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Kata
Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga 

'Analisis Risiko Penyakit Carp Edema Virus Disease 

(CEVD) Pada Ikan Mas dan Koi (Cyprinus carpio L)' dapat 

diselesaikan dengan baik. Seiring pesatnya produksi 

budidaya perikanan dan meningkatnya lalu lintas 

perdagangan ikan antar negara dewasa ini telah 

memunculkan kekhawa�ran akan penyebaran penyakit 

ikan ekso�k lintas negara (transboundary fish disease). 

Salah satu yang menjadi isu pen�ng saat ini adalah 

munculnya serangan satu jenis penyakit baru (new 

emerging disease), yaitu CEVD pada budidaya ikan mas 

dan koi. Keberadaannya tercatat sebagai agen infeksius 

pen�ng yang menyebabkan penyakit sehingga dapat 

mengancam industri budidaya ikan mas dan koi di 

seluruh dunia.

Analisis risiko CEVD pada ikan mas dan koi ini 

disusun untuk meningkatkan kewaspadaan dan 

memberikan per�mbangan serta sebagai bahan 

r e k o m e n d a s i  d a l a m  m e n y u s u n  k e b i j a k a n 

perkaran�naan ikan terhadap se�ap pemasukan ikan 

mas dan koi (C. carpio) dari luar negeri serta pengeluaran 

antar areanya di dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia.
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Pendahuluan

A. Latar Belakang

Budidaya ikan air tawar, khususnya spesies yang 

berasal dari famili Cyprinidae (kelompok karper) 

merupakan salah satu sumber makanan pen�ng bagi 

dunia. Menurut data sta�s�k FAO tahun 2015, 

produksi ikan karper mencapai kurang lebih 28,8 juta 

ton atau sekitar 37,5% dari total produksi akuakultur 

dunia (termasuk kelompok ikan, krustasea dan 

moluska). Rata-rata pertumbuhan produksi global 

tersebut meningkat kurang lebih 5,3% dalam 20 

tahun terakhir yang dihitung mulai dari tahun 1995. 

Pada tahun 2015, terdapat 29 spesies ikan dari 

kelompok karper yang dibudidayakan dengan jumlah 

di atas 100 ton dan salah satunya adalah spesies 

common carp (Cyprinus carpio L). Ikan common carp 

(C. carpio) atau yang di Indonesia biasa disebut ikan 

mas merupakan spesies yang telah secara luas 

dibudidayakan hampir di seluruh wilayah perairan air 

tawar untuk keperluan konsumsi khususnya di Asia, 

Eropa dan Timur Tengah serta menghasilkan 4,3 juta 

ton dari total produksi ikan karper global (FAO, 2015).
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Bab. I



Selain produksi yang bertujuan untuk konsumsi manusia, ikan mas di 

beberapa negara dibudidayakan dalam rangka restocking perairan untuk 

olahraga memancing dan sebagai ikan hias. Produksi ikan mas secara ekstensif 

pada kolam dangkal di daerah pedesaan telah dikenal sebagai kegiatan yang 

ramah lingkungan karena kolam tradisional tersebut dapat menyediakan 

habitat bagi organisme akua�k lainnya dan juga berguna untuk menjaga 

keseimbangan perairan sekitar (Bekefi dan Varadi, 2007). Di sisi lain, salah satu 

varietas atau subspesies dari ikan mas yang memiliki morfo�pe khas, dikenal 

sebagai ikan koi, telah lama menjadi komoditas ikan hias yang diperdagangkan 

di seluruh dunia. Kecan�kan pola warna dan keindahan ikan koi dinikma� 

sebagai hewan peliharaan atau untuk pertunjukan kompe�si sehingga memiliki 

nilai ekonomis �nggi. Rakus et al. (2013) menggarisbawahi bahwa varietas ikan 

koi merupakan salah satu komoditas ikan hias dengan nilai yang besar. 

Di Indonesia, ikan mas merupakan ikan konsumsi air tawar yang cukup 

berkembang dengan permintaan yang cukup besar. Teknik pembudidayaan 

ikan mas yang rela�f mudah, kandungan gizinya serta cita rasanya yang enak 

menjadikan ikan mas sebagai salah satu ikan konsumsi favorit di Indonesia. 

Pembudidayaan ikan mas di Indonesia juga sudah berkembang pesat di 

berbagai daerah. Ikan mas pertama kali dibudidayakan di daerah Galuh, Ciamis, 

Jawa Barat sekitar tahun 1810, kemudian mulai berkembang ke daerah-daerah 

lain di Jawa Barat. Kota-kota yang menjadi sentra budidaya antara lain Ciamis, 

Sukabumi, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Bandung, Cianjur dan Purwakarta. Pada 

tahun 1903, ikan mas mulai diperkenalkan ke wilayah Sumatera seper� Bukit 

Tinggi, Sumatera 

Budidaya ikan karper merupakan salah satu sumber makanan pen�ng 

bagi dunia yang mencapai 37,5% dari total produksi akuakultur. Ikan 

mas atau common carp (Cyprinus carpio) adalah salah satu dari 29 

spesies ikan karper. Sedangkan ikan koi terkenal sebagai ikan hias asal 

Jepang yang banyak dibudidayakan di berbagai negara dengan 

mendatangkan indukan dari Jepang.

Barat dan Medan, Sumatera Utara. Sementara itu ikan mas mulai 

dikembangkan di Sulawesi pada tahun 1895 di daerah Tondano, Sulawesi Utara. 

Penyebaran ikan mas ke berbagai daerah di Indonesia rela�f begitu cepat 
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karena cara pembudidayaan ikan mas tergolong mudah serta sifatnya yang 

tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan (Amri dan Khairuman, 2008). 

Secara alami, nenek moyang ikan mas yang telah didomes�kasi sejak 2000 

tahun yang lalu diperkirakan mendiami kawasan Kaspia dan cekungan Laut 

Aral, dimana kemudian menyebar ke wilayah Eropa Barat dan Asia (Balon, 

1995). Sedangkan ikan koi yang terkenal sebagai ikan hias asal Jepang, 

sebagaimana dokumentasi pembudidaya di Perfektur Niigata, mulai 

dikembangkan pada awal abad 19 dan memiliki garis keturunan yang berasal 

dari ikan mas berwarna di Cina (Wang dan Li, 2004). Saat ini ikan koi banyak 

dibudidayakan di Indonesia dengan mendatangkan indukan dari Jepang. Impor 

ikan koi ke Indonesia mulai meningkat sejak tahun 1991, setelah Kaisar Akihito 

memberikan cinderamata ikan koi kepada Presiden Soeharto. Saat ini 

Kabupaten Blitar, Jawa Timur terkenal sebagai sentra budidaya ikan koi yang 

secara nasional memasok 80% pasar ikan koi di Indonesia (Kusrini, 2010).

Berdasarkan data FAO (2015), perbandingan total produksi ikan mas 

nasional terhadap total produksi ikan karper dunia memberikan kontribusi 

sekitar 1,8% (urutan ke lima) dengan jumlah 519 ribu ton. Posisi Indonesia 

tersebut masih jauh di bawah China sebagai produsen ikan mas terbesar 

dengan proporsi 73,1%. Sedangkan di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di 

bawah Myanmar yang menghasilkan produksi 819 ribu ton. Perkembangan 

produksi ikan mas di Indonesia menunjukkan peningkatan rata-rata dari tahun 

2010 sampai dengan 2014 sebesar 11,44% dengan jumlah produksi pada tahun 

2014 mencapai 434.653 ton. Pencapaian yang cukup �nggi ini didorong oleh 

kegiatan budidaya ikan mas melalui minapadi, penerapan running water 

system dan karamba jaring apung (DJPB, 2014). Sedangkan jumlah produksi 

ikan koi pada tahun 2014 mencapai 327.902.000 ekor (Pusda�n, 2015).

Salah satu faktor yang menghambat laju produksi dalam budidaya ikan mas 

adalah munculnya wabah penyakit. Cara budidaya intensif dan perdagangan 

internasional tampaknya telah berkontribusi terhadap percepatan penyebaran 

penyakit virus yang sangat infek�f. Misalnya munculnya wabah penyakit koi 

herpesvirus (KHVD) pada akhir tahun 1990an yang telah menyebabkan 

kerugian ekonomi di negara-negara di seluruh dunia. Virus ini mengakibatkan 

kema�an massal mencapai 95% populasi sehingga berdampak pada kerugian 
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sebesar 15 milyar rupiah dalam �ga bulan pertama sejak kejadian penyakit 

ditemukan (Sunarto, 2005). Penyelidikan lebih lanjut oleh Dinas Perikanan 

Jawa Barat menemukan data bahwa sepanjang tahun 2002 kerugian yang 

di�mbulkan oleh penyakit akibat KHV ini mencapai 100 milyar rupiah (Sunarto 

dan Kusrini, 2006).

Importasi ikan koi terbuk� menjadi agen penyebaran penyakit Koi 

Herpes Virus  Disease (KHVD) dan Spring Viraemia of Carp (SVC) pada 

ikan Karper. KHVD telah menimbulkan wabah penyakit di Indonesia 

tahun 2002 dan menimbulkan kerugian lebih dari 100 milyar rupiah. 

Pada tahun 2007, KHVD masuk dalam da�ar penyakit akua�k OIE.

Menurut Haenen et al. (2004), penyebaran cepat KHVD dikaitkan dengan 

kegiatan pameran ikan dan kompe�si atau kontes ikan koi internasional, 

dimana ikan ditampilkan bersama di dalam satu tangki atau di kolam tanpa 

per�mbangan karan�na. Pemeriksaan penyakit ikan hias yang kurang ketat di 

perbatasan regional dan lalu lintas perdagangan internasional telah 

meningkatkan risiko penyebaran KHVD, sehingga herpesvirus menyebar ke 

beberapa negara melalui ikan pembawa yang tampaknya sehat karena belum 

ada kesadaran akan penyakit dan konsekuensinya (Gilad et al., 2002; Haenen et 

al., 2004). Pada tahun 2007, KHVD yang disebabkan oleh virus dari famili 

Alloherpesviridae yaitu Cyprinid Herpesvirus-3 (CyHV-3) masuk ke dalam da�ar 

penyakit oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dan dengan cepat 

dimasukkan ke dalam da�ar penyakit non-ekso�s di Uni Eropa (OIE, 2012). 

Selain dari serangan virus CyHV-3 sebagai penyebab KHVD dan infeksi 

rhabdovirus yang menyebabkan wabah Spring Viraemia of Carp (SVC), dalam 

lima tahun terakhir virus cyprinid baru telah terdeteksi kemunculannya di 

Eropa (Haenen et al., 2016). Hubungan munculnya virus baru yaitu Carp Edema 

Virus (CEV) dengan gejala klinis penyakit dan wabah kema�an kemudian 

menjadi perha�an yang luas. Ikan yang sakit menunjukkan gejala erosi atau lesi 

hemoragi pada kulit dengan pembengkakan (edema) pada lapisan jaringan 

sehingga pada awalnya disebut 'Viral Edema of Carp' (Oyamatsu et al., 1997a). 

Penyakit tersebut juga dikenal sebagai 'Koi Sleepy Disease' (KSD) karena ikan 

yang terinfeksi menjadi lemah, kurang bertenaga dan �dak responsif seper� 

mengantuk (Miyazaki et al. 2005). Way dan Stone (2017) mendeskripsikan 
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bahwa infeksi CEV secara alami pada stadia juvenil ikan koi terjadi pada suhu air 

antara 15-25 °C dengan mortalitas kumula�f dapat mencapai 75-100%. Pada 

ikan mas (common carp), wabah penyakit lebih banyak terjadi pada suhu air 

rendah (6-10 °C), namun dengan perkembangan penyakit yang lambat (kronis) 

serta dengan �ngkat kema�an yang lebih rendah.

Kejadian CEVD/KSD pertama kali teriden�fikasi pada ikan koi di Jepang pada 

tahun 1974 dan sejak saat itu penyakit tersebut menyebar ke wilayah-wilayah 

budidaya ikan koi di Jepang namun dalam jangka waktu yang lama dapat 

diisolasi secara terbatas (Murakami et al., 1976; Amita et al., 2002). Hingga 

pada tahun 1996 penyakit ini untuk pertama kalinya terdeteksi pada ikan koi di 

Amerika Serikat (Hedrick et al., 1997). Di Eropa, CEV pertama kali terdeteksi di 

United Kingdom (UK) oleh Way dan Stone (2013) dari wabah penyakit pada koi 

dan ikan mas yang terjadi secara terpisah pada tahun 2009 dan 2012. Pada CEV 

Workshop yang diadakan di Copenhagen pada Januari 2015 (laporan tersedia 

di h�p://www.eurl-fish.eu/reports), delegasi dari Austria, Republik Czechnya, 

Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Polandia dan UK melaporkan telah terjadi 

berbagai wabah KSD pada ikan koi yang diimpor dan juga pada populasi liar ikan 

mas. Sedangkan laporan terdeteksinya CEVD di negara-negara Asia selain 

Jepang antara lain di China (Zhang et al., 2017), India (Swaminathan et al., 

2016) dan Korea Selatan (Kim et al., 2017). Sedangkan di bagian bumi selatan, 

virus telah terdeteksi untuk pertama kali pada farm budidaya ikan koi di Brazil 

(Viadanna et al., 2015).

Infeksi CEV yang menimbulkan wabah KSD tersebut adalah contoh 

munculnya virus cyprinids jenis baru yang kemudian mewabah dengan 

penyebab defini�f yang sulit dikenali sehingga sebagian besar kasus �dak 

dilaporkan dan belum dapat diketahui sampai sejauh mana �ngkat 

penyebarannya di Eropa serta beberapa kawasan Asia. Keadaan muncul dan 

tersebarnya CEVD/KSD tersebut mirip dengan KHVD yang terjadi hampir 20 

tahun yang lalu (Haenen et al., 2013). Namun �dak seper� pada kasus KHVD, 

�ngkat kema�an yang rendah pada tahap awal infeksi dan adanya infeksi 

sekunder telah membuat CEVD sulit untuk didiagnosis, terutama pada populasi 

umum ikan mas. Begitu pula hubungan kausal langsung antara CEV dan wabah 

penyakit seringkali sulit dilakukan karena kurangnya buk� pendukung dan 

sering dikacaukan oleh imunosupresi serta adanya infeksi bakteri atau parasit 

sekunder lainnya (Way et al., 2017). 
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Penyebaran patogen penyebab penyakit melalui ikan hias dan perdagangan 

internasional ikan hidup, termasuk ikan koi, telah diakui sebagai jalur utama 

penyebaran penyakit ikan (Hedrick et al., 1997). Gilad et al. (2003) 

menggarisbawahi peran budidaya ikan intensif, kontes ikan koi serta 

perdagangan regional dan internasional merupakan �ga mekanisme utama 

yang berkontribusi terhadap penyebaran KHVD secara global. Serupa dengan 

kemunculan KHVD, kemungkinan CEV telah menyebar secara global melalui 

mekanisme yang sama dan buk� virus penyebab KSD telah terdeteksi pada ikan 

mas adalah contoh lain dari transmisi penyakit yang �dak terkendali.

Penyakit Carp Edema Virus Disease (CEVD) atau Koi Sleepy Disease (KSD) 

pertama kali dilaporkan terjadi tahun 1974 di Jepang. Sepuluh tahun 

terakhir muncul menjadi wabah pada ikan koi di Eropa dan Asia. Dalam 

rangka melindungi negara dari ancaman masuk dan tersebarnya 

HPIK/HPI tertentu di wilayah Republik Indonesia maka dipandang perlu 

untuk melakukan analisis risiko penyakit CEVD. 

Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas, karan�na ikan mempunyai 

peranan yang strategis dalam melindungi negara dari ancaman masuk dan 

tersebarnya HPIK/HPI tertentu di wilayah Republik Indonesia yang berpotensi 

merusak kelestarian sumberdaya haya� serta dapat menganggu keberlanjutan 

produksi perikanan nasional. Upaya untuk mengan�sipasi ancaman �mbulnya 

wabah penyakit ikan adalah dengan memberlakukan �ndakan karan�na 

terhadap semua komoditas perikanan yang dilalulintaskan baik impor, ekspor 

dan antar area sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karan�na Hewan, Ikan dan 

Tumbuhan. Sebagai negara yang telah mera�fikasi Perjanjian Internasional 

General Agreement on Tariffs and Trade WTO melalui Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1994, pemberlakukan �ndakan karan�na terhadap lalu lintas komoditas 

perikanan di Indonesia diharapkan mengacu pada standar-standar 

internasional sebagaimana diatur di dalam Sanitary and Phytosanitary (SPS) 

Agreement. Hal tersebut harus dipenuhi agar implementasi �ndakan karan�na 

�dak dianggap sebagai faktor penghambat atau proteksi terselubung dalam 

rezim perdagangan bebas internasional.
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Adanya lalu lintas perdagangan ikan jenis cyprinid khususnya ikan koi antar 

negara akan meningkatkan peluang masuk dan tersebarnya penyakit yang 

di�mbulkan oleh CEV sehingga dapat membahayakan kelangsungan budidaya 

jenis ikan tersebut. Data importasi ikan mas khususnya ikan koi di Indonesia 

menunjukkan frekuensi dan jumlah yang cukup �nggi. Pada tahun 2017, 

berdasarkan catatan sta�s�k BKIPM telah terjadi impor ikan jenis cyprinid yaitu 

ikan koi sebanyak 55 kali. Jumlah total yang diimpor sebanyak 18.356 ekor 

melalui 3 tempat pemasukan UPT KIPM yaitu Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai 

Besar KIPM Makassar dan Balai KIPM Surabaya I. Meskipun saat ini CEV belum 

termasuk dalam da�ar penyakit OIE dan letak geografis Indonesia di wilayah 

tropis dengan suhu yang cenderung hangat, prevalensi dan penyebaran 

penyakit ini harus diawasi secara ketat untuk meminimalkan risiko ekonomi 

bagi industri akuakultur domes�k yang bergantung pada spesies golongan 

cyprinidae.

Perjanjian SPS yang telah diadopsi Indonesia dapat memberikan pilihan bagi 

negara untuk mengadopsi �ngkat perlindungan yang lebih �nggi melalui 

analisis risiko yang berbasis buk�-buk� ilmiah. Analisis risiko merupakan 

metode obyek�f yang disediakan bagi negara impor�r untuk menentukan 

�ngkat risiko penyakit yang mungkin �mbul karena adanya importasi 

komoditas hewan hidup atau produk asal hewan (OIE, 2010). Komponen risiko 

yang dapat diper�mbangkan melipu� kemungkinan masuk dan tersebarnya 

penyakit serta dampak bagi kesehatan manusia, hewan, lingkungan dan 

ekonomi negara impor�r, yang selanjutnya dapat digunakan pihak pengambil 

keputusan atas importasi suatu komoditas. Langkah-langkah analisis risiko 

yang mencakup iden�fikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan 

komunikasi risiko selain berpedoman pada standar internasional juga sejalan 

dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.16/MEN/2011 tentang Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan 

yang kemudian secara teknis dijabarkan pada Keputusan Kepala Badan 

Karan�na, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 78/KEP-

BKIPM/2018 tentang Pedoman Analisis Risiko Penyakit Ikan. Dengan 

melakukan proses analisis risiko terhadap CEVD/KSD, diharapkan implementasi 

�ndakan karan�na di lapangan dalam rangka melindungi sumberdaya dan 

keanekaragaman haya� akua�k di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan 

berdasarkan kajian dan buk�-buk� ilmiah yang obyek�f.
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B. Tujuan

Tujuan penyusunan analisis risiko penyakit Carp Edema Virus Disease 

(CEVD) pada ikan mas adalah untuk:

1. Menentukan potensi bahaya dan �ngkat risiko penyakit CEVD khususnya 

yang menyerang ikan mas dan koi;

2. Menetapkan manajemen risiko terhadap kemungkinan masuknya penyakit 

CEVD ke dalam wilayah Republik Indonesia dan mencegah penyebarannya;

3. Memas�kan ketentuan karan�na ikan berdasarkan penilaian analisis risiko 

dan informasi perkembangan terkini (current status) penyakit CEVD;

4. Menjamin kesehatan ikan dan keamanan hasil perikanan khususnya pada 

keberlangsungan usaha budidaya ikan mas dan koi.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan analisis risiko ini 

antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karan�na Hewan, Ikan, dan 

Tumbuhan;

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana  

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009;

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  tahun  2002 tentang Karan�na Ikan;

4. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  09  Tahun  2007  

tentang  Ketentuan Pemasukan  Media  Pembawa  Berupa  Ikan Hidup  

sebagai  Barang  Bawaan ke  Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  20  Tahun  2007  

tentang  Tindakan Karan�na  untuk  Pemasukan  Media  Pembawa Hama  

dan  Penyakit  Ikan  Karan�na  dari  Luar Negeri  dan  dari  Suatu  Area  ke  

Area  Lain  di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
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6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2011. 

tentang Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan;

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

80/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit 

Ikan Karan�na, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;

8. Keputusan Kepala Badan Karan�na, Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan Nomor 78/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Analisis 

Risiko Penyakit Ikan.

D. Definisi/Is�lah

Is�lah-is�lah pen�ng yang digunakan dalam analisis risiko ini mengacu pada 

definisi sebagai berikut:

1.  Area adalah melipu� daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau 

kelompok pulau di dalam wilayah Republik Indonesia yang dikaitkan 

dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit ikan.

2.  E�ologi adalah cabang biologi tentang penyebab penyakit, khususnya 

mengenai penyebab utama penyakit, kodrat, sifat, dan ciri-ciri patogen 

serta hubungannya dengan inangnya.

3.  Hama dan Penyakit Ikan Karan�na (HPIK) adalah semua hama dan 

penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area 

tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu rela�ve cepat 

dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat 

membahayakan kesehatan masyarakat. 

4.  Hama dan Penyakit Ikan (HPI) adalah semua HPI selain HPIK yang sudah 

terdapat dan/atau belum terdapat di wilayah Republik Indonesia yang 

dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kema�an 

ikan.

5.  Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 

hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
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6.  Ikan mas adalah jenis ikan air tawar dari family Cyprinidae dan genus 

Cyprinustermasuk di dalamnya adalah jenis ikan koi;

7.  Introduksi adalah usaha sadar atau �dak sadar memasukkan suatu jenis 

ikan ke dalam satu habitat yang baru;

8.  Iden�fikasi Bahaya adalah proses iden�fikasi HPI yang berpotensi terbawa 

masuk bersama media pembawa yang dilalulintaskan dan dapat 

menyebabkan bahaya terhadap kelestarian sumber daya ikan.

9.  Media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa 

hama dan penyakit ikan karan�na.

10. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa dari luar negeri ke 

dalam wilayah Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di 

dalam wilayah Republik Indonesia.

11. Tindakan karan�na ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah 

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karan�na dari luar negeri 

dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan 

penyakit ikan dari dalam wilayah Republik Indonesia.

12. Risiko (risk) adalah peluang atau peluang kejadian dan penilaian besarnya 

konsekuensi dari suatu kejadian buruk terhadap ikan; 

13. Analisis risiko (risk analysis) adalah suatu pendekatan sistema�s untuk 

pengambilan keputusan dan mengevaluasi peluang dan konsekuensi 

biologis dan ekonomis dari pemasukan atau penyebaran HPI dari suatu 

negara atau antar area di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

14. Iden�fikasi bahaya (hazard iden�fica�on) adalah proses iden�fikasi 

penyakit yang berpotensi masuk dari suatu Negara atau tersebar di dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia yang dapat menyebabkan bahaya 

terhadap kelestarian sumberdaya haya� ikan di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia;

15. Penilaian risiko (risk assessment) adalah proses penilaian terhadap 

peluang masuk dan menyebarnya HPI serta konsekuensi yang berkaitan 

dengan kelestarian sumberdaya ikan;
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16. Manajemen risiko (risk management) adalah �ndak lanjut dari 

pelaksanaan penilaian risiko yang mencakup penetapan mekanisme, 

langkah dan strategi yang tepat untuk mengatur, mengelola dan 

mengendalikan risiko yang diiden�fikasi dalam penilaian risiko;

17. Komunikasi risiko (risk communica�on) adalah suatu proses pengumpulan 

informasi dan opini mengenai bahaya dan risiko dari pihak-pihak yang 

terkait dalam kegiatan analisis risiko, dan proses dimana hasil-hasil dari 

analisis risiko dan pengelolaan risiko yang diusulkan dikomunikasikan 

kepada para pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang terkait.
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KAJIAN
PUSTAKA

A. CARP EDEMA VIRUS DISEASE (CEVD)/KOI SLEEPY 

DISEASE (KSD)

1. Nama Penyakit 

 Pada saat pertama kali penyakit ini dikenali di 

kawasan Perfektur Niigata, Jepang tahun 1974, 

Murakami et al. (1976) dan Ono et al. (1986) 

menyebutnya sebagai Viral Oedema of Juvenile 

Carp atau virus edema pada ikan mas muda yang 

kemudian disebut 'carp edema virus disease' atau 

CEVD. Penyakit ini dikenal juga dengan nama 'koi 

sleepy disease' atau KSD, karena pada ikan koi 

dewasa yang terinfeksi CEV akan menjadi lesu dan 

�dak responsive serta tergeletak seper� �dur di 

dasar wadah pemeliharaan (Miyazaki et al., 2005). 

 Sedangkan Gjessing et al. (2016) menamai 

penyakit akibat infeksi CEV berdasarkan dua 

manifestasi yang berbeda yaitu Carp edema (CE) 

dan Koi Sleepy Disease (KSD). CE terlihat pada ikan 

koi kecil (0,1-1,2 gr) pada awal musim panas 
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Bab. II



dimana ikan berenang dekat permukaan air atau ke dinding kolam dan 

dalam beberapa hari kema�an bisa mencapai 80%. Penyebutan KSD yaitu 

apabila gejala infeksi CEV �mbul pada ikan berusia sekitar 1 tahun (dari 20-

30 gr) setelah dipindahkan dari kolam tanah ke dalam kolam berlapis semen. 

Wabah berat terjadi pada musim semi dan musim gugur dengan sejumlah 

besar ikan berbaring lesu di dasar kolam, mulai ma� setelah beberapa hari 

dan kema�an massal terjadi dalam 2 minggu kemudian. Secara 

internasional belum ada nama baku untuk penyakit ini karena belum masuk 

dalam da�ar penyakit akua�k OIE tahun 2018. Namun untuk keperluan 

penyingkatan nama penyakit pada dokumen analisis risiko ini kemudian 

disebut sebagai CEVD atau KSD. 

2. E�ologi

 Patogen penyebab CEVD yang diinves�gasi dari daerah wabah penyakit 

dimana ikan koi dibudidayakan di Jepang telah terama� dan terbuk� di 

bawah mikroskop transmisi elektron (TEM) bahwa patogen tersebut adalah 

par�kel virus (Ono et al., 1986; Hedrick et al., 1997; Miyazaki et al., 2005). 

Ono et al. (1986) menggambarkan virus tersebut memiliki sampul 

(enveloped), dengan diameter sekitar 250-280 nm yang berpenampilan 

seper� murbei. Sedangkan virion yang matang pada sel hipertrofik 

digambarkan berbentuk seper� telur (ovoid), terkadang pleomorfik dan 

berukuran 333-400 × 400-413 nm dengan in� elektron berbentuk barbel 

atau dumbbell (Miyazaki et al., 2005). 

 Berdasarkan morfologi, ukuran, genome DNA dan replikasi sitoplasma, virus 

tersebut yang kemudian dinamakan Carp Edema Virus  (CEV), 

diklasifikasikan berasal dari famili Poxviridae subfamili Chordopoxviridae. 

Par�kel poxvirus tersebut terama� pada sitoplasma sel epitel yang 

hipertrofik dari organ lamella sekunder insang yang terinfeksi yang 

divisualisasikan menggunakan TEM (gambar 1 dan 2).
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Gb. 1 (kiri): Hasil pengamatan menggunakan mikroskop transmisi elektron (TEM) 

menunjukkan selubung poxvirus CEV berukuran 333-400 x 400-413 nm. Sumber 

gambar: Fukuda et al. dalam Haenen (2017). 

Gb. 2 (kanan): Visualisasi sel epitel insang ikan koi (Cyprinus carpio) yang 

mengandung par�kel CEV terama� menggunakan TEM. Sumber gambar: Hesami 

et al. (2015).

 Poxvirus merupakan salah satu virus dengan ukuran terbesar yang dikenal 

memiliki inang yang luas terdiri dari mamalia, burung, rep�l, ikan dan 

serangga. Tidak seper� kebanyakan virus DNA lainnya, Poxvirus bereplikasi 

sepenuhnya di sitoplasma dan memiliki morfologi yang kompleks (Moss, 

2007). Penyakit ikan yang berhubungan dengan poxvirus memiliki 

mortalitas �nggi dan telah ditemukan menginfeksi pada budidaya ikan 

salmon Atlan�k (Salmo salar L.) (Gjessing et al., 2015; Nylund et al., 2008), 

koi dan ikan mas (Cyprinus carpio L.) (Lewisch et al., 2015; Ono et al., 1986) 

dan ikan ayu (Plecoglossus al�velis) (Wada et al., 2008). Dalam semua kasus, 

poxvirus pada ikan memiliki afinitas untuk menginfeksi insang dan sehingga 

berpengaruh pada fungsinya. Berdasarkan uji kuan�ta�f mengenai replikasi 

viral dan muatan virus telah teriden�fikasi bahwa insang merupakan organ 

target CEV, dimana berkorelasi dengan kejadian edema pada organ ini 

setelah terinfeksi CEV. Pada studi histopatologi dilaporkan bahwa sel epitel 

insang merupakan bagian yang paling terpengaruh (Miyazaki et al., 2005). 

Namun sampai saat ini belum ada poxvirus pada ikan mas yang berhasil 

diisolasi dalam kultur sel, sehingga pengetahuan tentang poxvirus pada ikan 

masih terbatas dan masih perlu studi eksperimental terkontrol 

menggunakan virus yang dapat dikultur. 
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CEVD/KSD telah diketahui disebabkan oleh virus berbentuk ovoid dan 

beramplop yang diklasifikasikan berasal dari famili Poxviridae, sub famili 

Chordopoxviridae berukuran 333 – 400 x 400 – 413 nm. 

 Sela in beberapa gambar mikroskop transmisi  e lektron yang 

mendokumentasikan par�kel mirip poxvirus, hanya sebagian dari urutan 

DNA yang menyandikan in� protein P4a yang telah diketahui. Data genom 

yang telah dipublikasikan sejauh ini terbatas pada kloning fragmen DNA  

1272 bp, dimana biasanya berguna untuk diagnos�k PCR (Oyamatsu et al., 

1997a). Berdasarkan analisis filogene�k, pada awalnya sekuen masuk ke 

dalam 2 garis keturunan utama atau kelompok gen (genogroup) CEV. 

Genogroup I berasal dari CEV yang terdeteksi pada koi dan genogroup II 

berasal dari ikan mas (Way dan Stone, 2013). Dalam analisis terbaru dari 

studi CEV pada budidaya ikan mas di Polandia, diketahui untuk urutan 

nukleo�da P4a menunjukkan variasi lebih dari 6% antara berbagai isolat. 

Studi tersebut menunjukkan se�daknya terdapat �ga genogroup CEV. 

Genogroup III yang berbeda telah dilaporkan memiliki hubungan dengan 

impor koi yang berasal dari Asia (Matras et al., 2017). Sekuen pada ikan mas 

yang terinfeksi di Inggris memiliki kesamaan kurang lebih 93-95% dari CEV 

yang pada mulanya terdeteksi di Jepang. Temuan tersebut dapat 

menunjukkan adanya populasi geografis yang berbeda dari CEV namun 

secara filogene�k berhubungan dekat dimana beberapa di antaranya 

menginfeksi baik pada ikan koi dan ikan mas.Analisis filogene�k dari gen P4a 

fragmen 357 bp mendukung distribusi gene�k yang diusulkan oleh Matras 

et al. (2017) dengan pemisahan CEV ke dalam genogroup I, IIa dan IIb. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa CEV dari genogroup IIa diduga telah terdistribusi 

secara global melalui perdagangan koi dan mungkin telah berulang kali 

diimpor ke Eropa dari Jepang.

3. Gejala Klinis

 Seper� namanya yang dikenal dengan 'koi sleepy disease', gejala perilaku 

yang paling konsisten adalah kelesuan yang nyata dan ikan menjadi �dak 

responsif (Way et al., 2017). Ikan mas atau koi yang berukuran besar apabila 

terserang CEVD menunjukkan �ngkah laku abnormal karena lethargi, 

dengan posisi ikan lebih sering tergeletak pada satu sisi atau perut di dasar 
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kolam dalam jangka waktu yang lama meskipun ikan mendapat gangguan 

(gambar 3 dan 4). Apabila ikan mendapat gangguan, mereka akan berenang 

sebentar tetapi kemudian segera kembali ke kondisi diam di dasar kolam 

(Miyazaki et al., 2005). Pada ikan muda atau juvenil yang lebih lemah 

menunjukkan �ngkah laku berenang yang lambat dan tanpa arah di 

sepanjang pinggir kolam atau menggantung �dak bergerak sedikit dibawah 

permukaan air (Oyamatsu et al., 1997a). Gejala perilaku seper� mengantuk 

tersebut mirip dengan ikan yang mengalami serangan akut karena tekanan 

pada gelembung renang akibat penanganan yang buruk pada saat panen 

atau sortasi.

Gb. 3 (kiri): Ikan mas (common carp) yang dipelihara di Fasilitas Peneli�an CEFAS, 

Weymouth, UK, menunjukkan gejala CEVD ditandai dengan lethargi yang parah. 

Sumber gambar: Way dan Stone (2013). 

Gb. 4 (kanan): Kelompok ikan koi yang menunjukkan �ngkah laku abnormal yaitu 

tergeletak di dasar akibat serangan CEV. Sumber gambar: Johnny Shelley dalam 

Hesami et al. (2015).

 Miyazaki et al. (2005) menemukan pada ikan juvenile yang terserang CEVD 

dapat mengalami erosi kulit yang meluas (hemoragi) dengan 

pembengkakan (edema) pada jaringan di bawah kulit. Tanda-tanda luar 

lainnya antara lain ikan yang terinfeksi bisa mengalami mata cekung 

(enophthalmus) dan insang membesar yang berwarna pucat (Haenen et al., 

2013). Namun gejala tersebut dapat pula terama� pada penyakit viral 

lainnya yang menyerang ikan mas yaitu serangan KHV yang disebabkan oleh 

Cyprinid Herpesvirus-3 (Hartman et al., 2013). Pada ikan dewasa biasanya 

mengalami gejala seper� anoreksia, bisul (ulcer) di sekitar mulut dan dasar 
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sirip, insang bengkak dan pucat serta pembengkakan pada saluran anal 

(Miyazaki et al., 2005; Haenen et al., 2013; Jung-Schroers et al., 2015; 

Swaminathan et al., 2016). Sampai saat ini belum ada laporan mengenai 

tanda-tanda penyakit yang dapat diama� secara langsung pada organ 

internal.

 Infeksi CEV secara alami pada ikan koi terjadi pada suhu air antara 15-25 °C 

dengan mortalitas kumula�f antara 75-100% pada juvenil ikan koi. Pada 

suhu yang lebih �nggi, ikan akan ma� dalam 2 atau 3 hari sejak 

menunjukkan perilaku lesu (Hedrick et al., 1997; Miyazaki et al., 2005; Jung-

Schroers et al., 2015; Swaminathan et al., 2016). Pada ikan mas dan ikan koi, 

wabah penyakit juga dapat terjadi selama periode suhu air rendah (6-10 °C), 

namun dengan perkembangan penyakit yang lebih lama (kronis) dan �ngkat 

kema�an yang lebih rendah (Way dan Stone, 2013; Lewisch et al., 2015). 

Produksi lendir yang berlebih pada kulit dan insang (Gambar 5) sering 

terama� (Pre�o et al., 2015; Zhang et al., 2017). Apabila dilakukan 

pemeriksaan secara mikroskopis maka perubahan yang paling parah terlihat 

pada jaringan insang. Akibat kerusakan insang ini, ikan yang terinfeksi 

menjadi kurang ak�f, menunjukkan kelesuan dan ma� karena anoksia 

(Miyazaki et al., 2005).

Gb. 5: Tanda klinis eksternal pada kulit dan insang ikan koi (Cyprinus carpio L) yang 

terinfeksi CEV.Sumber gambar: Lewisch et al. (2014).
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 Selain gejala klinis eksternal, infeksi parasit, bakteri dan virus sering 

dilaporkan pada kasus terjadinya wabah CEVD (Haenen et al., 2014; Lewis et 

al., 2015; Pre�o et al., 2015). Selain itu, Way et al. (2015) menemukan 

bahwa par�kel CEV juga terdeteksi pada sampel jaringan yang sebelumnya 

ditemukan posi�f spring viremia of carp virus (SVCV). Dalam sebuah 

surveilan di Austria terhadap dugaan kasus CEVD diiku� dengan beberapa 

parasitosis. Infeksi parasitosis dapat terjadi lebih dari satu parasit yaitu 

Trichodinasp., Gyrodactylus sp., Ichthyobodo necator, Dactylogyrus sp., 

Ichthyophthirius mul�filis, Bothriocephalus sp., Capillaria sp. dan Argulus 

foliaceous (Lewisch et al., 2015; Haenen et al., 2016). Infeksi bakteri 

sekunder telah dilaporkan pada sejumlah kasus CEVD, khususnya infeksi 

Aeromonas sp. (Jung-Schroers et al., 2015; Pre�o et al., 2015). Tingginya 

jumlah dan beban infeksi bersamaan atau infeksi sekunder mungkin 

menunjukkan bahwa ikan mas yang terjangkit CEVD bersifat 

immunocompromised atau mengalami gangguan sistem imunitas. Lewisch 

et al. (2015) mengemukakan bahwa status kekebalan tubuh ikan mas yang 

berkurang menyebabkan �ngkat keparahan infeksi sekunder dan dapat 

menjelaskan sifat kronis penyakit ini selama wabah alami terjadi. Pada 

infeksi salmon gill poxvirus (Gjessing et al., 2017) dan infeksi poxvirus pada 

mamalia (Strayer, 2012) terjadi tekanan imunitas sehingga menyebabkan 

infeksi sekunder. Namun banyak kasus CEVD yang dilaporkan di Jerman dan 

Jepang �dak mengakibatkan infeksi sekunder yang parah (Murakami et al., 

1976; Jung-Schroers et al., 2015). Faktor lain, seper� kondisi fisiologis ikan 

dan kualitas air yang buruk, dapat pula mempengaruhi �ngkat keparahan 

infeksi bersamaan dan sekunder. Untuk mengetahui apakah CEV �dak 

mengganggu status kekebalan ikan mas, masih perlu dilakukan infeksi 

eksperimental lebih lanjut.
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Tanda klinis CEVD yang mencolok pada juvenil ikan koi (0,1 – 1,2 gr) 

adalah; erosi meluas, perdarahan pada kulit dengan edema pada 

jaringan dibawahnya. Pada ukuran yang lebih besar, ikan koi 

menunjukkan gejala lesu, kurang ak�f dan kurang responsif serta diam di 

dasar bak sehingga dikenal pula dengan nama Koi Sleepy Disease (KSD). 

Tanda lainnya yang terlihat pada ikan dewasa antara lain; enophthalmia 

(mata cekung), anoreksia, ulcer di sekitar mulut dan dasar sirip, insang 

bengkak dan pucat serta pembengkakan pada saluran anal. CEVD/KSD 

biasanya dibarengi dengan infeksi parasit, bakteri dan virus lainnya 

sering terdeteksi menyertai gejala klinis tersebut 

4. Tingkat Virulensi

 Pada inang berupa vertebrata, poxvirus yang terkait erat dengan 

kemunculan penyakit dapat menampilkan rentang inang dan �ngkat 

virulensi yang sangat beragam (Haller et al., 2014). Pada kasus CEVD, sampai 

saat ini masih sulit untuk menginterpretasi hubungan antara virulensi 

dengan muatan virus yang menginfeksi insang yang berasal dari sampel 

klinis. Untuk selanjutnya eksperimen infeksi CEV sangat diperlukan, 

khususnya untuk menentukan potensi keganasan virus ini dan jumlah virus 

yang berhubungan dengan munculnya tanda-tanda penyakit serta �ngkat 

kema�an (Adamek et al., 2016). Lewisch et al. (2015) menyatakan bahwa 

�ngkat virulensi dan mortalitas yang rendah pada ikan mas dewasa serta 

sifat kronis penyakit, justru dapat menyebabkan penyebaran virus yang luas 

dalam populasi ikan. Di Polandia, sebagai bagian dari program surveilans 

KHVD, arsip sampel jaringan yang dikumpulkan dari wilayah budidaya ikan 

mas antara tahun 2013 dan 2015 yang telah diperiksa KHVD sebanyak 45% 

dinyatakan posi�f untuk CEV (Matras et al., 2017).

 Adamek et al. (2017a) menyatakan bahwa masih sangat sedikit yang 

diketahui tentang virulensi varian gene�k CEV tertentu atau seberapa besar 

kemungkinan strain virus CEV tertentu sebagai penyebab kema�an pada 

populasi yang terinfeksi di �ngkat lapangan. Sedangkan Haenen et al. (2016) 

mengungkapkan kemungkinan penyebab mengapa virus ini jarang 

diiden�fikasi dalam inves�gasi kema�an ikan mas antara lain dikarenakan 

sampai saat ini poxvirus belum dapat dikulturkan dan �dak terisolasi selama 

penyaringan ru�n pada program surveilan, penyakit ini mungkin �dak selalu 
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menyebabkan kema�an yang �nggi (wabah ekstensif) pada ikan mas dan 

CEVD/KSD mungkin salah didiagnosis sebagai KHVD tanpa konfirmasi 

penyebab yang sebenarnya.

 Informasi mengenai virulensi CEV didapat dari pengamatan terbaru di 

laboratorium menggunakan percobaan kohabitasi yang menunjukkan 

perbedaan virulensi antara virus dari genogroup yang berbeda (Adamek et 

al., 2017a). Dalam peneli�an tersebut, ikan mas bebas penyakit dari 

beberapa strain gene�k dikohabitasikan dengan ikan mas dan koi yang 

menunjukkan gejala KSD dan telah terinfeksi CEV dari dua genogroup yang 

berbeda secara gene�k yaitu genogroup I dan IIa. Berdasarkan sekuen P4a 

dan analisis epidemiologi, kedua virus ini tampaknya sangat virulen dan 

berasosiasi dengan beberapa kasus kema�an massal pada populasi ikan 

mas atau koi di Jerman. Percobaan tersebut juga mengungkapkan 

perbedaan virulensi antara genogroup CEV yang dikaitkan dengan infeksi 

pada koi dan virus dari genogroup yang terkait dengan infeksi pada ikan mas 

budidaya. Ikan koi secara klinis terpengaruh selama infeksi CEV dari 

genogroup IIa dan menyimpan muatan virus serta �ngkat replikasi virus 

yang secara signifikan lebih �nggi. Sedangkan CEV dari genogroup I 

menularkan KSD di semua koi dan ikan mas dari strain Prerov Scaly namun 

sangat sedikit pada ikan mas dari strain Ropsha dan �dak termanifestasi 

pada semua ikan mas jenis Amur (Cyprinus rubrofuscus) yang berasal dari 

populasi ikan mas liar. Percobaan infeksi in vivo tersebut untuk pertama 

kalinya mengungkapkan perbedaan virulensi antara dua genogrup CEV, 

dengan virulensi yang tampaknya terlihat lebih �nggi pada ikan yang 

memiliki varietas sama seper� ikan donor virus.

CEV virulen pada juvenil ikan koi dan menurun virulensinya seiring 

dengan ukuran. Wabah biasanya terjadi pada suhu rendah dan/atau 

pada saat suhu lingkungan meningkat (15-25 oC ) menyebabkan �ngkat 

kema�an berkisar antara 75-100%. Pada suhu yang lebih �nggi, ikan 

mas dewasa akan ma� dalam 2 atau 3 hari sejak menunjukkan perilaku 

lesu, sedangkan pada suhu lebih rendah biasanya menunjukkan �ngkat 

virulensi dan mortalitas yang rendah sehingga memunculkan sifat kronis 

penyakit. Namun hal tersebut justru dapat menyebabkan penyebaran 

virus makin luas dalam populasi karena ikan yang telah terinfeksi �dak 

menunjukkan gejala sakit.  
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  CEV merupakan jenis poxvirus dimana karakter replikasi terjadi pada 

sitoplasma sel inang dan untuk membentuk infeksi permisif memerlukan 

kesuksesan manipulasi sistem kekebalan an�virus inang, khususnya respon 

imun bawaan (Bidgood dan Mercer, 2015). Oleh karena itu, hipotesis bahwa 

perbedaan dras�s pada muatan CEV dan �ngkat replikasi pada ikan mas 

dengan latar belakang gene�k atau strain yang berlainan dapat dikaitkan 

dengan perbedaan besarnya respon imun bawaan. Perbedaan pada 

kerentanan strain ikan mas terhadap penyakit yang disebabkan virus dapat 

dikaitkan dengan perbedaan dalam respon imun induksi, khususnya 

imunitas bawaan, seper� respon �pe I interferon (IFN) yang sering 

memainkan peran dalam membatasi infeksi poxvirus selama tahap awal 

infeksi (Fischer et al., 2011). Hal yang menarik bahwa poxvirus juga dikenal 

menggunakan berbagai mekanisme untuk menghindari respon-respon ini 

(Arndt et al., 2015).

5. Inang Rentan

 Sejauh ini diketahui ikan mas dan koi (Cyprinus carpio) adalah satu-satunya 

spesies yang rentan terhadap serangan CEV (Hesami et al., 2015). Spesies 

lain yang berkerabat dekat termasuk ikan maskoki atau goldfish (Carassius 

auratus) diketahui �dak tertular CEV pada percobaan laboratorium 

terkontrol. Namun maskoki menunjukkan kerentanan terhadap penyakit 

virus lainnya yang menyerang ikan mas atau koi seper� rhabdovirus 

penyebab SVC (Pe�y et al., 2012). Sejumlah aspek yang belum diketahui dari 

patogenesis dan epidemiologi penyakit hingga saat ini mungkin mencegah 

penilaian akurat dari inang virus serta dampak CEVD. Hal tersebut 

dikarenakan Postulat Koch sulit diterapkan untuk kasus CEVD karena belum 

mampunya untuk mengkultur sel poxvirus secara in vitro di laboratorium. 

Studi CEVD di Austria menunjukkan bahwa infeksi CEV dapat ditularkan ke 

koi dan ikan mas yang bebas patogen setelah 6 jam kohabitasi. Pola klinis 

dan mortalitas yang khas terama� setelah 7 hari pasca infeksi (Haenen et al., 

2016). Tingkat kerentanan antar strain ikan mas yang berbeda berdasarkan 

peneli�an Adamek et al. (2017b) menunjukkan �ngkat yang bervariasi. 

Misalnya, ikan mas Amur resisten terhadap CEV genogroup I dan II serta 

�dak menunjukkan gejala klinis CEVD. Ikan mas Amur tersebut, yang berasal 

dari Asia, juga jauh lebih �dak rentan terhadap KHVD daripada ikan mas 

yang berasal dari Eropa (Piacková et al., 2013).
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Gb. 6: Ikan mas (common carp)�pe liar (A) dan koi jenis Kohaku (B) sebagai inang 

r e n t a n  C E V D / K S D . S u m b e r  g a m b a r :  B o r i s  G o m e l s k y 

Analisis Risiko Penyakit Carp Edema Virus Disease (CEVD) Pada Ikan Mas dan Koi 

(Cyprinus carpio L)   (h�ps://www.researchgate.net). 

 Sedangkan ikan koi merupakan strain ikan mas yang paling rentan terhadap 

infeksi CEV dari genogroup IIa dan merupakan satu-satunya ikan yang 

menunjukkan tanda-tanda klinis KSD (Adamek et al., 2017a). Ikan ini mulai 

menunjukkan perilaku pasif pada hari ke 4 setelah terpapar. Pada saat yang 

sama, sekresi lendir kulit yang berlebihan dapat diama�. Pada hari ke 6, 

secara individu koi bergeletakan di dasar kolam selama beberapa de�k. Dari 

hari ke 8 dan seterusnya, semua koi berbaring di bagian bawah kolam untuk 

sebagian besar waktu dan pada hari ke 10 mulai menunjukkan tanda 

kema�an karena berhen� bergerak.

 Ikan koi sebagai inang CEV pada saat pertama kali CEVD/KSD teriden�fikasi 

di Jepang merupakan pengelompokan secara informal varietas berwarna 

dari spesies ikan mas Amur yang banyak dipelihara sebagai ikan hias. 

Sebelumnya dipercaya bahwa koi merupakan persilangan ikan karper atau 

common carp (C. carpio). Hibridisasi ekstensif antar populasi yang berbeda 

ditambah dengan translokasi yang tersebar luas telah mengacaukan sejarah 

zoogeografi ikan mas dan kerabatnya. Chis�akof dan Voronova (2009) 



Analisis Risiko
Penyakit Carp Edema Virus Disease (CEVD) Pada Ikan Mas dan Koi (Cyprinus carpio L)24

menyatakan bahwa spesies leluhur ikan koi adalah ikan Amur (C. 

rubrofuscus sinonim C. c. haematopterus) atau se�daknya spesies karper 

Asia Selatan daripada C. carpio atau Europe Common Carp. Studi gene�k 

pada mtDNA menunjukkan bahwa ikan koi di Jepang memiliki garis 

keturunan yang sama dengan ikan mas berwarna Cina yang memiliki sejarah 

panjang domes�kasi yang dapat ditelusuri lebih dari 1200 tahun (Wang, 

2004). Ikan mas Amur pertama kali dibudidayakan untuk seleksi warna 

kurang lebih tahun 1820, di Kota Ojiya, Perfektur Niigata, wilayah pesisir 

�mur laut Pulau Honshu di Jepang. Dunia luar mulai mengenal koi pada 

tahun 1914 ke�ka untuk pertama kalinya koi Niigata dipamerkan di Tokyo. 

Saat ini koi telah menyebar ke seluruh dunia sebagai ikan hias, dengan koi 

kualitas �nggi tersedia di agen khusus yang mengimpor langsung dari 

Jepang (Fletcher, 1999).

Inang rentan CEVD sejauh ini diketahui hanya ikan mas dan koi (Cyprinus 

carpio L), sedangkan spesies lain yang berkerabat dekat misalnya ikan 

mas koki atau goldfish (Carassius auratus) diketahui �dak tertular CEVD 

pada percobaan terkontrol di laboratorium. 

6. Penyebaran Penyakit

 Wabah CEVD dilaporkan pertama kali terjadi di prefektur Niigata di Jepang 

pada tahun 1974 (Hosoya dan Suzuki, 1976). Selanjutnya, penyakit ini 

dilaporkan menyebar ke sejumlah prefektur lainnya, termasuk Hiroshima 

dan Saitama (Murakami et al., 1976; Murakami dan Nemoto, 1982; Suzuki 

dan Fukuda,1987) dan saat ini virus ini telah tersebar luas di prefektur 

Niigata di mana banyak terdapat kolam budidaya ikan koi (Amita et al., 

2002). Di Amerika Serikat, kema�an epizoo�c pada juvenil koi yang terkait 

dengan poxvirus, pertama kali dilaporkan terjadi pada tahun 1996 di 

California (Hedrick et al., 1997). Untuk selanjutnya, penyakit ini muncul 

secara sporadis yang dikaitkan dengan wabah pada koi impor dan domes�k 

di 5 (lima) negara bagian yaitu Washington, North Carolina dan Georgia 

pada tahun 2005, di California dan Georgia pada tahun 2010 serta pada 

tahun 2014 terjadi di Florida (Hesami et al., 2015). CEV juga telah terdeteksi 

untuk pertama kalinya di belahan bumi selatan pada budidaya koi di Brasil. 

Pada tahun-tahun terakhir, wabah CEVD telah dilaporkan menyerang 

budidaya koi di India dan Cina (Swaminathan et al., 2016; Zhang et al., 2017).
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CEVD pertama kali terjadi di Niigata Jepang tahun 1974 dan hingga 

tahun 2018 telah dilaporkan terjadi di beberapa negara. Di wilayah 

benua Amerika Serikat, pertama kali dilaporkan pada tahun 1996 di 

California. Selanjutnya penyakit ini muncul secara sporadis pada koi 

impor di 5 negara bagian pada tahun 2005, 2010 dan terakhir tahun 

2014 terjadi di Florida. CEVD juga telah terdeteksi pada budidaya koi di 

Brasil, India, Korea Selatan dan Cina. Sedangkan beberapa negara Uni 

Eropa yang melaporkan kejadian CEVD antara lain Austria, Prancis, 

Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Swiss, Republik Chechnya, Republik 

Ceko dan Inggris.

 Pada tahun 2009, laporan pertama mengenai CEVD di Eropa telah 

diterbitkan dengan mendeskripsikan deteksi virus mirip CEV (CEV-like virus) 

menggunakan metode PCR pada ikan koi impor yang menunjukkan gejala 

khusus dan kema�an (Way dan Stone, 2013). Koi yang terpapar virus mirip 

CEV tersebut diimpor dari Israel dan masuk ke Belgia melalui jalur 

perdagangan ikan hias sebagaimana telah terkonfirmasi oleh laboratorium 

CEFAS di Inggris. Sampel yang berasal dari koi Jepang yang diimpor oleh 

Jerman pada tahun 2009 juga telah dikonfirmasi terpapar CEV 

menggunakan metode PCR. Deteksi lebih lanjut dari virus seper� CEV 

berhasil dilakukan pada koi yang menunjukkan gejala KSD yang diimpor oleh 

Inggris pada tahun 2011 dan di kolam penghobi pada tahun 2012 dan 2013. 

Dalam semua kasus tersebut, CEV-like virus terdeteksi oleh PCR dan 

sekuensing dari produk amplifikasi, namun upaya untuk memvisualisasikan 

virus menggunakan TEM �dak berhasil (Way dan Stone, 2013). Di Belanda, 

virus mirip CEV terdeteksi pada tahun 2013 pada koi juvenil dan dewasa 

yang mengalami �ngkat kema�an �nggi dan menunjukkan gejala KSD 

(Haenen et al., 2013). Koi tersebut diimpor dari Jepang 12 bulan sebelumnya 

dan mulai menunjukkangejala penyakit 2 bulan setelah introduksi lebih 

banyak lagi koi dari Jepang.

 Banyak negara di kawasan Uni Eropa telah melaporkan kejadian wabah yang 

terjadi pada penghobi ikan koi sehingga pada bulan Januari 2015 diadakan 

Workshop mengenai CEV di Kopenhagen. Laboratorium diagnos�k penyakit 

ikan dari Republik Ceko, Prancis dan Italia melaporkan telah mendeteksi CEV 

selama program inves�gasi kema�an koi dan ikan mas. Kasus CEVD 
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dilaporkan dari 10 laboratorium di 9 negara anggota UE, termasuk informasi 

yang diterima setelah lokakarya, mengenai kasus CEVD di Polandia dan 

Swiss (EURL, 2015). Terdeteksinya CEV pada kejadian mortalitas ikan mas 

yang lebih baru telah mendorong sejumlah laboratorium diagnos�k 

penyakit ikan untuk menganalisis ulang arsip ekstrak DNA yang telah 

disimpan, terutama pada kasus mortalitas ikan mas yang terjadi 

sebelumnya �dak dapat dijelaskan penyebab kema�annya. Sampel DNA 

yang telah diarsipkan dan disimpan oleh laboratorium di Austria, Prancis, 

Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Swiss dan Inggris, telah diuji dan 

menunjukkan hasil posi�f CEV. Beberapa sampel yang diarsipkan berasal 

dari kasus yang diteli� sejak 2004. Rangkuman informasi lebih lanjut 

tentang kasus-kasus yang terjadi di Uni Eropa terangkum pada tabel I 

berikut.

Tabel 1. Rangkuman penyebaran CEVD/KSD di beberapa negara Eropa.

Negara
Wabah CEV dan deteksi pada 

arsip sampel
Gambaran kasus

Temperatur 
air (°C)

Referensi

Austria Kasus-1 koi 2014
Kasus-1 ikan mas 2014, 

terdeteksi juga pada arsip 
DNA tahun 2013

Mortalitas 25% (dewasa).
Mortalitas 16% (1 kg/ekor)
Terkonfirmasi PCR.

10
7-15

Lewisch et al.,
2015

Republik 
Chechnya

Kasus-1 koi 2014
Kasus-1 ikan mas 2014, 

terdeteksi juga pada arsip 
DNA tahun 2013

Mortalitas tunggal.
Mortalitas 60% (umur ikan 2 
tahun).

15
13-14

Vesely et al.,
2015

Perancis Kasus-1 2013 Koi dewasa & ikan mas, 
mortalitas 0-90%, PCR dan 
qPCR (sampel insang).

Wabah pada 
musim dingin 
dan bulan 
Mei/Juli

Bigarre et al.,
2016

Jerman Kasus-1 koi 2009, pertama 
dilaporkan 2014

Kasus-1 ikan mas 2015, 
terdeteksi pada 2016 dan 
arsip sampel 2011

Mortalitas mencapai 100% 
pada satu toko ikan hias.
Menunjukkan gejala klinis, 
mortalitas mencapai 100% 
(umur 1 -3 tahun).

17-22 (musim 
semi)

10-12 (musim 
semi dan 
gugur)

Jung-Schroers et 
al., 2015

Bachmann & 
Keilholz, 2016
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7. Metode Diagnos�k

 Selain riwayat kasus dan tanda klinis yang sesuai, buk� pendukung 

CEVD/KSD lebih lanjut dapat diperoleh dengan memeriksa filamen insang 

basah (Hesami et al., 2015). Pada tahap awal penyakit, sel epitel pada ujung 

filamen insang yang sedang berkembang menunjukkan penebalan atau 

berhimpitan melekat satu sama lain (Ono et al., 1986; Miyazaki et al., 2005). 

Pada ikan yang terinfeksi CEV lebih lanjut, proliferasi dapat meluas ke dasar 

filamen insang dan mengganggu fungsi insang. Uji klinis lanjutan dengan 

menggunakan mikroskop cahaya, mikroskop elektron atau dengan metode 

berbasis PCR dianjurkan menggunakan sampel jaringan insang. Virus ini 

tampaknya paling banyak terdapat di jaringan insang, sebagaimana 

dibuk�kan oleh �ngginya kadar genom CEV yang terdeteksi pada jaringan 

Italia Kasus-1 koi 2015

Kasus-1 ikan mas 2014, 
terdeteksi juga pada arsip 
DNA tahun 2010

Terjadi kema�an di kolam 
taman umum.
Mortalitas <10% ukuran 1-2 
kg/ikan.

13-16

23, pada kasus 
2010: 6-7

Pre�o et al.,
2015

Belanda Kasus-1 koi 2013

Kasus-1 ikan mas 2014,
terdeteksi juga pada arsip 
DNA tahun 2004

Mortalitas �nggi pada 
juvenil dan ikan dewasa.
Mortalitas �nggi pada ikan 
dewasa (450 ekor dalam 1 
minggu).

Pertama 9, 
lainnya 20-23
Pertama 10, 
lainnya 6-10, 
17-20 

Haenen et al.,
2013, 2014

Polandia Kasus-1 koi 2015, terdeteksi 
juga pada arsip sampel 2013-
2015

Kasus-1 ikan mas 2013, 
banyak kasus terdeteksi pada 
arsip sampel 2013-2015

5 kasus pada 

Terkonfirmasi uji PCR, 
mortalitas �dak dilaporkan

16-19

16-19

Matras et al.,
2016

Swiss Terdeteksi pada koi, sampel 
dari arsip jaringan insang 
yang diawetkan tahun 2007

Wabah pada koi 2016 

Mortalitas �nggi

Tidak terjadi kema�an

Bulan Januari

15-16

T. Wahli dalam 
Way et al., 2017 

UK Kasus-1 koi 2009

Kasus-1 ikan mas 2012, 
terdeteksi pada arsip sampel 
tahun 2004, 1999, 1998 

Mortalitas �nggi pada 
juvenil.
Mortalitas �nggi pada ikan 
mas

>16

6-9

Way & Stone,
2013
Haenen et al.,
2016

Negara
Wabah CEV dan deteksi pada 

arsip sampel
Gambaran kasus

Temperatur 
air (°C)

Referensi
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tersebut (Swaminathan et al., 2016). Dalam peneli�an infeksi virus 

eksperimental, jaringan insang ikan mas secara sta�s�k signifikan dan lebih 

�nggi muatan virusnya dibandingkan dengan organ lain seper� ginjal, limpa, 

kulit dan usus. Pada ikan koi yang menunjukkan gejala klinis CEVD, 

dilaporkan rata-rata terdapat 129.982 salinan DNA spesifik CEV per 250 ng 

DNA ekstraksi (Adamek et al., 2016). Pada ikan mas (common carp) yang 

terinfeksi terdapat rata-rata 504.000 salinan DNA spesifik CEV per 250 ng 

DNA ekstraksi (Adamek et al., 2017b). Diagnosa lebih lanjut dapat diama� 

dibawah mikroskop elektron dan secara defini�f menggunakan uji PCR 

sebagaimana dipaparkan dibawah ini.

a.  Pengamatan dengan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron (TEM)

 Observasi mikroskopis kelainan jaringan menggunakan preparat 

histologi yang dibuat dari jaringan insang dan kulit yang diawetkan 

menggunakan formalin dapat mendukung diagnosis CEVD/KSD lebih 

lanjut. Lesi khas yang diama� oleh mikroskop cahaya melipu�: 1) 

hipertrofi (peningkatan ukuran sel) dan hiperplasia (peningkatan jumlah 

sel) epitel insang dengan peradangan; dan 2) kerusakan lapisan yang 

meluas disertai dengan edema (pembengkakan) jaringan dibawahnya 

(Oyamatsu et al., 1997a; Miyazaki et al., 2005). Observasi dengan 

perbesaran rendah menggunakan mikroskop cahaya dari bagian jaringan 

insang ikan mas sekarat yang telah diwarnai dapat mengungkapkan 

filamen insang yang berhimpitan atau melekat satu sama lain (gambar 7) 

yang disebabkan oleh proliferasi sel epitel di ujung filamen (Ono et al., 

1986). Pemeriksaan jaringan insang pada perbesaran yang lebih �nggi 

menunjukkan hipertrofi dan hiperplasia parah pada sel epitel insang dan 

peleburan lamella yang berdekatan. Penebalan dan edema sel epitel 

dalam filamen insang dan pelepasan sel epitel juga dapat terama�. 

Sedangkan perubahan oedematosa terlihat pada bagian dasar lamella 

insang (Jung-Schroers et al., 2015). Hedrick et al. (1997) juga telah 

melaporkan terjadinya proliferasi abnormal dan pengelompokan sel 

epitel insang dan jaringan epidermis. Perubahan seluler, terutama 

degenerasi mitokondria terlihat terutama pada sel-sel otot lateral, sel 

hepatosit dan pada sel epitel ginjal, dapat digunakan sebagai acuan yang 

disebabkan oleh hipoksia akibat kerusakan parah pada epitel pernafasan 
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(Miyazaki et al., 2005). Perubahan seluler yang terlihat pada organ lain 

�dak patognomonik atau menggambarkan karakter khusus penyakit 

tertentu. Perubahan yang diama� pada jaringan insang juga �dak 

patognomonik, karena patologi insang serupa sering ditemukan pada 

ikan mas yang terinfeksi parasit atau bakteri atau KHVD (Way et al., 

2017).

Gb. 7 (kiri):Preparat jaringan insang ikan koi (pewarnaan HE) yang diama� pada 

perbesaran 40x menunjukkan 'clubbing' filamen. Sumber gambar: 

www.askjpc.org. 

Gb. 8 (kanan):Hasil pengamatan TEM pada lamella insang sekunder ikan sakit 

dimana par�kel virus terama� pada sel epitel. Vi = virus; Ep = sel epitel; Se = lamella 

insang sekunder; Nu = nukleus. Sumber gambar: Ono et al.(1986).  

 Pengamatan menggunakan mikroskoptransmisi elektron (TEM) dapat 

digunakan untuk menunjukkan sel epitel insang yang mengalami 

hipertrofi (pembesaran) karena mengandung par�kel besar mirip spora 

seper� poxvirus (gambar 8). Pemeriksaan jaringan insang ikan koi 

terinfeksi CEV yang diawetkan dengan glutaraldehida menggunakan 

TEM telah mengungkapkan sel-sel hipertrofi yang mengandung banyak 

virion matang di dalam sitoplasma, �dak hanya di lapisan atas epitel 

hiperplas�k filamen insang yang berhimpitan, tetapi juga pada epitel 

pernapasan lamella insang (Miyazaki et al., 2005). Namun, beberapa 

laboratorium diagnos�k telah gagal mengama� par�kel virus pada 

jaringan insang menggunakan TEM, terutama pada sampel yang diambil 

dari ikan mas (common carp). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan 
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fiksasi jaringan sebagai sampel untuk pemeriksaan TEM perlu dilakukan 

pada waktu yang op�mal dalam siklus infeksi virus dan mungkin 

memerlukan sampling berulang yang ekstensif saat menyelidiki wabah 

penyakit CEV yang dicurigai pada populasi ikan mas (Way et al., 2017).

b.  Isolasi virus 

 Virus penyebab CEVD/KSD merupakan golongan poxvirus yang sampai 

saat ini belum dapat diisolasi dengan metode kultur sel sebagaimana 

yang secara ru�n digunakan untuk isolasi SVCV dan CyHV-3 misalnya 

menggunakan EPC (Epithelioma Papulosum Cyprini), FHM (Fathead 

Minnow) dan CCB (Common Carp Brain) cells (Jung-Schroers et al., 2015; 

Lewisch et al., 2015). Laboratorium di Jepang dan baru-baru ini sebuah 

laboratorium di India, telah mencoba untuk mengisolasi CEV 

menggunakan rangkaian kultur sel pada berbagai spesies ikan lainnya, 

namun �dak ada satupun yang terbuk� rentan terhadap CEV (Oyamatsu 

et al., 1997a; Swaminathan et al., 2016). Percobaan tersebut terbatas 

pada eksplorasi kultur jaringan insang yang memungkinkan terjadinya 

replikasi CEV dalam periode dua hari yang kemudian diukur dengan 

ekspresi mRNA serta menunjukkan replikasi CEV �dak terdeteksi pada 

jaringan sirip (Adamek et al., 2017b). Studi tersebut menunjukkan 

kemajuan pengembangan kultur sel yang berasal dari jaringan epitel 

insang ikan mas mungkin dapat memberikan kesempatan terbaik untuk 

mengkultur CEV secara in vitro.

c.  Pengujian PCR untuk deteksi CEVD

 Diagnosis CEVD secara defini�f memerlukan pengujian laboratorium 

khusus seper� Polymerase Chain Reac�on (PCR) yang memungkinkan 

mendeteksi DNA CEV. Deteksi dan iden�fikasi kasus CEV pertama kali 

berhasil dicapai di Jepang dengan menggunakan primer PCR yang 

dirancang oleh Oyamatsu et al. (1997b). Dalam program surveilan virus 

pada ikan koi yang dibudidayakan di wilayah Perfektur Niigata, Amita et 

al. (2002) menggunakan primer Oyamatsu dan berhasil mendeteksi CEV 

pada ikan koi yang menunjukkan tanda klinis KSD. Dalam beberapa 

kasus, primer Oyamatsu menghasilkan uji yang non-spesifik dengan 
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ukuran yang sama dengan produk yang diharapkan, sehingga 

interpretasi tahap awal hasil pengujian sulit dilakukan. Oleh karena itu, 

dalam upaya untuk meningkatkan keandalan deteksi, rangkaian primer 

baru telah dirancang untuk pengujian PCR konvensional dan kuan�ta�f 

(qPCR) berdasarkan keselarasan sekuen gen puta�f CEV P4a yang 

dihasilkan oleh Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 

Science (CEFAS) di Inggris dan sekuen CEV yang �dak dipublikasikan oleh 

T. Miyazaki. Pengujian PCR konvensional menghasilkan produk yang 

tepat saat menyaring ikan berpenyakit dan mampu mendeteksi kisaran 

sekuen gen CEV pada ikan mas dan koi (Way dan Stone, 2013). 

Sedangkan uji qPCR terbuk� berguna untuk tujuan surveilan dan untuk 

menyaring material sampel yang telah diawetkan formalin atau 

tertanam pada parafin (Matras et al., 2017). Menurut Way et al. (2017), 

uji PCR yang lebih baik sekarang secara ru�n telah digunakan untuk 

menyaring sampel jaringan dari ikan mas dan ikan koi yang mengalami 

mortalitas di laboratorium CEFAS dengan metode rinci sebagaimana di 

bawah ini.

Penelusuran riwayat kasus, tanda klinis yang sesuai, observasi 

mikroskopis pada filamen insang basah dan histologi menjadi buk� 

kejadian munculnya CEVD/KSD. Lesi khas yang terama� menggunakan 

mikroskop cahaya berupa hipertropi dan hiperplasia pada sel epitel 

insang dengan peradangan dan kerusakan yang parah dengan edema 

(pembengkakan) jaringan dasar. Poxvirus penyebab CEVD/KSD sampai 

saat ini belum dapat diisolasi dengan metode kultur sel. Namun untuk 

meningkatkan keandalan deteksi, rangkaian primer baru pada 

pengujian PCR konvensional dan kuan�ta�f (qPCR) telah dikembangkan 

oleh Laboratorium CEFAS berdasarkan keselarasan sekuen gen puta�f 

CEV P4a.

 DNA biasanya diekstraksi dari 5 mg jaringan insang dan di larutkan dalam 

air bebas nuklease sebanyak 50 ml sehingga terbentuk suspensi. Uji PCR 

menggunakan metode konvensional umumnya dilakukan dalam volume 

reaksi 50 μl yang terdiri dari:
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Ø 10 μl buffer reaksi (konsentrasi 5x);

Ø 5 μl MgCl2 (stok 25 mM);

Ø 0,5 μl dNTPs(campuran 25 mM; Promega katalog no. U1240);

-1
Ø 0,5 μl forward primer depan (stok 100 pmol μl );

-1Ø 0,5 μl reverse primer (stok 100 pmol μl );

-1Ø 0,25 μl Go Taqpolymerase (5U μl ; Promega katalog no M8305);

Ø 30,75 μl air grade biologi molekuler; dan 

Ø 2,5 μl ekstraksi DNA (setara dengan DNA dari 0,1 mg sampel jaringan).

 Kondisi pada saat running adalah 94 °C selama 5 menit, kemudian 35 

siklus pada suhu 95 °C selama 1 menit, 55 °C selama 1 menit dan 72 °C 

selama 1 menit, dilanjutkan dengan tahap ekstensi selama 10 menit 

pada suhu 72 °C. Forward primer yang digunakan adalah CEV ForB (5'-

ATG GAG TAT CCA AAG TAC TTA G-3'), sedangkan reserve primer adalah 

CEV RevJ (5'-CTC TTC ACT ATT GTG ACT TTG-3'). Di beberapa 

laboratorium, volume campuran reaksi diperkecil menjadi 25 μl dalam 

0,2 ml tabung PCR berdinding �pis.

 Untuk nested PCR putaran kedua menggunakan material reaksi yang 

sama kecuali 0,5 μl internal forward primer dan 0,5 μl internal reverse 
-1primer (stok keduanya100 pmol μl ) dan 2,5 μl hasil PCR putaran 

pertama ditambahkan sebagai template. Kondisi siklus pada saat 

running iden�k dengan putaran pertama, dengan forward primeryang 

digunakan adalah CEV ForB-Internal (5'-GTT ATC AAT GAA ATT TGT GTA 

TTG-3') dan reserve primer CEV RevJ-Internal (5'-TAG CAA AGT ACT ACC 

TCA TCC-3'). Untuk memvisualisasikan hasil amplifikasi (528 bp pada 

putaran pertama dan 478 bp pada putaran kedua), di lakukan loading 20 

μl volume hasil PCR dengan elektroforesis pada gel agarosa 2% e�dium 

bromida pada 120 V selama 20 menit kemudian dilihat di bawah sinar UV.



Gb. 9. Hasil amplifikasi PCR dari sampel ikan yang terinfeksi CEV. Kolom: (1) Total 

asam nukleat yang diekstraksi dari ikan sehat; (2) Total asam nukleat yang 

diekstraksi dari ikan yang terinfeksi; (3) Genom DNA ikan mas; (4) Plasmid yang 

membawa fragmen DNA CEV; (5) Air suling (dis�lasi); (M) Penanda/marker 50, 

100, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 1500, 2000 bp. Sumber gambar: Oyamatsu et 

al. (1997b).

 Sedangkan metode kualita�f PCR (qPCR atau RT-PCR) dilakukan dengan 

volume reaksi sebanyak 20 µl yang terdiri dari material sebagai berikut:

Ø 1 µl 10 mM CEV qFor1 (5'-AGT TTT GTA KAT TGT AGC ATT TCC-3');

Ø 1 µl reverse primerCEV qRev1 (5'-GAT TCC TCA AGG AGT TDC AGT AAA-

3') (konsentrasi akhir 500 nM);

Ø 1 µl 4 mM CEV qProbe1 (5'-AGA GTT TGT TTC TTG CCA TAC AAA CT-3') 

(konsentrasi akhir 200 nM);

Ø 10 µl TaqMan Universal PCR master mix (Thermo Fisher Scien�fic, 

katalog no. 4304437);

Ø 5,1 µl air bebas nuklease;dan

Ø 2,5 µl ekstraksi DNA.

 Sampel di running pada kondisi 50 °C selama 2 menit diiku� dengan 95 °C 

selama 10 menit dan kemudian 50 siklus pada suhu 95°C selama 15 de�k 

dan 1 menit pada suhu 55 °C.
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 Primer CEFAS dan metode uji PCR di atas telah digunakan oleh 

laboratorium di Eropa dan berhasil untuk melakukan amplifikasi DNA 

CEV dari sampel jaringan ikan koi dan ikan mas yang terinfeksi (Lewisch et 

al., 2015; Pre�o et al., 2015; Matras et al., 2017). Meskipun tes tersebut 

belum divalidasi untuk sensi�vitas dan spesifitas diagnos�k sesuai 

standar validasi OIE Tahap3, didapat indikasi awal bahwa pengujian 

konvensional PCR dan qPCR menunjukkan sensi�vitas anali�s serupa 

dengan batas deteksi 1-10 salinan per reaksi atau 4-40 salinan per mg 

dari bahan jaringan awal. Dalam sebuah laporan terbaru mengenai 

perbandingan 5 protokol PCR yang berbeda, pengujian end-point dan 

qPCR yang dikembangkan di laboratorium CEFAS menunjukkan 

inklusivitas anali�s dan sensi�vitas diagnos�k ter�nggi. Hal tersebut 

dikarenakan primer CEFAS terletak pada fragmen gen P4a yang kurang 

divergen dan sebagai hasilnya pengujian yang dikembangkan di CEFAS 

saat ini merupakan protokol yang paling sesuai untuk mendeteksi virus 

dari semua genogroup CEV yang telah dikenal (Adamek et al., 2017a).

 Keanekaragaman gene�k CEV saat ini belum sepenuhnya dieksplorasi 

dan hasil riset terakhir menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak 

untuk karakterisasi sekuen gene�k CEV lebih lanjut agar iden�fikasi 

target amplifikasi DNA hasil PCR menunjukkan variabilitas gene�k yang 

kurang. Sebelum hal tersebut selesai, Adamek et al. (2017a) 

menyarankan untuk menggunakan kedua protokol yang telah 

dikembangkan CEFAS, yaitu end-point PCR dan uji PCR secara kuan�ta�f 

untuk keperluan diagnos�k ru�n. Dengan menerapkan 2 set primer (atau 

bahkan 3 saat PCR nestedend-point digunakan), kemungkinan kecil hasil 

false nega�f akan diperoleh saat mutasi baru terjadi pada urutan target 

p4a yang saat ini digunakan untuk deteksi CEV.

Analisis Risiko
Penyakit Carp Edema Virus Disease (CEVD) Pada Ikan Mas dan Koi (Cyprinus carpio L)34



 Analisis Risiko
Penyakit Carp Edema Virus Disease (CEVD) Pada Ikan Mas dan Koi (Cyprinus carpio L) 35

Tabel 2. BerbagaimetodePCRberdasarkan sekuen primer dan DNA probe yang 

diperbandingkan dalam studi untuk melacak DNA CEV oleh Adamek et al. (2017a).

8. Pengendalian CEVD/KSD

 Hingga saat ini belum terdapat terapi khusus untuk penanganan CEVD 

karena virus mungkin sulit untuk dideteksi pada �ngkat sub-klinis pada ikan 

penyintas (survivor) dengan penampakan sehat (Way et al., 2017). Oleh 

karenanya kontrol dan pencegahan membutuhkan upaya pada sejumlah 

level. Laboratorium diagnos�k perlu mengadopsi teknik PCR yang 

direkomendasikan sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga dapat 

mendiagnosis infeksi CEV dengan andal. Hal terpen�ng lainnya adalah untuk 

dapat menyatakan bebas dari penyakit berdasarkan metode ilmiah dan hal 

tersebut mengharuskan pengembangan tes penyaringan yang sensi�f serta 

dapat diandalkan. Langkah-langkah pengendalian penyakit yang telah 

efek�f untuk KHVD biasanya juga efek�f untuk CEVD. Pendekatan efek�f 

yang telah mencegah introduksi lebih lanjut dari KHVD adalah upaya untuk 

mencari ikan dari supplier terkemuka yang telah melakukan pemeriksaan 

kesehatan ikan secara teratur dan/atau mengembangkan indukan yang 

bebas penyakit (Haenen et al., 2004). Prinsip biosekuri� dan surveilan 

penyakit yang diterapkan pada produksi koi bebas KHV dalam industri ikan 

hias dapat pula diterapkan pada kasus CEV, apabila tes diagnos�k yang 
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sensi�f menjadi lebih mudah tersedia. Prak�k manajemen kesehatan yang 

baik harus selalu diterapkan se�ap saat untuk meminimalkan risiko wabah 

penyakit, termasuk mengkaran�na dan menguji se�ap introduksi individu 

baru, menghindari kepadatan �nggi dan kejadian yang menimbulkan stres, 

menjaga kualitas air yang baik serta menyediakan nutrisi yang berkualitas 

(Hesami et al., 2015). Persyaratan karan�na yang disarankan adalah 

minimum selama 30 (�ga puluh) hari pada suhu yang konstan antara 15-25 

°C dan harus dilakukan dalam fasilitas tertutup untuk menghindari 

kontaminasi CEV dari ikan mas liar. Memelihara ikan mas dalam jumlah yang 

terlalu banyak sebaiknya harus dihindari, mencakup pula ikan mas liar di 

perairan terbuka. Di Belanda, beberapa kejadian mortalitas ikan mas yang 

telah diuji posi�f CEV menampilkan gejala anoreksia, mungkin sebagai 

akibat dari kepadatan yang berlebihan (Haenen et al., 2016). Jika wabah 

penyakit diduga telah terjadi, maka ikan yang menunjukkan tanda-tanda 

penyakit agar segera diambil sehingga meminimalkan penularan penyakit 

dalam populasi (Hesami et al., 2015).

Sampai saat ini belum ada pengobatan khusus untuk mengendalikan 

CEVD. Di Jepang, air garam 0,5% digunakan untuk mengurangi 

terjadinya wabah CEVD pada ikan koi. Pemberian garam biasanya 

dilakukan pada saat grading untuk pemeliharaan lanjutan. Garam 

dapat berfungsi untuk mengurangi toksisitas nitrit di dalam air dan 

mengurangi methaemoglobinaemia yaitu stressor yang menurunkan 

sistem imunitas sehingga dampak infeksi CEV berkurang.

 Risiko penyebaran yang serius dan sulitnya pengendalian terjadi ke�ka 

terdapat kegiatan kontes ikan koi regional dimana ikan peliharaan diangkut 

ke dan dari tempat pameran. Peserta pameran koi disarankan untuk 

memisahkan wadah pemeliharaan daripada menunjukkan ikan koi pada 

wadah yang sama dimana ikan dari berbagai sumber terdapat pada satu 

tempat. Yang terpen�ng, se�ap ikan yang kembali dari pertunjukan harus 

ditempatkan di karan�na sebelum dikembalikan ke populasi umum atau 

kolam pemeliharaan. Sampai saat ini belum diketahui apakah koi yang 

selamat dari wabah CEVD dapat menjadi pembawa virus seumur hidupnya, 

sehingga disarankan agar koi yang selamat �dak dibawa ke pertunjukan koi 

atau kohabitasi dengan ikan mas atau koi yang bebas penyakit (Hesami et al., 
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2015). Di Jepang, untuk mengurangi munculnya wabah CEVD, pembudidaya 

mengelola kondisi air dengan memelihara koi di dalam air garam 0,5% 

setelah ikan terpapar stres, seper� pada saat memindahkan koi juvenil dari 

kolam pembenihan tanah ke dalam kolam semen untuk dilakukan sortasi 

(Seno et al., 2003; Miyazaki et al., 2005). Air garam tersebut akan 

mengurangi toksisitas nitrit dalam air dan sebagai hasilnya dapat 

mengurangi methaemo-globinaemia, salah satu stresor yang telah 

diketahui. Oleh karena itu, ikan mas menunjukkan lebih sedikit gejala stres 

pada air garam 0,5% sehingga proliferasi CEV berkurang (Miyazaki et al., 

2005). Beberapa pembudidaya koi juga menghindari panen selama periode 

ke�ka suhu air bersifat permisif untuk penyakit (15-25 °C) (Hesami et al., 

2015). Namun, wabah CEVD pada koi dan ikan mas telah terjadi pada suhu 7-

10 °C (Lewisch et al., 2015) sehingga peneli�an lebih lanjut diperlukan untuk 

menentukan apakah virus dapat ditransmisikan ke ikan bebas penyakit pada 

suhu yang lebih rendah. 

Gb. 10. Garam (NaCl) yang dapat digunakan untuk mencegah �mbulnya wabah 

CEVD. Sumber gambar: www.amazon.co.uk/Koibecken-Revitalising-Tomodachi-

Teichweiten-Treatment dan www.underwaterwarehouse.com. 

 Ada kemungkinan kuat bahwa CEV telah menyebar secara luas melalui 

perdagangan ikan hias internasional. Tanpa metode diagnos�k yang sensi�f 

dan dapat diandalkan untuk mendeteksi ikan sub-klinis sebagai pembawa 

penyakit, maka status bebas penyakit �dak dapat dipas�kan dan karena itu 

area bebas penyakit �dak dapat dipetakan. Ke�ka area bebas virus dan 
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kumpulan ikan �dak dapat diiden�fikasi dengan �ngkat kepas�an yang 

�nggi, legislasi hanya dapat berperan sedikit dalam mengontrol dan 

mencegah masuknya penyakit virus (Haenen et al., 2004). Berdasarkan 

beberapa hal yang telah diuraikan di atas, dan juga kesulitan dalam 

memenuhi Postulat Koch dan Postulat River untuk CEV, maka kecil 

kemungkinan CEVD akan diper�mbangkan untuk dimasukkan ke dalam 

da�ar penyakit OIE. Namun hal tersebut sebaiknya �dak mencegah 

pemerintah untuk melakukan inves�gasi serta �ndakan manajemen risiko 

dalam upaya untuk mengendalikan penyakit secara nasional.

B. Ikan Mas dan Koi (Cyprinus carpio L)

1. Klasifikasi dan Morfologi 

 Leluhur ikan mas yang secara alami hidup liar di alam dapat ditelusuri 

berasal dari aliran air di wilayah Laut Hitam, Kaspia dan Laut Aral serta 

tersebar ke arah barat di sepanjang aliran Sungai Danube dan ke �mur di 

daerah Siberia hingga Cina. Saat ini, representasi spesies tersebut muncul 

sebagai subspesies Asia �mur yang diklasifikasikan sebagai Cyprinus carpio 

haematopterus dan subspesies Eropa Timur yaitu Cyprinus carpio carpio 

(Balon, 1995). Spesies tersebut merupakan jenis ikan yang didomes�kasikan 

pertama kali yang awalnya dieksploitasi melalui penangkapan dan 

dipelihara secara sederhana sehingga �dak menimbulkan perubahan 

bentuk tubuh atau variasi warna secara mencolok (Balon, 2004). Menurut 

Saanin (1984), klasifikasi ikan mas adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Animalia

Filum    : Chordata  

Kelas    : Pisces  

Ordo    : Ostariophysi  

Famili    : Cyprinidae  

Genus    : Cyprinus

Spesies   : Cyprinus caprio L.

 Ikan mas memiliki bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak 

(compressed). Mulutnya terletak di bagian tengah ujung kepala (terminal) 
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dan dapat disembulkan. Bagian anterior mulut terdapat dua pasangsungut. 

Ujung dalam mulut memiliki gigi kerongkongan (pharyngeal teeth) yang 

terbentuk atas �ga baris gigi geraham (Suseno, 2000). Secara umum hampir 

seluruh tubuh ikan mas ditutupi sisik dan hanya sebagian kecil �dak ditutupi 

sisik (Cholik et al., 2005). Sisik ikan mas berukuran rela�f besar dan 

digolongkan ke dalam �pe sisik cycloid (lingkaran) dengan warna yang 

sangat beragam. Sirip punggungnya (dorsal) memanjang dengan bagian 

belakang berjari keras dan di bagian akhir (sirip ke�ga dan keempat) 

bergerigi. Letak sirip punggung (dorsal) berseberangan dengan permukaan 

sisip perut (ventral). Sirip duburnya (anal) mempunyai ciri seper� sirip 

punggung, yaitu berjari keras dan bagian akhirnya bergerigi (Alikunhi, 1966). 

Sedangkan garis rusuknya atau gurat sisi (linea lateralis) tergolong lengkap 

dan berada di pertengahan tubuh dengan bentuk melintang dari tutup 

insang sampai ke ujung belakang pangkal ekor (Khairuman, 2008).

Gb. 11.Gambaran variasi bentuk morfologi ikan mas dan koi (C. carpio). Sumber 

gambar: h�ps://texaseliteangler.files.wordpress.com/2013/11/carp-variants.jpg.

 Ikan mas juga dibudidayakan sebagai ikan hias dan memiliki kelompok yang 

dikategorikan secara informal disebut sebagai ikan koi. Ikan koi yang untuk 

pertamakalinya dikembangkan di Jepang se�daknya pada tahun 1800an, 

telah dikawinsilangkan secara selek�f untuk memperoleh warna, pola sisik 
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dan bentuk tubuh yang diinginkan serta saat ini menjadi ikan hias yang 

sangat populer di dunia (Hesthagen dan Sandlund, 2007). Meskipun berasal 

dari spesies yang sama, secara kasat mata ikan mas dan koi dapat dibedakan 

pada pola warna, bentuk tubuh, ukuran, sisik dan sirip (Anonim, 2013). 

Perbedaan mencolok dan paling pen�ng terletak pada warna. Akibat dari 

proses seleksi yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu 

yang panjang, pola warna pada koi muncul dalam spektrum yang luas dan 

rela�f stabil. Beberapa warna koi yang umum adalah merah, kuning, oranye, 

hitam dan pu�h. Ikan mas (common carp) adalah sebaliknya, kebanyakan 

berwarna coklat atau hijau gelap pada bagian dorsal dan bergradasi 

memudar menjadi warna yang lebih terang di dekat sirip dan perut. 

Hibridisasi pada ikan koi juga memunculkan perbedaan yang tampak nyata 

dibandingkan ikan mas pada salah satu siripnya. Ikan mas memiliki satu 

tulang belakang terpisah yang memanjang pada sirip dorsalnya. Sebagai 

hasil pengembangan, ikan koi �dak memiliki tulang tersebut pada sirip 

dorsalnya sehingga membuat sirip dorsalnya dapat berkepak seper� kupu-

kupu.

2. Habitat dan Kebiasaan Makan

 Ikan mas liar secara alami adalah ikan bentopelagik yang hidup di sungai-

sungai di bagian tengah dan dasar sungai, di daerah yang tergenang air dan 

di perairan tertutup yang dangkal, misalnya danau, oxbow dan waduk 

buatan. Spesies ini merupakan spesies yang toleran terhadap berbagai 

macam kondisi perairan, namun pada umumnya nyaman berada di badan 

air yang besar dengan aliran air agak lambat atau menetap di sedimen dasar 

yang lunak (Crivelli, 1981). Ikan mas hidup di perairan air tawar di dataran 

rendah sampai �nggi. Suhu op�mum untuk ikan mas berkisar antara 26 °C 

hingga 28 °C dan pH air antara 6 sampai 8. Ikan mas memerlukan kandungan 

oksigen yang �nggi untuk kelangsungan hidupnya yaitu antara 4 hingga 5 

ppm, walaupun ikan ini masih tahan hidup pada kadar oksigen 1 hingga 2 

ppm (Khairuman, 2008).  Dalam keadaan kelarutan oksigen yang rendah 

ikan ini biasanya berenang di permukaan air untuk mengambil oksigen dari 

udara sebagaimana dapat diama� di kolam pada pagi hari. Meskipun 

tergolong ikan air tawar, ikan mas terkadang ditemukan di perairan payau 

dengan salinitas kurang dari 5 ppt (Cholik et al., 2005) atau muara sungai 

yang bersalinitas 25-30% (Khairuman, 2008). 
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 Ikan mas tergolong jenis omnivora, yakni ikan yang dapat memakan 

berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun 

organisme renik. Berbagai peneli�an telah dilakukan untuk mempelajari 

diet dan kebiasaan makan ikan mas di daerah distribusi aslinya (Adamek dan 

Sukop, 2003; Ali et al., 2010). Menurut Mustafizur et al. (2010), kondisi 

makan ikan mas menunjukkan perbedaan berdasarkan diet dan ak�vitas 

makan musiman. Variasi dalam jenis organisme yang dikonsumsi dapat 

disebabkan oleh fakta bahwa ia mengubah lokasinya dalam periode 

tertentu untuk tujuan mencari diet yang sesuai preferensinya (Ali et al., 

2010). Kehadiran organisme ben�k, detritus dan lumpur di saluran 

pencernaannya sepanjang tahun menegaskan bahwa di perairan umum 

spesies tersebut merupakan penghuni bagian bawah badan air namun juga 

mencari makanan di lapisan tengah dan atas badan air. (Ali et al., 2010; 

Mustafizur et al., 2010).

3. Reproduksi dan Siklus Hidup

 Menurut Brzuska (1989), reproduksi merupakan hal yang sangat pen�ng 

bagi kelangsungan hidup suatu organisme. Ikan mas memiliki siklus 

reproduksi yang mudah dan sebagai konsekuensinya sekarang memiliki 

distribusi global. Hal tersebut seper�nya didukung dari strategi reproduksi 

yang menunjukkan bahwa ikan mas secara umum adalah spesies poligami, 

dimana beberapa jantan berpasangan dengan satu perempuan serta 

berkembang biak sepanjang tahun dalam kondisi hangat (tropis) dan secara 

musiman di perairan beriklim sedang. Keberhasilan reproduksi terbatas 

pada tahun-tahun ke�ka permukaan air mulai naik pada bulan Mei dan 

ke�ka suhu �nggi atau banjir yang berasal dari vegetasi terestrial berlanjut 

pada bulan Mei hingga Juni (Mills, 1991). 
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Ikan mas merupakan jenis ikan pertama yang didomes�kasi oleh 

manusia sehingga sebaran alamiah dan distribusi ikan tersebut sangat 

luas yaitu hampir di seluruh dunia. Ikan tersebut dibudidayakan pula 

sebagai ikan hias dan memiliki kelompok yang secara informal 

dikategorikan sebagai ikan koi. Ikan mas tergolong jenis omnivora yang 

dapat memakan berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari 

tumbuhan maupun organisme renik. Ikan mas dan koi rela�f toleran 

terhadap berbagai macam kondisi perairan. Suhu op�mum untuk ikan 

mas berkisar antara 26-28 °C dan pH air antara 6 sampai 8. Ikan mas 

memerlukan kandungan oksigen yang �nggi untuk kelangsungan 

hidupnya yaitu antara 4 hingga 5 ppm, walaupun ikan ini masih dapat 

bertahan hidup pada kadar oksigen 1 hingga 2 ppm.

 Ikan mas melakukan  reproduksi secara eksternal dimana ikan jantan dan 

be�na akan saling mendekat satu sama lain kemudian be�na akan 

mengeluarkan telur. Pada strain Asia, be�na mulai bertelur di awal musim 

hujan yang kemudian terjadi pemijahan selama awal musim karena adanya 

rangsangan dari aroma tanah kering yang tergenang air (Khairuman, 2008). 

Sedangkan di wilayah zona subtropis, pemijahan biasanya terjadi selama 

musim semi dan musim panas ke�ka suhu air mencapai 17-18 °C. Mereka 

bertelur di area yang tertutup vegetasi dangkal dan kehadiran vegetasi 

sangat pen�ng sebagai substrat agar pemijahan terjadi. Ikan be�na (ukuran 

47 cm) rata-rata menghasilkan sekitar 300.000 telur per siklus pemijahan. 

Dalam satu musim, seekor be�na dapat diperkiraan meletakkan lebih dari 

satu juta telur. Setelah telur menempel pada substrat, selanjutnya pejantan 

akan segera mengeluarkan spermanya, lalu sperma dan telur tersebut 

bercampur. Cara reproduksi tersebut dikenal sebagai oviparus, yaitu telur 

dibuahi dan berkembang di luar tubuh ikan (Crivelli, 1981). Dalam kondisi 

alami, penetasan akan terjadi setelah masa inkubasi kurang lebih 4 hari. 

Larva yang telah menetas akan tetap menempel pada substrat sampai 

bagian posterior dari gelembung renang berkembang sempurna dalam 

waktu 3 hari dan kemudian larva mampu berenang secara horizontal untuk 

mulai mengkonsumsi makanan.
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4. Distribusi

 Distribusi ikan dari famili cyprinidae merupakan famili  ikan  dengan  genus 

terbesar yaitu sebanyak 210 genus dan 2010 spesies dimana termasuk 

didalamnya adalah ikan mas. Selain masih terdapat di daerah sebaran 

alamiahnya, distribusi ikan Famili Cyprinidae sangat luas yaitu hampir di 

seluruh dunia (Nelson, 1994). Introduksi antropomorfik paling awal dari ikan 

mas ke dalam daerah aliran sungai di luar habitat asalnya kemungkinan 

terjadi di Asia Timur. Terdapat catatan jenis Cyprinidae yang kemungkinan 

besar termasuk ikan mas telah dipelihara di Cina pada awal abad ke-5 

(Hesthagen dan Sandlund, 2007). Selain itu, ikan mas Xingguo merah dan 

jenis ikan mas kul�var budidaya telah umum dibudidayakan di Cina 

se�daknya selama 1.300 dan 800 tahun yang lalu (Zenger et al.,  2003). Di 

Eropa, penyebaran ikan mas ke luar habitat alaminya dimulai pada awal 

abad ke-12 ke�ka para biarawan Kristen mulai membesarkan ikan mas di 

kolam untuk hari-hari ke�ka mereka dilarang memakan daging merah atau 

unggas. Budidaya ikan mas kemudian berkembang menjadi semakin 

canggih, produk�f dan menguntungkan selama Abad Pertengahan dan pada 

pertengahan abad ke-14 ikan mas telah mencapai Inggris, Italia, Prancis 

Barat Daya dan Skandinavia Selatan (Balon, 2004). Selanjutnya dijelaskan 

bahwa tampaknya ikan mas lolos dari kolam ikan ke daerah aliran air 

setempat hingga menjadi spesies yang mapan menjadi ikan mas Eropa dan 

saat ini secara luas dianggap sebagai spesies asli oleh penduduk lokal serta 

menjadi bagian pen�ng dari diet penduduk lokal.

 Dalam jangka waktu yang lebih terkini, ikan mas secara sengaja diintroduksi 

ke perairan di daratan Benua Amerika, Australia, dan Afrika. Di Amerika 

Utara, ikan mas diimpor dan didistribusikan secara luas oleh perorangan di 

Kanada dan pemerintah Amerika Serikat pada 1870-an dan 1880-an serta 

pertama kali dirilis ke Meksiko pada tahun 1872 (Butler dan Wahl, 2010). Di 

Australia, ikan mas diimpor sejak 1858, tetapi �dak menyebar luas sampai 

tahun 1960-an ke�ka seorang petani ikan Jerman secara ilegal mengimpor 

strain budidaya ikan mas Eropa dan mendistribusikannya ke waduk 

pertanian di wilayah bagian tenggara (Haynes et al., 2010). Sedangkan di 

Benua Afrika, ikan mas telah diimpor ke berbagai kota untuk keperluan 

budidaya sejak 1925 (Memis dan Kohlmann, 2006). Lepasnya ikan mas yang 
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�dak disengaja ke perairan umum biasanya terjadi pada saat fasilitas 

akuakultur terkena banjir atau ke�ka kolam dikeringkan. Sedangkan ikan koi 

sangat mungkin dibuang ke dalam perairan setempat oleh pemilik hewan 

peliharaan yang �dak bertanggung jawab. Saat ini koi telah terdeteksi di 

banyak saluran air dan perairan umum di Australia (Koehn, 2004) dan 

dianggap bertanggung jawab sepenuhnya dalam membentuk populasi ikan 

mas liar yang mapan di Selandia Baru (Tapia dan Zambrano, 2003). 



ANALISIS
RISIKO CEVD

A. Iden�fikasi Bahaya

Penilaian risiko merupakan suatu proses 

penges�masian risiko yang dilakukan melalui 

pengukuran secara kuan�ta�f terhadap adanya 

ancaman bahaya (hazard) dan konsekuensi atau 

dampak risiko yang mungkin di�mbulkan apabila 

suatu komoditas perikanan dimasukkan ke dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia. Proses tersebut 

dilakukan setelah risiko bahaya dapat teriden�fikasi. 

Informasi mengenai potensi risiko HPI dalam analisis 

risiko CEVD didapat melalui proses pengkajian 

literatur ilmiah yang didalamnya mencakup klasifikasi 

HPI dan potensi bahaya yang dapat di�mbulkan oleh 

HPI tersebut sebagaimana tergambar pada bab 

sebelumnya. Pemasukan ikan dari luar negeri ke 

dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat 

berisiko terhadap masuk dan tersebarnya HPIK/HPI 

tertentu yang terintroduksi melalui media pembawa 

yang dimasukkan. Kegiatan iden�fikasi bahaya 

merupakan tahapan pengklasifikasian suatu patogen 

(penyakit ikan) sehingga dapat dikategorikan sebagai 
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Bab. III



'bahaya' atau '�dak berbahaya'. Hasil iden�fikasi terhadap CEVD dapat 

disimpulkan bahwa penyakit tersebut berbahaya berdasarkan da�ar 

pertanyaan pada tabel berikut sesuai dengan Pedoman Analisis Risiko Penyakit 

Ikan yang berlaku.

Tabel 3. Da�ar pertanyaan dan jawaban dalam proses iden�fikasi risiko CEVD.

Setelah diketahui bahwa CEVD mempunyai potensi bahaya, maka dalam 

rangka mengukur potensi menetap suatu agen penyakit di lingkungan perairan 

maka sejumlah faktor harus dievaluasi, terutama faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kesesuaian karakter, habitat, biologi, transmisi dan 

dampak agen penyakit tersebut di suatu lingkungan perairan. Evaluasi tersebut 

dapat digunakan untuk menetapkan apakah HPIK/HPI tertentu berisiko 

rendah, sedang atau �nggi.

B. Penilaian Risiko

Penilaian risiko terhadap penyakit CEVD dilakukan dengan pendekatan 

skoring secara kuan�ta�f. Dengan mengiku� Pedoman Analisis Risiko Hama 

dan Penyakit Ikan yang telah disusun maka terdapat 15 (lima belas) pendekatan 

kriteria yang bertujuan untuk menentukan �ngkat risiko HPI. Penilaian risiko 

CEVD berdasarkan Pedoman Analisis Risiko HPIK dapat diuraikan sebagai 

berikut:
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No. Da�ar Pertanyaan Jawaban Kesimpulan

1. Apakah penyakit CEV belum ada di Indonesia? Ya

“BERBAHAYA”

2.
Apakah ada inang rentan (suspec�ble spesies) 
CEVD di Indonesia?

Ya

3.
Apakah habitat di Indonesia cocok untuk 
perkembangan CEVD?

Ya

4.
Apakah CEVD memiliki �ngkat virulensi/ 
patogenitas yang �nggi?

Ya

5. Apakah penyakit CEV bersifat zoonosis? Tidak
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1.  Keberadaan penyakit di Indonesia

  Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karan�na, 

Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya, CEVD belum terdapat di 

Indonesia sehingga pada penilaian risiko dibeli nilai 10.

2.  Pengakuan penyakit oleh OIE

  Sampai dengan tahun 2018, CEVD belum masuk kedalam da�ar penyakit 

ikan sesuai dengan OIE Listed Aqua�c Disease sehingga dalam penilaian 

risiko diberi nilai 0,9.

3.  Keberadaan inang rentan di Indonesia

  Meskipun ikan mas (common carp) dan koi (C. carpio) bukan ikan asli 

Indonesia, namun ikan tersebut terdapat hampir di seluruh wilayah 

Indonesia. Di Indonesia, ikan mas merupakan ikan konsumsi air tawar yang 

banyak dibudidayakan dengan permintaan terhadap produk yang cukup 

besar. Teknik pembudidayaan ikan mas yang rela�f mudah, kandungan 

gizinya serta cita rasanya yang enak menjadikan ikan mas sebagai salah 

satu ikan konsumsi favorit di Indonesia. Pembudidayaan ikan mas di 

Indonesia juga sudah berkembang pesat di berbagai daerah. Penyebaran 

ikan mas ke berbagai daerah di Indonesia rela�f begitu cepat karena cara 

pembudidayaan ikan mas tergolong mudah serta sifatnya yang tahan 

terhadap berbagai kondisi lingkungan (Amri dan Khairuman, 2008). 

Sedangkan ikan koi yang terkenal sebagai ikan hias asal Jepang, juga 

banyak dibudidayakan di Indonesia dengan mendatangkan indukan dari 

Jepang. Sampai saat ini Kabupaten Blitar, Jawa Timur cukup terkenal 

sebagai sentra budidaya ikan koi. Secara nasional daerah ini memasok 80% 

pasar ikan koi di Indonesia (Kusrini, 2010).

  Dengan melihat keberadaan spesies inang rentan yang terdapat di hampir 

seluruh wilayah Indonesia serta banyak dibudidayakan oleh masyarakat, 

maka penilaian risiko terhadap keberadaan inang rentan di Indonesia 

mendapat nilai 5 dan penilaian risiko terhadap pemanfaatan inang rentan 

diberi nilai 6.



Analisis Risiko
Penyakit Carp Edema Virus Disease (CEVD) Pada Ikan Mas dan Koi (Cyprinus carpio L)48

 4.  Kesesuaian habitat penyakit di Indonesia

  Pada umumnya infeksi CEV secara alami terama� terjadi pada ikan koi 

pada suhu air antara 15-25 °C (Hedrick et al., 1997; Miyazaki et al., 2005) 

dan pada ikan mas (common carp) wabah penyakit dilaporkan terjadi pada 

suhu 6-10 °C (Way dan Stone, 2013). Akan tetapi pengecualian dari tren 

rentang suhu tersebut juga telah dilaporkan. Wabah CEVD yang 

menyerang ikan mas di Italia telah dilaporkan terjadi pada suhu 6-7 °C dan 

23 °C, sedangkan di Belanda wabah pada ikan koi dilaporkan terjadi pada 

suhu 6-9 °C dan 20-23°C (EURL, 2015). Berdasarkan studi yang dilakukan 

oleh Zhang et al. (2017), wabah pada koi farm di Hangzhou, China terjadi 

pada musim semi 2015 dan terkonfirmasi CEV yang menunjukkan 

patogenisitas �nggi sehingga menyebabkan mortalitas 100% pada suhu 

24 °C.   

 Indonesia merupakan negara tropis yang di beberapa tempat masih 

terdapat pada rentang suhu terjadinya CEVD secara alami yaitu 15-25 °C. 

Amri dan Khairuman (2008) menyebutkan bahwa rentang suhu normal 

untuk pemeliharaan ikan mas di Indonesia berada di kisaran 25-31 °C. 

Sedangkan BMKG (2018) melaporkan bahwa terkadang beberapa wilayah 

di Indonesia dapat mengalami suhu dingin kurang dari 15 °C, misalnya di 

daerah dataran �nggi/kaki gunung seper� Ruteng (NTT), Wamena 

(Papua), Dieng (Jawa Tengah) dan Tretes (Pasuruan). Dengan 

per�mbangan masih terdapatnya kesesuaian habitat penyakit, khususnya 

pada parameter suhu, maka analisis risiko diberi nilai 4,2.

5.  Tingkat virulensi atau patogenitas penyakit

  Pada suhu air antara 15-25 °C, serangan CEV dapat mengakibatkan 

mortalitas kumula�f yang mencapai 75-100%  pada juvenile ikan koi. Pada 

suhu yang lebih �nggi, ikan akan ma� dalam 2 atau 3 hari pertama sejak 

menunjukkan perilaku lesu (Hedrick et al., 1997; Miyazaki et al., 2005; 

Jung-Schroers et al., 2015). Sedangkan wabah yang menyerang ikan mas 

dan terkadang pada ikan koi selama periode suhu air yang lebih rendah (6-

10 °C), menyebabkan perjalanan penyakit ini lebih berlarut-larut (kronis) 

dengan �ngkat kema�an yang lebih rendah (Way dan Stone, 2013; 

Lewisch et al., 2015). Namun terdapat studi bahwa penyakit ikan yang 
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berhubungan dengan poxvirus memiliki mortalitas �nggi misalnya yang 

ditemukan menginfeksi pada budidaya ikan salmon Atlan�k (Salmo salar 

L.) (Gjessing et al., 2015; Nylund et al., 2008) dan ikan ayu (Plecoglossus 

al�velis) (Wada et al., 2008). Dalam semua kasus, poxvirus yang 

menyerang ikan memiliki afinitas untuk menginfeksi insang dan 

kecenderungan mempengaruhi fungsi insang. Berdasarkan hal tersebut 

maka penilaian risiko terhadap �ngkat virulensi penyakit diberi nilai 7.

6.  Kemampuan agen penyakit bertahan hidup

  CEV merupakan jenis poxvirus dimana karakter replikasi terjadi pada 

sitoplasma sel inang dan untuk membentuk infeksi permisif memerlukan 

kesuksesan manipulasi sistem kekebalan an�virus inang, khususnya 

respon imun bawaan (Bidgood dan Mercer, 2015). Sebagaimana penyakit 

viral yang lain, untuk dapat bertahan hidup di lingkungan, virus harus 

mampu berpindah dari inang yang satu ke inang lainnya untuk selanjutnya 

menginfeksi dan mereplikasi serta dapat berada dalam tubuh inang dalam 

waktu yang lama tanpa melakukan replikasi namun terintegrasi dengan sel 

kromosom inang. Namun belum terdapat peneli�an apakah CEV mampu 

bertahan hidup pada kondisi ekstrem tertentu. Dengan melihat sifat 

penyakit viral tersebut maka penilaian risiko terhadap CEVD diberi nilai 

4,2.

7.  Rentang stadia media pembawa yang terkena serangan penyakit

  Gjessing et al. (2016) menamai penyakit akibat infeksi CEV berdasarkan 

dua manifestasi pada stadia yang berbeda yaitu Carp edema (CE) dan Koi 

Sleepy Disease (KSD). CE terlihat pada ikan koi kecil (0,1-1,2 gr) pada awal 

musim panas dimana ikan berenang ke dinding kolam dan dalam 

beberapa hari menunjukkan kema�an mencapai 80%. Penyebutan KSD 

yaitu apabila gejala infeksi CEV �mbul pada ikan berusia sekitar 1 tahun 

(dari 20-30 gr) setelah dipindahkan dari kolam tanah ke dalam kolam 

berlapis semen. Berdasarkan informasi tersebut maka diduga CEV dapat 

berada pada inangnya di seluruh stadia hidup, maka dalam penilaian risiko 

diberi nilai 3.
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 8.  Tingkatan taksonomi inang rentan (suspec�ble spesies) yang terinfeksi

  Ikan mas (common carp) dan koi (C. carpio) merupakan satu-satunya 

spesies rentan CEVD. Spesies lain misalnya ikan mas koki �dak 

menunjukkan gejala terpapar CEVD pada uji terkontrol di laboratorium, 

meskipun ikan tersebut merupakan inang rentan penyakit viral lain yang 

menyerang ikan mas yaitu SVC. Berdasarkan informasi tersebut, penilaian 

risiko terhadap �ngkatan taksonomi inang rentan diberi nilai 1,5.

9.  Transmisi dan penularan penyakit

  Beberapa peneli�an menunjukkan bahwa CEV dapat ditransmisikan 

melalui kontak dengan organisme yang telah menunjukkan gejala klinis 

CEVD. Studi CEVD di Austria menunjukkan bahwa infeksi CEV dapat 

ditularkan ke koi dan ikan mas yang bebas patogen setelah 6 jam 

kohabitasi. Pola klinis dan mortalitas yang khas terama� setelah 7 hari 

pasca infeksi (Haenen et al., 2016). Air diduga juga dapat menjadi vektor 

abio�k utama khususnya apabila par�kel virus dapat lepas dari sel epitel 

filamen insang (Hedrick et al., 1997). Namun berdasarkan studi yang 

dilakukan oleh Damon (2007), golongan poxvirus paling sering 

ditransmisikan melalui kontak langsung atau melalui vektor artropoda. 

Vektor binatang hidup dan ikan mas sebagai media pembawa berpotensi 

untuk menyebarkan CEV ke populasi yang masih bebas patogen. 

Berdasarkan hal tersebut maka penilaian risiko transmisi penularan 

penyakit diberi nilai 3.

10.  Tingkat kesulitan pengendalian penyakit

  Haenen et al. (2004) menginformasikan bahwa langkah-langkah 

pengendalian penyakit yang telah efek�f untuk KHVD biasanya juga efek�f 

untuk CEVD. Pendekatan efek�f tersebut misalnya mencegah introduksi 

lebih lanjut dari KHVD dengan mencari ikan dari supplier terkemuka yang 

telah melakukan pemeriksaan kesehatan ikan secara teratur dan/atau 

mengembangkan indukan yang bebas penyakit. Sebagaimana yang 

dilakukan pembudidaya ikan koi di Jepang yang rela�f telah melakukan 

pengendalian penyakit melalui upaya biosekuri�. Selain melalui 

penerapan biosekuri� yang ketat, farm koi di Jepang mengelola kondisi air 
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dengan memelihara koi di dalam air garam 0,5% setelah ikan terpapar 

stres, seper� pada saat memindahkan koi juvenil dari kolam pembenihan 

tanah ke dalam kolam semen untuk dilakukan sortasi (Seno et al., 2003; 

Miyazaki et al., 2005). 

  Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan terjadinya wabah CEVD. 

Namun menurut Way et al. (2017) hingga saat ini belum terdapat terapi 

khusus untuk penanganan virus penyebab CEVD, misalnya vaksinasi atau 

obat khusus. Dengan memper�mbangkan hal tersebut maka penilaian 

risiko terhadap �ngkat kesulitan pengendalian penyakit diberi nilai 3,6.

11.  Epidemiologi

  Informasi mengenai epidemiologi CEVD berdasarkan penelusuran 

literatur menunjukkan hasil yang beragam. Way et al. (2017) 

mengungkapkan bahwa sejumlah aspek dari patogenesis dan 

epidemiologi CEVD hingga saat ini belum diketahui sehingga mencegah 

penilaian yang akurat dari inang virus serta dampak CEVD secara pas�. Hal 

tersebut dikarenakan postulat Koch sulit diterapkan untuk kasus CEVD 

karena ke�dakmampuan untuk mengkultur sel poxvirus secara in vitro di 

laboratorium. Sedangkan Adamek et al. (2017) telah melakukan analisis 

epidemiologi yang berhasil mengungkap dua genogroup yang berbeda 

secara gene�k yaitu genogroup I dan IIa dimana kedua virus ini tampaknya 

sangat virulen dan berasosiasi dengan beberapa kasus kema�an massal 

pada populasi ikan mas atau koi di Jerman. Berdasarkan per�mbangan 

informasi tersebut maka epidemiologi CEVD baru sebagian diketahui dan 

mendapatkan nilai 3,6.

12.  Kemampuan deteksi penyakit

  Metode uji PCR dengan menggunakan primer CEFAS telah digunakan oleh 

banyak laboratorium diagnos�k di Eropa dan berhasil untuk melakukan 

amplifikasi DNA CEV dari sampel jaringan ikan koi dan ikan mas yang 

terinfeksi (Lewisch et al., 2015; Preto et al., 2015; Matras et al., 2017). 

Namun demikian metode tersebut belum dikembangkan dan dilakukan uji 

cobanya di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Petugas Karan�na. 

Atas dasar informasi tersebut, penilaian risiko untuk kemampuan deteksi 

penyakit memberi nilai 5.
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13. Dampak penyakit

  Berdasarkan penelusuran literatur, �dak terdapat informasi mengenai 

dampak buruk CEVD terhadap manusia atau sifat zoonosis, maka dalam 

penilaian risiko diberi nilai 1,8. Dampak infeksi CEV pada budidaya ikan 

mas atau koi �dak sampai berdampak menurunkan keragaman haya� 

komoditas ikan, namun dapat menyebabkan penurunan kualitas produksi 

media pembawa sehingga dalam penilaian risiko diberi nilai 3,6. Belum 

terdapat literatur yang mengkaji dampak CEVD secara finansial, namun 

Way et al. (2017) berpendapat bahwa CEVD dapat menjadi agen penyakit 

yang signifikan menyerang budidaya ikan mas di Eropa. Tingkat kema�an 

yang di�mbulkan oleh wabah CEVD mencapai mencapai 75-100 %, 

sehingga dampak CEVD secara ekonomi dinilai moderat dengan skor 3,6.

14.  Perlakuan/pengobatan penyakit

  Hingga saat ini belum terdapat terapi khusus, misalnya teknik pengobatan 

dan vaksin untuk penanganan CEVD karena virus mungkin sulit untuk 

dideteksi pada �ngkat sub-klinis (Way et al., 2017). Sehingga kontrol dan 

pencegahan membutuhkan upaya biosekuri� dan penerapan manajemen 

kesehatan ikan pada sejumlah level. Berdasarkan hal tersebut maka 

scoring terhadap perlakuan/pengobatan CEVD diberi nilai 3.

15.  Rencana dan anggaran tanggap darurat (pengendalian) di Indonesia

  Introduksi suatu penyakit ke wilayah Indonesia merupakan sebuah 

ancaman, selain membahayakan (terhadap manusia, lingkungan dan 

ekonomi), juga dapat menimbulkan dampak nominal, dalam hal biaya 

kerusakan dan �ndakan pengendalian. Karena belum terdapat rencana 

tanggap darurat dan anggaran pengendalian terhadap serangan CEVD 

pada budidaya ikan mas dan koi di Indonesia, sehingga diberi nilai 3.
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No. Krieria Penilaian Unsur yang dinilai
Rentang 

Nilai

Bobot 

Nilai (%)

Hasil 

Penilaian

11

1 Keberadaan 

penyakit di 

Indonesia

a. sudah menyebar
b. terdapat di ��k 

tertentu
c. belum ditemukan *)

30
60

100

10 10

2 Status penyakit a. belum ada di list OIE 
b. dalam proses lis�ng
c. sudah masuk da�ar list 

OIE

30
60

100

3 0,9

3 Inang Rentan

a. Keberadaan 
inang rentan 
(Suspec�ble 
spesies)

a. inang rentan 
(Suspec�ble spesies) 
�dak ada di Indonesia

b. inang rentan 
(Suspec�ble spesies) 
terdapat di sebagian 
wilayah Indonesia

c. inang rentan 
(Suspec�ble spesies) 
terdapat merata di 
wilayah Indonesia

30

60

100

5 5

b. Pemanfaatan 
inang rentan 
(Suspec�ble 
spesies)

a. inang rentan 
(Suspec�ble spesies) 
�dak dibudidayakan di 
Indonesia 
(hobiis/konsumsi)

b. inang rentan 
(Suspec�ble spesies) 
dibudidayakan di 
sebagian wilayah 
Indonesia

c. inang rentan 
(Suspec�ble spesies) 
dibudidayakan secara 
massal di wilayah 
Indonesia

30

60

100

6 6

 Penilaian risiko CEVD pada budidaya ikan mas dan koi di Indonesia 

berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat sebagaimana isian pada tabel 

berikut.

Tabel 4. Kriteria penilaian dan besaran nilai asumsirisiko CEVD.
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4 Kesesuaian 

habitat penyakit 

di Indonesia

a. �dak sesuai
b. sesuai
c. sangat sesuai

30
60

100

7 4,2

5 Tingkat Virulensi 

atau Patogenitas

a. rendah
b. sedang
c. �nggi

30
60

100

7 7

6 Kemampuan agen 

penyakit 

bertahan hidup

a. hanya pada ikan hidup
b. pada ikan hidup dan 

ma� (segar/ beku)
c. masih mampu 

bertahan hidup pada 
kondisi extreme/ 
tertentu (carrier, suhu 
rendah/�nggi, kista, 
obligat dll)

30

60

100

7 2,1

7 Rentang stadia 

media pembawa 

yang terkena 

serangan 

penyakit

a. stadia tertentu
b. lebih dari satu stadia 

(termasuk telur)
c. seluruh stadia 

30
60

100

3 3

8 Tingkatan 

taksonomi inang 

rentan 

(Suspec�ble 

spesies) yang 

terinfeksi

a. hanya pada spesies 
tertentu

b. hampir/seluruh spesies 
ikan

c. menyerang sampai 
level genus

30

60

100

5 1,5

9 Transmisi dan 

penularan 

penyakit

a. ver�cal
b. horizontal
c. ver�cal dan horizontal

30
60

100

5 3

10 Tingkat kesulitan 

pengendalian 

penyakit

a. dapat dikendalikan di 
Negara asalnya

b. sulit dikendalian
c. �dak dapat 

dikendalikan/ �dak 
terdapat data 
pengendalian

30

60
100

6 6

No. Krieria Penilaian Unsur yang dinilai
Rentang 

Nilai

Bobot 

Nilai (%)

Hasil 

Penilaian
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11

11 Epidemiologi a. Epidemiologi Penyakit 
ikan di negara asal telah
diketahui secara lengkap

b. Epidemiologi Penyakit 
ikan di negara asal baru 
sebagian diketahui

c. Epidemiologi Penyakit 
ikan di negara asal sama 
sekali �dak diketahui

30

60

100

6 3,6

12 Kemampuan 

deteksi penyakit

a. sudah ada metode 
baku dan dikuasai

b. mampu, tetapi metode 
bervariasi dan belum 
baku

c. �dak ada metode 
standar dan dibakukan

30

60

100

5 5

13 Dampak Penyakit

a. Terhadap 
Manusia

a. �dak berdampak bagi 
manusia

b. berdampak, tetapi �dak 
berbahaya

c. zoonosis/berdampak 
bagi kesehatan manusia

30

60

100

6 1,8

b. Secara Biologi a. �dak menimbulkan 
dampak

b. penurunan kualitas 
produksi dan media 
pembawa

c. Menurunnya keragaman 
haya� komoditas 
perikanan

30

60

100

6 3,6

c. Secara 
Ekonomi

a. menimbulkan kerugian 
kurang dari 30%

b. menimbulkan kerugian 
antara 30–60 %

c. menimbulkan kerugian 
sampai 100 %

d.

30

60

100

6 3,6

No. Krieria Penilaian Unsur yang dinilai
Rentang 

Nilai

Bobot 

Nilai (%)

Hasil 

Penilaian
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 Berdasarkan hasil penilaian dari lima belas kategori parameter penilaian 

tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan yang berkaitan dengan status �ngkat 

risiko. Hasil skoring dikelompokkan menjadi 3 (�ga) �ngkatan risiko yaitu risiko 

rendah, risiko sedang  dan risiko �nggi dengan ketentuan sebagaimana tabel 

berikut.

Tabel 5. Kriteria scooringuntuk menilai �ngkat risiko penyakit ikan.

 Hasil penilaian risiko CEVD berdasarkan kuisioner penilaian risiko dengan 15 

parameter isian diperoleh hasil nilai total 72,3. Kriteria �ngkat risiko dengan 

nilai total tersebut masuk dalam kategori RISIKO TINGGI, dimana perolehan 

nilai lebih besar dari 71.

14 Perlakuan/ 

Pengobatan 

penyakit

a. dapat disembuhkan
b. dapat divaksinasi
c. �dak dapat 

disembuhkan

30
60

100

3 3

15 Rencana tanggap 

darurat dan 

anggaran darurat 

(pengendalian) di 

Indonesia

a. ada dan tersedia
b. ada namun anggaran 

�dak tersedia
c. �dak ada

30
60

100

3 3

Nilai Total 72,3

No. Krieria Penilaian Unsur yang dinilai
Rentang 

Nilai

Bobot 

Nilai (%)

Hasil 

Penilaian

NO. INTERVAL NILAI (SCORE) TINGKAT RISIKO
1. > 71 – 100 Risiko Tinggi
2. 50 < 71 Risiko Sedang
3. < 50 Risiko Rendah



 Analisis Risiko
Penyakit Carp Edema Virus Disease (CEVD) Pada Ikan Mas dan Koi (Cyprinus carpio L) 57

C. Manajemen Risiko

Setelah diketahui nilai risiko CEVD termasuk kategori berisiko �nggi maka 

perlu dirumuskan langkah-langkah manajemen risiko untuk meminimalisir 

dampak yang mungkin dapat di�mbulkan oleh CEVD sampai ke level risiko yang 

dapat diterima. Tahapan manajemen risiko merupakan prosespengambilan 

keputusan untuk meminimalkan risiko terhadap kemungkinan introduksi, 

menetap dan/atau tersebarnya suatu penyakit ikan ke dalam wilayah 

Indonesia. Tujuan dilakukan manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko 

penyakit secara tepat dengan memper�mbangkan berbagai konsekuensi yang 

mungkin �mbul. Penentuan pengelolaan risiko terhadap penyakit ikan 

merupakan wewenang dari pemerintah dengan melibatkan pihak-pihak terkait 

untuk memberikan tanggapan sehingga manajemen risiko yang diambil perlu 

memper�mbangkan penerapan berbagai alterna�f kebijakan teknis yang 

dapat dilaksanakan dalam upaya mencegah masuknya agen penyakit.

Dalam implementasinya, �ndakan mi�gasi risiko penyakit ikan yang 

menghasilkan zero-risk sangat sulit ditentukan. Oleh karena itu, manajemen 

risiko diperlukan sebagai strategi untuk meminimalisir risiko, yang melipu�: 

pre-quaran�ne, inquaran�ne dan post quaran�ne. Sesuai dengan Kesepakatan 

SPS, negara-negara anggota WTO harus menerapkan manajemen risiko 

berdasarkan suatu �ngkatan penerimaan risiko yang konsisten. Tindakan 

karan�na yang dilakukan terhadap media membawa sebagai inang HPIK 

merupakan salah satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan secara 

konsisten untuk menurunkan risiko dari adanya lalu lintas perdagangan 

komoditas perikanan. Manajemen perkaran�naan ikan yang dapat dilakukan 

dalam mengelola risiko CEVD dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pre-Quaran�ne Inspec�on

 Tindakan pre-quaran�ne merupakan pelaksanaan �ndakan karan�na di 

negara pengekspor atau dapat dilakukan di negara ke�ga (intermediate 

quaran�ne). Upaya pencegahan dan pengendalian terhadap CEVD yang 

berisiko terbawa melalui media pembawa berupa ikan mas atau koi dapat 

diupayakan melalui �ndakan karan�na yang dilakukan di negara asal 

dan/atau di negara ke�ga sebelum media pembawa tersebut dimasukkan ke 
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dalam wilayah Republik Indonesia. Beberapa �ndakan pre-quaran�ne yang 

dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan atau farm menerapkan biosecurity secara ketat, terkontrol 

dan telah diinspeksi sehingga dapat dida�arkan sebagai ekspor�r yang 

teregister dan/atau memiliki approval number yang diizinkan untuk 

memasukkan ikan ke Indonesia.  

b. Media pembawa yang dimasukkan berasal dari lokasi produksi yang 

bebas atau belum pernah terjadi wabah CEVD yang dibuk�kan dengan 

hasil monitoring dan surveilan status penyakit yang dilakukan secara 

berkala selama beberapa tahun.

c. Adanya jaminan dari management authority di negara asal atau di negara 

ke�ga/negara transit bahwa telah dilakukan �ndakan pemeriksaan 

dengan hasil dan metode pemeriksaan dilampirkan dalam Health 

Cer�ficate yang menyertai media pembawa.

d. Memberlakukan larangan transit apabila pengiriman media pembawa 

melalui daerah/negara yang endemik atau terjangkit wabah CEVD.

e. Terhadap media pembawa dilakukan masa karan�na minimal 14 hari dan 

diberi perlakuan tertentu sebelum dilakukan pengeluaran dari 

establishment serta dikemas dalam kemasan yang tertutup sehingga 

aman dari kerusakan atau kebocoran. 

 Tindakan pre-quaran�ne dapat dilakukan dengan berbagai upaya lain, 

misalnya melalui Mutual Recogni�on Arrangement (MRA) dengan negara 

ekspor�r. Melalui pendekatan MRA dilakukan pengakuanakan kesetaraan 

sistem perkaran�naan pada negara pengekspor dan negara pengimpor 

sehingga persyaratan teknis yang telah ditentukan dapat dipenuhi sebelum 

media pembawa tersebut dikirim.
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 2. In-Quaran�ne Inspec�on

 Tindakan in-quaran�ne merupakan pelaksanaan �ndakan karan�na yang 

dilakukan petugas karan�na di tempatpemasukan, baik di dalam maupun di 

luar instalasi karan�na yang ditetapkan. Beberapa bentuk �ndakan 

manajemen risiko di tempat-tempat pemasukan, antara lain:

a. Penetapan pelabuhan/bandara tertentu sebagai tempat pemasukan 

media pebawa dan penetapan instalasi karan�na ikan tertentu yang 

dapat melakukan impor media pembawa CEVD.

b. Impor�r telah memiliki izin pemasukan dari instansi yang berwenang, 

dalam hal ini izin untuk pemasukan ikan hidup dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

c. Diberlakukan masa karan�na dan perlakuan tertentu untuk memonitor 

dan melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap perkembangan 

HPI/HPIK target.

d. Melakukan desinfeksi dan pemusnahan terhadap media pembawa yang 

ma�/rusak/busuk serta bekas kemasan, sampah, kotoran dan air yang 

berhubungan dengan media pembawa.

e. Pemilik media pembawa melaporkan kepada UPT KIPM setempat 

mengenai hasil pelaksanaan �ndakan karan�na selama masa karan�na 

sampai dengan pembebasan serta distribusi media pembawa.

 Tindakan karan�na merupakan pelaksanaan �ndakan pemeriksaan hingga 

pelepasan yang dilakukan ditempat pemasukan negara pengimpor 

(Indonesia). Selama ini, strategi in-quaran�ne sudah dilakukan sesuai 

dengan kesepakatan internasional yaitu SPS WTO tanpa harus ada 

perjanjian antara negara impor�r dan ekspor�r. Strategi ini cukup handal 

untuk memi�gasi risiko masuknya HPIK/HPI tertentu karena se�ap 

pemasukan media pembawa dilakukan pemeriksaan. Namun kelemahan 

dari in-quaran�ne inspec�on adalah memerlukan waktu yang lebih lama 

terutama untuk pengujian jenis HPIK yang memiliki faktor kesulitan uji 

laboratorium cukup �nggi.
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 3. Post-Quaran�ne Inspec�on

 Tindakan post quaran�ne merupakan strategi lanjutan sebagai upaya untuk 

melakukan monitoring terhadap media pembawa yang telah dilepas atau 

dibebaskan tetapi masih memiliki risiko untuk menyebarkan agen penyakit. 

Adanya faktor yang kurang akurat dalam pelaksanaan �ndakan pada tahap 

pre-quaran�ne dan in-quaran�ne masih memungkinkan menyebabkan 

masuk dan tersebarnya agen penyakit di dalam wilayah Republik Indonesia. 

Pada kasus CEVD, media pembawa berupa ikan mas dan koi yang �dak 

menunjukkan gejala klinis penyakit masih berpotensi membawa virus 

sebagai agen penyakit. Oleh karenanya �ndakan post-quaran�ne berupa 

monitoring dan surveilan secara ru�n pada pembudidaya ikan khususnya 

yang melakukan impor ikan mas atau koi dari negara lain masih diperlukan.

D. Komunikasi Risiko

Komunikasi risiko adalah tahapan yang melibatkan pertukaran informasi 

secara terbuka, interak�f, itera�f dan transparan tentang bahaya dan risiko 

terkait serta �ndakan mi�gasi yang diusulkan. Komunikasi risiko dilakukan di 

antara penilai/pengkaji risiko, pengelola risiko dan pihak-pihak yang berpotensi 

terkena dampak dan/atau yang memiliki ketertarikan (stakeholders). Hasil 

akhir terbaik dari proses analisis risiko adalah untuk mengurangi risiko sampai 

dengan �ngkat yang dapat diterima (acceptable level) namun pada saat yang 

bersamaan meminimalkan persengketaan (disputes). Komunikasi risiko dapat 

mengarahkan pada pemahaman yang baik tentang dasar pemikiran dari suatu 

keputusan tertentu sehingga perselisihan pendapat dapat dihindarkan dan 

�ndakan yang diperlukan untuk mengelola risiko dapat diimplementasikan 

secara efek�f. 

Gb. 12. Bagan alur/tahapan analisis risiko penyakit ikan.
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Langkah pertama pada tahapan komunikasi risiko CEVD adalah 

mengiden�fikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses analisis risiko atau 

sering disebut sebagai stakeholders, antara lain melipu� Otoritas Kompeten 

KKP (BKIPM dan Ditjen Budidaya), impor�r, ekspor�r, pembudidaya ikan, 

asosiasi, hobiis serta akademisi yang tertarik dengan kajian penyakit ikan 

khususnya pada ikan mas dan koi. Untuk memas�kan terjadinya dialog yang 

bermakna, seluruh stakeholders perlu memahami tahapan dan proses analisis 

risiko yang disusun. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk mengusulkan 

pandangan yang berbeda dengan argumen yang kuat dan relevan terhadap 

analisis tersebut. Saran dan informasi yang relevan selanjutnya dapat 

digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk memi�gasi risiko yang 

dapat di�mbulkan oleh CEVD. Beberapa informasi teknis yang terdapat dalam 

dokumen analisis risiko ini dapat diubah apabila ada informasi lain yang 

berpengaruh terhadap kebijakan teknis sepanjang didukung dengan data 

ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat informasi 

tambahan atau masukan dalam proses penilaian risiko dan manajemen risiko 

dapat dikomunikasikan lebih lanjut melalui Pusat Karan�na Ikan dengan 

alamat: Gedung Mina Bahari II Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, 

Jakarta Pusat 10110, telepon (021) 3513277, fax. (021) 3513275, email 

cegahrisiko@gmail.com.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap CEVD 

pada ikan mas dan koi, maka didapat kesimpulan sebagai 

berikut:

1. Hasil iden�fikasi bahaya menunjukkan bahwa CEVD 

mempunyai potensi bahaya sebagai penyakit ikan 

baru yang belum terdapat di Indonesia. Meskipun 

penyakit tersebut �dak bersifat zoonosis, diketahui 

bahwa CEVD memiliki �ngkat virulensi atau 

patogenisitas yang �nggi dan kondisi habitat yang 

memungkinkan untuk perkembangan CEVD karena 

inang rentan (suspec�ble spesies) penyakit yaitu ikan 

mas dan koi banyak dibudidayakan di wilayah 

Indonesia.

2. Dalam rangka mengukur �ngkat risiko suatu agen 

penyakit maka dilakukan penilaian risiko secara 

kuan�ta�f dengan melihat faktor-faktor seper� 

kesesuaian karakter, habitat, biologi, transmisi dan 

dampak agen penyakit tersebut di Indonesia. Total 

nilai yang diperoleh dari proses penilaian risiko 

adalah 72,3 (tujuh puluh dua koma �ga). Kriteria 
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�ngkat risiko dengan nilai total tersebut berdasarkan Pedoman Analisis Risiko 

Penyakit Ikan masuk dalam kategori RISIKO TINGGI.

3. Untuk memi�gasi risiko yang �nggi tersebut diperlukan �ndakan manajemen 

risiko sebagai strategi untuk meminimalisir dampak yang mungkin dapat 

di�mbulkan oleh CEVD sampai ke level risiko yang dapat diterima, yang 

melipu�: pre-quaran�ne, inquaran�ne dan post quaran�ne inspec�on.

4. Selain strategi manajemen risiko untuk mengurangi dampak CEVD, perlu 

dilakukan pula proses komunikasi risiko. Tahapan tersebut melibatkan pihak-

pihak yang melakukan penilaian/pengkajian risiko, pengelola risiko dan pihak 

lain yang berpotensi terkena dampak dan/atau yang memiliki ketertarikan atau 

biasa disebut stakeholders. Dengan adanya komunikasi risiko diharapkan 

proses analisis risiko dapat mengurangi risiko sampai dengan �ngkat yang 

dapat diterima (acceptable level), namun pada saat yang bersamaan 

meminimalkan persengketaan (disputes) diantara para pihak sehingga 

kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efek�f. 
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REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis risiko CEVD yang telah 

dilakukan oleh Tim Pusat Karan�na Ikan, maka perlu 

untuk memberikan rekomendasi dalam rangka mi�gasi 

risiko untuk mencegah masuk atau meminimalisir 

dampak yang mungkin di�mbulkan oleh CEVD di 

Indonesia. Rekomendasi tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut:  

1. Menetapkan bebas CEVD sebagai salah satu syarat 

pemasukan impor media pembawa inang rentan 

yaitu ikan mas dan koi (C. carpio) serta mengusulkan 

untuk memasukkan CEVD ke dalam da�ar penyakit 

ikan karan�na;

2. Menetapkan metode uji dalam rangka deteksi CEVD 

secara defini�f kemudian melakukan pengembangan 

metode yang sesuai bagi pemeriksaan CEVD di 

Indonesia dan melengkapi sarana pemeriksaan di 

laboratorium (misalnya primer, kontrol posi�f);
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3. Melakukan surveilan dan monitoring di sentra-sentra budidaya ikan mas atau 

koi terutama yang melakukan kegiatan importasi untuk mengetahui 

keberadaan penyakit di Indonesia;

4. Menyempurnakan prosedur operasional standar masa karan�na pada kegiatan 

pameran terutama untuk peserta pameran yang melakukan importasi ikan 

hidup khususnya ikan koi;

5. Mengurangi dampak nega�f masuk dan tersebarnya CEVD di Indonesia dengan 

melakukan pembatasan importasi media pembawa inang rentan dari negara 

yang telah terjadi wabah CEVD;

6. Melakukan inspeksi di negara asal media pembawa inang rentan untuk 

mengetahui sistem jaminan kesehatan ikan yang diterapkan dan inisiasi MRA 

dalam rangka fasilitasi kerjasama perdagangan khususnya ikan koi;

7. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi dan 

pelaku usaha perikanan dalam rangka diseminasi informasi mengenai CEVD 

serta komunikasi risiko agar keberadaan penyakit dapat dideteksi secara dini 

dan kejadian wabah penyakit dapat dicegah.
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