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PEMELIHARAAN IKAN LELE 

(Claries batrachus) 
 

I. Pendahuluan: 
 Sebagai langkah ikhtisar pemanfaatan setiap jengkal tanah pekarangan 

yang tidak dapat diusahakan pertaniannya, kita setidak-tidaknya dapat 
menyulap untuk dapat menghasilkan ikan lele. 
Dikarenakan ikan lele dapat kita pelihara dalam areal tanah sesempit 
mungkin, dengan syarat-syarat air yang seminimal-minimalnya 
dibandingkan dengan syarat-syarat air bagi pemeliharaan ikan lainnya. 
Dengan demikian pemeliharaan ikan lele adalah salah satu usaha kita 
dalam rangka pemanfaatan pekarangan dan praktis serta sesuai 
masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. 

 
II. Sifat-sifat ikan lele. 

Sifat-sifat yang perlu kita ketahui ialah: 
II.1. Termasuk ikan labyrinthici, tahan terhadap kekurangan oksigen yang 

berlarut dalam air dan dapat menggunakan oksigen dari udara. 
II.2. Ikan lele (dewasa) tahan terhadap lingkungan yang jelek, tetapi tidak 

demikian halnya bagi benihnya/burayaknya. 
II.3. Termasuk ikan buas yang hidupnya liar diperairan umum/sungai, 

rawa, waduk, dll 
II.4. Untuk keperluan bertelurnya ikan ini membuat sarang yang berupa    

lubang. Telur-telur yang telah dibuahi sementara disimpan dalam 
lubang tersebut sampai menetas dan selalu dilindungi induknya. 

II.5. Daging ikan ini rasanya enak, banyak digemari dan harganya lebih 
mahal dari pada harga ikan lainnya (ikan karper tawes maupun 
mujair). 

 
III. Pemilihan Induk: 

III.1. Jangan menggunakan induk-induk dari hasil pancingan. 
III.2. Membedakan induk jantan dan betina. 

Induk jantan: Induk betina: 
- bentuk badan relatif lebih  - bentuk badan relatif lebih 
  langsing   gendut 
- di dekat lubang kotoran - di dekat lubang kotoran 
  ada bangunan berbentuk   ada bangunan berbentuk 
  meruncing.(lihat gambar I)   Meruncing.(lihat gambar II) 
- warna lebih menyolok  - warna lebih pucat  
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  (hitam kelam atau hitam   (hijau ke abu-abuan) 
   ke abu-abuan) 
Catatan: Biasanya warna kulit untuk dijadikan patokan. 

III.3. Untuk memijahkan digunakan perbandingan antara induk jantan 
dan betina = 1:1. 

 
IV. Pembenihan. 

IV.1. Kolam disemen. 
IV.1.1. Pemilihan tempat 

                  - tanah yang berdekatan W.C./dapur. 
                  - mudah mengairi dan mengeringkan. 

     - tanah tidak porous, bila porous dasar sebaiknya disemen.  
IV.1.2. Bentuk Konstruksi: 
          - Ukuran: - tinggi ± 0,60 m. 
                        - panjang ± 4 m. 
                        - lebar ± 3 m. 

                     (disesuaikan dengan kebutuhan). 
- Bentuk: - persegi panjang dan setiap kepala pematang 

diberi papan yang menjorok ke dalam ± 15 – 
20 cm sebagai penghalang loncatan. 

IV.1.3. Perlakuan: 
a. Di setiap tepian pematang (sebelah dalam) dibuatkan 

gundukan tanah dengan ukuran tinggi ± 0,50 m panjang 
± 2-3 m dan lebar ± 0,25 m. 

b. Atau di tengah-tengah kolam dibuatkan gundukan tanah 
ukuran tinggi ± 0,50 m panjang ± 3 m, dan lebar ± 0,60-
0,70 m. 

c. Di masing-masing gundukan tanah tersebut kita buatkan 
lubang sarang peneluran yang bergaris tengah ± 20 cm di 
tempat sedalam ± 40 cm, yang masuk gundukan secara 
mendatar sedalam ± 10 – 20 cm. 

d. Jarak masing-masing lubang tersebut ± 1 m (jarak lubang 
I – II  ± 1 m) 

e. Jumlah lubang yang kita buat sebaiknya disesuaikan 
dengan jumlah pasangan induk yang akan dikawinkan, 
sebab setiap jodoh/partner memang hanya menghendaki 
satu lubang sarang saja. 

f. Tinggi air dalam kolam dijaga konstan ± 50 cm. 
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g. Setelah kolam siap sebagai tempat pemijahan, maka 

setiap pasangan induk dilepas kekolam. 
h. Dalam waktu ± 7 – 10 hari biasanya sudah mau memijiah 

(induk benar-benar sudah matang seknya), kadang kala 
pemijahannya sampai memakan waktu ± 20 – 30 hari. 
Andaikata sampai waktu tersebut belum juga mau 
memijah, sebaiknya induk-induk diberok dan kolam 
dikeringkan. 

i. Induk-induk harus tetap diberi makanan tambahan. 
 

IV.2. Kolam tanpa semen. 
IV.2.1. Pemilihan tempat 

Sama dengan point IV.1.1. 
IV.2.2. Bentuk konstruksi. 

- Ukuran: - tinggi  0,80 – 1 m. 
              - panjang ± 4 m 
              - lebar ± 3 m 
               (disesuaikan dengan kebutuhan). 
- Bentuk: 

                          Persegi panjang atau disesuaikan dengan situasi tempat 
dan setiap kepala pematang harus diberi papan yang 
menjorok ke dalam ± 15-20 cm sebagai penghalang 
loncatan mengingat tepi pematang mudah digali oleh ikan 
lele dan merupakan batu loncatan untuk meninggalkan 
kolam. Pematang juga harus cukup lebar guna pembuatan 
lubang peneluran nantinya. 

IV.2.3. Perlakuan: 
a. Disetiap tepian pematang (sebelah dalam) dibuatkan 

lubang sarang peneluran yang bergaris tengah ± 20 cm 
ditempat sedalam ± 40 cm, yang masuk ke dalam 
pematang secara mendatar sedalam ± 10 – 20 cm. 

b. Selanjutnya sama dengan point IV.1.3d s/d IV. 1.3.1. 
 
V. Persemaian: 

V.1.Dengan suhu air antara 260 C – 330 C telur-telur sudah dapat menetas     
dalam waktu ± 20 jam 

V.2.Dari satu lubang biasanya dapat dikumpulkan burayak-burayak 
berukuran ± 1 – 2 cm sampai 10.000 – 15.000 ekor (tergantung besar 
kecilnya induk) dan kolam tanpa predator. 
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V.3.Burayak-burayak yang masih kecil ini yang masing-masing 

menggendong kantong lembaga berisi cadangan makanan yang akan 
habis kira-kira 5 hari kemudian. 

V.4.Sementara itu burayak-burayak tersebut harus kita semaikan ke 
tempat lain yang lebih luas. 

V.5.Atau tempat persemaiannya dapat juga berupa keranjang terapung 
(seperti berenang). 

V.6.Selama dalam persemaian kita beri makanan zooplankton (yang 
sebelumnya sudah kita kulturkan tersendiri dalam bak air/kuali besar 
yang dipupuk kandang kuda yang cukup 1 kg per m2 ), ditambah 
cincangan daging ikan dan bungkil kacang/dedak katul. 

V.7.Dalam waktu ± 2 minggu sudah dapat mencapai ukuran ± 3 – 5 cm, 
sehingga dapat distribusikan ketempat lain tanpa banyak yang mati 
diperjalanan, atau dapat kita piara di kolam pembesaran. 

 
VI. Pemeliharaan  dan penangkapan. 

VI.1. Pemeliharaan. 
VI.1.1. Kolam disemen/tanpa disemen. 

VI.1.1.1. Pemilihan tempat. 
Sama dengan point VI.1.1. 

VI.1.1.2. Bentuk konstruksi 
             - Ukuran: - tinggi ± 1,50 m 
                           - panjang ± 5 m 
                           - lebar ± 4 m 
                            (disesuaikan dengan luasnya pekarangan). 
             - Bentuk: 
               Persegi panjang atau disesuaikan dengan situasi tempat. 

Untuk kolam tanpa disemen, pematang cukup lebar dan 
sisi pematang harus dikeraskan bagian dalamnya 
dengan pukulan-pukulan kayu sampai padat serta licin 
benar supaya tidak mudah digerongi kemudian dipakai 
sebagai batu loncatan para lele jagoan untuk 
meninggalkan kolam. Maka perlunya setiap kepala 
pematang diberi papan yang menjorok kedalam ± 15-
20 cm. 
Untuk kolam disemen, pematang tak perlu lebar tetapi 
masih perlunya pemberian papan diatas setiap kepala 
pematang untuk menghindari hal-hal yang tak 
diinginkan itu. 
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VI.1.1.3. Perlakuan: 

a. Kolam yang seluas ± 20 m2 sudah cukup untuk 
memelihara ikan lele dua tahap. 

b. Yang pertama dengan masa pemeliharaan ± 2 bulan. 
Benih yang ditebarkan ukuran ± 3-5 cm menjadi ± 
10-15 cm, dengan padat penebaran 75 ekor per m2. 

c. Yang kedua dengan masa pemeliharaan ± 3-4 bulan. 
Benih yang ditebarkan ukuran ± 10-15 cm menjadi ± 
25-30 cm, dengan penebaran 50 per m. 

d. Maksud diputus dalam pemeliharaan ini adalah agar 
supaya kolam dapat dikeringakan untuk dipupuk 
tanah dasarnya, untuk mendorong pertumbuhan 
makanan alami (hewan-hewan benthos seperti 
cacing, larva serangga). Sebaiknya dipupuk dengan 
pupuk kandang atau kotoran-kotoran unggas, 
sebanyak ± 1-3 kg per m2. 

e. Tinggi air harus konstan, mula-mula airnya hanya 
sedalam ± 0,50 m saja, untuk kemudian dinaikkan ± 
20 cm setiap bulan sekali. 

f. Makanan tambahan. 
Ikan lele yang kita pelihara tadi jelas tidak cepat 
gemuk kalau hanya dibiarkan saja mencari makanan 
alami semata-mata meskipun sudah kita bantu 
pertumbuhannya dengan pemupukan tadi. Untuk itu 
perlu kita bantu lagi dengan pemberian makanan 
tambahan berupa: 

- sisa-sisa dapur. 
- kotoran-kotoran WC. 
- dedak katul. 
- cincangan daun kacang/daun turi. 
- nasi kebuli (nasi yang diaduk dengan 

cincangan daging sisa.) 
Makanan-makanan tersebut kita berikan disiang dan 
sore hari, sedikit-sedikit sampai mereka tidak mau 
menyambut gumpalan makanan terakhir yang kita 
berikan/lemparkan dipermukaan. Sebaiknya 
pemberian makanan tadi disatu tempat tertentu yang 
sama, dipinggir/ditengah-tengah kolam pada jam 
yang senantiasa sama pula. 
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VI.2. Penangkapan. 

a. Untuk menangkap ikan lele peliharaan tadi, kolam harus hanya 
dikeringkan sebagian saja (air sudah cukup rendah) kemudian 
ikan kita tangkap dengan waring. Kalau kita tunggu sampai kering 
betul, penangkapan akan lebih susah, karena ikan-ikan sudah 
keburu menyusup-nyusup dalam lumpur dasar kolam. 

b. Kalau pemeliharaan cukup sempurna maka ikan yang kita pungut 
sudah mencapai ukuran ± 25 cm dengan berat ± 200 gr 
seekornya. 

c. Dari hasil pungutan tersebut, maka nantinya kita masak sebagai 
lauk atau dijual ke pasar. 

 
VII. Kesimpulan: 

VII.1. Ikan lele dapat dipelihara dalam areal tanah pekarangan yang 
sempit dengan syarat-syarat air yang seminimal-minimalnya serta 
praktis dan sesuai untuk masyarakat kota/pedesaan yang padat 
penduduknya. 

VII.2.  Penentuan induk jantan dan betina yang mudah dilakukan dengan 
melihat bentuk bangunan dibelakang lubang kotoran. 

VII.3.  Kolam pembenihan dan pemeliharaan/pembesaran. 
a. Sebaiknya berbentuk segi panjang sebab praktis dan mudah    

pembuatannya. 
b. Yang disemen bukan merupakan syarat mutlak. 

    c. Sebaiknya setiap kepala pematang diberi papan yang menjorok 
ke dalam ± 15-20 cm, sebab ikan lele jagoan meninggalkan 
kolam. 

       VII.4. Dalam rangka usaha memijahkan dibuatkan lubang peneluran  
hanyalah salah satu ikhtisar untuk berhasilnya pemijahan. 

VII.5. Dalam rangka usaha pemeliharaan perlu adanya pemupukan kolam 
dan pemberian makanan tambahan yang kontinue. 

 
 ======== 
Ir. AGUS DHARMAWAN 
DKP3-KOTACIREBON, 2011 
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