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Penyakit Abalone Viral Ganglioneuri�s disebabkan 

virus herpes abalone (AbHV) menyerang pada abalon 

dari golongan Halio�s sp. Suscep�ble species penyakit ini 

yaitu: Greenlip abalone ‒ Halio�s laevigata, Blacklip 

abalone ‒ H. rubra, Hybrid (greenlip × blacklip) ‒ H. 

laevigata × H. rubra, Diversicolor abalone or jiukong 

abalone ‒ H. diversicolor. 

Wabah kema�an penyakit yang disebabkan AbHV 

pertama kali terjadi pada Januari 2003 yang menyerang 

Halio�s diversicolor supertextra di �mur laut Taiwan. 

Penyakit ini mempengaruhi sistem saraf abalon dan 

menyebabkan pengeri�ngan kaki, pembengkakan pada 

mulut, kelemahan dan kema�an mencapai 90% bahan 

lebih hanya dalam waktu 3 hari. Pada tahun 2005 dan 

2010 wabah penyakit ini menyerang budidaya abalon di 

Victoria Australia dan diketahui telah menyebar ke 

populasi abalon di alam mencapai 200 km di sepanjang 

pantai. Tahun 2011 wabah AVG juga dilaporkan terjadi di 

Tasmania Australia.
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Di Taiwan,  kema�an abalon yang terjadi di Timur laut Taiwan akibat virus 

AbHV ini menyebabkan kerugian sebesar US $ 11,5 juta untuk industri abalon 

domes�k (Gavine, F. et all. 2009), sedangkan pada industri abalon di Australia 

penyakit AVG berdampak panjang dan berpotensi mengancam keberlangsungan 

industri abalon di seluruh Australia, kerugian pada tahun 2008–2009 sekitar $ 188 

juta dan diperkirakan mencapai $ 212 juta pada tahun 2014–2015. Rantai pasok 

abalon akibat penyakit AVG juga ikut terdampak. (Mazur et al. 2010 dalam 

Aquavetplan.2014).

Guna menjaga keberlangsungan sumberdaya ikan khususnya abalon di 

Indonesia dan dalam rangka mencegah terhadap kemungkinan masuk dan 

tersebarnya penyakit AVG ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dari 

kegiatan pemasukan abalon dari negara terjangkit atau khususnya suscep�ble 

species penyakit tersebut, maka perlu dilakukan dilakukan analisis risiko penyakit 

AVG pada Abalon untuk mengetahui potensi bahaya dan �ngkat risiko penyakit 

AVG pada abalon dan menetapkan manajemen risiko terhadap kemungkinan 

masuk dan penyebaran penyakit AVG di wilayah Republik Indonesia guna 

memberikan informasi perkembangan terkini (current status) penyakit AVG pada 

abalon dan menjaga sumberdaya ikan (abalon) di Indonesia.

Berdasarkan hasil iden�fikasi AVG sesuai dengan Pedoman Analisis Risiko 

Hama dan Penyakit Ikan tahun 2018, tentang keberadaan penyakit AVG,  

kecocokan habitat di Indonesia,  �ngkat virulensi/ patogenitas dan sifat penyakit 

(zoonosis) maka disimpulkan bahwa penyakit AVG tersebut berpotensi BAHAYA. 

Pada hasil penilaian risiko AVG melalui kuisioner penilaian risiko diperoleh hasil 

total nilai 73.1, dan masuk dalam kategori RISIKO TINGGI (>71 - 100=RISIKO 

TINGGI).

Manajemen risiko yang dapat dilakukan terhadap penyakit AVG, yaitu 

�ndakan pencegahan dan pengawasan serta pengendalian melalui pelarangan 

pemasukan abalon (suscep�ble species)  yang berasal  dari  negara 

wabah/terjangkit AVG ke dalam wilayah RI, melakukan diagnosa penyakit AVG dan 

peningkatan pengawasan di tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan 

serta melakukan penyebaran informasi tentang penyakit AVG melalui sosialisasi 

maupun media  informasi seper� banner/ lealet dan poster dan meningkatkan 

kerjasama dengan instansi terkait.



Rekomendasi terhadap penyakit AVG, yaitu: (1). Perlu dilakukan pelarangan 

terhadap pemasukan jenis abalon suscep�ble species penyakit AVG ke dalam 

wilayah Republik Indonesia terutama terhadap species Halio�s laevigata, H. 

rubra, Hybrid laevigata × H. rubra dan    H. diversicolor. (OIE, 2018), meskipun jenis 

abalon yang dibudidayakan di Indonesia bukan termasuk jenis rentan terhadap 

penyakit tersebut, namun masih dalam genus Halio�s spp; (2). Perlu mewaspadai 

pemasukan abalon dari Negara pernah terjangkir AVG seper� China dan Australia, 

mengingat Indonesia belum memiliki standar pemeriksaan terhadap penyakit 

AVG; (3). Perlu dilakukan pengelolaan risiko terhadap pemasukan dan 

peredaran/pembudidayaan abalon untuk mengurangi peluang masuk dan 

penyebaranya ke suatu area baru dengan �ndakan karan�na sebelum pemasukan 

(pre-quaran�ne), pada saat pemasukan (in-quaran�ne) dan setelah pemasukan 

(post-quaran�ne) serta menyiapkan metode pemeriksaan penyakit AVG di 

tempat-tempat pemasukan impor abalon.
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Kata Pengantar
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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan 

“Analisis Risiko Abalone Viral Ganglioneuri�s (AVG) 

pada abalon” dapat diselesaikan dengan baik.

Beberapa waktu terakhir, pada populasi abalone 

(budidaya maupun alam) di beberapa negara produsen 

abalon dunia mengalami serangan penyakit baru yang 

dikenal sebagai Abalone Viral Ganglioneuri�s (AVG). 

Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes abalone 

(AbHV) yang mempengaruhi sistem saraf abalon dan 

menyebabkan pengeri�ngan kaki, pembengkakan pada 

mulut, kelemahan dan kema�an mencapai lebih dari 

90%. OIE telah memasukkan AVG ke dalam da�ar 

penyakit yang wajib diwaspadai oleh Negara-negara 

penghasil abalone dunia sebagai “emerging disease” 

yang terdapat pada OIE's Aqua�c Animal Health Code.

Dokumen analisis risiko ini disusun untuk 

memberikan informasi mengenai potensi risiko yang 

dapat di�mbulkan akibat terintroduksinya penyakit 

AVG. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada nara 

sumber Prof Budi S. Prayitno dan            Ir. Taukhid, M.sc 

serta semua pihak yang terlibat dan telah memberikan 



masukan dan saran, sehingga penyusunan Analisis Risiko Abalone Viral 

Ganglioneuri�s (AVG) pada abalon ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga 

dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

penyusunan kebijakan perkaran�naan ikan untuk mencegah masuk dan 

tersebarnya penyakit AVG ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Jakarta,   November 2018
                  

Tim Penyusun
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A. Latar Belakang

Abalon merupakan kelompok moluska dari jenis 

kekerangan yang saat ini sedang mengalami 

peningkatan permintaan di pasar internasional. 

Penghasil terbesar komoditas perikanan ini  terdapat 

di Australia, pada  perikanan tangkap (Viana, 2002), 

sedangkan pada produksi  budidaya abalon 

didominasi oleh Cina dan Taiwan (Anonymous, 

2007c). Biota laut ini dikonsumsi dalam bentuk segar 

maupun kaleng.  Jepang, Cina, dan Hongkong 

merupakan negara konsumen abalon terbesar 

(Grubert, 2005), namun �ngginya permintaan dan 

harga abalon di pasaran ternyata berbanding terbalik 

dengan ketersediaan stok populasi yang semakin 

menurun. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh 

penangkapan berlebih, penangkapan liar, predasi 

dan kompe�si dengan biota laut, namun selain itu  

juga dikarenakan munculnya wabah penyakit.

Pendahuluan
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Wabah penyakit pada abalon pertama kali diketahui terjadi antara bulan 

Desember 2005 dan Januari 2006. Wabah penyakit ini menyebabkan �ngkat 

kema�an yang �nggi pada dua usaha budidaya darat di Victoria, Australia. 

Wabah ini diketahui juga menyerang budidaya laut, namun dengan jumlah 

kema�an lebih rendah. Wabah penyakit ini dikenal sebagai Abalone Viral 

Ganglioneuri�s (AVG). AVG yang disebabkan oleh virus herpes abalone (AbHV). 

Penyakit ini mampu mempengaruhi sistem saraf abalon yang menyebabkan 

pengeri�ngan kaki, pembengkakan pada mulut dan lemah hingga kema�an. 

Pada bulan Mei 2006 dan Februari 2010, AVG dilaporkan menyebar di 

sepanjang pantai Victoria, Australia dan menyebabkan kema�an hingga 90% 

pada populasi abalon alam/liar. Kemudian pada tahun 2010 dan 2011, di 

wilayah Tasmania juga dilaporkan banyak terkena dampak wabah AVG. Selain 

di beberapa wilayah di Negara bagian Australia, virus pada abalon yang sama 

juga menyerang usaha budidaya di China Taipei dengan �ngkat kema�an secara 

kumula�f mencapai 70 - 80% dari populasi. Dari beberapa laporan 

menyebutkan bahwa kema�an semua abalon di lokasi budidaya bisa terjadi 

dalam waktu 3 (�ga) hari sejak �mbulnya tanda-tanda klinis. Sampai saat ini, 

spesies yang diketahui rentan terhadap AVG di Australia adalah abalon hijau 

(Halio�s laevigata), blacklip abalon (H. rubra) dan hibrida dari dua spesies ini, 

sedangkan di China Taipei adalah H. diversicolor supertexta.

Tabel 1. Ringkasan Peris�wa Wabah Herpes like Virus di Victoria, Australia



AVG termasuk dalam OIE Listed diseased  dan merupakan “emerging 

disease” yang harus diwaspadai oleh Negara-negara penghasil dan pengimpor 

abalon. Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor abalon. Pada tahun 

2018 berdasarkan data dari web site Badan Karan�na Ikan, Pengendalian Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan melalui aplikasi SISKARIN, impor abalon ke 

Indonesia mencapai 285,25 kgs, dalam bentuk hidup yang dimanfaatkan 

sebagai bahan baku dalam usaha rumah makan atau restoran. Impor abalon 

Indonesia berasal dari negara penghasil abalon seper� Jepang, Korea dan 

Perancis yang merupakan abalon jenis Halio�s sp.. 

Indonesia sebagai negara dengan garis pantai yang panjang pun memiliki 

spesies abalon, dari sekitar 100 spesies abalon yang tersebar di dunia, terdapat 

tujuh spesies yang ditemukan di perairan Indonesia antara lain Halio�s asinina, 

H. varia, H. squamata, H. ovina, H. glabra, H. planate dan H. crebrisculpta 

(Setyono, 2004b). Jenis Halio�s  asinina  dan  Halio�s  squamata  merupakan  
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jenis abalon yang sudah mulai dikembangkan dan dibudidayakan walaupun 

baru dalam skala kecil. Menurut Balai Budidaya Laut (BBL) Lombok Tahun 2010, 

Indonesia memiliki potensi pengembangan budidaya abalon karena memiliki 

kesesuaian ekosistem dan ketersediaan serta melimpahnya rumput laut 

sebagai pakan abalon, perairan yang bersih, suhu perairan yang kondusif untuk 

pertumbuhan abalon, serta ketersediaan teknologi produksi  benih  terutama 

di wilayah Lombok, Sumbawa, Flores, Sulawesi, Maluku dan Papua. 

Guna menjaga keberlangsungan sumberdaya ikan khususnya abalon di 

Indonesia dan dalam rangka mengembangkan potensi budidaya abalon, maka 

perlu dilakukan an�sipasi terhadap kemungkinan masuk dan tersebarnya 

penyakit AVG ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dari kegiatan 

pemasukan  abalon dari negara lain khususnya suscep�ble species penyakit 

tersebut. 

Gambar 1. Halio�s asinina Linnaeus, 1758. Photo by Linda Ianniello, 2009

                       (Sumber:h�p://www.jaxshells.org/9392.htm)

Gambar 2. Abalon Halio�s squamata (Sumber: Imamura, 2005)
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Tingkat risiko suatu penyakit dapat diukur dengan melakukan Analisis Risiko 

Hama dan Penyakit Ikan (ARHPI) yang merupakan metode untuk menentukan 

�ngkat keseluruhan risiko dari patogen penyebab penyakit, dengan dasar 

ilmiah yang transparan dan di dalamnya mencakup iden�fikasi bahaya, 

penilaian, manajemen dan komunikasi risiko yang sesuai dengan ketentuan 

internasional. Surat Keputusan Kepala Badan Karan�na Ikan, Pengendalian 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 78/KEP-BKIPM/2018 tentang 

Pedoman Analisis Risiko Hama dan Penyakit Ikan mengamatkan perlunya 

dilakukan proses analisis resiko terhadap media pembawa yang berpotensi 

mengganggu kelestarian sumber daya haya� perikanan.  

Karan�na Ikan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 1992, salah satu tugas pokoknya adalah turut menjamin kelestarian 

sumberdaya alam haya� perikanan yang merupakan bagian yang �dak 

terpisahkan dari sistem perlindungan sumberdaya alam haya�. Terkait dengan 

kewajiban melindungi sumber daya alam perikanan, khususnya dalam rangka 

pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit AVG di Wilayah NKRI, Pusat 

Karan�na Ikan perlu menyusun dan melaksanakan Analisis Risiko Penyakit 

Abalone Viral Ganglioneuri�s atau AVG pada Abalon berdasarkan fakta ilmiah, 

konsisten, transparan, dan fleksibel. Analisis resiko tersebut merupakan kajian 

objek�f sebagai bahan dan per�mbangan dalam menyusun kebijakan 

perkaran�naan ikan untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit AVG ke 

dalam Wilayah NKRI.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Analisis Risiko AVG pada Abalon adalah untuk:

1. Mengetahui potensi bahaya dan �ngkat risiko penyakit AVG pada abalon; 

2. Menetapkan manajemen risiko terhadap kemungkinan masuk dan 

menyebarnya AVG pada Abalon ke dalam dan antar area di wilayah Republik 

Indonesia;

3. Memberikan informasi perkembangan terkini (current status) penyakit AVG 

pada abalon, baik secara nasional maupun global;

4. Menjaga sumberdaya ikan (abalon) di Indonesia.
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C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penilaian analisis risiko  penyakit 

AVG adalah:

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

Tumbuhan.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

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

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang 

Konservasi Sumber Daya Ikan.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/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.

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 Nomor KEP.08/MEN/2004 

tentang Tata Cara Pemasukan Jenis atau Varietas Baru ke Dalam Wilayah 

Negara Republik Indonesia.

8. 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.

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

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

Risiko Hama dan Penyakit Ikan.
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D. Definisi/Is�lah

Definisi yang digunakan dalam analisis risiko ini adalah 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�f 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;

6.  Abalon adalah suatu spesies kerang-kerangan (moluska) dari famili 

Halio�dae dan genus Halio�s;

7.  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.

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

ikan ke dalam satu habitat yang baru;

9.  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.
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10. Risiko (risk) adalah peluang atau peluang kejadian dan penilaian besarnya 

konsekuensi dari suatu kejadian buruk terhadap ikan;

11. 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;

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

yang berpotensi masuk dari suatu negara atau tersebar antar area di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat menyebabkan 

bahaya terhadap kelestarian sumber daya haya� ikan di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia;

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

peluang masuk dan menyebarnya HPI serta konsekuensi yang berkaitan 

dengan kelestarian sumberdaya ikan;

14. 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;

15. 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.



A. Abalone Herphes-Like Virus (AbHV)

1. Nama Penyakit

 Penyakit Abalone viral ganglioneuri�s (AVG)

2. E�ologi

 Abalone herpes-like virus (AbHV) adalah Agent 

penyebab penyakit Abalone viral ganglioneuri�s 

(AVG). Pengamatan yang dilakukan dengan 

elektron mikroskop transmisi  pada AVG 

menunjukkan bentuk ikosahedral dengan 

diameter 100 -110 nm. Intranuklear dari par�kel 

virus (ukuran dan ultrastruktur) termasuk ke 

dalam anggota Herpesviridae (OIE. 2017). 

Klasifikasi Abalone herpes-like virus (AbHV)  

menurut ICTV, Pada Virus Taxonomy : 2017 

Release digolongkan pada :

KAJIAN PUSTAKA
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BAB. II
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Grup I ( dsDNA)

Order : Herpesvirales

Family: Herpesviridae

Gambar  3. Family Herpesviridae yang memiliki double strain DNA genom dengan 

ukuran  100 – 150 protein. (Sumber : Miller. 2017)

  Abalon yang terinfeksi Herpesvirus telah dilaporkan di China Taipei dan 

Australia. Perbandingan homologi/ kemiripan urutan nukleo�da dari AbHV 

VIC dan AbHV Taiwan dari �ga perairan umum, diperoleh hasil berturut-

turut 92.4%, 96.4%, dan 96.6%, hasil ini menunjukkan bahwa virus ini 

memiliki persentase �ngkat kemiripan yang cukup �nggi. Analisis urutan 

genom menunjukkan bahwa ada sejumlah varian geno�pik pada kasus AVG 

di Taiwan  (Cowley et al., 2011). 

3. Inang Rentan 

 Inang rentan penyakit AVG menurut OIE, 2018 terdiri dari 4 jenis, yaitu; 

Halio�s diversicolor (subspesies aqua�lis dan supertexta), Halio�s 

laevigata, Halio�s rubra dan hibrida Halio�s laevegata x Halio�s rubra (OIE, 

2018). Di Australia AVG diketahui menyerang pada the greenlip abalone 

(Halio�s laevigata), blacklip abalone (H. rubra) dan persilangan dari dua 

spesies ini. Gejala klinis AVG �dak ditemukan pada spesies moluska lain 

pada saat terjadinya wabah AVG. Mortalitas yang �nggi terjadi terhadap 

abalon H. diversicolor supertexta  yang disebabkan AVG terjadi di Cina Taipei 

dan dilaporkan penyakit Abalone herpes-like virus (AbHV) hanya menyerang 



H. diversicolor supertexta.  Kohabitasi AVG  pada Japanese black abalone H. 

diskus  menunjukkan �dak terjadi infeksi. (Chang et al., 2005). 

Gambar  4. Species abalone genus Halio�s. (a-b). Halio�s rubra, (c-d). H 

laevigata, (e). H. diversicolour, (f) H. supertextra.

    (Sumber: h�p://www.wikiwand.com)
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4. Gejala Klinis dan Histopatologis

 Di Victoria, Australia, wabah AVG menyerang populasi liar dan budidaya 

dengan �ngkat kema�an �nggi (hingga 90% pada budidaya). (Corbeil et al., 

2010.) Secara klinis, abalon yang terserang AVG dapat menunjukkan satu 

atau lebih dari tanda-tanda berikut: bagian mulut bengkak dan menonjol; 

eversi radula; �dak ada refleks pada kaki atau extension ngerakan yang 

lamban pada otot pedal; produksi lendir berlebihan; �dak adanya extension 

kaki ke�ka abalon dalam posisi punggung terbalik  seper� yang dilakukan 

abalon sehat, mengalami kekakuan sehingga abalon dapat dengan mudah 

dipindahkan dari terumbu karang atau tempatnya melekat. 

 Pada budidaya abalon di Tasmania, abalon yang terinfeksi AVG 

menunjukkan hard foot (otot kaki mengeras) atau tetany (kejang seper� 

tetanus); produksi lendir berlebihan, pemijahan abnormal dan kembung . 

Tanda-tanda serupa juga dilaporkan pada epizoo�k di Chinese Taipei. 

Abalon yang terserang penyakit mengalami kema�an  dalam 1-2 hari 

setelah menunjukkan tanda-tanda klinis penyakit.

Gambar  5. Komparasi abalon. (A) Abalon sehat, (B) Abalon yang terinfeksi AVG, 

bagian mulut bengkak dan menonjol (radula), serta pinggiran kaki 

menggulung dan memperlihatkan cangkang kosong di bawahnya. 

(Sumber: Aqua�c Animal Diseases Significant to Australia: 

Iden�fica�on Field Guide 4th Edi�on. 2012).
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 Histologi jaringan saraf abalon yang terinfeksi AVG dengan pewarnaan 

hematoksilin dan eosin, menunjukkan peradangan (peningkatan infiltrasi 

oleh haemocytes) dan nekrosis terbatas pada jaringan syaraf (cerebral, 

pleuropedal dan ganglia bukal, cabang saraf pedal dan saraf perifer) Ellard et 

al., 2009;  Hooper et al., 2007.   

5. Epizoo�ologi

 Di Victoria, Australia, dan juga di Cina Taipei, budidaya yang mengalami 

wabah abalone viral ganglioneuri�s  mengalami �ngkat kema�an yang 

cukup �nggi (mencapai 90% bahkan lebih). Abalon yang terinfeksi dan 

menunjukkan tanda-tanda klinis (misalnya pengeri�ngan kaki) dapat 

mengalami kema�an hanya dalam waktu 1 hari. Ganglioneuri�s pada 

jaringan saraf dapat diama� dengan menggunakan mikroskop cahaya, dan 

konfirmasi keberadaan abalone herpes virus dengan polymerase chain 

reac�on (qPCR) dan/atau hibridisasi      in-situ. (Crane et al., 2009).

 Mortalitas kumula�f pada wabah abalone viral ganglioneuri�s yang 

dibudidayakan di Victoria, Australia pada semua umur mencapai lebih dari 

90%. Dalam sebuah percobaan, kema�an sebanyak 100% dapat terjadi 

dalam 5 hari pasca-infeksi, sedangkan pada abalon yang menunjukkan 

gejala klinis  akan ma� dalam waktu 1-2 hari. Di Australia, wabah abalone 

viral ganglioneuri�s pertama kali pada budidaya abalon terjadi pada musim 

panas tahun 2005/2006 dan kemudian menyebar ke populasi alam, yang 

menyebabkan kema�an sepanjang tahun berikutnya di semua musim. Pada 
o

peneli�an AVG  infeksi buatan dilakukan pada kisaran suhu 15–18 C. 
oEpizoo�c di Cina Taipei, dilaporkan  terjadi pada suhu air 16-19 C, dan pada 

opercobaan infeksi dilakukan pada suhu 17-20 C. Pengaruh suhu terhadap 

replikasi virus dan �mbulnya penyakit belum diketahui. Pengaruh 

perubahan lingkungan lainnya seper� salinitas dan oksigen terlarut 

terhadap virus juga belum diketahui..

6. Penyebaran Penyakit

 Kema�an massal Halio�s spp. terjadi pada budidaya abalon di Timur laut 

Taiwan, dimulai Januari tahun 2003. Selama epizoo�c, suhu air berkisar 16 
o o
C  hingga 19 C. Mortalitas kumula�f pada abalon dewasa dan juvenil muda 

yang terinfeksi AVG adalah 70 % hingga 80%. Kema�an semua abalon di 



NO UNSUR
China Taipei

(Taiwan)

Australia

Victoria Tasmania

1 Waktu outbreak 2003 2005 2010 dan 2011

2 Temperature perairan 16°C -19°C. 15 – 18 ° C

3 Masa inkubasi virus 3 hari Cepat ( 1 hari)

4 Mortalitas % 100 % hingga 90 % hingga 90 %

Sumber
Chang p.H et al., 

2005
OIE, 2018
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kolam dapat terjadi dalam 3 hari  sejak terlihatnya gejala klinis. Penyakit ini 

dilaporkan hanya terjadi pada H. diversicolor supertexta, sementara 

kohabitasi pada Japanese black abalone  �dak menunjukkan gejala klinis 

atau tetap normal (Chang P.H et al., 2005). Sebaran penyakit dan �ngkat 

kema�an akibat penyakit AVG dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

 Tabel 4. Sebaran penyakit AVG dan �ngkat kema�annya

 Abalon Halio�s diversicolor supertexta adalah jenis mollusca gastropoda 

yang dominan pada budidaya laut di Taiwan. Budidaya abalon tersebut 

terletak di daerah pantai di sekitar pulau. Di Taiwan,  nilai produksi tahunan 

abalon mencapai lebih dari US $ 200 juta, termasuk nilai hasil budidaya di 

sepanjang pantai �mur laut yang mencapai US $ 58,8 juta. Pada bulan 

Januari 2003, kema�an abalon yang terjadi di Timur laut Taiwan 

menyebabkan kerugian sebesar US $ 11,5 juta untuk industri abalon 

domes�k (Gavine, F.   et all. 2009). 

 Di Australia, AVG dilaporkan menyebabkan wabah pertama kali di Victoria 

pada tahun 2005 dan pada tahun 2010. Tahun 2011 wabah AVG juga terjadi 

di Tasmania pada populasi abalon liar/alam. Hal yang sama dilaporkan 

terjadi pada abalon di Chinese Taipei. AVG dapat ditularkan abalon melalui 

air dan lendir abalon yang terinfeksi. Transmisi penyebaran AVG menurut 

Chang et al., 2005 dan  Crane et al., 2009 dapat berlangsung melalui:
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a. Memasukkan abalon yang sehat ke air yang terdapat abalon yang sakit 

dalam wadah yang sama ;

b. Menempatkan abalon yang sehat dalam air yang sebelumnya digunakan 

sebagai media hidup abalon yang sakit ;

c. Injeksi pada intramuscular abalon sehat dengan ekstraksi jaringan yang 

diambil dari abalon sakit.

Gambar 6. Peta sebaran penyakit AVG 

7. Metode Diagnos�k

a. Histopathologi

Pengujian histopatologi untuk ikan yang terinfeksi AVG menunjukkan 

lesi, ditandai oleh nekrosis jaringan yang disertai dengan infiltrasi 

hemosit.:

1) Peradangan (peningkatan infiltrasi oleh haemocytes) dan nekrosis 

pada jaringan syaraf (cerebral, pleuropedal dan ganglia, cabang saraf 

pedal dan saraf perifer) (Ellard et al., 2009; Hooper et al., 2007).
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2) Lesi pada ganglion otak terdiri dari nekrosis difus dan infiltrasi 

hemosit yang menonjol pada parenchyma dan sekitar neurilemma 

(Gambar 7A). 

3) Lesi yang melibatkan jaringan saraf dan jaringan otot di sekitar  kaki 

yang tampak jelas (Gambar 7B). 

4) Lesi serupa juga terdapat di oesophagus (Gambar 7C) dan usus 

(Gambar 7D). Dalam beberapa kasus, nekrosis difus disertai dengan 

infiltrasi hemosit pada epitel dan lamina propria yang mendasari 

filamen cabang tampak jelas. Peluruhan Epitel  yang terdapat di 

interlamellar.

Gambar  7. Histopatology Halio�s diversicolor supertexta. (A) Pemeriksaan 

histologis dari ganglion otak mengungkapkan lesi di ganglion serebral 

dan sekitar neurilemma. Nekrosis difus yang disertai dengan infiltrasi 

haemocit menonjol di jaringan. Terlihat degenerasi sel-sel 

neurosecretory (panah). Skala bar = 50 µm. (B) Pemeriksaan histologi 

pada kaki mengungkapkan lesi di saraf (N) dan jaringan otot 

sekitarnya. Terlihat nekrosis difus yang disertai dengan infiltrasi 

hemosit. Skala bar = 100 µm. (C) Pemeriksaan histologis pada 

esofagus mengungkapkan lesi di saraf (N) di bawah mukosa. Lesi 

melibatkan saraf dan neurilemma sekitarnya. Skala bar = 100 µm. (D) 

Pemeriksaan histologi pada usus mengungkapkan lesi di otot dan 

jaringan saraf yang berdekatan (N) di bawah mukosa. Lesi terdiri dari 

nekrosis difus disertai dengan infiltrasi hemosit. Skala bar = 50 µm. 

(Sumber : Chang P.H et al., 2005)
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Gambar 8. Histopatology Halio�s diversicolor supertexta dengan pemeriksaan 

TEM. (A) Ganglion otak menunjukkan par�kel virus (panah) dalam sel 

yang mengalami degenerasi. Skala = 416 μm. (B) Par�kel-par�kel virus 

berbentuk heksagonal, dengan diameter 90 hingga 100 nm dan 

memiliki satu mantel. Skala bar = 125 μm. (Sumber : Chang P.H et al., 

2005).

a. Molekuler

 1) PCR Konvensional

  PCR konvensional  dapat digunakan untuk mendeteksi AbHV pada 

sampel jaringan. Ekstraksi Asam nukleat yang  diamplikasi  dengan 

primer AbHV 16 dan AbHV 17 telah terbuk� menghasilkan amplikon 

(522bp hingga 588bp) tergantung pada isolate AbHV.  Kondisi cycle 

adalah: satu siklus pada 95 ° C selama 15 menit, 40 siklus 94 ° C untuk 

30 de�k / 52 ° C selama 30 de�k / 74 ° C selama 45 de�k, diiku� oleh 

satu siklus pada 72 ° C selama 7 menit dan kemudian hold pada 4 ° C.



ORF66 Primers (300nM) Sekuens

AbHV ORF66F1 5’-TCC-CGG-ACA-CCA-GTA-AGA-AC-3’

AbHV ORF66R1 5’-CAA-GGC-TGC-TAT -GCG-TAT -GA-3’

ORF66 Probe (100 nM)

AbHV 66Prb1 5’-6FAM-TGG-CCG-TCG-AGA-TGT-CCA-TG-TAMRA -
3’

ORF77 Primers (300nM)

AbHV ORF77F1 5’-CAA-CCA-CTT-GTT-CGG-GTT-CT-3’

AbHV ORF77R1 5’-CAG-GGT-GAT-TAA-TGC-GGA-GT-3’

ORF77 Probe (100nM)

AbHV 77Prb1 5’-6FAM-TCC-GTA-CGC-GGG-ATC-TTC-GT-TAMRA -
3’

18 sRNA gene Primers (100 nM)

18SF1 5’-CGG-CTA-CCA-CAT-CCA-AGG-AA-3’

18SR1 5’-GCT-GGA-ATT-ACC-GCG-GCT-3’

18 sRNA gene Probe (100 nM) 5’-6VIC-TGC-TGG-CAC-CAG-ACT-TGC-CCT-C-
TAMRA -3’

Primer Sekuens
Amplicone 

(probe) size

AbHV 16 5’-GGC-TCG-TTC-GGT-CGT-AGA-ATG-3’

AbHV 17 5’-TCA-GCG-TGT-ACA-GAT-CCA-TGT-C-3’ 848bp
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Tabel 2. Sekuens Primer AbHV yang digunakan 

2) qPCR dan sekuensing

 Primer yang digunakan pada qPCR dapat dilihat pada tabel 2. Primer ini 

telah digunakan secara ekstensif dalam pengujian penyakit AbHV, primer 

ini memiliki sensi�fitas dan dapat mendeteksi semua varian AbHV yang 

diiden�fikasi, termasuk isolat dari China Taipei. 

Tabel  3. Sekuens asam nukleat dari primers and probes untuk uji qPCR   pada 

AbHV.

8. Pengendalian Penyakit Abalone Viral Ganglioneuri�s (AVG)

 Menurut OIE, 2018 an�-virus penyakit AVG belum ditemukan, maka 

penerapan biosecurity �ngkat �nggi sangat direkomendasikan untuk 

mencegah wabah penyakit AVG. Pada saat terjadi wabah, kontrol dan 
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pengendalian dilakukan dengan penghancuran stok yang terinfeksi, 

desinfeksi air dan peralatan, dan penerapan prosedur desinfeksi untuk 

mencegah infeksi ulang. Sebelum restocking dilakukan sampel/pengujian 

abalon untuk menguji status tempat yang terinfeksi sebelumnya.

 Prosedur sederhana untuk meminimalkan atau mencegah penyebaran 

penyakit salah satunya dengan membersihkan kapal dan peralatan yang 

digunakan secara ru�n. Pas�kan semua bahan organik termasuk kulit, 

rumput dan lendir dibersihkan dari permukaan kapal. Penyakit AVG �dak 

dapat bertahan lama diluar inangnya, sehingga menghilangkan material 

organik dan membersihkan secara menyeluruh serta mengeringkan 

permukaan peralatan dapat mengurangi kelangsungan hidup virus. 

Desinfeksi peralatan dan area yang perlu diperha�kan melipu�:

- Peralatan selam termasuk pakaian selam, sirip, masker, rompi penahan 

berat badan dan regulator;

- peralatan panen (pisau dll.);

- Tempat sampah ikan dan tas tangkap;

- Perahu, perlengkapan dek termasuk lambung dan area dek; 

- Abalon holding tanks;

- Pompa dan pipa yang terkait dengan tangki penampungan;

- Pakaian basah yang digunakan dll;

- Kendaraan pengangkut dan kotak.

 Desinfeksi diperlukan ke�ka media pembawa berpindah dari satu daerah ke 

wilayah lain atau kembali ke pelabuhan. Sebelum meninggalkan area 

tempat menyelam personel harus telah dibersihkan dan didesinfeksi, 

Jangan pada saat transit. Harus memiliki protocol yang jelas dalam 

melakukan desinfeksi.  Se�ap selesai melakukan penyelaman dan/atau 

sebelum pindah ke tempat yang berbeda di lokasi yang sama harus ru�n 

melakukan pembersihan/desinfeksi.
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9. Dampak Abalone viral ganglioneuri�s (AVG)

 Dampak penyakit AVG berbeda pada �ap negara. Wabah penyakit AVG 

selain menyebabkan kema�an yang cukup �nggi juga berdampak pada 

kerugian ekonomi yang sangat besar. Dampak jangka panjang akibat dari 

wabah penyakit AVG mengencam keberlangsungan industri abalon di 

Australia, tahun 2008–2009 potensi kerugian sekitar $ 188 juta dan 

diperkirakan mencapai $ 212 juta pada tahun 2014–2015, sehingga. 

berdampak pada rantai pasok abalon (Mazur et al. 2010).

B. Abalon 

Abalon (berasal dari bahasa Spanyol, Abulón) merupakan kelompok 

moluska laut yang lebih dikenal sebagai “kerang mata tujuh” atau siput balik 

batu, ormer di Jersey dan Guernsey, perlemoen di Afrika Selatan, dan pāua di 

Selandia Baru, keberadaannya tersebar di daerah tropis sampai sub-tropis. 

Beberapa jenis merupakan komodi� ekonomis, seper� abalon dari golongan 

Halio�s spp., dalam bahasa jepang disebut ”Awabi” dan ”Mu�on Fish” atau 

”Sea Ear” yang saat ini sedang mengalami peningkatan permintaan pasar 

internasional. Biota laut ini dikonsumsi segar atau kalengan. Jepang, Cina, dan 

Hongkong merupakan negara konsumen abalon terbesar (Grubert, 2005). 

Tingginya permintaan dan harga abalon di pasaran membuat para nelayan 

melakukan penangkapan dari alam secara besar-besaran dan terus menerus, 

sehingga menyebabkan populasi abalon di alam menjadi terancam. Hal ini 

dialami oleh hampir semua negara dimana yang terdapat abalon (ACIAR, 

2009). 

Di alam dilaporkan terdapat sekitar 100 spesies abalon yang berasal dari 

genus Halio�s, namun hanya sekitar 10 spesies yang telah berhasil 

dibudidayakan (Takasi, 1980; Fallu, 1991). Di Negara-negara seper� Jepang, 

New Zea Land, Australia, Amerika Serikat, Mexiko, dan Afrika Selatan, teknologi 

budidaya abalon telah berhasil dikembangkan (Grubert, 2005). Di Indonesia, 

jenis kerang ini belum banyak dikenal masyarakat dan pemanfaatannya baru 

terbatas di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah pesisir. 
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1. Klasifikasi Abalon  

Menurut Geiger (1999), klasifikasi abalon adalah sebagai berikut:

Kingdom   :  Animalia, C. Linnaeus, 1758

Subkingdom :  Metazoa

Superphylum :  Eutrochozoa

Phylum   :  Mollusca, C. Linnaeus, 1758

Kelas    :  Gastropoda, Cuvier, 1795

Sub kelas  :  Orthogastropoda, Ponder & Lindberg, 1996 

Superordo  :  Ve�gastropoda, Salvini-Plawen, 1980

Ordo    :  Archaeogastropoda

Super Family :  Haliotoidea, C.S. Rafinesque, 1815

Family   :  Halio�dae, C.S. Rafinesque, 1815

Genus   :  Halio�s, C. Linnaeus, 1758

Species   :  Halio�s laevigate, Donovan, 1808 

        H. rubra, Leach, 1814

        H. diversicolor, Reeve, 1846

Gambar 9. Morfologi abalon (Sumber: Immamura 2005)
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2. Morfologi dan Ekologi 

 Pada umumnya Halio�s spp. berbentuk oval, dengan sumbu memanjang 

dari depan (anterior) ke belakang (posterior) meskipun beberapa spesies 

berbentuk lebih lonjong. Sebagaimana umumnya siput, cangkang abalon 

berbentuk spinal “angka 6”, �dak berbentuk kerucut namun berbentuk 

pipih  (Fallu, 1991). Abalon memiliki satu cangkang yang terletak pada 

bagian atas. Pada cangkang tersebut terdapat lubang-lubang dalam jumlah 

yang sesuai dengan ukuran abalon, semakin besar ukuran kerang abalon 

maka semakin banyak lubang yang terdapat pada cangkang. Lubang-lubang 

tersebut tertata rapi mulai dari ujung depan hingga belakang cangkang. 

 Lubang pada cangkang abalon berfungsi sebagai jalan air. Air akan masuk 

melalui bukaan cangkang arterior, seterusnya melalui insang yang bekerja 

mengambil O  dan mengeluarkan CO . Air kemudian akan dikeluarkan 2 2

kembali melalui lubang respirasi ini. Arus di daerah dangkal tempat abalon 

bercangkang halus hidup, lebih cepat dan bergelombang �nggi. Lubang 

yang �dak menonjol dan cangkang yang halus pada Halio�s menandakan 

aliran air dalam rongga mantel dibantu oleh gerakan silia (Tissot, 1992).

 Abalon memiliki epipoda di sekeliling tubuhnya yang diselingi oleh tentakel-

tentakel epipodial, keduanya berfungsi sebagai alat peraba. Lubang ketujuh 

pada cangkang abalon akan tertutup jika lubang baru di cangkang bagian 

depan terbentuk. Semua organ-dalam abalon berada tepat di bawah 

cangkang. Gonad abalon menutupi ha� yaitu di bagian kanan (bila dilihat 

dari sisi dorsal). Organ ini melengkung seper� tanduk melingkari otot dorsal 

bagian posterior. 

 Kerang abalon juga mempunyai mulut dan sungut yang terletak dibawah 

cangkang serta sepasang mata (Freeman, 2001). Kepala berwarna 

kecoklatan, sekeliling pinggir daging atau otot tubuhnya berwarna cream 

dengan bin�k hijau gelap dan coklat. Kaki-kakinya berwarna cream dengan 

bin�k kecoklatan. Ke�ka abalon sedang rileks, tentakel dan mata akan 

menonjol dari bagian anterior ke cangkang. Penonjolan tersebut 

merupakan epipodium yang merupakan perluasan dari kaki dan merupakan 

sensor kecil tentakel.
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 Abalon berinteraksi dengan lingkungan menggunakan otot perut yang 

berfungsi sebagai kaki dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kakinya 

�dak cocok untuk kondisi dasar berpasir karena abalon �dak dapat melekat 

atau menempel. Di dasar yang berpasir, abalon mudah diserang oleh 

predator seper� kepi�ng, lobster, gurita, bintang laut, dan bulu babi, karena 

itu abalon banyak ditemukan di daerah berkarang. Abalon menghindari 

cahaya, pada saat terang mereka bersembunyi/menempel dibawah karang 

(Buen, 2007). Abalon hidup di perairan dengan kualitas air yang ditentukan 

oleh kondisi  lingkungan awal tempat hidupnya yang dipengaruhi air laut 

dengan salinitas 30 hingga  35 ppt.

3. Kebiasaan Makan

 Abalon termasuk ke dalam hewan herbivora sebagai produsen �ngkat 

pertama, abalon memakan klekap, alga, bahkan phytoplankton dan 

diatomae. Di alam pada stadia larva memakan diatom ben�k, sedangkan 

abalon dewasa dapat memakan makroalga (seaweed). Secara garis besar 

ada 3 golongan makro alga yang hidup dilaut, yaitu 1) makro alga merah (Red 

seaweeds), 2) Alga coklat (Brown Seaweeds), dan 3) Alga hijau (Green 

Seaweeds). Ke�ga golongan tersebut terbagi atas beberapa jenis dan 

beraneka ragam. Keragaman tersebut �dak semuanya dapat dimanfaatkan 

abalon sebagai makanannya. Berikut ini spesies rumput laut yang dapat 

dimanfaatkan kerang abalon sebagai makanannya, yaitu: a) makro alga 

merah, yaitu Corralina, Lithothamnium, Gracilaria, Jeanere�a, dan 

Porphyta; b) Makro alga coklat, yaitu Ecklonia, Laminaria, Macrocys�s, 

Undaria, dan Sargassum; c) Makro alga hijau yaitu ulva (Freeman, 2001).

 Viana et al. (1996) menyatakan bahwa di alam abalon makan berbagai 

spesies makroalga sehingga satu dengan yang lain akan saling melengkapi. 

Abalon bersifat nokturnal yaitu melakukan ak�vitas di malam hari dan 

beris�rahat di siang hari. Begitu pula dengan waktu makan yang kebanyakan 

malam hari, meskipun siang hari abalon juga makan tetapi dalam jumlah 

yang sangat sedikit (Fallu, 1991).
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4. Reproduksi dan Siklus Hidup

 Abalon merupakan hewan yang tergolong dioecious (jantan dan be�na 

terpisah) seper� moluska lainnya. Abalon memiliki satu gonad, baik jantan 

maupun be�na yang terletak di sisi kanan tubuhnya. Abalon jantan dan 

be�na dewasa mudah dibedakan, karena tes�s menampakan warna krem 

sedangkan ovarium menampakan warna kehijau-hijauan saat gonad 

matang. Pembuahan terjadi di luar (fer�lisasi eksternal). Garnet jantan dan 

be�na dilepaskan ke suatu perairan, kemudian terjadi pembuahan 

(Setyono, 2004). 

 Telur yang sudah dibuahi menetas menjadi larva yang melayang, kemudian 

pada tahap selanjutnya akan memakan plankton hingga mulai terbentuk 

cangkang. Ke�ka cangkang sudah terbentuk, juvenil abalon akan cenderung 

menuju ke dasar perairan dan melekatkan diri pada batu dengan 

memanfaatkan kaki ototnya. Setelah menenggelamkan diri, abalon 

berubah menjadi pemakan makroalga (Tom, 2007). Siklus hidup abalon 

mulai dari terjadinya pemijahan hingga abalon menjadi dewasa dan kembali 

memijah, disajikan pada Gambar 10.

Gambar 10. Siklus hidup abalon (Sumber: Hutchins, 2007)
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 5. Distribusi dan Habitat

 Penyebaran abalon sangat terbatas, �dak semua pantai yang berkarang 

terdapat abalon. Umumnya abalon �dak ditemukan di daerah estuarine 

(Anonim, 2010). Secara umum abalon ditemukan dari inter�dal sampai 

kedalaman sekitar 80-90 meter, dari tropis ke perairan dingin (Fleming, 

1996). Di daerah utara (Alaska sampai Bri�sh Columbia), abalon umumnya 

berada pada kedalaman 0 – 5 m, tetapi di California abalon berada pada 

kedalaman 10 m (Lepore, 1993 dalam Octaviany, 2007). Sebagian besar 

spesies abalon Australia ditemukan di perairan Selatan, mulai dari pantai 

New South, sekitar Tasmania dan sepanjang Utara Shark Bay. Spesies 

tersebut sebagian besar ditemukan pada substrat dari granit dan batu kapur 

(Joll, 1996). 

 Kebanyakan abalon di dunia ditemukan di seluruh lautan beriklim sedang 

mereka hidup pada substrat berbatu dekat pantai, terumbu karang dan 

celah-celah karang (Leighton, 2000). Selain itu, abalon menyukai daerah 

bebatuan di pesisir pantai terutama pada daerah yang banyak ditemukan 

alga. Perairan dengan salinitas �nggi dan suhu rendah juga merupakan 

syarat hidup abalon (Octaviany, 2007). Abalon dewasa lebih memilih hidup 

di tempat-tempat dimana banyak ditemukan makroalga. Spesies terbesar 

dari genus ini ditemukan didekat pantai Jepang, Asia Tenggara, Australia, 

Selandia Baru, Afrika dan Amerika Utara bagian barat (Leighton, 2000).

Gambar 11.  Abalon yang menempel pada substrat batu

        (Sumber: Imamura, 2005).
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  Kerang abalon biasa ditemukan pada daerah berkarang yang sekaligus 

dipergunakan sebagai tempat menempel. Kerang abalon bergerak dan 

berpindah tempat dengan menggunakan satu organ yaitu kaki. Gerakan kaki 

yang sangat lambat sangat memudahkan predator untuk memangsanya 

(Fallu, 1991). Pada siang hari atau suasana terang, kerang abalon lebih 

cenderung bersembunyi di karang-karang dan pada suasana malam atau 

gelap lebih ak�f melakukan gerakan berpindah tempat. 

 Di�njau dari segi perairan, kehidupan abalon sangat dipengaruhi oleh 

kualitas air. Secara umum, spesies abalon mempunyai toleransi terhadap 

suhu air yang berbeda-beda, contoh H. kamtschatkana dapat hidup dalam 

air yang lebih dingin sedangkan H. asinina dapat hidup dalam air yang 
o

bersuhu �nggi dengan kisaran 30 C (Fallu, 1991). Dalam karang yang 

di�nggali, abalon memperoleh perlindungan sepanjang hari di bawah batu 

atau dalam sebuah celah, yang akan muncul kembali pada malam hari dan 

akan bersembunyi kembali menjelang subuh (Cenni et al., 2009). Abalon 

banyak ditemukan di perairan pantai yang landai, berkarang, berbatu di laut 

terbuka mulai dari tepi perairan pantai yang dangkal sampai kedalaman 20-

50 meter serta di kawasan itu banyak ditumbuhi berbagai jenis rumput laut 

seper� Ulva sp, Gracilaria sp, Paddina sp Eucheuma sp, Dyc�ota sp 

(Brotowidjoyo, et al., 1995 dan Se�awa� et al., 1995 diacu dalam Susanto et 

al., 2008).



A. Iden�fikasi Bahaya AVG

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  penilaian 

risiko dilakukan setelah diketahui hasil iden�fikasi 

bahaya terhadap suatu penyakit yang kemudian 

dikategorikan sebagai 'bahaya' atau '�dak 

berbahaya melalui da�ar pertanyaan yang telah 

ditetapkan dalam pedoman analisa risiko sesuai 

dengan Keputusan Kepala Badan Karan�na, 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Nomor 78/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman 

Analisis Risiko Hama dan Penyakit Ikan. 
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BAB. III



No Da�ar Pertanyaan Jawaban Kesimpulan

1.
Apakah penyakit AVG belum ada di 
Indonesia?

Ya

“BERBAHAYA”

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

Ya

3.
Apakah habitat di Indonesia cocok untuk 
perkembangan AVG?

Ya

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

Ya

5. Apakah penyakit tersebut bersifat zoonosis? Tidak

ANALISIS RISIKO 
Abalone Viral Ganglioneuritis (AVG) pada Abalone 28

Tabel 5.  Iden�fikasi bahaya penyakit AVG

Berdasarkan hasil iden�fikasi AVG dari tabel 5 diatas, dari 5 pertanyaan  

hanya satu pertanyaan yang dijawab �dak, maka sesuai dengan Pedoman 

Analisis Risiko Hama dan Penyakit Ikan tahun 2018, dimana apabila salah satu 

kriteria dalam 5 pertanyaan dijawab “Ya”, maka dapat disimpulkan bahwa 

penyakit AVG tersebut berpotensi bahaya, sehingga dapat dilakukan penilaian 

risiko  lebih lanjut.

B. Penilaian Risiko AVG

Dalam rangka mengukur potensi risiko suatu agen penyakit, dilakukan 

melalui study pustaka dengan melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kesesuaian karakter, habitat, biologi, transmisi dan dampak agen penyakit 

tersebut di suatu lingkungan perairan. Penilaian risiko terhadap suatu penyakit 

AVG berdasarkan Pedoman Analisis Risiko Hama dan Penyakit Ikan tahun 2018 

terdiri dari 15 parameter, yaitu: Keberadaan penyakit di Indonesia, Pengakuan 

penyakit oleh OIE, Inang Rentan,  Kesesuaian habitat penyakit di Indonesia, 

Tingkat Virulensi  atau Patogenitas,  Kemampuan agen penyakit bertahan 

hidup, Rentang stadia media pembawa yang terkena serangan penyakit, 

Tingkatan taksonomi inang rentan (Suspec�ble spesies) yang terinfeksi, 

Transmisi dan penularan penyakit, Tingkat kesulitan pengendalian penyakit,  

Epidemiologi, Tingkat kesulitan deteksi penyakit, Dampak Penyakit, Perlakuan/ 

Pengobatan penyakit, Rencana tanggap darurat dan anggaran darurat 

(pengendalian) di Indonesia. 



Hasil penilaian dan besaran nilai asumsi risiko penyakit AVG adalah sebagai 

berikut:

1.  Keberadaan Penyakit di Indonesia

  Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karan�na, Golongan, Media Pembawa, 

dan Sebarannya, AVG belum terdapat di Indonesia sehingga pada penilaian 

risiko dibeli nilai 10.

2.  Pengakuan Penyakit oleh OIE

  AVG masuk kedalam da�ar penyakit ikan, sesuai dengan OIE Listed Disease 

Tahun 2018 sehingga dalam penilaian risiko diberi nilai  3.

3.  Keberadaan inang rentan di Indonesia.

  Berdasarkan OIE, 2018 spesies yang diketahui rentan terhadap AVG adalah 

Greenlip abalone ‒ Halio�s laevigata, Blacklip abalone ‒ H. rubra, Hybrid 

(greenlip × blacklip) ‒ H. laevigata × H. rubra, Diversicolor abalone atau 

jiukong abalone ‒ H. diversicolor. Di indonesia terdapat tujuh spesies 

Abalon, yaitu  H. asinina,  H. varia,  H. squamosa,  H. ovina,  H. glabra,  H. 

planata, dan  H. crebrisculpta (Dharma, 1988 dalam Setyono, 2004).  

Namun, dari keempat jenis abalon tersebut, jenis  H. asinina dan  H. 

squamata merupakan yang paling banyak ditemukan di perairan 

Indonesia. Di Indonesia  H. Asinina  banyak ditemukan di perairan Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara, Laut 

Flores,Karangasem Bali, Lombok, Madura, dan Lampung (Yuniar� et al ., 

2009: Hadijah et al ., 2011). Melihat keberadaan species abalon di sebagian 

wilayah Indonesia, maka penilaian risiko terhadap keberadaan inang 

rentan di Indonesia mendapat nilai 3.

  Produksi abalon di Indonesia dari hasil budidaya masih dalam taraf 

pengembangan, seper� di Pusat Pembenihan Kerang Abalon Tigaron di 

Karangasem, Bali; Loka Budidaya Laut Stasiun Gerupuk, Lombok Tengah 

(NTB); Balai Besar Peneli�an dan Pengembangan Budidaya laut (BBPPBL-

Gondol)-Bali dan Balai Budidaya Air Payau-Takalar. Lembaga-lembaga 
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pemerintah tersebut telah berhasil mengembangkan teknologi 

perbenihan dan produksi benih untuk dua jenis abalon, yaitu H. asinina 

dan H. squamata (WWF-Indonesia, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka 

penilaian risiko terhadap pemanfaatan inang rentan diberi nilai 3.6.

4.  Kesesuaian Habitat Penyakit di Indonesia

  Kema�an massal Halio�s spp. Yang disebabkan AVG terjadi pada budidaya 

abalon di Timur laut Taiwan, pada Januari tahun 2003. Epizoo�c, terjadi 
o o

pada suhu air berkisar 16 C  - 19 C. Kumula�f mortalitas pada abalon 

dewasa dan juvenil muda adalah 70 % - 80% dan 3 hari sejak terlihatnya 

gejala klinis menyebabkan kema�an semua abalon. Penyakit ini dilaporkan 

hanya menyerang pada H. diversicolor supertexta, sementara kohabitasi 

pada Japanese black abalone �dak menunjukkan gejala klinis atau tetap 

normal (Chang P.H et al., 2005).  

  Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan pantai 

yang cocok untuk budidaya abalon dengan suhu berada pada kisaran 20°C 

(Hayashi, 1980a dalam FAO, 2000). H. asinina dan  H. squamata  jenis 

merupakan yang paling banyak ditemukan di perairan Indonesia. Di 

Indonesia  H. asinina  banyak ditemukan di perairan Sulawesi Selatan, 

S u l awe s i  U ta ra ,  S u l awe s i  Te n g ga ra ,  N u s a  Te n g ga ra ,  L a u t 

Flores,Karangasem Bali, Lombok, Madura, dan Lampung (Yuniar� et al ., 

2009: Hadijah et al ., 2011). 

  Melihat kesamaan genus dan suhu perairan maka dalam penilaian risiko 

kesesuaian habitat penyakit diberi nilai 4.2

5.  Tingkat Virulensi atau Patogenitas Penyakit

  Wabah abalone viral ganglioneuri�s  pada budidaya abalon di Victoria, 

Australia, dan juga di Cina Taipei, mengalami �ngkat kema�an yang cukup 

�nggi (mencapai 90% bahkan lebih). Kerang yang terinfeksi dan 

menunjukkan tanda-tanda klinis (misalnya pengeri�ngan kaki) dapat 

mengalami kema�an hanya dalam waktu 1 hari. Ganglioneuri�s pada 

jaringan saraf dapat diama� dengan menggunakan mikroskop cahaya, dan 

konfirmasi keberadaan abalone herpes virus dengan polymerase chain 
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reac�on (qPCR) dan / atau hibridisasi in-situ. (Crane et al., 2009). 

Berdasarkan hal tersebut maka penilaian risiko terhadap �ngkat virulensi 

penyakit diberi nilai 7.

6.  Kemampuan Agen Penyakit Bertahan Hidup

  Kemampuan agen penyakit bertahan hidup diluar inangnya belum 

diketahui, masih dalam peneli�an (APHIS, 2010). Stabilitas agen penyakit 

masih dalam peneli�an (OIE, 2018), namun  pada peneli�an pathogenitas 
o

Herpes like virus yang diinfeksi pada jaringan abalon fresh dan beku -80 C 

(Renault, 2011), menunjukkan hasil �ngkat virulensi yang sangat �nggi, 

karena   dalam waktu 5-6 hari setelah injeksi terjadi kema�an sebanyak 

100% (Corbeil et.al. )  oleh karena itu dalam penilaian risiko diberi nilai  7.

7.  Rentang Stadia Media Pembawa yang terkena serangan penyakit

  Menurut OIE tahun 2018, AVG dapat menginfeksi suscep�ble  species pada 

seluruh stadia, maka dalam penilaian risiko diberi nilai 3. 

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

  Penyakit AVG menyerang genus Halio�s sp. pada species tertentu. 

Suscep�ble species penyakit AVG yaitu: Greenlip abalone ‒ Halio�s 

laevigata, Blacklip abalone ‒ H. rubra, Hybrid (greenlip × blacklip) ‒                

H. laevigata × H. Rubra, Diversicolor abalone or jiukong abalone ‒                  

H. Diversicolor. (OIE, 2018), oleh karena itu penilian risiko terhadap 

�ngkatan taksonomi inang rentan diberi nilai 1.5.

9.  Transmisi dan Penularan Penyakit

  Peneli�an pada transmisi penularan penyakit dilakukan secara horizontal 

(Chang et al., 2005; Crane et al., 2009) melalui: ekspos abalon sehat ke 

dalam air yang terdapat abalon sakit di tangki yang sama tanpa kontak 

langsung antara abalon yang sakit dan sehat; menempatkan abalon yang 

sehat ke dalam air yang sebelumnya dihuni oleh abalon yang sakit; dan 

injeksi intramuskular abalon sehat dengan homogenat jaringan yang 

disaring dari abalon yang sakit. Dari semua metode transmisi percobaan 
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tersebut diperoleh hasil terjadi kema�an 100% pada periode praklinis 1‒2 

hari setelah pemaparan dan mortalitas sampai 100% dalam waktu 2-5 hari 

setelah infeksi.  Berdasarkan hal tersebut penilaian risiko transmisi 

penulran penyakit        diberi nilai 3.

10. Tingkat Kesulitan Pengendalian Penyakit

  Virus abalone ganglioneuri�s merupakan virus yang memiliki lipid dan 

amplop dengan ukuran sedang ke ukuran besar. Jenis virus ini seharusnya 

�dak sulit dihancurkan, senyawa yang peka terhadap sabun, detergen dan 

disinfektan (Fisheries Research and Development Corpora�on and The 

State of Victor, 2009), namun teknik pengendalian penyakit AbHV masih 

belum terdapat informasi (OIE, 2018). Pada wabah AVG pada abalon yang 

dibudidayakan di Australia pengendalian penyakit abalon dilakukan 

melalui �ndakan biosecurity dan eradikasi, kegiatan tersebut diketahui 

efek�f mencegah penyakit AVG, karena sejak tahun 2012 belum dilaporkan 

reinfeksi penyakit AVG, maka penilaian   risiko terhadap �ngkat   kesulitan 

pengendalian  penyakit diberi nilai 3.6.

11. Epidemiologi

  Epidemiologi AVG dari negara-negara wabah sejak tahun 2005 telah 

diketahui, wabah AVG terakhir dilaporkan terjadi tahun 2011 di Tasmania, 

Australia. Belum diketahui informasi wabah AVG terbaru, sehingga jika 

dilihat secara epidemiologi, AVG mendapatkan nilai 3.6

12. Tingkat Kesulitan Deteksi Penyakit

  Penyakit AVG sudah dapat dideteksi melalui metode Nested PCR dan DNA 

Sekuensing, namun BKIPM belum memiliki primer serta belum melakukan 

verifikasi dan validasi teknik pemeriksaan AVG, sehingga mendapat nilai 5.

13. Dampak Penyakit.

  Penyakit AVG �dak berdampak kepada manusia atau �dak bersifat 

zoonosis, maka dalam penilaian risiko diberi nilai 1.8, Infeksi AVG pada 



ANALISIS RISIKO 
Abalone Viral Ganglioneuritis (AVG) pada Abalone 33

budidaya abalon berdampak secara biologi yaitu menurunkan kuan�tas 

produksi dan penurunan kualitas media pembawa, maka dalam penilaian 

risiko diberi nilai 3.6.  

  Wabah AVG pada budidaya abalon sangat besar, karena kema�an yang 

di�mbulkan dapat mencapai 100% dari total populasi. Penilian risiko 

terhadap dampak ekonomi diberi nilai 3.6.

14. Perlakuan/ Pengobatan penyakit

  Belum ditemukan teknik pengobatan maupun vaksin Virus abalone 

ganglioneuri�s yang menyerang budidaya abalon. Scoring terhadap 

pengobatan penyakit AVG tersebut diberi nilai 3.

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

Indonesia

  Rencana tanggap darurat terhadap serangan AVG di budidaya abalon di 

Indonesia belum disusun, sehingga scoring terhadap rencana tanggap 

darurat serangan AVG diberi nilai 3.

 Penilaian risiko AVG pada abalon di Indonesia dapat dilihat pada tabel 6 

dibawah ini.
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No Krieria Penilaian Unsur yang dinilai Rentang Nilai
Bobot 

Nilai (%)
HASIL 

PENILAIAN

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 3

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 3

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) dibud idayakan secara 
massal di wilayah Indonesia

30

60

100

6 3.6

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. lambat
b. sedang
c. cepat

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 7

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

Tabel 6. Penilaian dan Besaran Nilai Asumsi Risiko Penyakit AVG
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No Krieria Penilaian Unsur yang dinilai Rentang Nilai
Bobot 

Nilai (%)
HASIL 

PENILAIAN

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 3.6

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 1.8

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 Manusi a 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 %

30

60

100

6 6
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 Hasil penilaian risiko AVG berdasarkan kuisioner penilaian risiko dengan 15 

parameter isian diperoleh hasil total nilai 73.1. Berdasarkan �ngkat risiko, 

analisa risiko Hama dan Penyakit Ikan, total nilai tersebut masuk dalam kategori 

RISIKO TINGGI, dimana perolehan nilai lebih besar dari 71 sampai 100.  

C. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan langkah-langkah untuk mencapai �ngkat perlindungan yang 

sesuai dari suatu negara wabah serta memas�kan dampak nega�f terhadap 

perdagangan dapat diminimalisir dengan mengelola risiko masuk dan 

tersebarnya penyakit secara tepat. 

Manajemen risiko terhadap penyakit AVG dilaksanakan sesuai dengan alur 

analisis risiko sebagaimana gambar 11 di bawah ini.

Gambar 12.  Alur Analisis Risiko

No Krieria Penilaian Unsur yang dinilai Rentang Nilai
Bobot 

Nilai (%)
HASIL 

PENILAIAN

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 73.1
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Hasil penilaian risiko penyakit AVG masuk ke dalam kategori risiko �nggi 

karena penyakit ini dapat menyebabkan kema�an pada populasi lebih dari 

90%, sehingga menimbulkan dampak kerugian ekonomi rela�f �nggi. 

Meskipun Indonesia bukan negara pembudidaya abaloe, namun untuk 

menjaga sumberdaya ikan Indonesia, sebagai negara dengan status bebas 

penyakit AVG perlu melakukan �ndakan pencegahan dan pengawasan 

terhadap pemasukan abaloe khususnya dari negara yang terjangkit/wabah 

AVG melalui �ndakan manajemen risiko yang tepat. Langkah langkah 

manajemen risiko yang dapat dilakukan terhadap penyakit AVG antara lain:

1. Pencegahan

 Tindakan pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya penyakit AVG ke 

dalam wilayah Indonesia dilakukan melalui:

a. Melarang pemasukan abalon (suscep�ble species) yang berasal dari 

negara wabah/terjangkit AVG ke dalam wilayah RI.

b. Melakukan diagnosa penyakit terhadap abalon yang masuk di tempat-

tempat pemasukan impor yang ditetapkan. 

c. Meningkatkan pengawasan di tempat-tempat pemasukan impor abalon. 

d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya stake holder yang 

melakukan impor abalon tentang penyakit AVG, melalui sosialisasi 

maupun media  informasi seper� banner/ lealet dan poster. 

e. Meningkatkan kerjasama dengan otoritas kompeten negara asal atau 

pihak terkait diwilayah tempat pintu-pintu pemasukan impor abalon 

serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.

2. Pengawasan dan Pengendalian

  Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penyakit AVG di 

Indonesia dapat dilakukan melalui:

a. Surveilan untuk mengetahui keberadaan penyakit AVG di lokasi budidaya 

abalon yang terdapat di Indonesia.
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b. Pencegahan terhadap kemungkinan �mbulnya penyakit AVG melalui 

kegiatan desinfeksi terhadap se�ap tahap proses budidaya yang melipu� 

sarana dan prasarana serta personil.

c. Pemusnahan/ eradikasi pada lokasi budidaya, apabila ditemukan dugaan 

terindikasi AVG.

d. Penahanan terhadap abalon yang terdiagnosa posi�f AVG untuk 

mencegah penyebaran penyakit di tempat-tempat pemasukan impor.

D. Komunikasi Risiko

Komunikasi risiko penyakit AVG dilakukan mulai dari tahap iden�fikasi 

bahaya, penilaian risiko hingga manajemen risiko. Tahapan ini dilakukan 

sebelum menetapkan suatu kebijakan terhadap importasi abalon ke dalam 

wilayah RI. Proses analisis risiko penyakit AVG dilakukan melalui pembahasan 

yang melibatkan pihak-pihak yang kompeten, seper� : �m ahli di bidang 

kesehatan ikan; pembuat kebijakan, dan fungsional PHPI Karan�na Ikan. 

Beberapa informasi teknis terkait penyakit AVG dapat diubah apabila 

terdapat informasi lain yang berpengaruh terhadap kebijakan teknis dengan 

didukung data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat 

ke�daksesuaian iden�fikasi bahaya melalui penilaian risiko dan manajemen 

risiko, dapat dikomunikasikan lebih lanjut melalui Pusat Karan�na Ikan, dengan 

alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari II  Lantai 6 

Jakarta Pusat-10110, Telepon (021) 3513277, Fax (021) 353275.

Penyakit AVG yang telah dilakukan analisa risiko perlu disosialisasikan dan 

dikomunikasikan kepada pihak terkait baik instansi pemerintah dan stake 

holder seper�: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Riset dan 

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Riset dan SDM KP, akademisi dan para 

pelaku usaha perikanan yang bergerak diimportasi abalon. Kegiatan ini 

dilakukan untuk memberikan informasi serta pemahaman tentang penyakit 

AVG, serta sebagai dasar per�mbangan dalam mengambil kebijakan 

manajemen risiko. Dengan dilakukannya komunikasi risiko penyakit AVG, 

diharapkan pelaksanaan manajemen risiko terhadap penyakit AVG yang 

terdapat di abalon dapat berjalan dengan baik.



Berdasarkan hasil penilaian risiko terhadap 

penyakit AVG, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Potensi bahaya penyakit AVG masuk kategorisasi 

RISIKO TINGGI, dilihat dari belum terdapat di 

Indonesia, �ngkat virulensi dan patogenitas �nggi, 

kemampuan agen penyakit bertahan hidup, rentang 

stadia yang dapat  terinfeksi, dikarenakan abalon 

yang dibudayakan di Indonesia termasuk dalam 

genus Halio�s sp. 

2. Tindakan manajemen risiko terhadap penyakit AVG 

adalah mencegah pemasukan suscep�ble species  ke 

dalam wilayah Republik Indonesia. 

3. Indonesia masih bebas penyakit AVG.

4. Abalon yang dibudidaya di Indonesia merupakan 

golongan Halio�s spp. yaitu dari jenis H. asinina dan  

H. squamata.

KESIMPULAN
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BAB. IV



ANALISIS RISIKO 
Abalone Viral Ganglioneuritis (AVG) pada Abalone 28



ANALISIS RISIKO 
Abalone Viral Ganglioneuritis (AVG) pada Abalone 41

1. Perlu dilakukan pelarangan terhadap pemasukan 

jenis abalon suscep�ble species penyakit AVG ke 

dalam wilayah Republik Indonesia terutama 

terhadap species Halio�s laevigata, H. rubra, Hybrid 

laevigata × H. rubra dan    H. diversicolor. (OIE, 2018), 

meskipun jenis abalon yang dibudidayakan di 

Indonesia bukan termasuk jenis rentan terhadap 

penyakit tersebut, namun masih dalam genus 

Halio�s spp. 

2. Pemasukan abalon dari Negara pernah terjangkir 

AVG seper� China dan  Australia perlu diwaspadai, 

mengingat Indonesia belum memiliki standar 

pemeriksaan terhadap penyakit AVG.

3. Perlu dilakukan pengelolaan risiko terhadap 

pemasukan dan peredaran/pembudidayaan abalon 

untuk mengurangi peluang masuk dan penyebaranya 

ke suatu area baru dengan �ndakan karan�na 

sebelum pemasukan (pre-quaran�ne), pada saat 

pemasukan (in-quaran�ne) dan setelah pemasukan 

(post-quaran�ne).

REKOMENDASI

BAB. V
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4. Guna mendukung �ndakan pencegahan, maka perlu disiapkan metode 

pemeriksaan penyakit AVG di tempat-tempat pemasukan impor abalon.

5. Guna mendapatkan status penyakit AVG di Indonesia perlu dilakukan kegiatan 

surveilen di lokasi-lokasi budidaya abalon di Indonesia.
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