng Company located in Gresik, East Java.
Established in 2014, now we are ready to expand our business to the interna onal market.
www.indonesiarata.com
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www.guyspol.com

