
AYooo Peliharan Ikan di Kolam Terpal 
 
 

Membaca tulisan “Pelihara Ikan” membuat teringat pada masa2 kecilku dahulu. 
Dengan bermodalkan serokan aku dengan gembiranya mengumpulkan ikan2 guppy di 
selokan dekat rumah untuk kemudian aku pelihara ;-) hehehe walaupun pada akhirnya 
mereka selalu saja tewas entah itu karena kemasukan sabun atau karena airnya kotor 
karena karat. Maklum piaranya di kaleng bekas biscuit ;-) 
 

Kini, mengapa tidak kita wujudkan kembali kenangan2 indah itu !? Ada banyak 
loh jenis2 ikan yang dapat dipelihara dari ikan hias hingga ikan konsumsi … tapi 
kayaknya ikan konsumsi bisa dijadikan pilihan bagus dech karena jika sudah besar2 
nanti ikannya dapat dimakan ataupun dijual. Oh iya bisa juga loh pelihara ikan konsumsi 
seperti lele, gurame, mujair, bawal, dll untuk persiapan hari raya atau akhir tahun …. 
Wahhhh !!!! seru tuh bisa ngadakan acara bakar2 bareng keluarga, kerabat dan kawan2 
sambil sedikit berbangga kalo ikannya hasil pelihara sendiri ;-) 
 

Persiapan apa saja sih yang diperlukan untuk pelihara ikan konsumsi ? 
Yang pertama sih pastinya kolam … nah untuk kolam gak perlu pusing karena sekarang 
kan ada kolam terpal yang praktis, murah  dan gampang pasangnya. Kamu bisa beli 
kolam terpal ini di www.SelviQuarium.com , bisa kirim ke seluruh Indonesia loh jadi gak 
usah khawatir. Untuk ukuran jika hanya untuk pelihara iseng2 aja kamu bisa pakai 
pilihan ukuran 2x1x0.47m atau jika ingin sedikit lebih serius bisa pakai yang ukuran 
2x3x0.47m. Oh iya kolam terpal ini blum termasuk rangka yah. Jadi kamu harus buat 
sendiri rangkanya. Gampang kok buatnya. Ada contoh gambar rangkanya di 
www.SelviQuarium.com/Kolamterpal.pdf. Bahan untuk rangka bisa pakai bambu/kayu. 
Lalu berikutnya adalah jenis ikannya .... nah untuk jenis ikan kamu bisa sesuaikan 
dengan ketersediaan bibit ikan yang dijual di sentra2 ikan dekat tempat tinggal kamu. 
Lalu berikutnya adalah aerator/pompa udara .... nah untuk yang satu ini tidak selalu 
diperlukan tapi lebih bagus kok jika tersedia, untuk mendapatkannya kamu bisa 
membelinya di toko2 yang menjual ikan hias. Sebagai contoh jika kolam terpalnya pakai 
ukuran 2x1x0.47m pakai saja aerator 1 titik, untuk ukuran kolam 2x3x0.47m pakai saja 
aerator 2 titik. Kalo kesulitan sekalian aja pesan di www.SelviQuarium.com 
 
Jika kolam sudah terpasang dan ikan sudah dimasukan selanjutnya kasih makan dech 
ikannya tiap hari. dan jangan lupa buang 1/4 air kolam tiap 2 minggu atau jika sibuk 
cukup tiap 1 bulan agar air kolam tidak terlalu keruh dan ikan bisa cepat besar 
 
Bagian yang paling menyenangkan selain memberi makan ikan adalah saat 
menguras/memanen ikan ... wahhh seru banget dech .... sulit untuk diceritakan ;-) 
 
Selamat memelihara ikan yah ;-) 
 
 
Oh iya, dibawah ini adalah foto kolam terpalku dan beserta isinya ... ada gurame, lele, 
betok , gabus malas dan ada manvis juga loh :-p hehehehehe lengkap yah ..... 
 
 

http://www.selviquarium.com/
http://www.selviquarium.com/Kolamterpal.pdf
http://www.selviquarium.com/


 
Ini kolam terpalku 

 

 
Ini isi kolam terpalku. itu yang berwarna kuning adalah 
ikan gurame padang. terbesar ukurannya 6jari orang dewasa 
selain untuk hias nyam nyam nyam kayaknya enak tuh untuk 
disantap 

 

 
lagi mau nangkap ,,,  

 



 
happp ... dapet ... yahhh tapi yang kecil dapetnya 

 

 
ada lele belang tuh di dalam wadah, kawanku bilang lele belang 
dagingnya lebih padat daripada lele dumbo karena termasuk 
lele lokal/sawah dan rasanya lebih gurih... tapi katanya loh ...  

 

 
nah itu yang berwarna kehijauan ikan betok dapat 
dari parit di kebun kangkung 


