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Abstrak
GROWPAL merupakan platform investasi digital yang terfokus dibidang
pendanaan (budidaya perikanan) / aquaculture (Agri-Fintech) di Indonesia yang
menjembatani bersama antara pemilik modal (investor/sponsor), pemilik lahan,
petambak ikan, dan pembeli hasil panen.
Growpal membangun sinergi antara seluruh pihak tersebut diatas agar tercipta
rantai agribisnis perikanan yang menguntungkan dan membawa kesejahteraan
bagi petambak ikan. Seluruh mekanisme investasi budidaya perikanan pada
platform GROWPAL, pelaporannya terintegrasi secara real-time dan tercatat
secara transparan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kerjasama
antara para pihak.

Kata kunci: perikanan, modal.
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Pendahuluan
“GROWPAL “ adalah platform digital yang memberikan layanan yaitu
mempertemukan antara pemilik modal,investor,sponsor, pemilik lahan ,petani
ikan laut dan pembeli hasil panen dibidang agribisnis perikanan. Dengan adanya
GROWPAL maka dapat terjalin nya sinergi antara pemilik modal yang memiliki
dana lebih tetapi tidak tahu potensi bisnis di bidang agribisnis perikanan
peternakan,dengan para petani ikan laut yang memilki lahan potensial dan
kemampuan beternak yang baik tetapi tidak memilki modal untuk membesarkan
produksinya serta ketika panen juga dapat dipertemukan oleh pengguna akhir(end
user) tanpa melalui rantai perdagang yang panjang. Kami menemukan masalah ini
ketika kami mendirikan usaha agribisnis budidaya kerapu di situbondo dan Bali
yang notabene adalah perikanan laut. Sangat luar biasa potensinya yaitu komoditi
ekspor.akan tetapi kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang
belum dapat dipenenuhi seluruhnya, kami sudh 3 tahun mendalami bisnis ini
mulai sebagi produsen ataupun sebagai investor sendiri , permasalahan nya adalah
para petani ikan laut yang handal pun belum dapat memenuhi kuantitas ekspor
yang diminta karena kapasitas produksi yng tidak besar oleh sebagian petani dan
perusahaan eksportir ikan pun mebutuhkan suplai yang banyak. Dan kami
berkomitmen untuk mengembangkan potensi perikananan laut dengan paltform
digital yang dapat mempercepat integrasi pemilik modal dan pengelola dan
berkontribusi untuk terciptanya indonesia sebagai poros maritim dunia.
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Pembahasan
Tahapan Dalam Growpal

1. Pilih Komoditas
Pilih produk investasi kesukaan Anda, mulai dari ikan kerapu cantang,
ikan kerapu cantik hingga udang sesuai keuntungan dan return yang
Anda inginkan

2. Transfer Modal dan Pantau Komoditas Investasi Anda
Transfer uang Anda sesuai dengan jumlah petakan ikan atau udang
yang Anda inginkan pada sistem, dan selanjutnya Anda sudah dapat
memonitor komoditas investasi Anda secara berkala di dashboard
beserta pendampingan dari agent atau surveyor Growpal
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3. Nikmati Hasil Keuntungan Anda
Setelah komoditas investasi Anda selesai dipanen setiap siklusnya, Anda bisa
menikmati keuntungan dari sistem bagi hasil dengan petani ikan yang
diberdayakan.

Penutup
Dengan masyarakat yang erat dengan bisnis budidaya, dalam dua tahun
terakhir startup investasi budidaya terus bermunculan, salah satunya adalah
GrowPal. GrowPal menjadi sebuah platform yang dikembangkan untuk
menjembatani pemilik lahan / petani, pemodal, dan pembeli hasil panen
GrowPal aktif beroperasi sejak Februari 2017. Saat ini tercatat 16 hektar lahan
terdaftar untuk budidaya udang vaname dan 170 petak karamba jaring apung
untuk budidaya ikan kerapu di dalam sistemnya. Angka tersebut akan bertambah
di kemudian hari.
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