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P E R I K A N A N 

 
Arti : 
Yang dimaksud dengan “Perikanan” ialah: 

Semua kegiatan manusia yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang 
berasal dari makhluk-makhluk hidup di air, dalam bentuk pengumpulan, 
penangkapan, pemeliharaan, serta pengolahan hasil, guna kemanfaatan bagi 
manusia. 

Makhluk-makhluk yang penting sebagai sumber perikanan ialah dari 
bangsa-bangsa ikan, crustacea, siput-siputan, binatang manyusui, reptil dan 
amphibi. Bangsa ikan menduduki tempat utama, dan dari sinilah perusahaan 
itu diberi nama. 

Diantara binatang-binatang yang banyak diusahakan misalnya: 
Dari bangsa ikan : Tongkol, Mujair, Lele, Gabus. 
Dari Crustacea : Udang, Kepiting, Yuyu. 
Dari siput-siputan : Tiram, Kerang, Keong, Cumi-cumi 
Dari binatang menyusui:Ikan paus, Duyung, Anjing Laut. 
Dari Reptiel : Buaya, Bulus 
Dari Amphibi : Katak hijau. 

Perikanan dikerjakan dalam dua lapangan ialah:  
Lapangan-lapangan Perikanan Darat dan Perikanan Laut. 
Batas antara Lapangan-lapangan Perikanan Darat dan Laut “Garis permukaan 
terendah air laut sepanjang pantai tiap pulau”. 

Perikanan Darat dibagi lagi menjadi dua lingkungan menurut kadar 
garam : Perikanan air payau dan perikanan air tawar. 

Untuk selanjutnya yang akan kami kemukakan disini hanya Perikanan 
Darat. 
 
Perikanan Darat : 

a. Perikanan air payau 
- Pemeliharaan ikan ditambak (bandeng, udang) 
- Penangkapan nener ( anakan bandeng) 
- Pemeliharaan tiram dipantai. 

 
b. Perikanan air tawar. 

-    Pemeliharaan ikan dikolam 
- Pemeliharaan ikan disawah (bersama padi, penyelang, 

palawija). 
- Pemeliharaan ikan dikaramba. 
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- Penangkapan ikan diwaduk, sungai, rawa, danau, telaga. 

 
c. Pengolahan hasil (Technologi) 

- Perusahaan ikan asapan 
- Perusahaan ikan asinan (gereh, ebi) 
- Perusahaan ikan kalengan 
- Perusahaan ikan pindang 
- Perusahaan kerupuk udang 
- Perusahaan terasi. 

 
Jelaslah perikanan darat dapat dibagi pula menurut sifat dan teknik 

eksploitasinya menjadi Penangkapan, Pemeliharaan, Pengolahan. 
Eksploitasi penangkapan, menitik beratkan pada teknik pengambilan 

hasil dari persediaan alam (wild stock) atau persediaan tebaran (planted 
stock). Dasar eksploitasi pemeliharaan ialah mengadakan dan mengatur 
persediaan (cultivated stock) supaya dapat mumungut hasil dengan sebaik-
baiknya. 

Hasil penangkapan dan pemeliharaan dirubah melalui proses 
pengolahan menjadi lain bentuk hasil yang lebih awet, tetapi masih bermutu 
untuk dapat dipergunakan oleh konsumen. 

Dari “Pemeliharaan” ini dapat dibagi lagi dalam usaha-usaha khusus : 
Pembenihan dan Pembesaran. 

Usaha pembenihan bekerja dilapangan peternakan atau pengumpulan 
benih-benih. 

Usaha pembesaran memelihara dari benih hingga menjadi ikan 
konsumsi. 

Tempat-tempat penyelenggaraan usaha pemeliharaan terdapat 
dikolam, sawah, tambak, pantai dan di air mengalir.  

 
I. KOLAM 
   Arti kolam perikanan: 
   Suatu genangan air yang terus menerus berair dan dapat diatur 
   pemasukkan dan pengeluarannya menurut kehendak manusia serta untuk 
   pemeliharaan ikan. 
   Bentuk kolam lazimnya persegi panjang, hal ini disesuaikan dengan keadaan 
   yang sebenarnya asal ikan, dan mempunyai tanggul keliling dan luasnya 
   tidak kurang dari 5 m2 dan tidak lebih dari 2.000 m2.  
 

A. Membuat kolam: 
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Agar tujuan dari memelihara ikan tercapai dengan baik, maka kolam 
perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan 
sebelum dibuat. 
Syarat-syarat memilih tempat untuk kolam dapat diperiksa dari 
beberapa sudut: 

1. Sudut perekonomian: 
- Kalau yang dimaksud untuk menghasilkan ikan konsumsi, 

haruslah dekat konsumen atau pasar. 
- Kalau yang dimaksud untuk menghasilkan benih, haruslah 

dekat dengan obyek-obyek pemeliharaan. 
- Dari tempat itu mudah mendapatkan makanan, rabuk, dan 

tenaga yang diperlukan. 
- Dekat dengan jalan yang dapat memudahkan pengangkutan, 

umpamanya pengangkutan hasil ikan. 
 

2. Dari sudut tanah: 
- Baiklah memilih tanah yang subur, karena dapat menghasilkan 

banyak ikan. 
- Tanah yang berbatu dan cadas tidak baik, sebab menyulitkan 

pembuatan kolam. 
- Tanah yang kropos harus dihindarkan karena tidak dapat 

menampung air. 
 

3. Dari sudut air: 
- Air harus cukup banyak sepanjang masa (pedoman 3-5 

lt/dt/ha). 
- Mengandung zat-zat makanan yang berasal dari kampung 

mungkin lebih baik. 
- Tidak boleh mengandung racun bagi ikan, sekalipun hanya 

kadang-kadang. 
- Air mudah diatur, ditampung maupun dilepaskan. 

 
4. Letak dan miringnya tanah: 

- Pada lapangan yang miringnya agak keras, kolam harus dibuat 
sempit-sempit, sebab kalau dibuat lebar-lebar tentulah tanggul 
harus tinggi sekali. 
Pembuatannya menelan biaya banyak sekali. 

- Pada lapangan yang mendatar pengaturan pengairan sulit   
sekali. 
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- Sebaiknya pada lapangan yang agak miring dan pada tempat 

terbuka. 
 

5. Dari sudut biologi: 
- Harus memperhatikan kebiasaan ikan yang akan dipelihara 

mengenai tinggi tempat, temperatur dan kesukaannya, 
(peternakan karper 200 – 700 m, gurami 50 – 400 m diatas 
permukaan laut). 

 
6. Selain diperiksa dari sudut teknik, perlu juga diperhatikan apakah 

pembuatan kolam tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang 
berlaku disitu, umpamanya peraturan mengenai pengairan, keamanan 
dan kesehatan. 

 
B. Setelah ke-6 syarat dapat dipenuhi maka dapat dimulai pembuatan  

tanggul. 
1. Unizet. 

- Mengukur dan memasang patok-patok dilapangan pada 
tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan rencana. 

 
     2.  Propil. 

- Pasang patok a (calon sumber tanggul) 
- Menetapkan titik a – A (tinggi tanggul) 
- Pasang patok-patok pembantu, b dan c (labar kepala dan kaki 

tanggul). 
- Pasang bilah d (kepala tanggul). 
- Menetapkan titik B (A-B = A-C) 
- Pasang bilah B-D dan BL-DL (talud 1=1) 
- Propil dibuat pada ujung dan pangkal bangunan yang lurus.  

Kalau bangunan tersebut terlalu panjang dapat dibuat propil 
tambahan antara ± 10 m. 
Contoh: 

 
                                                          c      c   
                                                    B      a A      BL 
 
                                                               L 
                                  C               b          a      bl               CL 
                    tanah      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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  3. Dasar Kolam. 
        - Untuk membuat dasarnya kolam pada umumnya tanah digali. 
          Sebaliknya untuk membuat tanggul biasanya menimbun tanah.  

Pekerjaan-pekerjaan menggali dan menimbun sebaiknya dipersatukan. 
        - Banyaknya tanah yang digali adalah sama dengan banyaknya tanah      

yang harus ditimbun, jadi tidak perlu membuang atau mendatangkan 
tanah dari lain tempat. 

        - Dasar kolam harus berupa tanah yang subur dan melandai kejurusan 
pembuangan, maksudnya untuk memudahkan melepaskan air. 
Miringnya 2 - 30 sudah cukup. Ditengah-tengah dibuatkan parit untuk 
tempat mengumpulkan ikan waktu ikan ditangkap. Karena itu dasar 
kolam melandai tepi ketengah. 

 
 
 
 
 
 
                           a                                                        a 
                    b ----       -----      -----       -----   ------ 
 
 
                                                                                                   c 
 
                    a                                                                a 
                              ------------------------------------------ 
                                                              1,75-1 m 
                                                          g 
 

a. Tanggul (0,75 –1m lebar, 1 m tinggi). 
b. Selokan pemasukkan. 
c. Selokan pembuangan. 
d. Pembuluh pemasukkan. 
e. Pembuluh pengaturan 
f. Pembuluh pengurasan. 
g. Parit dalam. 

 
 4. Tanggul 
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-  Bentuk dan besarnya tanggul tergantung dari keadaan lapangan dan 

sifat tanah. Biasanya bentuk penampang tanggul ialah trapesium 
sama kaki, dengan ukuran lebar kepala 75 – 100 cm, lebar kaki 2,75 – 
300 cm dan tinggi 100 cm, serong 1:1. 
Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan sbb: 

a. Permukaan tanah dibersihkan dari rumput-rumputan sebelum 
ditimbuni dengan tanah baru, sebab bila rumput-rumput 
tersebut membusuk tentu memudahkan timbulnya bocoran. 

b. Supaya hubungan antara tanah lama dengan timbunan menjadi 
erat, maka dibagian tengah-tengah dibuatkan parit yang diisi 
dengan tanah timbunan baru. 

c. Tanah timbunan sebaiknya bersih dari tumbuh-tumbuhan dan 
tumbuh-tumbuhan menyebabkan bocoran dan batu-batu 
menyulitkan pekerjaan bila sewaktu-waktu perlu memperbaiki 
tanggul. 

d. Tanah ditimbun lapis demi lapis harus diinjak-injak sampai 
padat. Tiap lapisan tanah timbunan jangan lebih dari 30 cm. 

e. Tanggul dibuat lebih tinggi sedikit dari seharusnya sebab 
biasanya setelah selesai masih akan menurun. Hal ini 
diperhitungkan pada waktu menyusun proyek. 

f. Kalau tingginya penimbunan sudah cukup dan kepala tanggul 
sudah rata barulah mengatur lerengnya, yaitu bagian yang 
serong disesuaikan dengan propil. 

g. Pekerjaan terakhir ialah menggebal dengan rumput agar tidak 
mudah longsor kena hujan. 

 
II. KEHIDUPAN DALAM AIR 
    Makhluk-makhluk hidup didalam air merupakan masyarakat tersendiri yang 

disebut Hydrobios. Masing-masing golongan dalam masyarakat itu 
hidupnya tergantung satu sama lain dan tidak dapat terlepas secara 
langsung atau tidak langsung. 

    Entah sebagai mangsa, sebagai pemakan kotoran, pembongkaran sisa-sisa 
bangkai-bangkai tersebut. Hydrobios dapat berlangsung karena terjadi 
pertukaran zat yang selalu kembali kepada asalnya, merupakan lingkaran 
pertukaran zat dalam bentuk kecil, sebagai bagian dari lingkaran besar 
pertukaran zat dalam alam semesta. 

 
Lingkaran zat makanan dalam air 
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                                         IKAN------------------------------dipungut 

 
Pemakan plankton                  Pemakan detritus  ------- detritus 
 
 
   Zoo + phyto  
    plankton                                                                            sisa organis 
 

 
                                              bakteri 
 
                                                            --------  proses pembentukan 
                                                                       proses pembongkaran 
 

Lingkaran zat asam dalam air 
 
Semua makhluk yang hidup harus bernafas, demikian juga yang ada didalam 
air. Bernafas berarti mengambil zat asam arang. Binatang air bernafas dari zat 
asam yang larut dalam air, dan mengeluarkan zat asam arangpun larut dalam 
air. Masuknya zat asam dalam air ialah dengan jalan difusi dan asimilasi dari 
tumbuh-tumbuhan hijau. 
Difusi dapat berlangsung kalau permukaan air bergerak atau air mengalir. 
Asimilasi terjadi apabila ada tumbuh-tumbuhan hijau kalau mendapatkan sinar 
matahari. 
 
                                Pernafasan 
 
               
 Diffusi            O2                             Co2                               Pembongkaran 
                                                                               Sisa organis 
                                  Asimilasi 
 
III. MAKANAN IKAN 
     Pokok pangkal dari pada makanan ikan ialah: 
     Tumbuh-tumbuhan hijau dari yang lembut sampai yang kasar, yang 

lembut disebut plankton dan yang dan yang kasar dinamakan  tumbuh-
tumbuhan tingkat tinggi. 

     Tumbuh-tumbuhan tersebut dapat hidup dengan adanya sinar matahari. 
Disamudra yang dalam sekali tidak terdapat tumbuh-tumbuhan yang 
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tumbuh, kecuali pada lapisan air disebelah atas terdapat tumbuh-
tumbuhan yang melayang-layang, dinamakan plankton nabati 
(phytoplankton).  

     Plankton nabati menjadi makanan plankton hewani (Zooplankton) yaitu 
hewan yang bersel satu. 

     Baik plankton nabati maupun plankton hewani adalah makanan ikan dan 
binatan-binatang air lainnya. 

     Ikan-ikan yang masih muda dan binatang yang masih kecil-kecil 
selanjutnya menjadi mangsanya dari ikan besar. Tidak mengherankan 
bahwa plankton hidup subur, disitu banyak terdapat ikannya. 

     Pada garis besarnya makanan ikan ada bermacam-macam, dari berbagai 
macam itu dapat dibagi menjadi 2 macam: 

     1. Makanan asli 
         Berupa jasat-jasat hidup pada dasar kolam dan dalam air. 

2. Makanan tambahan 
   Diberikan oleh pemelihara ikan untuk memenuhi kebutuhan karena 

kekurangan makanan asli. Dengan sendirinya makanan tambahan yang 
diberikan haruslah: 

- yang disukai oleh ikan 
- yang murah dan mudah didapat 
- mengandung zat-zat yang diperlukan 

 
Makanan tambahan yang sering digunakan ialah: 
- katul, dedak halus, ampas kelapa, ampas tahu, ampas kacang, daun 

talas, daun pepaya, daun singkong, sarang rayap, sisa-sisa makanan 
manusia, dsb. 

Masing-masing menurut kesukaan dari ikan yang dipelihara dan 
diperlukannya. 
 

IV. JENIS-JENIS IKAN 
 Ikan sebagai makhluk terpenting yang diusahakan dalam perikanan, 
adalah binatang bertulang punggung, yang hidup dalam air, tidak mempunyai 
leher. Darahnya merah, jantungnya terdiri dari satu serambi dan satu kamar, 
karenanya tergolong binatang berdarah dingin, bernafas dengan insang. 
Bergeraknya maju dengan bantuan sirip-sirip tunggalnya yaitu sirip ekor, sirip 
punggung dan sirip dubur; membelok dan mundur dengan sirip dada, sedang 
untuk stabilisasi dipergunakan sirip perut. Ikan mempunyai gurat sisi, suatu 
indra untuk mengetahui tekanan air. Berkembang biaknya dengan telor, ada 
juga yang melahirkan anak. 
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 Jenis ikan didunia ini diperkirakan ada 12.000, kebanyakan terdapat 
didaerah panas. Kira-kira 3.000 jenis hidup diair tawar. Di Jawa saja ada± 200 
jenis, sebagian tergolong suku karper (Karperachtigen), menyusul suku lele 
(meerval achtigen) lalu labirin (Labirinth). 
 Jenis ikan dapat digolong-golongkan menjadi: 
A. Ikan Piaraan. 
B. Ikan Liar. 

A. Ikan Piaraan mempunyai sifat: 
a. mudah diternakkan 
b. lekas menjadi besar 
c.  mudah dipelihara  
d. dagingnya enak, banyak disukai orang 
e. mempunyai nilai tinggi ekonominya (kalau dipelihara mudah 

mendatangkan keuntungan). 
 
    B.Ikan Liar: mudah berkembang biak didalam keadaan bebas, tanpa    

bantuan manusia. Diantaranya ada yang tidak buas (wader pari, kepala 
timah, ikan seribu) dan ada yang buas. 

       Ikan buas mempunyai ciri-ciri: 
a. mulut lebar 
b. bergerigi menghadap kedalam 
c. tali perut pendek 
d. perut (waduk Jawa) besar 

Contohnya: Gabus, Palung, Lele, Eagel. 
Dalam perikanan yang diusahakan ialah jenis-jenis yang mempunyai nilai 
ekonomi tinggi. 
Jenis ikan piaraan di Indonesia tidak banyak yaitu: 
I. IKAN KARPER (Cyprinus Carpio L). 

          Juga terkenal dengan nama ikan Mas dan Tombro walaupun pemberian   
nama ini sebenarnya salah. 
Ikan Mas asli ialah Carassius suratus (L) dan Tombro adalah 
Labeobarbus tombroides (Blkr). 
Ikan Mas ini senang hidup di air dangkal yang suhunya tidak begitu 
tinggi dan mengalir perlahan-lahan. 
 
Makanannya terutama terdiri dari binatang-binatang kecil yaitu jentik-
jentik nyamuk yang hidup dilumpur-lumpur, kutu air (cruttaceae), 
macam serangga dsb. Kadang-kadang tumbuhan air dimakannya juga. 
Mulutnya dapat diulurkan untuk mencari makan. 
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Warna ikan Mas bermacam-macam ada yang hijau tua, merah 
jingga perak, putih, ada yang polos ada yang berwarna campuran. 
 
Bentuk badan dan bagiannya pun banyak ragamnya; dari beraneka 
warna dan bentuk dapat digolong-golongkan dalam beberapa 
kelompok baku dan ciri-ciri tertentu, yaitu: 
a. Ikan Mas biasa 

Bentuk badan memajang, tapi kalau mendapat makanan yang 
banyak menjadi membuntak, matanya biasa. 
Ikan Punten, adalah tergolong ikan Mas biasa, sesuatu hasil seleksi 
dipunten dekat Malang. Warnanya kelam, bentuk badan besar dan 
punggungnya tinggi. 

b. Sinyonya atau si Putri 
Bentuk badan seperti ikan Mas biasa, warna kuning muda 
(ngembang waru Jawa), kalau sudah tua matanya hampir sama 
sekali tertutup oleh selaput kulit. 

c. Kancra Dumas 
Warna kemerah-merahan tua, gurat sisi, jelas membatasi samping 
perut yang berwarna perak atau emas dengan samping punggung 
yang kelam. Sisik kecil sekali tidak teratur. 

d. Kumpai 
Sirip memanjang gemulai, badannya membentuk warna seperti 
ikan Mas biasa. 

e. Karper kaca atau karper gajah 
Didatangkan dari negeri Belanda dalam th.1927 dan 1930. 
Bentuk badan seperti ikan Mas biasa, sisiknya besar-besar tidak 
teratur. 
 

II. TAWAS (Puntius javanicus Blkr). 
     Disebut juga Bader Jawa, Rampang (Sulawesi Selatan) 

Adalah sesuku dengan ikan Mas (suku Cyprinidae) dan segolongan 
dengan mata merah (gol. Puntius) 
Asalnya ikan sungai dan rawa yang terutama hidup dari tumbuh-
tumbuhan. Dalam alam bebas pembiayaan terjadi pada permulaan 
musim penghujan. Relatif tahan akan air berlumpur dan keruh. 
Sangat baik dipelilhara  dikolam-kolam yang kaya akan tumbuh-
tumbuhan. 
Pada umumnya berwarna keperak-perakan tetapi ada pula yang 
keabu-abuan dan putih. 
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III. NILAM (Ostiochilus hasselti C.V) 

Aslinya ikan sungai dan rawa, yang hidupnya dari ganggang yang 
halus dan tumbuh-tumbuhan pelekat (epiphyton). 
Badannya dibalik-balikkan pada waktu menggigit tumbuh-tumbuhan 
atau menghirup epiphyton, dengan bibirnya yang lebar dan berkerut. 
Warna sisiknya abu-abu kehijau-hijauan dengan bintik-bintik merah 
berkilauan. Perutnya berwarna putih. Baik dipelihara dikolam dan 
mudah diternakkan. Dalam alam bebas berkembang biaknya pada 
tempat-tempat yang airnya jernih dan mengalir deras, dasarnya 
berbatu-batu tak berlumpur.  
 

IV. SEPAT SIAM (Trichogaster pectoralis Regan) 
Aslinya ikan rawa, diimport dalam tahun 1934, tumbuhnya lebih cepat 
dari pada sepat Jawa, (Trichogaster trichopterus Pull).   
Ikan ini mempunyai alat pernafasan yang dinamakan labirin 
(labyrunth) yaitu lipatan tulang tipis dalam rongga yang terdapat 
diatas insang antara lengkung pertama dan kedua. Lipatan-lipatan 
tersebut berurat darah yang halus yang dapat berhubungan langsung 
dengan udara yang dimasukkan dalam rongga itu, untuk mengambil 
O2 dan melepaskan CO2. Mempunyai sungut peraba pada sirip 
dadanya. 
Warnanya kehijauan pada sisi badan terdapat garis hitam. Makannya 
terdiri dari epiphyton dan plankton. 
Mudah dipelihara dikolam-kolam, pula mudah diternakan. Untuk 
peneloran dibuatnya “sarang bussa”. 
 

V. TAMBAKAN (Helostoma temmincki C.V.) 
Juga dinamakan tambakan, sapil, biawang dan poni. Seperti sepat 
siam, ia tergolong ikan labirin, asalnya juga ikan rawa yang suka pada 
air tenang, tetapi tidak sungut peraba. 
Warnanya kuning kehijau-hijauan, ada yang bule. Mulutnya lebar 
tebal, makannya berupa plakton. Baik sekali dipelihara dikolam yang 
airnya hijau, dapat pula disawah yang diberi pupuk. Telurnya 
terapung-apung. 

 
VI. GERAMEH (Osphronemus goramy Lase). 

Dialam bebas hidup disungai dan rawa-rawa yang airnya tenang dan 
berair tawar. Nama daerah untuk gerameh antara lain Gurami, Kalui 
(Jambi), Kaluih (Sumatra Barat), Kali (Kalimantan). 
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Gerameh tergolong bangsa Labyrinthisi seperti sepat. 
Mempunyai sungut peraba. Waktu muda kepalanya lancip, setelah 
menjadi besar menjadi dempek. Warnanya merah sawo, pada 
sebelah punggung agak tua dan pada sebelah perut agak muda, 
kekuning-kuningan. 
Hidupnya dari segala macam makanan tetapi yang paling digemari 
ialah daun-daunan yang lunak seperti daun lumbu. Sarang rayap 
yang paling suka dimakannya. 
Dibandingkan dengan iakn piaraan yang lain, tumbuhnya relatif 
lambat. 
Gerameh  membuat sarang sendiri untuk meletakkan telur-telurnya. 
 

VII. MUJAHIR ( Tilapia mossambica Peters). 
Pertama kali ditemukan di Indonesia oleh seorang pemelihara ikan 
bernama Pak Mudjahir, berasal dari desa papungan dekat Blitar. 
Waktu berkunjung kerumah saudaranya ia telah menangkap ikan 
beberapa ekor anak ikan dari sebuah laguna (rawa pantai) yang 
airnya payau. Kemudian dipelihara dikolam kecil dalam 
pekarangannya yang airnya tawar, ternyata dapat hidup subur 
bahkan berkembang biak dengan cepat. 
Ikan mujahir tergolong pengeram dalam lumut. 
Hidupnya dari segala macam makanan dan rakus sekali. Tidak 
mengherankan kalau lekas menjadi besar. Ukuran 8 – 9 cm sudah 
dewasa. Warna abu-abu kebiru-biruan sedang rahangnya agak 
kuning. Yang jantan berwarna tua pada ujung-ujung sirip berwarna 
merah. 
Jalur sisi ada dua yang terputus ditengah. 
Untuk bertelur membuat sarang didalam lumpur.  
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