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Kata Pengantar
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan 
Better Management Practices (BMP), Seri Panduan Perikanan Tangkap, 
Penangkapan Benih Ikan Sidat. BMP ini merupakan panduan praktis yang 
dapat diterapkan oleh nelayan untuk  praktik penangkapan menerapkan
benih ikan sidat yang berkelanjutan. Penyusunan BMP ini telah melalui 
beberapa proses yaitu pengumpulan data lapangan, , desk study internal 
review Focus Group Discussion tim Perikanan WWF Indonesia, serta dengan 
beberapa ahli serta praktisi penangkapan ikan sidat sebagai external expert 
reviewer.
BMP ini adalah panduan praktis yang khusus dapat diterapkan pada kegiatan 
penangkapan dan penanganan benih ikan sidat dalam skala kecil. Sebagian 
bahan-bahan penyusunan BMP berasal dari lokasi penangkapan benih ikan 
sidat fase glass eel, di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. khususnya 
BMP ini merupakan living document yang akan terus disampaikan sesuai 
dengan perkembangan di lapangan serta masukan pihak-pihak yang 
bersangkutan. BMP ini merupakan salah satu bentuk dukungan  juga 
terhadap pengelolaan perikanan ikan sidat yang telah dilakukan oleh 
Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini.
Ucapan terimakasih yang tulus kami haturkan kepada semua pihak yang 
telah memberikan bantuan dalam penyusunan BMP ini baik menyediakan 
data, memberikan informasi penting, dan memberikan koreksi, yaitu 
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Konservasi dan 
Keanekaragaman Hayati Laut, Balai Riset Perikanan, Balai Besar 
Penangkapan Ikan, serta Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan 
Sukabumi, Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia, Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan IPB, 
SEAFDEC-Indonesia, dan Nelayan Ikan Sidat dari Sukabumi.
Kami senantiasa terbuka kepada semua pihak atas segala masukan yang 
konstruktif demi penyempurnaan BMP ini, serta permintaan maaf kami 
sampaikan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada proses 
penyusunan dan isi dari BMP ini.
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API : Singkatan; Alat Penangkap Ikan
Penangkapan : Aktivitas atau usaha dalam memperoleh sumberdaya ikan dari alam 

dengan menggunakan alat dan metode tertentu 
Pengelolaan : Proses dari kegiatan perencanaan sampai pengawasan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan perikanan yang berkelanjutan.
Lestari : Suatu kondisi lingkungan (sumberdaya dan habitat ikan) yang 

seimbang dan dapat mendukung reproduksi.
Benih : Anakan ikan dengan ukuran tertentu yang akan dibudidayakan
Glass eel : Stadia/fase sidat yang memiliki bentuk fisik yang tembus pandang
Elver : Stadia/fase sidat yang berukuran lebih besar setelah fase glass eel
Juvenile : Anakan ikan atau yuwana yang akan memasuki fase ikan remaja dan 

telah memiliki organ tubuh yang lengkap.
Larva : Stadia/fase pada ikan pertama kali telur menetas
Fingerling : Stadia/fase sidat yang berukuran lebih besar dari elver, biasanya 

berukuran sebesar jari orang dewasa
Morfologi : Ilmu yang mempelajari tentang bentuk/struktur luar tubuh pada 

organisme hidup
Biota : Organisme hidup pada suatu lingkungan 
Zoobenthoz : Hewan air berukuran mikroskopik yang hidup di perairan
Species : Kelompok individu yang memiliki persamaan secara fisiologis
Endemik : Organisme hidup yang hanya hidup di habitat  tertentu
Legalitas : Peraturan yang menjadi acuan suatu aktivitas
IUCN : International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources, sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk 
konservasi sumber daya alam

CITES : Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora, konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan 
satwa liar spesies terancam

Tangkapan Sampingan : Ikan hasil tangkapan yang bukan merupakan target utama 
penangkapan.

Ketertelusuran : Informasi tentang asal usul suatu produk.
Katadromous : Kelompok biota yang hidup dewasa di perairan tawar, kemudian 

bermigrasi ke perairan laut pada saat memijah.
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I  . PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu pengekspor 
ikan sidat ( spp) terbesar dengan Anguilla 
jumlah pengiriman ke luar negeri mencapai 
ribuan ton dengan nilai jutaan dolar setiap 
tahunnya. Ikan Sidat menjadi salah satu 
makanan favorit di Jepang serta beberapa 
negara di Eropa, Amerika, Taiwan, Korea 
Selatan, dan Timur Tengah. Permintaan ikan 
sidat dari Jepang dapat mencapai 120 ribu ton 
per tahun, dan secara global kebutuhan ikan 
sidat lebih dari 600 ribu ton per tahun. 
Permintaan ikan sidat dari seluruh dunia 
semakin meningkat setiap tahunnya. 
Tingginya permintaan ikan sidat dari seluruh 
dunia karena kandungan gizinya dan sangat 
bermanfat untuk kesehatan, serta telah 
menjadi makanan favorit pada beberapa 
negara. 
Melihat pemanfaatan ikan sidat pada saat ini, 
yang lebih banyak ditangkap pada fase glass 
eel, dapat menjadi ancaman terhadap 
sumberdaya ikan sidat. Perkembangan 
industri pembesaran ikan sidat mulai 
berkembang pada sekitar tahun 2009 hingga 
sekarang memicu akan semakin 

meningkatnya permintaan benih sidat fase 
glass eel hasil dari penangkapan. Situasi 
seperti ini tentunya memerlukan beberapa 
langkah pengelolaan, khususnya dalam 
penangkapan benih untuk mencegah 
turunnya stok ikan sidat di alam. Isu penting 
lainnya adalah karena i merupakan kan sidat 
ikan katadromous yang memiliki habitat di 
perairan tawar, kemudian bermigrasi menuju 
ekosistem laut untuk melakukan pemijahan. 
Jika penangkapan ikan sidat ukuran benih 
tidak terkendali, maka stok ikan sidat dewasa 
untuk reproduksi akan terancam. 
U yang tidakntuk mencegah aktivitas  
sustainable diperlukan kaidah pengendalian 
penangkapan, serta adanya mekanisme 
rekruitmen stok dari suatu kawasan 
perlindungan perairan atau laut. Metode 
panangkapan ikan sidat yang baik dari fase 
glass eel, elver/fingerling hingga dewasa dapat 
menentukan kualitas hasil tangkapan, 
meminimalisir dampak terhadap ekosistem, 
serta menjamin mata pencaharian nelayan 
dan keberlanjutan sumberdaya perikanan 
sidat.

2. TUJUAN BMP

 Menjaga kelestarian sumber daya 
perikanan sidat, ekosistem sungai, dan 
ekosistem laut melalui cara penangkapan 
yang ramah lingkungan.

 Menambah dalam pengetahuan nelayan 
menerapkan praktik pengelolaan 
penangkapan benih ikan sidat yang ramah 
lingkungan.

 Meningkatkan kualitas hasil tangkapan 
benih ikan sidat nelayan melalui teknik 
penangkapan dan penanganan ikan sidat 
yang baik.lebih 

 Menjaga keberlanjutan mata pencaharin 
nelayan melalui pelaksanaan praktek 
penangkapan yang berkelanjutan dan 
penanganan yang baik.

A.   Tujuan Umum A.   Tujuan Khusus

PENGELOLAAN PERIKANAN YANG BAIK HARUS MAMPU MEMBERIKAN       
        GAMBARAN PEMULIHAN STOK BILA TERJADI OVERFISHING MELALUI KAIDAH

 ,        PENGENDALIAN PENANGKAPAN SERTA ADANYA REKRUITMEN STOK DAN SPILL OVER IKAN
   .       .DARI KAWASAN PERLINDUNGAN LAUT KONSEP INI DIKENAL DENGAN MPA FOR FISHERIES



3. DESKRIPSI BIOTA

Secara umum morfologi atau penampakan 
luar ikan sidat sdewasa elintas mirip dengan 
belut. Tubuh bulat dan  ikan sidat berbentuk 
panjang, warnanya pada saat dewasa berbeda-
beda tergantung spesies, ada yang kuning, 
abu-abu, coklat, hitam. atau Ikan sidat 
memiliki sirip dada ( ) di belakang pectoral fin
kepalanya, meski ada beberapa jenis tidak 

Taksonomi
Class

Ordo

Family

Genus

Teleostomi, Subclass: Actinopterygii
Anguilliformes, Suborder: Anguilloidei 
Anguillidae
Anguilla

memiliki sirip ini sirip . Terdapat juga 
punggung ( ), sirip dubur ( ) dorsal fin anal fin
menyatu hingga sirip ekor ( ) caudal fin yang 
membentuk pita lembut.seperti  Ukuran 
dewasa ikan sidat dapat mencapai Panjang 
123 cm. sidat Sebagian besar spesies ikan 
bersifat pada nokturnal atau aktif malam hari. 

Benih ikan sidat yang baik adalah pada fase glass eel (GE). GE merupakan juvenil ikan sidat yang 
berwarna transparan, setelah melalui fase telur dan larva. Morfologi GE dapat dilihat pada 
gambar berikut:

B. Spesies dan Penyebaran

Species Anguilla spp

A. Morfologi
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Gambar 1. Morfologi Ikan Sidat Dewasa

Gambar 2. Morfologi Glass Eel Ikan Sidat 



Ikan sidat  yang teridentifikasi hingga saat ini 
berjumlah 19 spesies, di Indonesia telah 
ditemukan 10 spesies ikan sidat, yaitu: 1) A. 
celebensis A. borneensisdan 2) , yang 
merupakan jenis endemik di perairan sekitar 
pulau Kalimantan dan Sulawesi, 3) A. 
interioris A. obscura dan 4) yang berada di 
perairan sebelah utara Pulau Papua, 5) A. 
bicolor pasifica yang dijumpai di perairan 
Indonesia bagian utara (Samudra Pasifik), 6) 
A. bicolor bicolor yang berada di sekitar 
Samudra Hindia (di sebelah barat Pulau 
Sumatra dan selatan Pulau Jawa), 7) A. 
marmorata merupakan jenis yang memiliki 

sebaran sangat luas di seluruh perairan tropis, 
dan 3 spesies lainnya adalah 8) A. 
megastoma A. nebulosa nebulosi A. , 9) , 10) 
nebulosa labilata.  Jenis A. Bicolor bicolor 
(sidat anjing) dan (sidat A. marmorata 
kembang) merupakan 2 spesies ikan sidat 
yang paling banyak dibudidayakan di 
Indonesia. Jenis 9 spesies lainnya di luar 
Indonesia Indonesia adalah A. luzonensis A. , 
reindhartii A. australis australis A. australis , , 
schimdtii A. dieffenbachia A. nguilla, A. , , a  
rostrate A. mossambica A. japonica, , dan .

“Dari jenis ikan sidat yang ada di Indonesia, terdapat dua jenis ikan 10 
sidat yang populer dan memiliki tingkat permintaan tinggi yakni dari 

jenis A. bicolor bicolor dan A. marmorata. Statu  perlindungan A. s
bicolor menurut IUCN adalah mendekati terancam dan A. marmorata 

mendapatkan perhatian”

Indonesia adalah salah satu habitat ikan sidat 
dan merupakan ikan . spesies asli Indonesia
K  sidateberadaan ikan  menyebar di hampir 
seluruh wilayah Indonesia, terutama pulau-
pulau besar, seperti Sumatera, Jawa, 
Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Benih ikan 
sidat secara alami banyak dijumpai di muara 
sungai yang berhadapan langsung dengan 
perairan laut. Muara sungai di pantai selatan 
Jawa daerah Palabuhan Ratu (Jawa Barat) 
dan pantai selatan Cilacap (Jawa Tengah) 
merupakan contoh dua lokasi migrasi ikan 
sidat menuju kembali ke perairan tawar. 

Lokasi ini juga menjadi daerah penangkapan 
benih ikan sidat fase glass eel yang paling 
banyak di Indonesia Lokasi penangkapan .  
lainnya adalah Purworejo (Jawa Tengah), 
Jember (Jawa Timur), Sukabumi, Cianjur, 
dan Tasikmalaya (Jawa Barat), Poso (Sulawesi 
Tengah).

C. Siklus Hidup Sidat dan Habitat

Ikan sidat dewasa hidup di perairan tawar, 
kemudian melakukan migrasi ke perairan laut 
ketika akan memijah hingga stadia telur. 
Larva yang berkembang hingga fase glass eel 
akan terbawa arus menuju ke wilayah pesisir 
pantai dan muara sungai yang memiliki 
salinitas lebih rendah atau payau. Ikan sidat 
dewasa yang telah memijah akan mati. 
Ikan sidat hidup bergerombol di alam dan 
cenderung berada di dasar perairan. Post 
larva ikan sidat cenderung sebagai penghuni 
dasar perairan dan bersembunyi di dalam 
lubang, terowongan, potongan-potongan 
tanaman atau substrat lain sebagai pelindung 
(Facey dan Avyle, 1987 dalam Sholeh, 2004). 

Tingkah laku ini mencerminkan kebiasaan 
makan, strategi dalam menghindari predator 
dan pengaruh penangkapan. Ikan sidat adalah  
jenis ikan yang tidak menyukai cahaya kuat 
dan merupakan ikan dasar yang suka 
bernaung khususnya pada waktu siang hari 
ketika cahaya matahari menembus sampai ke 
dasar sungai. Menurut Usui, (1974) dalam 
Sholeh, (2004), sidat aktif berenang pada 
malam hari tetapi ketika siang hari sidat akan 
bersembunyi di bawah tanah atau di bawah 
bebatuan.
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Gambar 3. Alur Migrasi Ikan Sidat dari Laut ke Hulu Sungai



Lokasi Penting Fase Siklus Hidup Ikan Sidat Di Indonesia
Indonesia teridentifikasi menjadi lokasi penting bagi fase hidup ikan 

sidat, seperti lokasi pemijahan bagi jenis Anguilla bicolor bicolor yang 
melakukan pemijahan dekat perairan Palung Mentawai. Sedangkan 

untuk jenis Anguilla celebensis dan Anguilla borneensis ditemukan pada 
wilayah perairan lepas Laut Celebes bagian utara Pulau Sulawesi, yang 

mana juga melakukan pemijahan di perairan Teluk Tomini. Hal yang 
berbeda ditemukan pada jenis Anguilla marmorata, dimana lokasi 

pemijahannya ditemui di Samudera Pacifik bagian barat sebagaimana 
Anguilla japonica juga memijah pada wilayah tersebut. 

4. KELEMBAGAAN DAN LEGALITAS USAHA

Nelayan penangkap ikan sidat perlu terorganisir secara kelembagaan 
agar dapat meningkatkan manajemen usaha penangkapan serta 

pengelolaan lingkungan penangkapan secara menyeluruh.  Kelembagaan 
nelayan sidat dapat berbentuk kelompok atau jejaring. ikan Kelembagaan 

dalam bentuk kelompok dilakukan apabila nelayan ikan sidat berada 
pada satu wilayah . untuk yang lokasinya tertentu Kemudian nelayan 

tersebar pada beberapa daerah dapat membentuk jejaring. Kesulitan-
kesulitan yang dialami nelayan skala kecil selama seperti legalitas atau 

perizinan usaha, dapat diatasi lebih mudah melalui mekanisme 
berkelompok.

KETUA KELOMPOK  
 SEBAIKNYA BERASAL 

NELAYAN ITU SENDIRI  
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(Sumber: Arai, 2014)

Gambar 4. Fase Perkembangan Ikan Sidat



 Nelayan ikan sidat dalam wilayah 
administrasi desa, kecamatan, atau pada 
kawasan tertentu, dapat membentuk 
kelompok beranggotakan 10 – 25 orang. 
Jika lebih banyak nelayan, dapat dibentuk 
menjadi beberapa kelompok.

 Kelompok nelayan disahkan oleh 
pemerintah terkait dan didampingi oleh 
instansi teknis, penyuluh, perusahaan, 
atau lembaga pendamping lainnya.

 Pada wilayah yang lebih luas seperti 
kabupaten dan propinsi, atau nelayan 
ikan sidat tersebar, dapat dibentuk 
jejaring nelayan. Beberapa kelompok 
nelayan ikan sidat dapat juga membentuk 
jejaring kelompok nelayan.

A. Kelembagaan Nelayan
 Anggota kelompok dan jejaring adalah 

nelayan ikan sidat, dan dapat 
memasukkan anggota lain yang usahanya 
terkait dengan usaha penangkapan ikan 
sidat. Semua anggota memilik hak dan 
kewajiban yang setara, dan penyusunan 
struktur organisasi dilakukan secara 
demokratis, misalnya pemilihan ketua 
kelompok, pengurus, iuran anggota.

 Kelompok dan jejaring melakukan 
pertemuan rutin minimal 1 kali dalam 
sebulan, untuk membahas operasional 
penangkapan ikan sidat, program kerja 
internal, pembahasan dan penyelesaian 
masalah yang dihadapi anggota, program 
kerja sama, keuangan kelompok. 
Pertemuan rutin dapat menguatkan 
kelompok dan jejaring dan meningkatkan 
posisi tawar terhadap pihak lain.

Manfaat yang didapatkan dengan berkelompok:
1. Sesama anggota kelompok dapat mendiskusikan permasalahan-

permasalahn terkait dengan kegiatan perikanan yang dilaksanakan.
2. Mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi anggota maupun 

kelompok itu sendiri, misalnya harga atau teknologi penangkapan ikan 
terkini.

3. Meningkatkan daya saing harga ikan sidat fase glass eel, fingerling 
hingga dewasa terhadap pasar karena penjualan secara bersama-sama.

4. Berperan serta dalam mediasi jika terlibat dalam satu konflik yang 
mungkin terjadi dengan nelayan dari wilayah perairan lain.

5. Akses permodalan melalui perbankan lebih mudah.

Praktek penangkapan tidak memperkejakan anak-anak usia sekolah

Pembentukan Kelompok Usaha 
Perikanan 
 Nelayan harus memiliki kartu usaha 

perikanan (Kusuka) dan membentuk 
kelompok

 Kapal yang digunakan untuk 
pen kutan nelayan ke lokasi gang
penangkapan dan membawa hasil 
tangkapan glass eel ercatat di dinas  t
dalam bentuk Bukti Pencatatan Kapal 
Perikanan (BPKP)

 BPKP diregistrasi setiap 2 (dua) tahun 
sekali

 Pengumpul glass eel harus memiliki izin 
usaha mikro kecil dari kecamatan 
setempat

C. Legalitas Usaha
Alat tangkap lift net dan perangkap 
atau bubu 
Alat tangkap untuk menangkap ikan sidat, 
yakni lift net dan perangkap bubu telah 
tertera pada Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No.06/2010 Tentang Alat 
Penangkapan Ikan di Indonesia. Nelayan 
dengan alat tangkap tersebut dapat 
melakukan penangkapan pada jalur (0-4 mil) 
dan di seluruh Wilayah Pengelolaan 
Perikanan (WPP) dalam wilayah negara 
Indonesia (Kepmen No.6/2010 Tentang Alat 
Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia; 
Permen No.71/2016 Tentang Tentang Jalur 
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat 
Penangkapan Ikan dan Alat Bantu 
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Indonesia).

Praktek penangkapan ikan sidat (glass eel hingga dewasa),
dilakukan tanpa menggunakan armada penangkapan

Jenis Izin dan Persyaratan

 Pendaftaran nelayan skala kecil untuk 
mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal, 
yang tidak dipungut biaya dan berlaku 
selama 1 tahun.

 Persyaratan: KTP asal nelayan, spesifikasi 
teknis alat tangkap, dan sanggup 
melaporkan hasil tangkapan.

 Pengurusan legalitas nelayan kecil 
sebaiknya dilakukan bersama oleh 
kelompok.

PEMBENTUKAN KELOMPOK HENDAKNYA BERASAL DARI     
TEMPAT TINGGAL BERDEKATAN AGAR LEBIH MUDAH      
BERKOORDINASI DAN ATAU LOKASI PENANGKAPAN YANG,      
SAMA SEHINGGA MEMUDAHKAN PENGELOLAAN   .
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Manfaat mendaftarkan alat tangkap pada instansi terkait:a. Membantu pemerintah dalam melakukan pendataan perahu nelayan dan alat tangkapb. Memudahkan bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada nelayanc. Membantu pemerintah dalam menyusun rencana pengelolaan pemanfaatan perikanan

Zona Larangan Tangkap dan 
Perlindungan Ikan
Hindari melakukan penangkapan di kawasan 
konservasi, khusunya zona inti dan zona 
perlindungan lainnya, kecuali sesuai 
peruntukannya. Tentunya lokasi penangkapan 
sebelum melaut agar tidak masuk dalam zona 
larang tangkap. Dalam aktivitas penangkapan 
ikan sidat dengan menggunakan ancho (lift 
net) dan sodok (push net), secara tidak 
sengaja menangkap biota yang dilindungi, 
sudah langka, atau terancam punah, 
dilepaskan kembali ke alam sesuai dengan 
prosedur penanganan yang ada.

Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2012 Tentang Larangan Pengeluaran 

Benih Sidat (Anguilla spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Setiap orang perorangan atau korporasi dilarang mengeluarkan benih sidat 
dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 150 gram per ekor 

dari NKRI ke luar wilayah NKRI.

Beberapa biota yang terancam di lokasi 
penangkapan benih ikan sidat, adalah 
Tangkur buaya (pipe fish), IUCN status 
terancam punah dan CITES Appendix II
Agar tidak melanggar zona penangkapan dan 
biota dilindungi, perhatikan peraturan yang 
ada melalui pertemuan-pertemuan kelompok, 
penyuluhan, dan sosialisasi dari instansi 
terkait.

DOKUMEN PERIZINAN YANG TIDAK    
     BERLAKU LAGI HARUS SEG RAE

 DIPERBAHARUI KEMBALI

4. PERSIAPAN PENANGKAPAN DAN PASCA-TANGKAP

A. Persiapan Penangkapan

Siapkan pencatatan untuk operasional dan hasil tangkapan 
berupa LOGBOOK atau format Fish-Landing.

 Mengetahui dan menuntukan lokasi 
penangkapan, antara di sepanjang garis 
pantai, muara sungai atau di badan 
sungai.

 Mengetahui informasi pasang surut, 
kondisi gelombang laut dan umur fase 
bulan.

 Mempersiapkan kebutuhan lainnya 
seperti bekal makanan dan minuman, 
obat-obatan.

 Mempersiapkan tempat penyimpanan 
sementara dalam keadaan bersih.

 Mempersiapkan alat tangkap dan alat 
bantu penangkapan dalam kondisi baik 
dan siap digunakan.

 Menggunakan Jas pelindung/anti air, alat 
keselamatan seperti pelampung, dan alat 
komunikasi.
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B. Persiapan Penanganan Pasca-Tangkap
 Penanganan pertama menggunakan 

kantong plastik berisi air ditaruh di leher 
(kojong) laut di lokasi pengambilan glass 
eel. 

 Setelah kapasitas kantong plastik 
terpenuhi, segera menuju ke tenda 
penampungan untuk memisahkan glass 
eel dengan hasil tangkapan lainnya

 Dilakukan pengamatan secara cepat 
terhadap hasil tangkapan, untuk 
mengetahui hasil tangkapan, apakah 
dominan glass eel atau tangkapan yang 
lain. Jika didominasi tangkap lain, maka 
hasil tangkapan dikembalikan ke laut.

 Hasil tangkapan glass eel dimasukkan 
dalam kantong penampungan sementara 
yang telah berisi air dari lokasi tersebut 
secara hati-hati dan perlahan. Ini 
bertujuan untuk mengurangi cacat pada 
glass eel yang tertangkap.

 Pada pos penampungan sementara, glass 
eel di sortir kembali dan kemudian di 
timbang dengan timbangan digital.

 Pencatatan hasil tangkapan glass eel 
dicatat dalam form log book yang 
tersedia.

 Glass eel dimasukkan ke wadah 
penampungan sementara atau box 
sterofoam AG-75 (75 x 42 x 32 cm) 
kapasitas 25-30 kg yang telah berisi air 
setinggi 1 cm dan glass eel 0.3 kg. 

          TIPS
 Diusahakan pada penampungan 

pertama ini sudah tersedia aerasi
 Penggunaan air payau akan 

mendukung glass eel untuk 
beradaptasi lebih optimal

 Pencatatan hasil tangkapan nelayan 
pada pos penampungan pertama akan 
menghasilkan data yang lebih akurat

 Setelah seluruh proses penangkapan oleh 
nelayan selesai, glass eel dimasukkan 
dalam kantong plastik ukuran 40 x 100 
cm yang telah berisi air laut/payau dari 
lokasi tersebut 2-3 liter, dengan kapasitas 
maksimal 0.5 kg glass eel. Kemudian 
ditambahkan oksigen, dan diikat rapi 
dengan menggunakan tali karet.

 Kantong plastik yang berisi glass eel 
tersebut dimasukkan sterofoam, 
maksimal berisi 2 bungkus plastik, dan 
ditutup rapat. Proses pengiriman menuju 
bak penampungan di pengepul dilakukan 
seefisien dan seefektif mungkin, untuk 
menjaga kondisi glass eel tetap baik.

 Sterofoam yang berisi glass eel diangkut 
ke penampungan.

Gambar 5. proses pengambilan glass eel dari alat  tangkap dan proses persiapan  penimbangan glass eel

Pada musim puncak, ketersedian glass eel
hasil tangkapan nelayan lebih besar dari 

kapasitas atau permintaan budidaya 
ikan sidat oleh industri, kemudian glass eel 

yang tertangkap dibuang percuma, 
sehingga perlu pengaturan kuota

Ciri bibit ikan sidat(glass eel) yang baik:
a. Sehat tidak ada bercak luka dan infeksi
b. Warna transparan dan bening kemerahan
c. Bergerak lincah dan aktif berenang
d. Ukurannya yang seragam
e. badan terlihat gemuk, tidak kerdil
f. Berat individu pada kisaran 0,16-0,17 gram 

(5000-6000/kg)
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 Jarak penampungan dari lokasi 
penangkapan tidak lebih dari 1 km.

 Bak atau kolam penampungan diisi air 
sebanyak 360 – 400 liter, dalam kondisi 
air harus bersih dengan salinitas 5-10 ppt 
dan dipasang aerasi.

 Pergantian air dilakukan setiap 12 jam 
dengan membuang dan mengganti 180 – 
200 liter air (setengah volume air di 
penampungan). Pergantian air berfungsi 
untuk menurunkan salinitas air secara 
perlahan agar glass eel dapat 
menyesuaikan kondisi air pada bak atau 
kolam penampungan

 Tahapan proses penurunan salinitas air 
dalam penampungan dilakukan selama 3 
hari sampai salinitas air mencapai 0 ppt.

 Kegiatan pengukuran suhu dan salinitas 
terus dilakukan setiap 6 jam agar kondisi 
glass eel tetap prima. Pengukuran suhu 
dan salinitas menggunakan thermometer 
dan refractometer.

C. Persiapan Penanganan di Penampungan Tips:
 Melakukan pembersihan pada bak 

terpal secara berkala, untuk 
menghindari penyakit dari 
jamur/bakteri

 Memberikan tanda pada tiap bak 
penampungan terkait keterangan 
kapan glass eel tersebut ditampung

 Melakukan pencatatan untuk setiap 
produksi glass eel yang masuk 
penampungan 

 Bak penampungan di tutup waring 
diatasnya untuk mengurangi intensitas 
matahari.

 Padat tebar bak penampungan maksimal 
2 kg glass eel dengan ukuran bak sekitar 
1,8 m x 1 m. 

 Proses identifikasi jenis glass eel sidat 
dilakukan dengan menggunakan buku 
identifikasi. (Publikasi Paper Bu Yulia)

 Setelah 3 hari glass eel siap di kirim ke 
perusahaan/pembudidaya.

Gambar 6. Alat digital pengukur suhu dan salinitas

D. Persiapan proses pengiriman

Gambar 7. Aktivitas di penampungan glass eel

 Proses pengemasan untuk fase glass eel 
membutuhkan media air es yang 
berfungsi sebagai pembius alami dengan 
kisaran suhu antara 16-18oC. Glass eel 
dikemas dengan menggunakan kantong 
plastik ukuran 40 x 100 cm (diameter 50 
cm) yang diisi dengan air tawar sebanyak 
2-3 liter dengan kapasitas glass eel 
sebanyak 0,5 kg, dengan komposisi (1/3 
air dan 2/3 adalah oksigen)

 Kemudian ditambahkan dengan bubur es, 
atau es batu yang sudah di pecahkan 
hingga suhu menunjukkan antara 16-18 
oC, dan diikat rapi serta rapat dengan 
menggunakan karet gelang.

 Kapasitas sterofoam AG-75 kapasitas 25-
30 kg, maksimal muat hanya untuk 2 
kantong plastik.

 Menjaga suhu di dalam sterofoam tetap 
rendah, ditambahkan dua es balok (2 kg) 
yang dilapisi koran dan diletakkan di sisi 
sterofoam.

 Sterofoam ditutup rapat, kemudian di 
lekatkan dengan menggunakan lakban 
untuk mencegah masuknya suhu panas 
dari luar.

 Proses pengiriman dilakukan pada pagi, 
sore atau malam hari untuk menghindari 
hawa panas, dengan menggunakan 
transportasi yang tidak terpapar sinar 
matahari secara langsung.

 Pengangkutan jarak jauh, setiap 12 jam 
dilakukan penambahan oksigen, dan 
apabila melebihi 24 jam dilakukan 
pengemasan kembali.
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Gambar 8. Penimbangan dan packing

Gambar 9. Pengiriman glass eel ke perusahaan budidaya

Proses pengiriman hasil tangkapan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari 
stress akibat suhu panas

Untuk perjalanan yang melebihi 20 jam tanpa pengemasan ulang dan penambahan oksigen, 
kepadatan ikan dalam wadah angkut perlu dikurangi untuk meminimalisir stress

5. ALAT PENANGKAP IKAN ( API )

A. Anco (05.9.0)
Anco termasuk alat tangkap ikan yang 
digolongkan ke dalam alat tangkap jaring 
angkat (lift net). Jaring angkat adalah alat 
penangkap ikan yang dioperasikan dengan 
cara menurunkan dan mengangkat jaring 
secara vertikal. Anco berbentuk jaring empat 
persegi dilengkapi dua buah belahan bambu 
tipis menyilang, dimana keempat sisi jaring 
diikat dengan tali pada ujung belahan bambu 
yang disilangkan. Ukuran jaring pada anco 
memiliki panjang dan lebar 1,2 – 1,5 m dan 1,2 
– 1,5m. Panjang alat tangkap dari atas (bambu 
yang disilangkan) sampai bawah (waring) 
adalah 1 m. Bahan jaring terbuat dari waring 
(PE) halus dengan mesh size 0,25 mm.

Menangkap glass eel sidat dimulai disaat hari 
mulai malam dengan mempertimbangkan 
kondisi perairan pasang sampai menjelang 
surut. Pengoperasian anco dilakukan oleh 
satu nelayan. Lokasi penangkapan dilakukan 
di muara sungai sampai ke pesisir pantai. 
Pengoperasian anco sangat sederhana dan 
mudah yaitu dengan cara menurunkan alat 
tangkap ke permukaan perairan muara 
sungai, lalu serok permukaan perairan dengan 
sedikit dorongan, setelah alat didorong ke 

depan angkat alat tangkap tersebut. Dengan 
bantuan penerangan (petromak atau lampu 
sorot) nelayan dapat melihat glass eel sidat 
yang tertangkap. Glass eel sidat yang 
tertangkap segera diserok menggunakan 
piring yang terbuat dari plastik, kemudian 
dimasukan ke kantong plastik yang telah 
dikalungkan (kojong). Pengoperasian 
dilakukan secara terus – menerus sepanjang 
malam sampai glass eel sidat telah terkumpul 
banyak di kantong plastik.  

Gambar 10. API Anco Nelayan Ikan Sidat Sukabumi

Gambar XX. Konstruksi API Anco
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B.  Sedok (05.9.0)
Sedok termasuk alat tangkap ikan yang 
digolongkan ke dalam alat tangkap jaring 
angkat (lift net). Jaring angkat adalah alat 
penangkap ikan yang dioperasikan dengan 
cara menurunkan dan mengangkat jaring 
secara vertikal. Sedok berbentunk jaring 
dengan mulut segi tiga sama kaki yang 
memiliki bingkai dari kayu. Alat tangkap 
sedok memiliki panjang berkisar antara 1,5 – 
2 m, lebar mulut 2 – 3 m. Bahan jaring 
terbuat dari waring (PE) halus dan dengan 
mesh size 0,25 mm. 

Menangkap glass eel sidat dimulai disaat hari 
mulai malam dengan mempertimbangkan 
kondisi perairan pasang sampai menjelang 
surut. Pengoperasian sedok dilakukan oleh 
satu nelayan. Lokasi penangkapan dilakukan 

di muara sungai sampai ke pesisir pantai. 
Pengoperasian sedok sangat sederhana dan 
mudah yaitu dengan cara menurunkan alat 
tangkap ke permukaan perairan muara 
sungai, lalu serok permukaan perairan dengan 
sedikit dorongan, setelah alat didorong ke 
depan angkat alat tangkap tersebut. Dengan 
bantuan penerangan (petromak atau lampu 
sorot) nelayan dapat melihat glass eel sidat 
yang tertangkap. Glass eel sidat yang 
tertangkap segera diserok menggunakan 
piring yang terbuat dari plastik, kemudian 
dimasukan ke kantong plastik yang telah 
dikalungkan (kojong). Pengoperasian 
dilakukan secara terus – menerus sepanjang 
malam sampai glass eel sidat telah terkumpul 
banyak di kantong plastik.

Gambar 12. Mengoperasikan API Sedok

Gambar 13. Konstruksi API Sedok 

C. Alat bantu penangkapan anco dan sedok
 Lampu petromaks

Aktivitas penangkapan glass eel 
dilakukan pada malam hari, sehingga 
lampu petromaks dibutuhkan sebagai 
sumber cahaya dalam memilah hasil 
tangkapan.

 Tempat penampungan sementara
Hasil tangkapan disimpan dalam kantong 
plastik sementara yang dikaitkan pada 
leher, kantong ini juga disebut “kojong”, 
yang terdiri dari penyaring dari jaring 
polyethilen (PE) 0,5 mm guna memilah 
hasil tangkapan glass eel, dengan 
tangkapan lainnya, antara lain: 
impun/juvenile ikan, kepiting sungai, 
serasah dan lainnya.

Gambar 14. Alat Bantu Penangkap Ikan Sidat: (a) Penerangan (lampu petromaks); (b) wadah penampungan glass eel sementara (kojong); (c) Jaring filter di dalam kojong, 
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D.  Bubu (08.2.0)
Bubu termasuk alat tangkap ikan yang 
digolongkan ke dalam alat tangkap perangkap 
traps) dan bersiat pasif. Alat tangkap ini 
banyak beroperasi di daerah aliran hilir 
sungai. Bubu yang beroperasi terbuat dari 
jaring mesh size 0,25 mm dengan lingkaran 
berupa kawat dengan diameter 80 cm dan 
terbuat dari bambu dengan panjang 200 cm 
dan diameter 30 cm. Bubu yang terbuat dari 
jaring dapat dioperasikan di sekitar  muara  
sungai  dengan  cara  diikat  dengan  tali  
dipinggir  sungai  dengan posisi  menghadap  
ke  laut  selama  10  jam  dengan  2  kali  
angkat.  Biasanya pemasangan pertama  
dipasang  sore  hari  pada  jam  17.00  WITA  
sampai  22.00  WITA,  pemasangan kedua 
dilakukan pada jam 22.30 WITA sampai 
05.00 WITA bubu tersebut diangkat dan 
dilihat hasilnya. Pengoperasian bubu 
dilakukan oleh satu orang nelayan. Satu 
nelayan mampu mengoperasikan sekitar 1 – 2 
buah bubu. Gambar 15. API Bubu Nelayan Sukabumi

Hindari praktek penangkapan yang bersifat 
merusak lingkungan,seperti: menggunakan 

sianida ataupun setrum listrik, dapat 
mendukung kelestarian sumberdaya 

ikan sidat dan lingkungan

6. OPERASIONAL PENANGKAPAN

Terutama untuk penangkapan fase glass eel 
dengan menggunakan mata jaring yang sangat 
kecil sehingga potensi tertangkapnya jenis 
larva ikan lainnya yang ikut tertangkap cukup 
besar. Berikut ini beberapa langkah untuk 
meminimalisir hasil tangkapan dan teknis 
penangananan apabila tertangkap spesies 
terancam punah (ETP spesies) seperti tangkur 
buaya.

 Mengamati secara cepat: Hasil tangkapan 
dari alat tangkap anco dan sedok apabila 
didominasi oleh hasil tangkapan lain 
seperti berbagai larva ikan, kepiting, 
tangkur buaya, tangkur kuda dan 
sebagainya. 

A. Perlakuan Hasil Tangkapan Sampingan
 Menambah alat bantu pencahayaan: 

Menggunakan lampu kepala (sendiri) dan 
lampu tangan (lebih dari satu) akan 
sangat membantu dalam melakukan 
seleksi hasil tangkapan dengan cepat dan 
jelas.

 Dikembalikan langsung ke alam: Biota 
atau hasil tangkapan sampingan secara 
langsung di kembalikan ke perairan 
dengan hati-hati.
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7. PENCATATAN KETERTELUSURAN DAN PEMASARAN 

Pencatatan hasil tangkapan diperlukan 
dengan melibatkan seluruh elemen yang 
terlibat dalam aktivitas perikanan sidat, baik 
mulai dari tingkat nelayan, pengepul ranting, 
pengepul besar hingga sampai pada industri 
budidaya. Skema pencatatannya adalah:
 Pencatatan pertama hasil tangkapan ikan 

sidat terutama fase glass eel dapat 
dilakukan pada pengumpul kecil yang 
mengorganisir kelompok nelayan pada 
tiap pos penampungan pertama yang 
tidak jauh dari lokasi penangkapan 
(contoh logbook pencatatan). Kemudian 
ketika proses penjualan glass eel dari 
pengepul ranting kepada pengepul besar, 
memberikan catatan hasil tangkapan 
nelayan yang telah digandakan 
sebelumnya sebagai arsip, sebagai 
gantinya pengepul besar akan 
memberikan nota hasil penjualan. (form 
harus dicatat oleh nelayan dan pengumpul 
kecil).

A. MUSIM PENANGKAPAN
Glass eel sidat melimpah pada waktu musim 
penghujan, yakni mulai bulan Juli sampai 
dengan bulan November, (Didahului dengan 
referensi Lokasi dan Musim penangkapan) di 
beberapa wilayah pantai selatan Jawa yang 
hingga pada bulan Maret, setiap wilayah 
memiliki karakteristik masing-masing. 
Peningkatan hasil tangkapan ini terjadi secara 
bertahap, dengan musim puncak pada 
rentang waktu bulan Oktober – Maret.

Glass eel banyak muncul pada fase bulan 
gelap kedua atau kurun waktu 

tanggal 25 – 5 penanggalan hĳriyah

Sumber:
 Wawancara di lapangan: Pak Engkan/Pak Yayan/Kang Dadan
 Artikel ilmiah: Suhendar et al., 2016, Haryono dan Wahyudewantoro, 2016

 Apabila nelayan secara langsung menjual 
kepada pengepul besar, hasil tangkapan 
nelayan tersebut dicatat oleh pengepul 
besar dengan format pencatatan 
penjualan dan/atau pembelian.

 Proses penjualan benih sidat glass eel dari 
pengepul besar kepada perusahaan 
budidaya, dapat dilakukan dengan 
mencatatnya pada format pencatatan 
penjualan dan/atau pembelian atau dalam 
sebuah buku pencatatan.

 Format pencatatan akan diarsipkan oleh 
pengepul besar sebagai data ketelusuran 
asal muasal glass eel, yang mana data 
tersebut akan sangat bermanfaat bagi 
pemangku kebijakan dan perusahaan 
budidaya.

 Pendamping atau penyuluh perikanan 
akan membantu dalam proses pencatatan 
serta rekapitulasi data hasil tangkapan 
tersebut bersama dengan pengepul besar.
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Mengusahakan untuk melepaskan hasil tangkapan sampingan dalam kondisi hidup
Seleksi hasil tangkapan penting dilakukan untuk menjada kelestarian sumberdaya perikanan

1. AMATI SECARA CEPAT

2. TAMBAH ALAT BANTU 
PENCAHAYAAN

3. BIOTA SAMPINGAN 
DIKEMBALIKAN LANGSUNG KE 

ALAM



8. PEMANFAATAN PERIKANAN SIDAT YANG LESTARI

Pengelolaan pemanfaatan perikanan sidat 
dilakukan dengan mengacu pada peraturan 
atau regulasi pemerintah yang berlaku. 
Mengingat fase hidup ikan sidat yang unik 
karena melakukan migrasi jarak jauh dari 
ekosistem sungai hingga ekosistem laut, 
sehingga diperlukan beberapa pendekatan, 
antara lain:
1.  Konservasi terhadap Sidat 
 a. Konservasi glass eel dengan 
  pengaturan jumlah tangkapan
 b. Konservasi glass eel dengan   
 pengaturan jumlah dan jenis alat tangkap   
 ramah lingkungan
 c. Konservasi glass eel dengan 
  pengaturan musim penangkapan
 d. Konservasi glass eel dengan 
  pengaturan jumlah nelayan tangkap
2. Konservasi dan Rehabilitasi 
 Terhadap Lingkungan Habitat Sidat
 a. Konservasi glass eel dengan penentuan 
  Kawasan Perlindungan
 b. Pembangunan infrastruktur yang 
  memperhatikan kelestarian lingkungan 

Pemasaran komoditas perikanan sidat di wilayah Pulau Jawa sampai ke pasar ekspor dan konsumsi lokal, Sedangkan diluar Pulau Jawa 
pemasaran hanya sampai Perusahaan Pembudidaya saja.

Gambar 16. Skema Pemasaran Sidat di Indonesia 

  dan tata ruang, seperti: pembangunan 
  Infrastruktur seperti PLTU, 
  Penambangan, Perambahan Hutan 
  dan DAM atau waduk air yang 
  mengkaji fish way dan tersedianya fish 
  ladder.
 c. Meminimalisir dampak pembangunan 
  serta aktivitas penambangan pasir 
  terhadap ekosistem sungai dan laut.
 d. Mentaati peraturan pemerintah 
  khususnya zonasi penangkapan
3.  Konservasi Melalui Kelembagaan 
 a. Adanya Duduk untuk sepakat 
  (Dukpakat) di Aceh
 b. Adanya Aturan Malam Jumat tidak 
  boleh tangkap di Sukabumi
 c. Adanya anggapan masyarakat yang 
  tabu apabila memakan sidat di Ambon, 
  Maluku

DATA PENCATATAN YANG DIMASUKKAN     
MELIPUTI JENIS TANGKAPAN UTAMA   , 

TANGKAPAN SAMPINGAN JENIS JENIS IKAN , -   
YANG DILINDUNGI DAN TERANCAM PUNAH    , 
KONDISI IKAN YANG TERTANGKAP WAKTU   ,  

DAN LOKASI PENANGKAPAN BIAYA  ,  
PENANGKAPAN DAN HASIL PENJUALAN IKAN    , 

KONDISI CUACA DAN MUSIM KARAKTER   ,  
HABITAT PENANGKAPAN 
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Pemasaran sidat di Indonesia terpusat ke 
wilayah Pulau Jawa. Perusahaan 
Pembudidaya dan pengolahan sidat banyak 
dijumpai di Pulau Jawa. Ketersediaan akses 
transportasi (darat dan udara) yang memadai 
menjadikan penyebab pemasaran sidat 
terpusat di Jawa. Skema pemasaran ikan sidat 
seperti pada gambar di bawah.
Pencatatan hasil tangkapan diserahkan 
kepada pihak berwenang, aparat desa, 
kelompok, atau minimal menyimpannya 
sendiri sebagai data penangkapan pribadi.

Pencatatan hasil tangkapan nelayan sangat 
bermanfaat dalam membantu pengambilan 

kebijakan pengelolaan perikanan serta 
ketertelusuran produk perikanan”



 Praktek penangkapan perikanan haruslah mengikuti prinsip pemanfaatan 
yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Kesepakatan dalam perdagangan antara 
pelaku industri budidaya, pengepul serta 
nelayan terkait dengan kuota penangkapan, 
penanganan, serta praktek pemanfaatan ikan 
sidat yang baik dan ramah lingkungan sejalan 
dengan meningkatknya mutu, kualitas 
perikanan serta kualitas sumberdaya ikan.

Gaambar 17. Aturan dari Pemda untuk menjaga kelestarian sidat yang memiliki fishway pada bendungan di Poso

Mencegah terjadinya praktek pemanfaatan 
yang tidak ramah lingkungan dan merusak, 
serta meminimalisir adanya tangkapan 
sampingan, termasuk biota-biota yang 
terancam punah dan dilindungi yang ikut 
tertangkap.
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DAFTAR PUSTAKA 

Dapatkan Juga Serial Panduan – Panduan Praktik  Lainnya, Yaitu:Perikanan Tangkap

Selain panduan praktik perikanan , WWF-Indonesia juga menerbitkan panduan lainnya tentang tangkap
Perikanan , Perikanan Tangkapan Sampingan ( ), Wisata Bahari, dan Kawasan Budidaya Bycatch

Konservasi Perairan. Untuk keterangan lebih lanjut dan mendapatkan versi elektronik dari seluruh 
panduan tersebut, silahkan kunjungi www.wwf.or.id

1. BMP Perikanan Kerapu - Kakap, Panduan 
Penangkapan dan Penanganan.

2. BMP Perikanan Tuna, Panduan Penangkapan 
dan Penanganan.

3. BMP Perikanan Cakalang ), (Pole And Line
Panduan Penangkapan dan Penanganan.

4. BMP Perikanan Kerang, Panduan Penangkapan 
dan Penanganan

5. LobsterBMP Perikanan 
6. eBMP Perikanan Siput Laut Abalon

7. BMP Perikanan Lobster, , Panduan 
Penangkapan dan Penanganan.

8. BMP Perikanan Kepiting Bakau, Panduan 
Penangkapan dan Penanganan.

9. BMP Baronang - KakatuaIkan , Panduan 
Penangkapan dan Penanganan.

10. BMP Perikanan Penangkapan Udang
11. Mengenali Produk Perikanan Hasil 

Destructive Fishing (Bom dan Bius).
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