
Rangkuman Kulwap Sidat 101

7 Pertanyaan dan Jawaban 

yang paling sering diajukan tentang Budidaya Sidat Labas



Berapa modal minimal

yang saya butuhkan

untuk usaha sidat?

Modal bergantung dari tujuan, baik ujicoba ataupun skala usaha.

Skala ujicoba (Fingerling-Market Size) maka bisa menggunakan 

bak polikultur dengan biaya investasi 3.500.000 dan biaya 

operasional (bibit, pakan, dll) 2.500.000.

Skala usaha (Fingerling-Market Size) membutuhkan biaya 

operasional dan investasi 260.000.000 dengan produksi tanam 

400 kg/siklus, panen 2.700 kg, keuntungannya 50 %/siklus (8 

bulan)
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Berapa lama pemeliharaan 

dan kepadatan 

ikan sidat?

Catatan *: -Sistem resirkulasi, debit air minimal 2 kali volume wadah per jam, debit air 0.3 liter/detik/m³ 

wadah budidaya
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Fase Lama Pelihara

GE 0.16 g – Elver 5 g 3-4 bulan

Elver 5 g – Fingerling 50 g 4-5 bulan

Fingerling 50 g - Market Size 300 g 5-6 bulan

Fase Kepadatan

GE 1 g/L

Elver 5-10 g/L

Fingerling* 10-20 g/L

Market Size 10-30 kg/m³



Bagaimana bentuk

kolam ideal

untuk Sidat?

Idealnya ukuran bak/terpal bulat diameter 3 meter tinggi 1 meter, 

bila ukuran kecil diameter 1.25-1.5 meter denga  tinggi 80 cm 

semua dilengkapi dengan sistem RAS (Recirculatiom Aquaculture 

System)

Keunggulannya, tidak ada sudut mati air dan kotoran bisa 

dibuang sehingga tidak membebani filter.
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Bagaimana sistem 

kemitraan, pola 

pemasaran, dan 

jaminan harga sidat?

Mitra yang sudah tergabung dalam kemitraan sidat labas maka 

boleh menjual hasil pemeliharaannya ke Labas, dan ikan dihargai 

sesuai dengan kualitas yang akan kami cek oleh tim pengolahan 

labas yang sudah terstandarisasi

Contoh:  Anda mau menjual ikan 100 kg berukuran konsumsi 300-

350 g. Kontak marketing dan kirimkan sampel ikan.

Sampel itu akan kami masak untuk melihat kualitasnya. Harga 

ditetapkan berdasarkan kualitas dengan kisaran Rp100-200 

ribu/kg di pasaran.
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Bagaimana cara 

membuat pakan sidat 

sendiri?

Sebelum membuat pakan tentunya kita harus mempelajari 

karakteristik dan sifat ikan sidat pada kondisi alami sehingga pakan 

penggantinya dapat mencukupi asupan gizi ikan sidat untuk tumbuh 

dan berkembang.

Cara paling mudah untuk mengetahui makanan alaminya yaitu 

pada saat sidat alam baru ditangkap, kita ambil dan bedah isi 

perutnya. Cara kedua, yaitu studi literatur.

Labas menggunakan pakan berbentuk pasta dengan kandungan 

protein >40%. Caranya: Siapkan wadah seperti baskom, lalu ambil 

pakan pasta dengan menimbang kebutuhan pakan sesuai fase sidat.  

Terakhir, tambahkan air (bila pakan 100 gr maka airnya juga 80-100 

gr)
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Bagaimana kondisi pasar 

sidat? Pembudidaya sidat 

sudah banyak, produksi 

lumayan. Apakah harga sidat 

stabil?

Pasar Sidat masih sangat terbuka dengan alasan berikut: 

• Kebutuhan pasar export terus meningkat karena keterbatasan 

produksi di negara maju (bibit terbatas)

•Kebutuhan lokal pun meningkat-- yang sebelumnya masih import 

dari China

•Produksi dalam negeri masih terbatas kualitas dan kuantitas 

sehingga prospek budidaya dan pengolahan ikan sangat besar.

•Bisa dilihat bahwa perusahaan asing dari Jepang, Korea, China, 

Taiwan menanamkan investasi di Indonesia pada budidaya dan 

pengolahan ikan sidat
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Apakah penyebab 

kegagalan usaha sidat?

Kegagalan pertama

Memulai usaha tidak berbekal ilmu pengetahuan terkait usaha sidat (teknik 

budidaya, pakan, pengolahan & pemasaran), lemahnya niat dan motivasi.

Kegagalan Kedua

Tidak sabar/ingin cepat berhasil. Padahal, kesempurnaan umumnya 

dipengaruhi oleh lamanya proses. Semakin lama semakin sempurna dari 

sisi teknik maupun jaringan usaha.

Kegagalan ketiga

Cepat putus asa dan tidak siap gagal. Untuk pembudidaya pemula 

disarankan :

- Perlunya mentor sebagai tempat utk belajar/latihan/praktik

- Wadah budidaya tepat guna

- Sumber dan kualitas air yang baik selama pemeliharaan

- Dimulai dari bibit yg sudah adaptasi pakan terlebih dahulu jangan yg 

langsung tangkapan alam.

- Dimulai size 50 sd 75 gram/ekor relatif aman

- Pakan yg berkualitas dengan kandungan protein > 40 %
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10 EKSEMPLAR TERAKHIR! 



0852 1194 3905 (Suriyono)PESAN SEKARANG


