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 Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan 

“Analisis Risiko Marmokrebs sebagai Spesies Asing 

Invasif” dapat diselesaikan dengan baik.

Salah satu ancaman yang dapat membahayakan 

kelestarian ikan asli dan keanekaragaman haya� 

perairan di Indonesia adalah masuknya berbagai jenis 

ikan introduksi dari luar negeri yang tergolong ikan asing 

invasif (SAI). Marble crayfish yang juga dikenal sebagai 

Marmorkrebs, adalah salah satu spesies udang karang 

yang perlu diwaspadai pemasukannya sebagai SAI. 

Beberapa karakteris�k yang menunjukkan bahwa 

lobster ini berpotensi sebagai jenis invasif jika 

diintroduksi adalah kemampuannya beradaptasi dengan 

berbagai macam habitat dan rentang suhu yang cukup 

lebar, cepat tumbuh, pematangan dini, periode 

breeding yang panjang dan fekunditas yang �nggi. Selain 

itu, Marmokrebs merupakan satu-satunya krustasea 

decapoda yang diketahui mampu bereproduksi secara 

aseksual dengan cara parthenogenesis.

Kata Pengantar

iiiANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF



iv ANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF

Dokumen analisis risiko ini disusun untuk memberikan informasi mengenai 

potensi risiko yang dapat di�mbulkan akibat terintroduksinya Marmokrebs ke 

dalam wilayah Negara Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. M. Mukhlis Kamal, M.Sc dan Dr. Haryono, M.Si sebagai Narasumber;

2. Semua pihak yang berperan dalam penyusunan pedoman ini sehingga dapat 

berjalan dengan baik dan lancar.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi penyusunan kebijakan pencegahan dan pengelolaan SAI di 

Indonesia. 

Jakarta,    Agustus 2018

 Tim Penyusun



Daftar Isi

vANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB  I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan  

C. Dasar Hukum

D. Definisi/Is�lah 

BAB  II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Taksonomi 

B. Morfologi 

C. Habitat dan Sebaran Geografis  

D. Reproduksi 

E. Fekunditas 

F. Kemampuan Adaptasi  

G. Kebiasaan Makan

H. Penyakit

I. Pembudidayaan

J. Marmokrebs sebagai Ikan Hias 

K. Jenis-jenis Marmokrebs

iii

v

vii

ix

xi

1

1

5

5

7

9

9

11

13

19

20

20

23

23

24

24

25



vi ANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF

BAB  III. ANALISIS RISIKO 

A. Iden�fikasi Bahaya 

B. Penilaian Risiko  

C. Manajemen Risiko 

D. Komunikasi Risiko 

BAB  IV.  KESIMPULAN 

BAB  V. REKOMENDASI 

BAB  VI. DAFTAR PUSTAKA 

27

27

32

43

48

51

53

55



Daftar Gambar

viiANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF

Gambar  1.  Anatomi internal dan external dari Crayfish 

Gambar 2.  Anatomi dari Crayfish 

Gambar 3.  Tampilan dorsal Procambarus fallax f. virginalis

Gambar 4.  Tampilan dorsal Procambarus fallax f. virginalis (close-up 

anterior)

Gambar 5.  Penampakan Ventral Procambarus fallax f. Virginalis 

Gambar 6.  Alur Analisis Risiko  

11

11

12

12

12

43



viii ANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF



Daftar Tabel

ixANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF

Tabel   1.   Da�ar Habitat Marmokrebs

Tabel   2.   Introduksi Marmokrebs

Tabel   3.   Tabel Distribusi Marmokrebs

Tabel   4.   Toleransi Iklim oleh Marmokrebs

Tabel   5.   Garis Lintang / Ke�nggian

Tabel   6.   Toleransi terhadap Suhu Udara 

Tabel   7.   Toleransi terhadap Kualitas Air 

14

15

18

22

22

22

23



x ANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF



Daftar Lampiran

xiANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF

Lampiran  1. Iden�fikasi Potensi Bahaya Marmokrebs sebagai 

Spesies Asing Invasif

Lampiran  2. Penilaian Risiko Marmokrebs sebagai Spesies Asing 

Invasif

63

66



xii ANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF



A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara tropis yang 

memiliki �ngkat keanekaragaman haya� terbesar 

di dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena 

posisi Indonesia sebagai negara kepulauan 

terbesar di dunia yang diapit oleh dua benua dan 

dua samudera, serta memiliki garis pantai 

mencapai 99.093 km (Badan Informasi Geospasial, 

2003). Sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan 
2wilayah perairan (luas wilayah laut 5,4 juta km , 

mendominasi total luas teritorial Indonesia 
2

sebesar 7,1 juta km ) yang kaya akan sumber daya 

ikan (keanekaragaman jenis dan jumlahnya), 

termasuk jenis-jenis ikan asli  yang dapat 

dieksploitasi atau dibudidayakan. 

Kenyataan tersebut menjadikan Indonesia 

sebagai wilayah Marine Mega-Biodiversity  

terbesar di dunia, yang memiliki 8.500 spesies ikan, 

Pendahuluan
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555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Selain hal 

tersebut, banyak sumber daya ikan yang bersifat endemik dan hanya 

terdapat di Indonesia. Indonesia berada pada posisi ke 3 di dunia yang 

memiliki lebih dari 140 spesies endemik ikan laut serta sebagai negara yang 

memiliki spesies ikan air tawar terbanyak, yaitu mencapai 1.253 spesies 

yang terdiri dari 1103 ikan asli, 130 ikan endemik, dan 20 spesies merupakan 

jenis introduksi (www.fishbase.org, 14 September 2018). Meskipun 

demikian, jumlah jenis introduksi yang tercatat pada laman tersebut masih 

terlalu rendah dari jumlah sebenarnya. Berdasarkan jumlah ini, Indonesia 

berada pada urutan keempat di dunia dalam hal keanekaragaman haya� 

ikan air tawar setelah Brazil (1.716 spesies), China (888 spesies) dan 

Amerika Serikat (593 spesies). 

Salah satu ancaman yang dapat membahayakan kelestarian ikan asli dan 

keanekaragaman haya� perairan di Indonesia adalah masuknya berbagai 

jenis ikan introduksi dari luar negeri yang tergolong ikan asing invasif (SAI). 

Introduksi SAI terbuk� dapat mendesak dan menekan populasi ikan asli 

yang ada, menguasai lingkungan perairan, memusnahkan ikan asli dan 

bahkan dapat menyebabkan masuk dan tersebarnya penyakit ikan dan 

hama baru. Selain berbagai ancaman tersebut, SAI juga menimbulkan 

dampak ekonomi, dalam hal biaya kerusakan dan �ndakan pengendalian 

(Ke�unen et al., 2008). 

Berdasarkan biaya kerusakan dan �ndakan pengendalian yang 

terdokumentasi, Ke�unen et al., (2008) baru-baru ini memperkirakan biaya 

tahunan SAI di Eropa mencapai € 12.7 miliar, yang mana biaya yang 

berkaitan dengan penanganan SAI terestrial merupakan komponen utama. 

Namun, angka ini kemungkinan besar terlalu rendah dari biaya 

sesungguhnya, karena belum termasuk biaya yang berkaitan dengan 

hilangnya keanekaragaman haya�. Sebagai perbandingan, biaya tahunan 

terkait dengan dampak ekonomi dan ekologi SAI di basin Great Lakes, 

Amerika Utara, diperkirakan mencapai $ 5.7 miliar (sekitar € 4.5 miliar) 

(Pimentel, 2005).
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Penurunan populasi merupakan proses awal menuju kepunahan spesies 

tertentu yang mengakibatkan penurunan keanekaragaman haya� dan 

berakhir dengan terbentuknya komunitas ikan yang homogen didominasi 

oleh ikan asing. Salah satu spesies yang perlu diwaspadai pemasukannya 

sebagai SAI adalah marmokrebs atau marble crayfish adalah salah satu 

spesies udang karang yang paling populer di dunia (Faulkes, 2015; Patoka et 

al., 2017). Asal mereka �dak diketahui, karena catatan pertama kemunculan 

mereka hanya berasal dari perdagangan akuarium di Jerman (Lukhaup 

2001). Mar�n et al. (2010) menganggap lobster ini sebagai Procambarus 

fallax f. virginalis (Hagen, 1870). Marble crayfish adalah hasil dari 

autopolyploidy (Mar�n et al. 2016) atau hibridisasi antara P. fallax (Hagen, 

1870) dan spesies lain dari genus Procambarus. Vogt et al. (2015) 

mengusulkan peningkatan (penamaan) udang karang ke �ngkat spesies, 

yaitu Procambarus virginalis. 

Beberapa karakteris�k marmorkrebs yang menunjukkan bahwa lobster 

ini berpotensi sebagai jenis invasif jika diintroduksi adalah kemampuannya 

beradaptasi dengan berbagai macam habitat dengan rentang suhu yang 

cukup lebar. Data yang tersedia menunjukkan bahwa marmorkrebs adalah 

spesies yang cepat tumbuh, yang menunjukkan riwayat hidup yang dimiliki 

seper� pematangan dini, periode breeding yang lebih panjang dan 

fekunditas yang �nggi. Selain itu, marmokrebs merupakan satu-satunya 

krustasea decapoda yang diketahui mampu bereproduksi secara aseksual 

dengan cara parthenogenesis, yaitu hanya ada spesies be�na yang 

menghasilkan telur tanpa dibuahi kemudian berkembang menjadi 

keturunan yang secara gene�k seragam (Scholtz et al., 2003; Mar�n et al., 

2007; Vogt et al., 2008). 

Kemampuan marmokrebs untuk membuat sebuah populasi baru di alam 

jauh lebih besar dari spesies udang karang yang diproduksi secara seksual 

karena dapat menghasilkan ratusan telur sekaligus. Jika didukung dengan 

habitat yang sesuai, marmokrebs memiliki potensi untuk mengalahkan 
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spesies lokal, dan dapat mengubah serta menghancurkan seluruh 

ekosistem.

Keberadaan marmokrebs diketahui telah tersebar luas di beberapa 

negara di dunia pada habitat air tawar baik len�k maupun lo�k (Marten et 

al., 2004; Mar�n et al., 2010b). Sebagai udang karang yang berasal dari 

Amerika Utara, marmorkrebs telah menimbulkan ancaman bagi spesies 

udang karang asli di Madagaskar dan Eropa, karena adanya persaingan 

untuk memperoleh makanan dan ruang hidup serta kemungkinan 

merupakan media pembawa Aphanomyces astaci, agen penyebab wabah 

crayfish plaque (Souty-Grosset et al., 2006; Jones et al., 2009; Kawai et al., 

2009; Chucholl & Pfeiffer, 2010).

Beberapa tahun terakhir, marmorkrebs juga menjadi populer karena 

dijadikan sebagai pakan hidup untuk beberapa jenis ikan hias predator dan 

kura-kura hias karena sifat alami mereka dan potensi reproduksi yang �nggi. 

Karena kura-kura hias sering disimpan di kolam di luar ruangan, dengan 

menggunakan marmorkrebs sebagai sumber makanan maka akan 

memfasilitasi introduksi yang �dak disengaja.

Dalam rangka mencegah dampak buruk dan kerugian yang dapat 

di�mbulkan oleh introduksi SAI, Pemerintah Indonesia telah melakukan 

upaya pencegahan yaitu dengan melakukan pelarangan pemasukan jenis 

ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia 

melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-

KP/2014. Marmokrebs merupakan jenis udang karang/crayfish yang sejauh 

ini belum diketahui keberadaannya di Indonesia dan belum dimasukkan ke 

dalam da�ar lampiran peraturan menteri tersebut. Melihat data dan fakta 

ilmiah terkait potensi risiko marmokrebs sebagai SAI, maka dirasa perlu 

untuk menyusun suatu analisis risiko sebagai bahan masukan bagi 

penyusunan kebijakan pencegahan dan pengelolaan SAI di Indonesia. 
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B. Tujuan

Tujuan penyusunan analisis risiko marmokrebs sebagai spesies asing 

invasif (SAI) adalah:

1. Menentukan status, potensi bahaya dan �ngkat risiko marmokrebs yang 

berpotensi masuk, menetap dan menyebar di dalam wilayah Republik 

Indonesia.

2. Menentukan keinvasifan marmokrebs apabila lepas ke perairan umum;

3. Menetapkan manajemen risiko terhadap kemungkinan terintroduksi 

dan/atau menyebarnya marmokrebs ke dalam dan antar area di wilayah 

Republik Indonesia; dan

4. Memberi per�mbangan dalam membuat kebijakan terhadap 

pemasukan marmokrebs ke dalam wilayah Negara Indonesia.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penilaian analisis risiko 

Marmorkrebs sebagai spesies asing invasif (SAI) adalah:

1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 

Alam Haya� dan Ekosistemnya.

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

dan Tumbuhan.

3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Haya� 

(United Na�ons Conven�on on Biological Diversity, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3556).

4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena 

Protocol on Biosafety to The Conven�on on Biological Diversity.
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5.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009.

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

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

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

8.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 

tentang Keamanan Haya� Produk Rekayasa Gene�k.

9.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 

tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

10. 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.

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2011. 

tentang Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan.

12. 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.

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.08/MEN/2004 

tentang Tata Cara Pemasukan Jenis atau Varietas Baru ke Dalam 

Wilayah Negara Republik Indonesia.

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

Hasil Perikanan Nomor 337 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis 

Risiko Hama dan Penyakit Ikan.

15. Keputusan Kepala Badan Karan�na Ikan Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Nomor 107/KEP-BKIPM/2017 tentang 

Pedoman Analisis Risiko Spesies Asing Invasif.
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D. Definisi/Is�lah

Definisi/is�lah yang digunakan dalam analisis risiko ini adalah sebagai 

berikut:  

1.  Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari 

siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

2.  Pemasukan adalah proses masuknya suatu organisme Spesies Asing 

Invasif (SAI) golongan ikan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara 

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

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.  Penyebaran adalah proses tersebarnya suatu organisme SAI dari 

golongan ikan dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.

4.  Introduksi adalah usaha sadar atau �dak sadar memasukkan suatu 

jenis hewan atau tumbuhan ke dalam satu habitat yang baru.

5.  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.

6.  Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan 

�mbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

7.  Ekologi adalah ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk 

hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan dan  

lingkungannya.

8.  Spesies asli (na�ve species) atau disebut juga indigenous adalah 

spesies-spesies yang menjadi penduduk suatu wilayah atau ekosistem 

secara alami tanpa campur tangan manusia.
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9.  Spesies invasif adalah spesies, baik spesies asli maupun asing yang 

secara luas mempengaruhi habitatnya, dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan, kerugian ekonomi atau membahayakan manusia.

10. Spesies asing invasif (SAI) atau Invasive Alien Species (IAS) adalah 

tumbuhan, hewan, ikan, mikroorganisme, dan organisme lain yang 

bukan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan dampak 

nega�f terhadap keanekaragaman haya�, kerusakan ekosistem, 

lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau kesehatan manusia.

11. Iden�fikasi Bahaya SAI adalah proses iden�fikasi SAI 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.

12. Penilaian Risiko SAI adalah proses penilaian terhadap peluang masuk 

dan menyebarnya SAI serta konsekuensi yang berkaitan dengan 

kelestarian sumberdaya ikan.

13. 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.

14. 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. Taksonomi

Marmorkrebs  ada lah  gar i s  keturunan 

p a r t h e n o g e n e � k  d a r i  ` s l o u g h  c r a y fi s h ´ 

[Procambarus fallax (Hagen, 1870); Mar�n et al., 
a2010 ]. Namun, para i lmuwan mengalami 

kebingungan untuk menentukan posisi dan status 

filogene�knya selama hampir satu dekade. 

Marmorkrebs pertama kali ditemukan di Jerman 

dalam perdagangan hewan peliharaan pada 

pertengahan tahun 1990-an,  ke�ka para 

penggemar akuarium melaporkan adanya spesies 

dari jenis lobster be�na yang bereproduksi tanpa 

pejantan (Lukhaup, 2001). Karena pola warnanya 

yang khas dan mencolok, spesies tersebut cepat 

dikenal, dalam bahasa Jerman disebut sebagai 

'Marmorkrebs'. Apabila diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris marmokrebs adalah marble crayfish 

berar� 'udang marmer/udang karang'.

Kaj ian Pustaka
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Berdasarkan penampakan fisiknya secara umum dan adanya anulus 

ventralis, marmokrebs mengarah pada suatu spesies yang termasuk dalam 

famili Cambaridae. Upaya awal untuk mengiden�fikasi marmokrebs dengan 

menggunakan karakter morfologi �dak berhasil, karena sebagian besar 

kunci iden�fikasi untuk Cambaridae sangat bergantung pada karakteris�k 

pejantan. Hasil studi gene�k selanjutnya menegaskan bahwa marmorkrebs 

adalah milik genus Procambarus dari Amerika dan paling erat kaitannya 

dengan Procambarus alleni dan Procambarus fallax (Scholtz et al., 2003; 

Braband et al., 2006, Souty-Grosset et al., 2006).

a
Baru-baru ini, Mar�n et al. (2010 ) menunjukkan dengan perbandingan 

gene�k dan morfologi bahwa marmorkrebs adalah bentuk partenogene�k 

dari Procambarus fallax, dan mengusulkan nama ilmiah tenta�f 

Procambarus fallax forma virginalis, (Procambarus fallax f. virginalis). 

Meskipun kata ̀ forma' �dak disetujui oleh Interna�onal Code of Zoological 

Nomenclature (ICZN, 1999), nama ini adalah desain ilmiah pertama dari 

marmorkrebs dan dapat digunakan untuk saat ini.

Taksonomi dari marmokrebs adalah sebagai berikut:

Domain   : Eukaryota

Kingdom  : Metazoa

Phylum   : Arthropoda

Subphylum  : Crustacea

Class    : Malacostraca

Subclass   : Eumalacostraca

Order    : Decapoda

Suborder  : Reptan�a

Unknown  : Astacoidea

Family   : Cambaridae

Genus   : Procambarus

Species   : Procambarus fallax f. Virginalis
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B. Morfologi

Marmorkrebs adalah udang karang yang terlihat seper� udang air tawar 

berukuran sedang dengan cangkang memiliki pola warna marmer biru-

coklat yang menarik. Hewan ini memiliki sepuluh kaki dan dua cakar/capit 

kecil. Panjang total bisa mencapai 13 cm, tetapi umumnya kurang dari 10 

cm. Marmokrebs hanya memiliki spesies be�na dan dapat ditemukan di 

sungai dan danau di seluruh dunia.

Secara umum, anatomi dari udang karang/crayfish adalah sebagai 

berikut:

Gambar  1. Anatomi Internal dan External dari Crayfish (Sowash, 2009 dalam 

Goitom, 2011)

Gambar  2. Anatomi dari Crayfish (Benjamin Cummings (gambar kiri) dan Udo 

Savalli pada fabriqueta.net (gambar kanan))



12 ANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF

Sementara morfologi dari marmokrebs adalah sebagaimana gambar-

gambar berikut: 

Gambar 3. Tampilan dorsal 

Procambarus fallax f. virginalis 

w a r n a  d a s a r n y a  s a n g a t 

bervariasi, dari coklat hingga 

coklat zaitun gelap (Christoph 

Chucholl, 2011).

Gambar 4. Tampilan dorsal 

Procambarus fallax f. virginalis  

(close-up dari daerah anterior) 

w a r n a  d a s a r n y a  s a n g a t 

bervariasi, dari coklat  sampai 

coklat zaitun gelap (Christoph 

Chucholl, 2011).

Gambar 5. Penampakan ventral 

Procambarus fallax  f. virginalis  

(Christoph Chucholl, 2011).



C. Habitat dan Sebaran Geografis

Introduksi marmorkrebs ditemukan di habitat air tawar baik len�k 

maupun lo�k (Marten et al., 2004; Mar�n et al., 2010b). Di Madagaskar, 

marmorkrebs dilaporkan dapat hidup di berbagai macam habitat, termasuk 

sawah, sungai, danau dan rawa (Heimer, 2010), bahkan lubang batu bata, 

parit drainase dan kolam ikan (Jones et al., 2009). Populasi yang stabil di 

Jerman hanya diketahui dari habitat len�k (Chucholl & Pfeiffer, 2010; 

Privenau, 2010).

Spesies asli marmorkrebs �dak pernah dilaporkan, sehingga habitat 

alami utamanya �dak diketahui. Namun, secara logika dibutuhkan habitat 

sebagaimana spesies yang rela�f terdekat dengannya, yaitu P. fallax.             

P. fallax dapat hidup di aliran air maupun sungai, tetapi tampaknya lebih 

menyukai habitat len�k atau air yang lambat mengalir. P. fallax biasanya 

ditemukan di rawa-rawa, padang rumput basah dan rawa dengan tanah 
a

organik ringan (Hendrix dan Lo�us, 2000; Mar�n et al., 2010 ). Preferensi ini 

juga tercermin dari nama umum P. fallax yaitu slough crayfish. P. fallax 

mendiami lahan basah, pada masa kemarau yang singkat dimana udang 

karang masuk ke tempat pengungsian atau liang sederhana (Mar�n et al., 
a2010 ). Spesies ini hidup di perairan terbuka pada sebagian besar siklus 

kehidupannya dan menggali lubang hanya pada kondisi ekstrim (Dorn & 

Violin, 2009).

13ANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF
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Tabel 1. Da�ar Habitat Marmokrebs

Semua introduksi marmorkrebs di seluruh dunia mengingatkan kembali 

pada kemunculannya pertama kali dalam perdagangan hewan peliharaan di 

Jerman pada pertengahan tahun 1990-an. Spesies ini telah beredar dalam 

perdagangan hewan peliharaan di Eropa selama beberapa tahun sebelum 

spesimen hidup bebas pertama kali ditangkap di Jerman dan Belanda. 

Berdasarkan semua laporan, marmorkrebs yang hidup bebas di Eropa 

kemungkinan besar adalah hasil dari pelepasan hewan peliharaan (Soes & 

van Eekelen, 2006; Souty-Grosset et al., 2006; Chucholl & Pfeiffer, 2010). 

Selain itu, terdapat buk� yang meyakinkan bahwa marmorkrebs diimpor 

dari Eropa ke benua lain melalui kontak pribadi antara penggemar akuarium 

dan perdagangan hewan peliharaan internasional (Faulkes, 2010).

Alasan awal introduksi marmokrebs di Madagaskar masih belum jelas, 

meskipun mungkin ada kaitannya dengan proyek pembangunan jalan di 

tahun 2003/2004 yang melibatkan kontraktor asing (Jones et al., 2009). 

Marmorkrebs pertama kali ditemukan di sawah dekat ibukota pada tahun 

2003. Empat tahun kemudian, marmorkrebs mulai muncul di pasar, dijual 

Kategori Habitat Keberadaan Status

Air tawar Saluran irigasi Ada, tidak ada rincian lebih lanjut Natural

Danau Ada, tidak ada rincian lebih lanjut

Kolam Ada, tidak ada rincian lebih lanjut Berbahaya 

(hama atau invasif)

Situ (Telaga) Ada, tidak ada rincian lebih lanjut Natural

Sungai / aliran 

sungai

Ada, tidak ada rincian lebih lanjut

Terestrial yang 

dikelola

Sawah Ada, tidak ada rincian lebih lanjut



sebagai sumber protein murah bagi penduduk setempat yang miskin 

(Heimer, 2010). Introduksi ke area persawahan kemungkinan telah terjadi 

dan spesies tersebut dijual dalam kondisi hidup di sepanjang rute/jalur 

utama (Jones et al., 2009).

Setelah populasinya stabil, marmorkrebs dapat menyebar secara ak�f. 

Marmorkrebs tunggal ditemukan di Jerman pada arus keluar danau yang 

telah diinvasi. Spesies marmokrebs terama� dapat bermigrasi di atas tanah 

(Privenau, 2010). 

Tabel 2. Introduksi Marmokrebs
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Diintroduksi 

ke -

Diintroduk

si dari Tahun Alasan

Diintro

duksi 

oleh

Stabil di alam liar

Referensi
Catatan / 

Keterangan
Reproduk

si alami

Restocking 

terus 

menerus

Jerman 2003 -

2010

Perdagangan 

akuarium 

(penyebab 

jalur),

Rilis disengaja 

(penyebab jalur)

Ya Chucholl 

and Pfeiffer 

(2010); 

Marten et 

al. (2004)

Rilis spesies 

akuarium

Italia 2007 -

2008 

Perdagangan 

akuarium 

(penyebab 

jalur), 

Rilis disengaja 

(penyebab jalur)

Nonnis 

Marzano et 

al. (2009)

Madagas 

kar

Eropa 2003 Ya Jones et al. 

(2009)

Belanda 2003 Perdagangan 

akuarium 

(penyebab 

jalur),

Rilis disengaja 

(penyebab jalur)

Ya Soes and 

Eekelen 

(2006)

Rilis spesimen 

akuarium, 

kemungkinan 

dari Jerman
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  Sampai saat ini, marmorkrebs hanya diketahui dari akuarium dan kisaran 

spesies yang diintroduksi. Hal tersebut karena populasi spesies asli �dak 

pernah dilaporkan. Dengan demikian, diasumsikan bahwa marmorkrebs 

berasal dari daerah kisaran populasi spesies P. fallax asli, yaitu Georgia 

selatan dan Florida (Hobbs, 1989).

Marmorkrebs pertama yang hidup bebas ditangkap dari danau Gravel Pit 

dekat Karlsruhe di bagian barat daya Jerman pada akhir tahun 2003 (Marten 

et al., 2004). Buk� informal pertama mengenai terdapatnya populasi 

marmorkrebs yang stabil di Jerman diterbitkan oleh surat kabar pada 

pertengahan 2010 (Privenau, 2010). Media lokal berulang kali melaporkan 

marmorkrebs keluar dari kolam kecil yang terjadi overpopulasi di sebuah 

desa dekat Halle (Saale, Saxony-Anhalt). Tak lama setelah itu, makalah 

peneli�an lain membuk�kan bahwa marmorkrebs telah membentuk 

populasi yang stabil dan bereproduksi di danau kecil dekat kota Freiburg 

(Baden-Wür�emberg) (Chucholl & Pfeiffer, 2010). Marmorkrebs pertama 

dari populasi ini ditangkap pada tahun 2009. Sementara di North-Rhine 

Westphalia (Jerman Barat) juga telah ditemukan marmorkrebs tunggal di 

Sungai Ruhr dan Rhine (Lanuv NRW, 2011). 

Marmorkrebs yang hidup bebas juga ditemukan di Belanda (Dordrecht) 

pada tahun 2004 (Soes & van Eekelen, 2006; Souty-Grosset et al., 2006). 

Diintroduksi 

ke -

Diintroduk

si dari Tahun Alasan

Diintro

duksi 

oleh

Stabil di alam liar

Referensi
Catatan / 

Keterangan
Reproduk

si alami

Restocking 

terus 

menerus

USA Eropa 2004 Perdagangan 

akuarium 

(penyebab jalur)

Tidak Faulkes 

(2010)

terdapat 

dalam 

perdagangan 

penangkaran 

/ akuarium
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Sekitar 30 marmorkrebs diintroduksi ke perairan kecil pada tahun 2003 

(Souty-Grosset et al., 2006) dan pada tahun 2008 spesies tersebut masih 

ada di sana (h�p://www.marmorkrebs.org, Agustus 2018). Di Italia, satu 

marmorkrebs ditemukan hidup bersama dengan populasi besar 

Procambarus clarkii pada tahun 2008 (Nonnis Marzano et al., 2009). 

Sampai saat ini, marmorkrebs tersebar paling luas dan melimpah di 

Madagaskar, dimana hal tersebut kemungkinan merupakan hasil introduksi 

pada tahun 2003 di Ambohimangakely (Jones et al., 2009). Saat ini, 

marmokrebs terdapat pada delapan dari 22 (dua puluh dua) wilayah negara 

tersebut (Heimer, 2010). Distribusinya terutama pada dataran �nggi di 

sekitar ibukota Antananarivo dan populasinya stabil di Ikopa dan Sungai 

Ampasimbe (Jones et al., 2009; Kawai et al., 2009; Heimer, 2010). Sejumlah 

besar marmorkrebs dijual di Moramanga (Madagaskar �mur) pada tahun 

2008 dan kemungkinan saat ini populasinya sudah stabil di daerah ini (Jones 

et al., 2009).

Di Jepang, satu marmorkrebs ditangkap dari sungai di Kota Sapporo 

(Hokkaido) pada 2006 (Kawai & Takahata, 2010). Penemuan Marmorkrebs 

di Hokkaido adalah kasus individu marmokrebs hidup pertama yang 

terdokumentasi dengan baik di ekosistem alami di Asia. Laporan lain 

tentang marmorkrebs di Asia belum pernah didokumentasikan dalam 

literatur ilmiah maupun media massa. Sumber utama marmorkrebs di 

Sapporo adalah rilis atau pelarian dari seekor udang karang peliharaan, 

karena marmorkrebs banyak beredar di antara para penggemar akuarium 

(Faulkes et al., 2012). Berdasarkan pada informasi yang tersedia, distribusi 

marmokrebs dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
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Tabel 3. Distribusi Marmokrebs

Benua / 

Negara / 

Wilayah

Distribusi
Terakhir 

Dilaporkan
Asal

Pertama 

Kali 

Dilaporkan

Invasif Referensi Catatan/Keterangan

Asia

Jepang Ada Ada, berdasarkan 

distribusi regional

-

Hokkaido

Ada 2006 Diintro

duksi
Kawai and 

Takahata, 2010

Satu Marmorkrebs 

ditangkap dari 

sungai di Kota 

Sapporo

Afrika

Madagas 

kar

Tersebar 

luas
Diintro

duksi

Invasif
Jones et al., 

2009; Kawai et

al., 2009; 

Heimer, 2010

Amerika Utara

USA Hanya ada 

di penang-

karan 

/budidaya

2010
2004 Faulkes, 2010

Ada, dalam 

perdagangan hewan 

peliharaan

-Florida Ada
Martin et al ., 

2010a

Rentang spesies asli 

yang mungkin

-Georgia Ada
Martin et al ., 

2010a

Rentang spesies asli 

yang mungkin

Eropa

Austria Hanya 

ada di 

penang-

karan/ 

budidaya

2005 Diintro 

duksi
, 

Ada, dalam 

perdagangan hewan 

peliharaan

Jerman Ada, 

beberapa 

kejadian

Diintro 

duksi

Martin et al., 

2010b; Marten 

et al., 2004; 

Chucholl and 

Pfeiffer, 2010 ; 

Privenau, 2010
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D. Reproduksi

Marmorkrebs bersifat unik dan merupakan satu-satunya krustase 

decapoda yang dikenal bereproduksi dengan cara partenogenesis 

apomiksik, yaitu hanya ada spesies be�na yang menghasilkan telur tanpa 

dibuahi kemudian berkembang menjadi keturunan yang secara gene�k 

seragam (Scholtz et al., 2003; Mar�n et al., 2007; Vogt et al., 2008). 

Data publikasi menunjukkan bahwa marmorkrebs adalah spesies yang 

cepat tumbuh, memiliki kemampuan pematangan lebih dini, periode 

breeding yang lebih panjang dan fekunditas yang �nggi. Partenogenesis 

memungkinkan potensi reproduksi yang �nggi karena spesies be�na �dak 

perlu kawin untuk bereproduksi, hanya dengan satu spesimen tunggal 

sudah cukup untuk menciptakan sebuah populasi baru.

Reproduksi dan pertumbuhan marmorkrebs telah dipelajari di 

laboratorium oleh Seitz et al. (2005). Mereka menemukan bahwa �ngkat 

pertumbuhan marmokrebs sebagian besar bergantung pada suhu. 

Benua / 

Negara / 

Wilayah

Distribusi
Terakhir 

Dilaporkan
Asal

Pertama 

Kali 

Dilaporkan

Invasif Referensi Catatan/Keterangan

Italia Ada, 

beberapa 

kejadian

2008 Diintro

duksi
Nonnis Marzano 

et al., 2009

Spesimen tunggal 

ditemukan hidup 

dalam sinoptik 

dengan P. clarkii

Belanda Ada, 

beberapa 

kejadian

2008 Diintro

duksi

2003
Soes and 

Eekelen, 2006

~30 individu yang 

dilepas dari akuarium 

pada tahun 2003; 

masih ada di sana 

pada tahun 2008

UK Tidak ada, 

hanya 

diintersep 

si

Diintro

duksi

Peay et al., 

2010

Marmorkrebs 

ditemukan secara 

ilegal dalam 

perdagangan 

akuarium
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Kebanyakan marmokrebs dapat bertahan hidup pada suhu rendah                

(8-10 °C) maupun �nggi (30 °C), sementara kelangsungan hidup op�mal 

terjadi pada 20 °C, dan mengalami moulted pada 10 °C. Marmokrebs be�na 

dipelihara pada suhu 20-25 °C dan mulai bereproduksi pada usia 141-255 

hari (panjang karapas = 14-22 mm). 

E. Fekunditas

Fekunditas marmorkrebs berkisar antara 45 - 416 bu�r telur terdapat 

pada pleopoda (kaki renang) dan meningkat seiring dengan ukuran 

induknya. Pengeraman memakan waktu antara 22 - 42 hari dan periode 

interklon bervariasi antara 50 - 85 hari. Sementara fekunditas marmokrebs 

yang hidup bebas di Madagaskar sedikit lebih �nggi dan berkisar antara 50 - 

525 telur (Jones et al., 2009). Tiga ekor marmorkrebs ovigerous (membawa 

telur) ditangkap di Jerman barat daya dengan masing-masing membawa 

tujuh, 160 (seratus enam puluh) dan 724 (tujuh ratus dua puluh empat) telur 

pleopoda (Chucholl & Pfeiffer, 2010).

Informasi mengenai waktu reproduksi dalam populasi marmorkrebs 

yang hidup bebas sangat terbatas. Di Madagaskar, spesies marmokrebs 

ovigerous ditemukan pada bulan Maret, Juni, Juli-September dan 

Desember (Jones et al., 2009). Di Jerman Barat Daya, spesies ovigerous 

marmokrebs ditemukan dari awal Juni hingga pertengahan Oktober, pada 

suhu air antara 26-15 °C (Chucholl & Pfeiffer, 2010). Seitz et al. (2005) 

melaporkan bahwa di laboratorium marmorkrebs berhen� bereproduksi 

pada suhu 15 °C atau lebih rendah.

F. Kemampuan Adaptasi

Hasil laboratorium dan pengamatan menunjukkan bahwa marmorkrebs 

dapat mentolerir suhu rendah (8 °C) (Seitz et al., 2005) dan mampu 

bertahan bahkan ke�ka tertutupi es secara langsung (Pfeiffer, 2005). Penulis 

lain berpendapat bahwa suhu op�mumnya jauh lebih �nggi (18 – 25 °C) 
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daripada suhu di banyak perairan di zona beriklim sedang dan marmokrebs 

mungkin �dak memiliki potensi untuk penyebaran yang luas di Eropa 
a,b

(Mar�n et al., 2010 ).

Catatan terbaru dari Jerman membuk�kan bahwa marmorkrebs mampu 

membentuk populasi yang stabil dan bereproduksi di zona sedang. Namun, 

sejauh ini hanya terbatas di habitat len�k saja (Chucholl & Pfeiffer, 2010; 

Privenau, 2010). Berdasarkan preferensi habitat dan suhu dari P. fallax dan 

marmorkrebs, Chucholl & Pfeiffer (2010) menyatakan bahwa marmorkrebs 

mampu berkoloni di habitat len�k pada musim panas-hangat, di sebagian 

besar Eropa Tengah.

Feria & Faulkes (2011) mengembangkan empat model distribusi spesies, 

dengan menggunakan 19 variabel iklim, untuk memperkirakan distribusi 

marmorkrebs di Madagaskar, Eropa dan Amerika Utara. Model yang telah 

digunakan pada berbagai spesies asli P. fallax dan kisaran marmorkrebs 

yang diintroduksi menunjukkan bahwa sebagian besar Madagaskar, hampir 

semua Eropa dan Amerika Serikat bagian tenggara dan selatan, serta 

Meksiko dan Kuba adalah habitat yang cocok untuk marmorkrebs.

Model distribusi spesies yang dikembangkan oleh Feria dan Faulkes 

(2011) juga menyatakan kerentanan terhadap kekeringan, sebagaimana 

yang telah didokumentasikan pada P. fallax (Dorn & Trexler, 2007). P. fallax 

tergantung pada keberadaan air permukaan, tetapi mampu mentolerir 
akondisi kering yang �dak terlalu lama (Mar�n et al., 2010 ).

Secara keseluruhan, marmorkrebs dapat toleran terhadap berbagai 

kondisi lingkungan, termasuk kadar oksigen rendah dan paparan sementara 

untuk suhu <8 °C dan >30 °C (Seitz et al., 2005; Souty-Grosset et al., 2006; 

Feria & Faulkes, 2011; C. Chucholl, Universitas Ulm, Jerman, komunikasi 

pribadi, 2011). 
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Tabel 4. Toleransi Iklim oleh Marmokrebs

Tabel 5. Garis Lintang / Ke�nggian

Tabel 6. Toleransi terhadap Suhu Udara

Iklim Status Deskripsi Keterangan

Af - Iklim hutan hujan 

tropis

Ditoleransi curah hujan per bulan > 60mm 

Am - Iklim monsun 

tropis

Ditoleransi Iklim monsun tropis 

(curah hujan <60mm pada bulan terkering tetapi 

> (100 - [total curah hujan tahunan {mm}/25]))

Aw - Iklim savana 

basah dan kering tropis

Ditoleransi curah hujan <60mm pada bulan terkering (di 

musim dingin) dan < (100 - [curah hujan 

tahunan total {mm} / 25])

Cs - Iklim bersuhu 

hangat dengan musim 

panas yang kering

Disukai Suhu rata-rata hangat > 10 °C, 

Suhu rata-rata dingin > 0 ° C, 

musim panas yang kering

Cw - Iklim bersuhu 

hangat dengan musim 

dingin yang kering

Disukai Iklim bersuhu hangat dengan musim dingin 

kering (Suhu rata-rata yang hangat > 10 °C, 

Suhu rata-rata dingin > 0 °C, musim dingin)

Lintang Utara 

(°N)

Lintang Selatan 

(°S)
Ketinggian Lebih Rendah (m) Ketinggian Atas (m)

52 19 

Parameter Batas Bawah Batas Atas

Suhu minimum mutlak (ºC) 8

Suhu tahunan rata-rata (ºC) 11.1 22.4

Rata-rata suhu maksimum bulan terpanas (ºC) 20 27

Rata-rata suhu minimum bulan terdingin (ºC) 2 15
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Tabel 7. Toleransi terhadap Kualitas Air

G. Kebiasaan Makan

Seper� kebanyakan spesies udang karang, marmorkrebs kemungkinan 

besar adalah omnivora politropik. Kemungkinan memakan detritus, alga, 

tanaman dan invertebrata dan dapat juga berdampak pada �ngkat trofik 

yang lebih �nggi (misalnya ikan). Zat-zat naba� mendominasi isi perut dari 

sepuluh marmorkrebs yang hidup bebas yang disampling di Madagaskar 

(Kawai et al., 2009).

H. Penyakit

Sebagai udang karang yang berasal dari Amerika Utara, marmorkrebs 

kemungkinan merupakan media pembawa Aphanomyces astaci, agen 

penyebab wabah crayfish plaque (Souty-Grosset et al., 2006). Dalam studi 

pendahuluan, Jones et al. (2009) menyatakan bahwa 6 (enam) 

marmorkrebs dari Madagaskar yang diuji mendapatkan hasil nega�f. 

Namun, metode pengawetan yang diterapkan pada sampel dimungkinkan 

menyebabkan hasil nega�f palsu dan ukuran sampel terbatas. Oleh karena 

itu, diperlukan peneli�an lebih lanjut yang dapat menjawab pertanyaan 

apakah populasi marmorkrebs yang hidup bebas dan di laboratorium 

membawa wabah udang karang/crayfish plaque.

Selain itu, baik ricke�siosis maupun coccidiosis yang telah ditemukan di 

marmorkrebs dan Psorospermium sp. diketahui menginfeksi P. fallax pada 

kisaran spesies aslinya (Souty-Grosset et al., 2006).

Parameter
Nilai 

Minimum

Nilai 

Maksimum

Nilai 

khas
Status

Tahapan 

kehidupan
Keterangan

Suhu air 

(suhu ºC) 

18 25 Optimum <8-30 ditoleransi,

data laboratorium 

(Seitz et al., 2005)
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I. Pembudidayaan

Marmokrebs adalah satu-satunya krustasea decapoda yang diketahui 

bereproduksi hanya dengan partenogenesis. Semua individu adalah be�na, 

dan keturunannya secara gene�k iden�k dengan induknya. Marmokrebs 

adalah hewan triploid (hewan yang memiliki 3 set kromosom yang sering 

dijumpai pada kelompok udang), dan mungkin hal tersebut menjadi alasan 

utama untuk reproduksi partenogenesis mereka. Marmokrebs merupakan 

model untuk generasi cepat, sehingga tanpa dibudidayakan oleh manusia 

pun spesies tersebut bisa berkembang biak dengan sangat cepat 

menghasilkan populasi baru. 

J. Marmokrebs (Procambarus virginalis) sebagai Ikan Hias

Selama dekade terakhir, marmorkrebs terutama dikenal sebagai hewan 

peliharaan akuarium. Marmorkrebs telah beredar di Eropa selama 

beberapa tahun sebelum 2003 (Soes & van Eekelen 2006; Jones et al., 2009), 

pertama kali ditemukan dalam perdagangan hewan peliharaan di Jerman 

pada pertengahan 1990-an. Warnanya yang menarik (pola warna yang khas 

dan mencolok), dan mode reproduksinya yang luar biasa membuat 

marmorkrebs menarik bagi penggemar akuarium.

Marmorkrebs diperoleh melalui ritel pet shop, berbagai penyedia online, 

dan kontak person antara penggemar akuarium (Stloukal 2009; Faulkes 

2010; Soes & Koese 2010). Toko ritel menawarkan marmorkrebs sekitar € 5 

per udang, sedangkan penggemar akuarium sering memberikan kelebihan 

stok mereka secara gra�s (lihat Chucholl, 2011). Misalnya, pencarian untuk 

`Marmorkrebs´ di pasar online Jerman (h�p://www.kleinanzeigen.ebay.de, 

12 Januari 2012) menghasilkan 36 klik, dan sebagian besar vendor 

menawarkan hewan secara gra�s atau dengan harga di bawah € 5 per 

udang.
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Dalam beberapa tahun terakhir, marmorkrebs juga menjadi populer 

sebagai pakan hidup untuk ikan hias predator dan kura-kura hias karena sifat 

alami mereka dan potensi reproduksi yang �nggi. Karena kura-kura hias 

sering disimpan di kolam di luar ruangan, dengan menggunakan 

marmorkrebs sebagai sumber makanan akan memfasilitasi introduksi yang 

�dak disengaja. Hal tersebut bahkan menimbulkan konsentrasi yang lebih 

besar karena marmorkrebs sengaja dilepaskan ke kolam-kolam di kebun 

(Stloukal, 2009), dimana mereka dapat dengan mudah melarikan diri ke 

habitat air tawar di dekatnya.

K. Jenis-jenis Marmokrebs

Marmorkrebs adalah spesies udang karang yang berasal dari Amerika 

Utara dan merupakan satu-satunya krustase dekapoda yang bereproduksi 

dengan cara partenogene�k. Berdasarkan taksonominya, marmokrebs 

memiliki kedekatan dengan Procambarus fallax, karena itu masih 

digunakan desain ilmiah untuk nama marmorkrebs yang dapat digunakan 

untuk saat ini, yaitu Procambarus fallax f. virginalis.



26 ANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF



A. Iden�fikasi Bahaya

Iden�fikasi bahaya merupakan proses awal 

dalam kegiatan analisis risiko SAI golongan ikan. 

Iden�fikasi bahaya merupakan langkah pertama 

yang esensial di dalam analisis risiko. Tujuan dari 

ta h a p  i d e n� fi ka s i  b a h aya  a d a l a h  u nt u k 

mengiden�fikasi dan menentukan status potensi 

suatu ikan yang dilalulintaskan dari negara/tempat 

asalnya ke dalam wilayah negara Republik 

Indonesia atau dari area asalnya ke area lain di 

dalam wilayah negara Republik Indonesia,  

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Unsur 

atau parameter penilaian iden�fikasi bahaya 

adalah sebagaimana dituangkan dalam tabel yang 

terdiri dari 10 (sepuluh) kriteria (dapat dilihat pada 

Lampiran 1). 

Analis is Ris iko
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Marmokrebs merupakan jenis udang karang/crayfish yang sejauh ini 

belum diketahui keberadaannya di Indonesia. Oleh karena itu perlu 

dilakukan analisis risiko terhadap marmokrebs. Sesuai tahapan analisis 

risiko, maka terlebih dahulu dilakukan iden�fikasi bahaya terhadap 

marmokrebs dengan mengiku� parameter penilaian sebagai berikut:

1.  Predator

  Predator adalah sifat ikan yang makanannya diperoleh dengan 

memangsa hewan lain. Predator biasanya bersifat karnivora (pemakan 

daging) atau omnivora (pemakan tanaman dan hewan lain). 

  Marmokrebs merupakan omnivora. Makanannya adalah detritus, alga, 

tanaman, dan invertebrata. Pada kondisi dominan dan �dak terdapat 

makanan yang cukup, marmokrebs dapat menjadi predator bagi ikan-

ikan kecil, meskipun secara umum marmorkrebs menjadi mangsa 

untuk berbagai predator akua�k, semi-akua�k dan terestrial.

2.  Kompe�tor

  Ikan dikatakan sebagai kompe�tor apabila mampu bersaing dengan 

jenis ikan lain untuk hal yang sama, misalnya berkompe�si dalam hal 

makanan dan ruang hidup. Beberapa literatur mengenai marmokrebs 

melaporkan bahwa marmokrebs memiliki sifat kompe�tor.

  Jimenez & Faulkes (2011) mempelajari interaksi langsung yang agresif 

antara marmorkrebs dan Procambarus clarkia. Mereka menyimpulkan 

bahwa marmorkrebs memiliki potensi untuk bersaing dengan spesies 

udang karang lainnya. Marmorkrebs menimbulkan ancaman bagi 

spesies udang karang asli di Madagaskar dan Eropa, karena adanya 

persaingan untuk memproleh makanan dan ruang hidup serta 

penularan wabah crayfish plague (Jones et al., 2009; Kawai et al., 2009; 

Chucholl & Pfeiffer, 2010). Marmokrebs di Madagaskar mengancam 

keberadaan tujuh spesies udang karang lainnya karena populasinya 
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tumbuh sangat cepat dan mampu memakan apa saja (Kirkpatrick, 

2018).

3.  Dominasi

  Dominasi merupakan penguasaan oleh ikan yang lebih kuat terhadap 

ikan lainnya dalam satu habitat yang sama, misalnya penguasaan ruang 

gerak dan area suatu populasi. Marmorkrebs bereproduksi dengan 

cara parthenogenesis, oleh karena itu risiko yang di�mbulkan oleh 

benih marmorkrebs yang dapat hidup di alam jauh lebih besar dari 

spesies udang karang yang diproduksi secara seksual (satu 

marmorkrebs cukup untuk membuat sebuah populasi baru). Dengan 

demikian marmokrebs memiliki potensi untuk mengalahkan spesies 

lokal, dan dapat mengubah serta menghancurkan seluruh ekosistem 

jika kondisinya sesuai.

4.  Siklus reproduksi yang cepat

  Marmokrebs mampu bereproduksi secara aseksual dengan cara 

partenogenesis. Semua individu yang ditemukan adalah berjenis 

kelamin be�na. Satu individu marmokrebs dapat menghasilkan ratusan 

telur sekaligus, dan semuanya tanpa perlu dibuahi. Spesies be�na 

mampu menginduksi telurnya sendiri dan pada dasarnya mengkloning 

dirinya sendiri, menciptakan ratusan keturunan. Kesamaan gene�k 

tetap sama di seluruh spesimen, hanya beberapa huruf dalam urutan 

DNA yang berbeda.

  Reproduksi dan pertumbuhan marmorkrebs telah dipelajari di 

laboratorium oleh Seitz et al. (2005). Mereka menemukan bahwa 

�ngkat pertumbuhan marmokrebs sebagian besar bergantung pada 

suhu. Toleransi suhu adalah 10-30 °C, sementara kelangsungan hidup 

ter�nggi terjadi pada 20 °C. Pada suhu op�malnya yaitu 20-25 °C 

marmokrebs mulai bereproduksi pada usia 141-255 hari (panjang 

karapas = 14-22 mm). Fekunditas berkisar antara 45 - 416 telur dan 
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meningkat seiring dengan ukuran induknya. Pengeraman memakan 

waktu antara 22 - 42 hari dan periode interklon bervariasi antara 50 - 85 

hari. 

5.  Tumbuh cepat

  Marmorkrebs berbeda secara ekologis dari udang karang asli di Eropa 

dan Madagaskar karena memiliki �ngkat pertumbuhan yang cepat 

(memiliki riwayat hidup pematangan dini), fekunditas yang sangat 

�nggi dan periode breeding yang lebih panjang (Seitz et al., 2005; Jones 

et al., 2009; Chucholl & Pfeiffer, 2010). Pada suhu op�malnya (20-25 °C) 

marmokrebs mulai bereproduksi pada usia 141-255 hari (panjang 

karapas = 14-22 mm). Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya dalam 

waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan marmokrebs sudah menjadi 

dewasa dan siap menghasilkan individu baru dalam jumlah yang �dak 

sedikit.

6.  Adap�f

  Marmorkrebs dapat beradaptasi dengan berbagai macam habitat dan 

rentang suhu yang cukup lebar. Di Madagaskar, marmokrebs 

dilaporkan dapat hidup pada berbagai macam habitat, termasuk 

sawah, sungai, danau dan rawa (Heimer, 2010), serta lubang batu bata, 

parit drainase dan kolam ikan (Jones et al., 2009). Marmorkrebs juga 

dapat mentoleransi berbagai kondisi lingkungan, termasuk kadar 

oksigen rendah serta kisaran suhu hingga <8° C dan >30°C (Seitz et al., 

2005; Souty-Grosset et al., 2006; Feria & Faulkes, 2011).

7.  Pemakan segala (omnivora)

  Marmorkrebs kemungkinan besar adalah omnivora polytropic seper� 

kebanyakan spesies udang karang/crayfish. Marmokrebs kemungkinan 



memakan detritus, alga, tanaman dan invertebrata serta dapat juga 

berdampak pada �ngkat trofik yang lebih �nggi (misalnya ikan). Ke�ka 

dilakukan sampling terhadap sepuluh marmorkrebs yang hidup bebas 

di Madagaskar, ditemukan bahwa zat-zat naba� mendominasi isi perut 

mereka (Kawai et al., 2009).

  Marmorkrebs dapat memangsa berbagai macam makanan. Mereka 

akan memakan ikan yang sedang diam is�rahat atau ma�, ikan ma�, 

dan pelet daging yang dirancang untuk kepi�ng atau cichlids. 

Marmokrebs juga akan memakan tanaman yang lebih lunak jika 

mereka masih lapar (Wikipedia, 2018).

8.  Berhibridisasi dan menurunkan sifat gene�knya 

  Marmorkrebs adalah satu-satunya jenis krustasea decapoda yang 

bereproduksi dengan cara parthenogenesis apomiksik, yaitu hanya ada 

spesies be�na yang menghasilkan telur tanpa dibuahi kemudian 

berkembang secara gene�k menjadi keturunan yang iden�k (Scholtz et 

al., 2003; Mar�n et al., 2007; Vogt et al., 2008). Tidak ada individu 

pejantan yang ditemukan baik di laboratorium, populasi yang 

diintroduksi, maupun pada populasi liar (Seitz et al., 2005; Jones et al., 

2009).

  Sebuah ar�kel dalam Nature Ecology and Evolu�on menyatakan bahwa 

udang karang memiliki mutasi dalam sel kelamin dimana para peneli� 

�dak dapat menentukan apakah itu sel telur atau sperma. Sel kelamin 

yang mengalami mutasi tersebut membawa dua set kromosom, bukan 

hanya satu. Meskipun terjadi mutasi, sel-sel kelamin menyatu dan 

hasilnya adalah udang karang be�na dengan �ga set kromosom, bukan 

dua sebagaimana biasanya. Dan faktanya, keturunan perempuan yang 

dihasilkan �dak memiliki cacat apapun sebagai akibat dari kromosom 

ekstra tersebut.
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9.  Berdampak nega�f pada kesehatan ikan

  Marmorkrebs termasuk media pembawa Aphanomyces astaci, agen 

penyebab wabah Crayfish plaque (Souty-Grosset et al., 2006). Dengan 

demikian, marmokrebs sangat berpotensi memberikan dampak 

nega�f bagi kesehatan ikan.

10. Gangguan terhadap kesehatan manusia

  Sampai saat ini belum dijumpai adanya publikasi/laporan/tulisan 

ilmiah yang menyatakan terjadinya gangguan kesehatan pada manusia 

yang mengkonsumsi marmokrebs. Di Madagaskar, marmorkrebs justru 

dijual di pasar untuk konsumsi manusia (Jones et al., 2009, Kawai et al., 

2009; Heimer, 2010). 

B. Penilaian Risiko

Penilaian risiko SAI dilakukan terhadap marmokrebs (Procambarus 

virginalis) dengan menggunakan beberapa pertanyaan dan dilakukan 

melalui pendekatan asumsi skoring secara kuan�ta�f terhadap faktor – 

faktor yang berpengaruh untuk menentukan �ngkat risiko. Sesuai dengan 

pedoman, pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan penilaian risiko 

dibagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu potensi pemasukan dan penyebaran, 

dampak ekologi, dampak ekonomi, dampak bagi kesehatan ikan serta 

dampak bagi kesehatan manusia dengan jumlah pertanyaan sebanyak 15 

(lima belas) kelompok. Da�ar pertanyaan dan jawabannya untuk penilaian 

risiko marmokrebs dapat dilihat pada Lampiran 2.

Kategori risiko golongan ikan SAI berdasarkan hasil skoring penilaian 

secara kumula�f (Lampiran 2) dibedakan menjadi risiko rendah, risiko 

sedang dan risiko �nggi, dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Tingkat Risiko Rendah

 Risiko SAI golongan ikan dikategorikan rendah apabila nilai hasil skoring 

adalah kurang dari atau sama dengan 30.

2. Tingkat Risiko Sedang

 Risiko SAI golongan ikan dikategorikan sedang apabila nilai hasil skoring 

antara 31 – 60.

3. Tingkat Risiko Tinggi

 Risiko SAI golongan ikan dikategorikan �nggi apabila nilai hasil skoring 

antara 61 – 100.

 Hasil penilaian risiko terhadap marmokrebs secara keseluruhan 

terhadap faktor atau kriteria penilaian sebagaimana tertuang pada 

Lampiran 2 diperoleh jumlah nilai sebesar 72,9 (tujuh puluh dua koma 

sembilan) yang berar� bahwa potensi marmokrebs (Procambarus 

virginalis) sebagai SAI memiliki �ngkat risiko �nggi apabila dilakukan 

introduksi ke dalam wilayah tertentu, dengan penjelasan penilaian dari 

masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1.  Tingkat perkembangbiakan (produk�vitas)

  Marmokrebs memiliki siklus perkembangbiakan yang cepat, dan 

fekunditas �nggi. Marmokrebs mampu bereproduksi secara 

aseksual dengan cara partenogenesis. Satu individu marmokrebs 

be�na dapat menghasilkan ratusan telur sekaligus, dan semuanya 

tanpa perlu dibuahi. Spesies be�na mampu menginduksi telurnya 

sendiri dan pada dasarnya mengkloning dirinya sendiri, 

menciptakan ratusan keturunan. Kesamaan gene�k tetap sama di 

seluruh spesimen, hanya beberapa huruf dalam urutan DNA yang 

berbeda. 
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  Kemampuan seekor individu untuk mengkloning sendiri membuat 

produk�vitasnya menjadi sangat �nggi dan potensinya sangat besar 

untuk menjadi spesies invasif, dan inilah yang telah terjadi pada 

marmokrebs. Beberapa laporan menyatakan bahwa marmokrebs 

ditemukan "liar (hidup bebas)" di beberapa negara di Eropa, Jepang 

dan Madagaskar. Makalah yang baru dipublikasikan tersebut 

meyakini bahwa populasi di Madagaskar telah meningkat 100 

(seratus) kali lipat dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan saat ini ada 

jutaan klonal marmokrebs di pulau Afrika. Gene�ka yang ditemukan 

di Madagaskar juga sama persis dengan yang dibeli dari 

perdagangan hewan peliharaan di Jerman pada tahun 1995. Hal 

tersebut membuk�kan bahwa bahwa marmokrebs mengkloning 

dirinya sendiri di alam bebas. Dengan demikian, penilaian risiko 

terhadap “tingkat perkembangbiakan (produk�vitas) marmokrebs” 

adalah pada kategori risiko �nggi dengan skor 10 (sepuluh).

2.  Kemampuan menyebar di luar habitat aslinya (toleransi dan adaptasi 

terhadap perairan di Indonesia)

  Laporan tentang spesies awal marmorkrebs sangat jarang dijumpai, 

sehingga �dak ada yang mengetahui tentang habitat alami 

utamanya. Namun, masuk akal bahwa dibutuhkan habitat 

sebagaimana spesies yang memiliki hubungan kekerabatan rela�f 

terdekat dengannya, yaitu Procambarus fallax (P. fallax). P. fallax 

dapat hidup di aliran air dan sungai tetapi tampaknya lebih menyukai 

habitat len�k atau air yang lambat mengalir dan biasanya ditemukan 

di rawa-rawa, padang rumput basah dan rawa dengan tanah organik 

ringan. (Hendrix & Lo�us, 2000; Mar�n et al., 2010a). Spesies ini 

hidup di perairan terbuka sepanjang sebagian besar kehidupannya 

dan menggali lubang hanya pada kondisi ekstrim (Dorn & Violin, 

2009).
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   Berawal dari pemilik hewan peliharaan (marmokrebs) yang tanpa 

sengaja telah membuangnya dari akuarium ke danau di dekatnya, 

saat ini populasi liar dari udang karang/marmokrebs telah 

ditemukan di sejumlah negara, termasuk Kroasia, Republik Ceko, 

Hungaria, Jepang, Swedia, Belanda, Jerman, Italia, Slovakia, dan 

Ukraina. Marmokrebs di Madagaskar bahkan mengancam 

keberadaan tujuh spesies udang karang lainnya karena populasinya 

tumbuh sangat cepat dan dapat memakan apa saja. 

  Sampai saat ini belum ada laporan mengenai keberadaan 

marmokrebs di Indonesia. Namun dengan adanya kemiripan iklim 

dan kondisi alam Indonesia dengan negara-negara yang sudah 

terintroduksi marmokrebs, bukan hal yang sulit bagi spesies 

tersebut untuk dapat hidup dan stabil di Indonesia. Berdasarkan hal 

tersebut, penilaian risiko terhadap “Kemampuan marmokrebs 

menyebar di luar habitat aslinya” adalah pada kategori risiko �nggi 

dengan skor 10 (sepuluh).

3.  Sifat invasif dari spesies lain dalam genus yang sama

  Marmokrebs merupakan anggota dari genus Procambarus. 

Berdasarkan jurnal/laporan ilmiah, genus Procambarus (crayfish) 

bersifat invasif, dikenal memiliki fekunditas �nggi dan adap�f. 

Beberapa negara seper� Amerika Serikat dan Inggris sudah memiliki 

peraturan yang ketat terhadap perdagangan Procambarus (crayfish) 

karena s i fat  invasif  genus tersebut.  Namun demikian, 

keberadaannya masih bisa ditemui karena masih ada pemasukan 

secara illegal melalui perdagangan hewan peliharaan (akuarium). 

Berdasarkan hal tersebut, penilaian risiko terhadap “Sifat invasif 

spesies lain dalam genus Procambarus” adalah pada kategori risiko 

�nggi dengan skor 8 (delapan).
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4.  Potensi masuk melalui transportasi (langsung maupun �dak 

langsung)

  Marmokrebs dijual melalui toko-toko ritel hewan peliharaan, 

berbagai toko online dan pameran perdagangan hewan peliharaan 

serta dapat diperoleh melalui kontak pribadi antara para penggemar 

akuarium. Penggunaannya yang luas sebagai hewan peliharaan 

menyebabkan terjadinya mobilitas jarak jauh (lintas batas dan antar 

benua) maupun penyebaran lokal (Faulkes, 2010). 

  Transportasi oleh manusia dan introduksi yang disengaja 

berkontribusi pada penyebaran marmorkrebs di Madagaskar yang 

terjadi dengan cepat (Jones et al., 2009; Heimer, 2010). Marmokrebs 

dibawa secara ak�f ke daerah baru (misalnya dari dataran �nggi 

Moramanga di Madagaskar bagian �mur) (Jones et al., 2009) dan 

sengaja diintroduksi ke sawah dengan alasan pemanfaatan sebagai 

sumber protein yang murah (Kawai et al., 2009; Heimer, 2010). 

Banyak petani yang mendorong introduksi marmorkrebs ke berbagai 

perairan sebagai penghasilan tambahan (Kawai et al., 2009). Seper� 

yang dinyatakan oleh Jones et al., (2009) bahwa transportasi yang 

dilakukan oleh manusia cenderung menghasilkan distribusi yang 

luas dengan adanya transfer individu pada jarak jauh sehingga 

terjadi penyebaran melalui ��k penghubung yang baru. 

  Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa potensi 

pemasukan melalui jalur transportasi sering terjadi. Oleh karena itu, 

penilaian risiko terhadap “Potensi masuk melalui transportasi 

(langsung maupun �dak langsung)” adalah pada kategori risiko 

sedang dengan skor 4,8 (empat koma delapan).
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5.  Peraturan untuk mencegah pemasukan dan transportasi

  Di Indonesia, sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang 

mencegah masuk dan beredarnya marmokrebs secara spesifik. 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.41/PERMEN-

KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari 

Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia belum 

secara eksplisit memasukkan marmokrebs ke dalam kategori ikan 

yang dilarang pemasukannya. Dengan demikian, marmokrebs dapat 

dikategorikan berisiko �nggi mengingat sifat invasifnya yang dapat 

mengancam kelangsungan hidup spesies lokal asli Indonesia, 

sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa negara di daratan 

Afrika (Madagaskar) dan Eropa. Berdasarkan keterangan tersebut, 

penilaian risiko terhadap “Peraturan untuk mencegah pemasukan 

dan transportasi” adalah pada kategori risiko �nggi dengan skor 6 

(enam).

6.  Sebaran atau keberadaan di suatu wilayah

  Habitat dan kondisi alam Indonesia sangat cocok bagi marmokrebs 

untuk hidup dan berkembangbiak. Meskipun demikian, sampai saat 

ini belum ada laporan/jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa 

marmokrebs sudah ada di Indonesia. Sejak ditemukan pertama kali 

sekitar tahun 1990-an di Eropa, marmokrebs dengan cepat 

menyebar dan menginvasi daerah lain sehingga saat ini sudah eksis 

di daratan Eropa dan Afrika. Satu-satunya wilayah Asia yang sudah 

terintroduksi marmokrebs hingga saat ini adalah Jepang. 

Berdasarkan hal tersebut, potensi risiko marmokrebs di Indonesia 

masih rela�f kecil. Oleh karena itu hasil penilaian risiko terhadap 

“Sebaran atau keberadaan marmokrebs di suatu wilayah Indonesia” 

masuk dalam katergori risiko rendah dengan skor 1,5 (satu koma 

lima).
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  7.  Berdampak pada proses ekosistem

  Di Madagaskar marmokrebs telah menimbulkan dampak yang 

signifikan pada populasi ikan, maupun tanaman padi. Nelayan lokal 

melaporkan bahwa marmorkrebs telah menghancurkan ikan asli di 

daerah mereka seper� ikan mas kecil dan nila (Jones et al., 2009; 

Heimer, 2010). Invasi marmorkrebs juga berdampak nega�f 

terhadap budidaya padi di Madagaskar (Jones et al., 2009; Kawai et 

al., 2009; Heimer, 2010). Spesies crayfish/Procambarus asing (bukan 

spesies asli) sebagian besar dianggap sebagai hama di sawah di 

seluruh dunia, karena mereka merusak tanaman padi yang masih 

muda, sistem irigasi dan bendungan (misalnya Anastacio et al., 1995; 

Souty-Grosset et al., 2006). 

  Sebagai omnivora polytropic (memakan berbagai macam makanan 

baik hewan maupun tumbuhan) dan keberadaannya pada ekosistem 

memiliki kepadatan yang sangat �nggi di Madagaskar (Jones et al., 

2009), marmokrebs telah membuat dampak yang besar pada fungsi 

dan integritas ekosistem. Dengan demikian hasil penilaian risiko 

terhadap “Dampak pada proses ekosistem” termasuk dalam 

kategori risiko �nggi dengan skor 10 (sepuluh).

8.  Kebiasaan makan

  Marmorkrebs dapat menerima berbagai macam makanan. 

Marmorkrebs merupakan omnivora polytropic yang memakan 

detritus, alga, tanaman dan invertebrata lainnya (Kawai et al., 2009). 

Mereka akan memakan ikan yang sedang �dur atau ma�, ikan ma�, 

dan pelet daging yang sebenarnya dirancang untuk kepi�ng atau 

cichlids. Dengan demikian, marmokrebs akan menjadi predator bagi 

ikan-ikan kecil apabila berada pada kondisi dominan dan �dak 

terdapat makanan yang cukup. Marmokrebs juga akan memakan 

tanaman yang lebih lunak jika mereka masih lapar (Wikipedia, 2018). 
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  Secara umum pada kondisi normal, marmorkrebs justru menjadi 

mangsa bagi berbagai predator akua�k, semi-akua�k dan terestrial, 

meskipun informasi spesifik terkait hal tersebut saat ini masih 

kurang. Berdasarkan hal tersebut, hasil penilaian risiko terhadap 

“Kebiasaan makan” marmokrebs adalah pada kategori risiko sedang 

dengan skor 4,2 (empat koma dua).

9.  Dampak terhadap komposisi, struktur dan interaksi dalam 

komunitas

  Jimenez & Faulkes (2011) mempelajari interaksi langsung yang 

agresif antara marmorkrebs dan Procambarus clarkia. Mereka 

menyimpulkan bahwa marmorkrebs memiliki potensi untuk 

bersaing dengan spesies udang karang lainnya. Marmorkrebs 

menimbulkan ancaman bagi spesies udang karang asli di 

Madagaskar dan Eropa, karena adanya persaingan untuk 

memperoleh makanan, ruang hidup dan penularan wabah udang 

karang (Crayfish plague) (Jones et al., 2009; Kawai et al., 2009; 

Chucholl & Pfeiffer, 2010). 

  Selain itu, dengan sifat marmorkrebs yang memiliki �ngkat 

pertumbuhan cepat, fekunditas sangat �nggi dan periode 

pemuliaan lebih panjang (Seitz et al., 2005; Jones et al., 2009; 

Chucholl & Pfeiffer, 2010), menjadikan marmokrebs dapat membuat 

perubahan yang signifikan terhadap komposisi, struktur, maupun 

interaksi dalam suatu komunitas, meskipun perubahannya �dak 

bersifat permanen. Dari keterangan tersebut, hasil penilaian dengan 

kriteria “Dampak terhadap komposisi, struktur dan interaksi dalam 

komunitas” adalah kategori risiko sedang dengan skor 4,8 (empat 

koma delapan).
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10. Dampak terhadap integritas gene�k dari spesies asli / potensi 

hibridisasi

  Marmorkrebs adalah satu-satunya jenis krustacean decapoda yang 

bereproduksi dengan cara parthenogenesis apomiksik, yaitu hanya 

terdiri dari spesies be�na yang menghasilkan telur tanpa dibuahi 

kemudian berkembang secara gene�k menjadi keturunan yang 

iden�k (Scholtz et al., 2003; Mar�n et al., 2007; Vogt et al., 2008). 

  Spesies be�na itu mampu menginduksi telurnya sendiri dan pada 

dasarnya mengkloning dirinya sendiri, menciptakan ratusan 

keturunan. Kesamaan gene�k tetap sama di seluruh spesimen, 

hanya beberapa huruf dalam urutan DNA udang karang yang 

berbeda. Secara gene�k, potensi terjadinya hibridisasi dengan 

spesies asli �dak ada. Berdasarkan hal tersebut, penilaian atas 

kriteria “Dampak terhadap integritas gene�k dari spesies asli / 

potensi hibridisasi” termasuk dalam kategori risiko rendah dengan 

skor 1,8 (satu koma delapan).

11. Dampak terhadap industri/produksi perikanan tangkap 

  Marmokrebs merupakan omnivora dengan siklus reproduksi yang 

cepat dan fekunditas yang �nggi. Hal tersebut membuat 

marmorkrebs menjadi ancaman bagi spesies udang karang/crayfish 

asli maupun populasi ikan. Di Madagaskar nelayan lokal melaporkan 

bahwa marmorkrebs telah menghancurkan ikan asli di daerah 

mereka seper� ikan mas kecil dan nila (Jones et al., 2009; Heimer, 

2010). Padahal perikanan darat di Madagaskar sebagian besar 

bergantung pada ikan yang diintroduksi tersebut karena merupakan 

sumber protein dan pendapatan yang pen�ng (Jones et al., 2009; 

Heimer, 2010). 



41ANALISIS RISIKO MARMOKREBS SEBAGAI SPESIES ASING INVASIF

  Dengan demikian, marmokrebs telah menimbulkan dampak yang 

berpotensi menurunkan industri/ produksi perikanan tangkap. Hasil 

penilaian atas kriteria “Dampak terhadap industri/produksi 

perikanan tangkap” termasuk dalam kategori risiko sedang dengan 

skor 4,8 (empat koma delapan).

12. Dampak terhadap infrastruktur

  Sampai saat ini, laporan resmi tentang kerusakan infrastruktur yang 

disebabkan oleh marmokrebs masih sedikit. Di Madagaskar, spesies 

crayfish/Procambarus asing (bukan spesies asli) sebagian besar 

dianggap sebagai hama di sawah di seluruh dunia, karena mereka 

merusak tanaman padi yang masih muda, sistem irigasi dan 

bendungan (Anastacio et al., 1995; Souty-Grosset et al., 2006). 

Dampak lain yang di�mbulkan belum diketahui. Berdasarkan hal 

tersebut, penilaian pada kriteria “Dampak terhadap infrastruktur” 

adalah kategori risiko rendah dengan skor 1,2 (satu koma dua).

13. Dampak terhadap sektor pariwisata

  Marmokrebs banyak digunakan sebagai hewan peliharaan di 

akuarium. Distribusinya yang cukup luas sebagian besar melalui 

pengiriman antar para penggemar akuarium. Keindahan warna 

marmokrebs sudah bisa dinikma� oleh para penggemarnya hanya di 

akuarium saja. Dengan demikian, dampak marmokrebs terhadap 

industri pariwisata hampir �dak ada. Oleh karena itu, hasil penilaian 

pada kriteria “Dampak terhadap sektor pariwisata” adalah termasuk 

dalam risiko rendah dengan skor 0,9 (nol koma sembilan).

14. Dampak bagi kesehatan ikan

  Marmokrebs sebagaimana udang karang/crayfish lainnya 

merupakan agen/inang dari penyakit crayfish plague. Jika 

marmorkrebs terinfeksi wabah Crayfish plaque risiko merusak 
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spesies asli yang di�mbulkan akan meningkat secara drama�s. 

Se�ap kontak antara marmorkrebs dengan udang karang/crayfish 

yang rentan (yaitu semua udang karang asli Eropa, Madagaskar, Asia, 

Australia, dan Amerika Selatan) hampir pas� akan menghasilkan 

kema�an massal di antara spesies yang rentan (Souty-Grosset et al., 

2006; Jones et al., 2009). Dengan demikian, penilaian risiko terhadap 

“Dampak bagi kesehatan ikan” adalah termasuk kategori risiko �nggi 

dengan skor 4 (empat).

15. Dampak bagi kesehatan manusia

  Marmorkrebs dapat menjadi penggan� ikan. Di Madagaskar, 

marmorkrebs dipanen untuk konsumsi manusia dan dijual di pasar 

sebagai sumber protein yang murah (Kawai et al., 2009; Heimer, 

2010). Mereka dibawa secara ak�f ke daerah baru (misalnya dari 

dataran �nggi Moramanga di Madagaskar �mur) (Jones et al., 2009) 

dan sengaja diintroduksi ke sawah karena alasan tersebut. Banyak 

petani yang mendorong introduksi Marmorkrebs ke berbagai 

perairan sebagai penghasilan tambahan (Kawai et al., 2009). 

  Sampai saat ini belum dijumpai adanya laporan/tulisan ilmiah yang 

menyatakan terjadinya gangguan kesehatan pada manusia yang 

mengkonsumsi marmokrebs. Berdasarkan hal tersebut, penilaian 

terhadap “Dampak bagi kesehatan manusia” adalah kategori risiko 

rendah dengan skor 0,9 (nol koma sembilan).
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C. Manajemen Risiko

Manajemen risiko SAI merupakan proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan langkah-langkah untuk mencapai �ngkat perlindungan yang 

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

perdagangan dapat diminimalkan. Tujuannya adalah untuk mengelola risiko 

masuk dan tersebarnya SAI tersebut secara tepat. Manajemen risiko 

terhadap SAI dilaksanakan sesuai dengan alur analisis risiko sebagaimana 

yang tampak pada gambar 6 berikut ini:

Gambar 6.  Alur Analisis Risiko

Hasil penilaian risiko menunjukkan bahwa marmokrebs termasuk dalam 

kategori invasif dengan risiko �nggi karena spesies ini merupakan 

organisme yang menimbulkan dampak ekonomi, ekologi, dan pada 

kesehatan ikan. Untuk mencegah, meminimalkan atau bahkan 

menghilangkan dampak merugikan dari introduksi marmokrebs ke dalam 

dan antar area di dalam wilayah Negara RI, perlu dilakukan �ndakan 

manajemen risiko yang tepat. Langkah langkah manajemen risiko yang 

dapat dilakukan terhadap marmokrebs antara lain:
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1. Pencegahan

 Pencegahan merupakan metode yang efek�f dalam mengelola 

pemasukan dan penyebaran SAI agar spesies �dak masuk, menetap dan 

menyebar pada suatu ekosistem yang berpotensi dalam membahayakan 

lingkungan, ekonomi, sosial. Beberapa cara yang dapat ditempuh terkait 

dengan manajemen risiko Marmokrebs antara lain:

a. Melakukan langkah deteksi awal. 

 Deteksi awal yang dimaksud disini antara lain mencakup iden�fikasi 

jenis SAI (dalam hal ini crayfish/marmokrebs), pemetaan daerah 

sebar serta membuat program pengelolaan yang tepat. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap 

keberadaan spesies marmokrebs di berbagai perairan seper� danau, 

sungai dan tempat budidaya lainnya. 

b. Meningkatkan pengawasan pada tempat-tempat pemasukan dan 

pengeluaran.

 Peningkatan pengawasan terhadap jenis-jenis crayfish/ marmokrebs 

dilakukan pada tempat pemasukan dan pengeluaran (wilayah kerja 

UPT KIPM di seluruh Indonesia) maupun jalur introduksinya. Hal ini 

dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.

c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat.

 Edukasi dan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat 

dapat berupa penyampaian informasi melalui leaflet, banner, poster 

atau media informasi lainnya kepada stakeholders, penggemar ikan 

hias dan masyarakat luas mengenai bahaya introduksi marmokrebs ke 

dalam dan wilayah Negara RI, serta hal-hal yang dapat dilakukan 

untuk mencegah introduksi dan penyebaran spesies ini. Apabila 
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kesadaran masyarakat sudah tumbuh, diharapkan pencegahan 

masuk dan tersebarnya marmokrebs di wilayah Indonesia dapat lebih 

efek�f.

d. Melarang pemasukan marmokrebs ke dalam wilayah negara Republik 

Indonesia.

 Pelarangan pemasukan marmokrebs ke dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara memasukkan 

marmokrebs ke dalam list spesies invasif yang dilarang masuk ke 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan rancangan 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) terkait yang 

sedang direvisi.

e. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.

f. Memperkuat kerjasama dan komunikasi dengan otoritas kompeten 

negara asal atau pihak kompeten di daerah yang diiden�fikasi sebagai 

sumber spesies marmokrebs.

2. Pengawasan dan Pengendalian

  Kegiatan pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk menekan 

populasi, membatasi penyebaran atau mengurangi dampak SAI, dalam 

hal ini marmokrebs. Beberapa hal yang dapat dilakukan apabila spesies 

Marmokrebs sudah ada di Indonesia antara lain:

a. Pengawasan yang ketat terhadap kemungkinan keberadaan spesies 

Marmokrebs di seluruh wilayah Indonesia.

b. Pemantauan dan pengendalian terhadap keberadaan marmokrebs 

yang sudah terdapat di Indonesia. 

c. Pemusnahan / eradikasi
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  Beberapa cara eradikasi yang dapat dilakukan antara lain:

1) Pemusnahan secara fisik / mekanis

l Pengeringan habitat dalam waktu yang lama

 Dorn & Trexler (2007) menyatakan bahwa Procambarus fallax 

rentan terhadap kondisi kekeringan. Berdasarkan kemiripannya 

dengan marmokrebs, kemungkinan besar marmorkrebs juga 

memiliki kerentanan yang sama, sehingga pengeringan habitat 

dalam waktu lama dapat menjadi alterna�f untuk mengurangi 

sejumlah tertentu populasi marmokrebs. 

l Penjebakan dan penyetruman (electrofishing)

 Cara ini dapat diterapkan pada populasi marmokrebs yang 

jumlahnya masih kecil/terbatas, meskipun efek�vitasnya kecil.

l Penangkapan yang dilanjutkan dengan pembakaran

 Cara ini dapat digunakan untuk memusnahkan populasi 

marmokrebs dalam jumlah besar. Metode pemusnahan ini 

sudah dilakukan oleh petani padi di Madagaskar (Heimer, 2010).

2) Pemusnahan secara biologi

 Pemusnahan secara biologi dilakukan dengan menggunakan ikan 

predator. Sampai saat ini belum ada data spesifik tentang predator 

marmorkrebs. Secara umum, belut adalah kandidat yang bagus 

untuk mengendalikan populasi udang karang, dan telah terbuk� 

efek�f ke�ka dikombinasikan dengan metode pengendalian 

lainnya seper� perangkap intensif (Fru�ger & Muller, 2002; 

Aquiloni et al., 2010).
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3) Pemusnahan secara kimia

 Penggunaan biosida (misalnya insek�sida piretroid) pada tahap 

awal invasi/introduksi marmokrebs atau pada habitat yang 

terbatas cukup efek�f untuk memusnahkan marmokrebs secara 

total (Sandodden & Johnsen, 2010). Namun untuk skala populasi 

yang lebih besar, penggunaan biosida sangat mahal dan �dak 

efek�f karena menimbulkan dampak buruk pada organisme non-

target (Anastacio et al., 1995). Selain itu, terdapat kecenderungan 

udang karang untuk melarikan diri dengan cara masuk ke dalam 

liang atau dengan memanjat keluar dari air.

  Berdasarkan ke�ga metode eradikasi tersebut, sampai saat ini belum 

ada langkah pemusnahan yang efek�f untuk membasmi marmokrebs 

apabila populasinya sudah stabil (Gherardi et al., 2011). Langkah 

pemusnahan yang paling efek�f adalah dengan menggunakan bahan 

kimia yang dilakukan pada tahap awal invasi/introduksi atau di habitat 

yang terbatas, pada tahapan sedini mungkin.

d. Penahanan 

  Penahanan dilakukan dalam rangka membatasi perluasan 

penyebaran Marmokrebs lebih lanjut ke area lain. Hal tersebut dapat 

diterapkan di se�ap pintu-pintu pemasukan/pengeluaran dan area 

budidaya.

e. Pengontrolan investasi

  Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam rangka pemusnahan 

investasi antara lain:

Ø Penarikan marmokrebs yang dimiliki oleh seseorang, untuk 

kemudian dimusnahkan;
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Ø Penyerahan secara sukarela oleh pemilik kepada UPT KIPM untuk 

dimusnahkan;

Ø Penutupan atau pengalihan investasi/usaha marmokrebs ke jenis 

investasi lain.

f. Pemanfaatan marmokrebs sebagai bahan pangan 

  Memanfaatkan kelimpahan marmokrebs sebagai bahan pangan dan 

bahan baku pakan ikan dalam rangka mengurangi populasi 

marmokrebs dan dampak nega�f lainnya.

D. Komunikasi Risiko

Komunikasi risiko dilakukan mulai dari tahap iden�fikasi bahaya, 

penilaian risiko hingga manajemen risiko terhadap marmokrebs, sebelum 

ditetapkan menjadi suatu kebijakan importasi ke dalam wilayah Negara RI. 

Proses analisis risiko marmokrebs dilakukan melalui pembahasan yang 

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

kesehatan ikan, pembuat kebijakan, pembudidaya, pelaku usaha, dan 

tenaga fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) Karan�na 

Ikan. 

Beberapa informasi teknis ini dapat diubah apabila ada informasi lain 

yang berpengaruh terhadap kebijakan teknis sepanjang didukung dengan 

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.

Analisis risiko marmokrebs sebagai spesies asing invasif kemudian 

disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, seper� 

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Peneli�an dan 
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Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI), akademisi dan para pelaku usaha perikanan (impor�r dan ekspor�r). 

Hal ini perlu dilakukan, untuk memberikan informasi serta pemahaman 

yang lebih baik kepada pihak-pihak terkait mengenai proses analisis risiko 

terhadap marmokrebs, serta dasar pemikiran dari kebijakan manajemen 

risiko yang diambil. Diharapkan dengan dilakukannya komunikasi risiko ini 

pelaksanaan manajemen risiko terhadap Marmokrebs dapat berjalan 

dengan baik tanpa adanya hambatan dari pihak-pihak tertentu.
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Kesimpulan dari hasil analisis risiko marmokrebs 

(Procambarus fallax f. virginalis) sebagai spesies asing 

invasif adalah sebagai berikut: 

1. Hasil iden�fikasi bahaya menunjukkan bahwa 

marmokrebs memiliki potensi bahaya sebagai 

spesies asing invasif, sesuai dengan kriteria yang 

terdapat dalam Keputusan Kepala Badan Karan�na 

Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Nomor 107/KEP-BKIPM/2017 tentang 

Pedoman Analisis Risiko Spesies Asing Invasif 

pedoman analisis risiko SAI.

2. Total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian risiko 

adalah 72,9 (tujuh puluh dua koma sembilan). Hal 

ini menunjukkan bahwa pemasukan Marmokrebs 

ke dalam wilayah Negara RI memiliki �ngkat risiko 

�nggi sebagai spesies asing invasif, dan perlu 

dilakukan manajemen risiko.

Kesimpulan
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3. Pilihan manajemen risiko yang sesuai adalah �ndakan pencegahan 

pemasukan Marmokrebs ke dalam wilayah Negara RI, karena Marmokrebs 

belum ada di wilayah Indonesia.

4. Mengingat potensi risikonya yang cukup �nggi, maka upaya pencegahan 

pemasukan marmokrebs harus diperkuat dengan regulasi. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara memasukkan marmokrebs ke dalam list 

spesies invasif yang dilarang masuk ke dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan (Kepmen KP).



Berdasarkan hasil analisis risiko di atas, dalam 

rangka mi�gasi risiko dari introduksi marmokrebs ke 

dalam wilayah Negara RI dan penyebaran antar area di 

dalam wilayah RI, maka direkomendasikan untuk 

melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang pemasukan marmokrebs ke dalam 

wilayah negara Republik Indonesia dan dituangkan 

dalam lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan yang mengatur tentang larangan 

pemasukan jenis-jenis ikan berbahaya ke dalam 

wilayah Republik Indonesia.

2. Mengop�malkan fungsi pengawasan terhadap 

pemasukan marmokrebs ke dalam wilayah RI 

dengan cara memas�kan media transportasi ikan 

atau hewan, serta media introduksi lainnya harus 

bebas dari marmokrebs. 

Rekomendasi
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B a b . V



3. Mengefek��an kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, 

masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha perikanan dalam hal manajemen 

pengelolaan untuk meminimalisir keberadaan dan penyebaran 

marmokrebs sebagai spesies asing invasif.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness) melalui edukasi, 

sosialisasi dan diseminasi mengenai dampak marmokrebs baik secara 

ekologi maupun ekonomi serta bahayanya terhadap kesehatan ikan lainnya.
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Lampiran 1. Iden�fikasi Potensi Bahaya Marmokrebs sebagai Spesies Asing Invasif

No Da�ar Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Apakah spesies ikan /organisme bersifat 

predator?

Ya/Tidak Pada kondisi dominan dan �dak terdapat 

makanan yang cukup, marmokrebs dapat 

menjadi predator bagi ikan -ikan kecil , 

meskipun secara umum marmorkrebs 

menjadi mangsa untuk berbagai predator 

akua�k, semi-akua�k dan terestrial.

2 Apakah spesies ikan /organisme bersifat 

kompe�tor?

Ya/Tidak Marmorkrebs menimbulkan ancaman bagi 

spesies udang karang asli di Madagaskar 

dan Eropa, karena adanya persaingan 

untuk memp eroleh makanan dan ruang 

serta penularan wabah crayfish plague 

(Jones et al ., 2009; Kawai et al ., 2009; 

Chucholl & Pfeiffer, 2010)

3 Apakah spesies ikan /organisme mendominasi 

suatu habitat/populasi?

Ya/Tidak Karena marmorkrebs bereproduksi 

dengan parthenogenesis, risiko yang 

di�mbulkan oleh benih marmorkrebs yang 

dapat hidup di alam jauh lebih besar dari 

spesies udang karang yang diproduksi 

secara seksual (satu marmorkrebs cukup 

untuk membuat sebuah populasi baru). 

Dengan demikian marmokrebs memiliki 

potensi untuk mengalahkan spesies lokal, 

dan dapat mengubah serta 

menghancurkan seluruh ekosistem jika 

kondisinya sesuai.

4 Apakah spesies ikan /organisme mempunyai

siklus reproduksi yang cepat?

Ya/Tidak Pada suhu 20 -25°C marmokrebs mulai 

bereproduksi pada usia 141 -255 hari 

(panjang karapas = 14-22 mm). Fekunditas 

berkisar antara 45 - 416 telur pleopoda 

dan meningkat seiring dengan ukuran 

induknya. Pengeraman memakan waktu 

antara 22 - 42 hari dan periode interklon 

bervariasi antara 50 - 85 hari. Populasi 

marmokrebs di Madagaskar telah 

meningkat 100 (seratus) kali lipat dalam 10 

tahun terakh ir, dan saat ini ada jutaan 

klonal marmokrebs di benua Afrika.
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No Da�ar Pertanyaan Jawaban Keterangan

5 Apakah spesies ikan /organisme tumbuh lebih 

cepat dari spesies lain dalam suatu 

habitat/populasi?

Ya/Tidak Marmorkrebs berbeda secara ekologis dari 

udang karang asli di Eropa dan Madagaskar 

karena memiliki �ngkat pertumbuhan 

yang cepat, fekunditas yang sangat �nggi 

dan periode pemuliaan yang lebih panjang 

(Seitz et al ., 2005; Jones et al ., 2009; 

Chucholl & Pfeiffer, 2010)

6 Apakah spesies ikan /organisme bersifat 

adap�f/memiliki toleransi yang �nggi 

terhadap berbagai kondisi lingkungan?

Ya/Tidak Di Madagaskar, marmorkrebs dilaporkan 

dapat hidup pada berbagai macam habitat, 

termasuk sawah, sungai, danau dan rawa 

(Heimer, 2010), serta lubang batu , 

parit/drainase dan kolam ikan (Jones et al., 

2009). Marmorkrebs dapat mentoleransi 

berbagai kondisi lingkungan, termasuk 

kadar oksigen rendah serta kisaran suhu 

<8° C dan >30°C (Seitz et al., 2005; Souty -

Grosset et al., 2006; Feria dan Faulkes, 

2011; C Chucholl, Universitas Ulm, Jerman, 

komunikasi pribadi, 2011).

7 Apakah spesies ikan /organisme bersifat 

omnivora/dapat memakan beragam jenis 

makanan?

Ya/Tidak Marmorkrebs adalah omnivora polytropic. 

Kemungkinan memakan detritus, alga, 

tanaman dan invertebrata dan dapat juga 

berdampak pada �ngkat trofik yang lebih 

�nggi (misalnya ikan). Zat -zat naba� 

mendominasi isi perut dari sepuluh 

marmorkrebs yang hidup bebas yang 

disampling di Madagaskar (Kawai et al., 

2009)

8 Apakah spesies ikan /organisme dapat 

berhibridisasi/mampu bereproduksi secara 

aseksual?

Ya/Tidak Marmorkrebs termasuk spesies unik 

karena merupakan satu-satunya jenis 

Crustacean decapoda yang bereproduksi 

dengan cara parthenogenesis apomiksik

(Scholtz et al. 2003; Mar�n dkk. 2007; Vogt 

et al. 2008).
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9 Apakah spesies ikan /organisme tersebut 

menyebabkan gangguan kesehatan/ 

membawa penyakit berbahaya yang 

berdampak nega�f pada ikan itu sendiri atau 

spesies lainnya?

Ya/Tidak Marmorkrebs termasuk media pembawa 

Aphanomyces astaci yang merupakan

agen penyebab wabah Crayfish plaque 

(Souty-Grosset et al ., 2006) yang sudah 

termasuk dalam list HPIK berdasarkan 

Kepmen KP Nomor  80/KEPMEN -KP/2015 

tentang Penetapan Jenis -jenis Hama  dan  

Penyakit Ikan  Karan�na, Golongan, Media 

Pembawa, dan  Sebarannya.

10 Apakah spesies ikan /organisme tersebut 

menyebabkan gangguan kesehatan pada 

manusia?

Ya/Tidak Belum ada publikasi /laporan/tulisan 

ilmiah yang menyatakan bahwa 

marmokrebs dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan pada manusia. 

No Da�ar Pertanyaan Jawaban Keterangan
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Lampiran 2. Penilaian Risiko Marmokrebs sebagai Spesies Asing Invasif

No Faktor Kategori
Nilai

Nilai Bobot (%)
Total 
Skor

Potensi Pemasukan dan Penyebaran

1 Tingkat 

perkembangbiakan 

(produk�vitas)

Perkembangbiakan lambat, fekunditas 

rendah, dan �dak dibudidayakan secara 

massal

30 10 10

Perkembangbiakan lambat , fekunditas 

sedang, dan berpotensi dibudidayakan 

secara massal 

60

Perkembangbiakan cepat,  fekunditas �nggi 

dan berpotensi  dibudidayakan secara 

massal

100

2 Kemampuan menyebar 

di luar habitat aslinya

(toleransi dan adaptasi

terhadap perairan di 

Indonesia)

Tidak terjadi penyebaran di luar habitat 

aslinya. Membutuhkan habitat yang khusus .

30 10 10

Terjadi penyebaran tetapi dalam wilayah 

terbatas.  Spesies ini mampu hidup dalam 2-

3 eko�pe atau relung/niche.

60

Terjadi penyebaran dalam wilayah yang luas 

di luar habitat aslinya. Spesies menempa� 

rentang eko�pe ataupun relung/niche yang 

luas.

100

3 Sifat invasif dari spesies 

lain dalam genus yang 

sama 

Seluruhnya �dak bersifat invasif 30 8 8

Sebagian bersifat invasif 60

Seluruhnya bersifat invasif 100

4 Potensi masuk melalui 

transportasi, (langsung 

maupun �dak langsung)

Potensi p emasukan melalui jalur

transportasi jarang terjadi 

30 8 4.8

Potensi p emasukan melalui jalur

transportasi sering terjadi

60

Potensi p emasukan melalui jalur

transportasi secara ru�n terjadi 

100
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5 Peraturan untuk 

mencegah pemasukan 

dan transportasi

Terdapat peraturan yang mencegah secara 

ketat masuk dan beredarnya ikan

30 6 6

Terdapat peraturan yang mengatur 

peredaran masuknya ikan  tetapi belum 

efek�f

60

Tidak terdapat peraturan yang mencegah 

secara ketat masuk dan beredarnya ikan

100

6 Sebaran atau 

keberadaan di suatu 

wilayah

Belum terdapat  di wilayah/pulau di 

Indonesia 

30 5 1,5

Hanya terdapat  di sebagian wilayah/pulau

Indonesia

60

Telah menyebar hampir di seluruh  

wilayah/pulau di Indonesia

100

Dampak Ekologi

7 Berdampak pada proses 

ekosistem

Tidak ada dampak atau berpengaruh ringan 

pada proses-proses ekosistem

30 10 10

Menyebabkan perubahan yang cukup 

berar� pada proses-proses ekosistem

60

Menyebabkan perubahan besar,

kemungkinan permanen pada proses-proses 

ekosistem

100

8 Kebiasaan makan Jenis makanannya terbatas 30 7 4.2

Pemakan segala dan rakus 60

Pemakan segala, rakus, dan predator 100

9 Dampak terhadap 

komposisi, struktur dan 

interaksi dalam 

komunitas.

Tidak ada dampak atau sedikit berpengaruh 

terhadap komposisi, struktur, dan interaksi 

dalam komunitas

30 8 4.8

Menyebabkan perubahan yang signifikan 

terhadap komposisi, struktur, dan interaksi 

dalam komunitas

60

Menyebabkan perubahan yang signifikan 

dan permanen terhadap komposisi,

struktur, dan interaksi dalam komunitas

100

 

No Faktor Kategori
Nilai

Nilai Bobot (%)
Total 
Skor
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No Faktor Kategori
Nilai

Nilai Bobot (%)
Total 
Skor

10 Dampak terhadap 

integritas gene�k dari 

Tidak ada dampak pada integritas gene�k 

terhadap spesies asli / �dak berpotensi 

untuk hibridisasi

30 6 1.8

10 Dampak terhadap 

integritas gene�k dari 

spesies asli / potensi 

hibridisasi

Tidak ada dampak pada integritas gene�k 

terhadap spesies asli / �dak berpotensi 

untuk hibridisasi

30 6 1.8

Terjadi hibridisasi dengan satu atau lebih 

spesies asli dan menghasilkan keturunan 

steril yang dapat menurunkan reproduksi 

spesies asli

60

Terjadi hibridisasi dengan satu atau lebih 

spesies asli dan menghasilkan keturunan 

yang subur /fer�l yang dapat bersaing 

dengan spesies asli

100

Dampak Ekonomi

11 Dampak terhadap 

industri/produksi 

perikanan tangkap

Tidak ada dampak atau sedikit 

menyebabkan dampak pada industri/ 

produksi perikanan tangkap 

30 8 4.8

Terdapat dampak yang berpotensi 

menurunkan industri/ produksi perikanan 

tangkap 

60

Terdapat dampak yang menggagalkan 

industri/ produksi perikanan tangkap

100

12 Dampak terhadap 

infrastruktur 

Tidak ada dampak atau sedikit 

menyebabkan kerusakan pada 

infrastrukstur 

30 4 1.2

Menyebabkan kerusakan sebagian 

infrastrukstur 

60

Menyebabkan kerusakan serius/besar pada 

infrastruktur 

100
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No Faktor Kategori
Nilai

Nilai Bobot (%)
Total 
Skor

13 Dampak terhadap sektor 

pariwisata

Tidak ada atau sedikit ber dampak terhadap 

industri pariwisata

30 3 0.9

Menyebabkan dampak merugikan pada 

industri pariwisata

60

Berdampak signifikan atau m enyebabkan 

hilangnya industri pariwisata

100

Dampak Bagi Kesehatan Ikan

14 Dampak bagi kesehatan 

ikan

Tidak ada dampak bagi kesehatan ikan 30 4 4

Ada dampak bagi kesehatan ikan melalui 

agen patogenik yang terbawa, 

menyebabkan ikan sakit dan kema�an 

dalam jumlah rela�f rendah

60

Ada dampak bagi kesehatan ikan melalui 

agen patogenik yang terbawa, 

menyebabkan ikan sakit dan kema�an 

dalam jumlah yang �nggi

100

RISIKO TINGGI

Dampak Bagi Kesehatan Manusia

15 Dampak bagi kesehatan 

manusia

Tidak ada dampak bagi kesehatan manusia 30 3 0.9

Menyebabkan luka fisik (capit, cangkang dari 

kerang zebra , pa�l lele) 

60

Merupakan vektor penyakit bagi manusia  

atau sebagai organisme penyakit (Zoonosis). 

Mungkin juga menyebabkan kema�an 

individu (beracun).

100

Total Nilai 72,9
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