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Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan 

“Analisis Risiko Red Devil 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). Salah satu jenis ikan yang bersifat invasif 

dan telah banyak tersebar di berbagai perairan adalah 

ikan red devil (Amphilophus labiatus). Keberadaanya 

te lah  d i rasakan meng gang gu ekos istem dan 

menurunkan nilai ekonomi terhadap budidaya ikan bagi 

masyarakat di sekitar danau atau perairan.  

Kata Pengantar
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Dokumen analisis risiko ini disusun untuk menilai �ngkat risiko terhadap 

keberadaan red devil di Indonesia dan memberikan   saran-saran �ndakan atau 

pengendalian untuk mengurangi  dampak ekologi maupun dampak ekonomi. Atas 

terselesaikannya penyusunan Analisis Risiko Red Devil sebagai Spesies Asing 

Invasif ini kami sampaikan terima kasih kepada Narasumber:

1. Dr. Mukhlis Kamal dari Ins�tut Pertanian Bogor (IPB);

2. Dr. Haryono dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);

yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan 

analisis risiko ini.  

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai salah 

satu bahan per�mbangan dalam  penyusunan kebijakan terhadap pengendalian 

SAI di Indonesia.  

Jakarta,    Agustus 2018
                  

Tim Penyusun
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A. Latar Belakang

Indonesia menduduki posisi yang pen�ng dalam 

peta keanekaragaman haya� di dunia karena 

t e r m a s u k  d a l a m  s e p u l u h  n e ga ra  d e n ga n 

keanekaragaman haya� yang �nggi (Primack et al., 

1998). Keanekaragaman ikan air tawar termasuk 

ter�nggi kedua di dunia sesudah Brazil, tercatat ada 

sekitar 1.300 jenis ikan. Berdasarkan wilayah, di 

Indonesia Barat dan Sulawesi se�daknya terdapat 

900 jenis ikan air tawar (Ko�elat et al, 1993) dan 

Papua 329 jenis (Allen, 1991). Jumlah tersebut terus 

bertambah sejalan dengan semakin intensifnya 

peneli�an dan kemajuan teknologi id bidan 

taksonomi. Dudgeon (2000) memperkirakan antara 

1.200-1700 spesies. Menurut Froese & Pauly (2018) 

ikan air tawar Indonesia mencapai 1253 jenis, yang 

mana dari jumlah tersebut 1103 spesies adalah ikan 

Pendahuluan
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asli, 130 endemik, dan 20 ikan introduksi. Untuk ikan introduksi jumlahnya 

terlalu sedikit jika dibandingkan dengan kenyataan sesungguhnya, yaitu 

mencapai ratusan jenis. Sebagian besar dari jenis tersebut dimanfaatkan 

sebagai ikan hias. Sebelumnya Word Bank (1998) dalam Wargasasmita (2005) 

menyebutkan sekitar 87 jenis ikan Indonesia yang terancam punah (dari 

jumlah tersebut 66 spesies atau 75.9 % di antaranya adalah ikan air tawar). 

Sebagian besar (68.2 %) dari ikan air tawar yang terancam punah merupakan 

ikan endemik. Beberapa faktor yang dapat menjadi ancaman terhadap 

keanekaragaman ikan dan menimbulkan kepunahan antara lain over fishing 

(tangkap lebih), introduksi spesies asing, pencemaran dan perubahan bahkan 

hilangnya habitat (Nguyen & de Silva (2006) dalam Umar dkk (2015).

Definisi Spesies Asing Invasif (SAI) adalah spesies asing yang mampu 

membentuk diri mereka pada ekosistem alami atau ekosistem semi alami, 

sebagai awal perubahan dan mengancam keanekaragaman haya� lokal/asli 

(na�ve species) (IUCN, 2003; Widjaja et al. 2014). Kolar & Lodge (2001) dalam 

Helfman (2007) mendefinisikan spesies invasif sebagai spesies asing yang 

tersebar dan kemudian melimpah. Rahardjo (2011) mengemukakan is�lah 

spesies invasif sebagai spesies yang merusak ekosistem yang ditempa�nya.

 Masuknya spesies asing ke dalam suatu ekosistem dapat menimbulkan 

dampak nega�f terhadap ekosistem apabila spesies asing tersebut telah 

menjadi invasif. Jenis asing invasif tersebut tumbuh menjadi pesaing jenis lokal, 

yang kemudian menganggu jenis-jenis lokal tersebut, sehingga terjadi 

perubahan komposisi jenis dan ekosistem dimaksud. Ancaman terhadap 

keanekaragaman haya� ini bahkan terdeteksi hanya dari indikasi bahwa 

spesies invasif tersebut memangsa spesies lain yang berukuran kecil/smaller 

prey (Blackwell, 2013) dalam Umar dkk. (2015). 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. Es�masi biaya dalam mengendalikan spesies asing 

secara keseluruhan sulit dilakukan dan memerlukan anggaran yang cukup 

Analisis Risiko Red Devil sebagai Spesies Asing Invasif2
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besar. The Na�onal Invasive Species Council (2013) memperkirakan butuh 

biaya hingga 74 milyar dollar untuk enam spesies invasif. Pimentel et al. (2000) 

dalam Rahardjo (2011) menyatakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan 

dalam mengan�sipasi dampak spesies invasif terhadap lingkungan dan 

ekonomi mencapai 137 milyar dollar.

Penurunan populasi merupakan proses awal menuju kepunahan spesies 

tertentu yang mengakibatkan penurunan keanekaragaman haya� dan berakhir 

dengan terbentuknya komunitas ikan homogen yang didominasi oleh ikan 

asing. Salah satu spesies yang perlu diwaspadai peredarannya termasuk 

pemasukannya adalah ikan red devil (Amphilophus labiatus). Warna tubuh ikan 

ini bervariasi antara orange, hitam, pu�h, silver, kuning, bahkan ada juga yang 

berwarna campuran dari warna-warna tersebut. Ikan red devil merupakan 

jenis ikan pemangsa daging dengan gigi tajam. Jenis makanannya adalah ikan, 

moluska dan zoobenthos (Froese & Pauly, 2018). Oleh karena red devil bersifat 

sebagai ikan predator bagi ikan-ikan kecil lainnya dan �dak bernilai ekonomi, 

serta perkembangbiakannya cepat maka digolongkan sebagai hama perairan. 

Keberadaan ikan red devil di beberapa wilayah dianggap sangat merugikan 

bagi masyarakat, salah satunya di Waduk Sermo, yang berada desa Hargowilis, 

Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Is�mewa Yogyakarta. Untuk 

meningkatkan perekenomian mereka, penduduk di sekitar Waduk Sermo 

sering menebar ikan-ikan yang bernilai ekonomis seper� ikan nila, ikan mujair, 

ikan mas, ikan gurami dan lain-lain untuk dikembangbiakkan, namun se�ap kali 

ikan-ikan tersebut bertelur dan menetas selalu dimangsa oleh ikan red devil. 

Fakta lain menunjukkan bahwa ikan red devil telah ditemukan di Sungai 

Cimanuk Kabupaten Garut dan Sumedang, bahkan di Danau Sentani Papua.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa sungai dan danau di Indonesia merupakan 

habitat yang cocok untuk perkembangan red devil yang berar� pula bahwa 

potensi kerusakan dan kerugian yang dapat di�mbulkan akan semakin besar.

Pemanfaatan red devil secara komersial yaitu sebagai ikan hias memiliki 

risiko semakin �nggi untuk tersebarnya jenis ikan yang diduga invasif. 

Akibatnya potensi kerusakan ekosistem dan kerugian ekonomi yang 

di�mbulkan oleh ikan ini akan semakin meningkat. 
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Dalam rangka pengendalian dan pencegahan spesies asing invasif (ikan) 

telah dibuat beberapa perangkat peraturan, antara lain:

1. Spesies asing invasif menjadi ancaman yang serius bagi keanekaragaman 

haya�. Oleh karena itu di dalam Konvensi Keanekaragaman Haya� yang 

telah dira�fikasi Indonesia dengan Undang Undang No.5 Tahun 1994 secara 

khusus pada pasal 8(h) memberikan amanat agar se�ap negara wajib 

menghindari introduksi spesies asing invasif, melakukan pengendalian dan 

pemusnahan spesies asing invasif tersebut yang akan menimbulkan 

dampak lingkungan dan kerusakan keanekaragaman haya� asli. 

2. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang di dalamnya terkait juga 

dengan permasalahan introduksi spesies tumbuhan dan hewan asing. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pasal 3 ayat (1) mengenai spesies 

usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar 

dan pen�ng terhadap lingkungan hidup termasuk bu�f 1.f., yaitu introduksi 

spesies tumbuh-tumbuhan, spesies hewan, dan jasad renik. Kegiatan 

introduksi ini wajib melaksanakan AMDAL. Namun demikian pedoman 

pengkajian resiko dan pengelolaan resiko yang berkait dengan introduksi 

spesies ini sampai sekarang belum dikembangkan. 

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 

tentang larangan pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari luar 

negeri.

  Spesies Amphilophus labiatus atau yang dikenal dengan red devil 

merupakan jenis siklid (Famili Cichlidae) yang keberadaannya sudah cukup 

banyak di perairan umum daratan Indonesia di antaranya ditemukan di 

Waduk Sermo, Ja�luhur, Cirata, Danau Toba, Danau Sentani, dan perairan 

sungai,  hingga saat ini belum dimasukkan ke dalam da�ar lampiran 

peraturan menteri tersebut. Melihat data dan fakta ilmiah bahwa potensi 

risiko red devil sebagai SAI, maka dirasa perlu untuk menyusun suatu 

analisis risiko sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan 

pencegahan dan pengelolaan SAI di Indonesia. Dengan demikian maka 
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potensi kerusakan ekosistem, hilangnya spesies endemik serta kerugian 

dampak ekonomi dapat dihindari atau dikurangi.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan analisis risiko ikan red devil (Amphilophus labiatus) 

sebagai spesies asing invasif (SAI) adalah:

1. Menentukan status, potensi bahaya dan �ngkat risiko penyebaran red devil 

di dalam wilayah Republik Indonesia;

2. Menentukan atau menilai  �ngkat invasif red devil;

3. Menetapkan manajemen risiko terhadap kemungkinan terintroduksi 

dan/atau menyebarnya red devil ke dalam dan antar area di wilayah 

Republik Indonesia; dan

4. Memberi per�mbangan dalam membuat kebijakan terhadap pemasukan 

red devil ke dalam wilayah Negara Indonesia.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penilaian analisis risiko red devil 

(Amphilophus labiatus) sebagai 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).
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4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena 

Protocol on Biosafety to The Conven�on on Biological Diversity.

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 danPenyakit Ikan.
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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.

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 (SAI) golongan ikan 

dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

atau dari suatu area ke area lain di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.

3.  Penyebaran adalah proses tersebarnya suatu organisme SAI dari golongan 

ikan dari suatu area ke area lainnya di 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 lingkungannya.

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

spesies yang menghuni 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

Ikan siklid genus Amphilophus merupakan 

anggota dari Famili Cichlidae, di Indonesia dikenal 

dengan sebutan red devil. Jenis ikan ini merupakan 

spesies asli di beberapa perairan tawar di Amerika 

Tengah, yaitu daerah lereng Atlan�k di Nikaragua, 

dan beberapa danau di Nikaragua, Managua, dan 

Xiloa. Sebaran asli ikan ini ditemukan melipu� sungai 

San Juan dan danau Masaya, danau Apoyo, danau 

M a n a g u a  d a n  d a n a u  N i k a r a g u a 

(h�ps://nas.er.usgs.gov). Spesies ini awalnya disebut 

Cichlasoma labiatum (sekarang menjadi nama 

sinonim) yang dideskripsikan pertama kali oleh 

G ü n t h e r  p a d a  t a h u n  1 8 6 4 

(h�ps://www.fishbase.de/iden�fica�on). Ikan ini 

dinamakan red devil karena selain sebagian dari 

mereka berwarna merah juga karena sifat mereka 
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yang sangat agresif dan ganas dengan gigi mereka yang besar dan kuat. Red 

devil merupakan ikan paling agresif dan ganas dari marga Cichlidae 

(h�p://animal-world.com.).

Se�ap danau memiliki beberapa spesies red devil asli dengan variasi 

morfologi, warna, �ngkah laku, dan ekologi yang cukup �nggi (Barlow 1973, 

1976; McKaye 1980; McKaye et al. 2002; Stauffer et al. 2008; Elmer et al. 2010). 

Spesiasi red devil telah banyak diteli� karena variasinya yang sangat �nggi baik 

dalam satu spesies yang sama maupun antar spesies, termasuk di dalamnya 

fenomena polikroma�sme (variasi pewarnaan) dan trofik polimorfisme 

(variasi morfologi) (Barlow & Munsey 1976, Barlow 1983, McKaye et al. 2002; 

Stauffer Jr. & McKaye 2002; Barluenga & Meyer 2004; Barluenga et al. 2006; 

Stauffer Jr. et al. 2008; Geiger et al. 2010; Barluenga & Meyer 2010; Kratochwil 

et al. 2015). Pigmentasi atau warna tubuh menjadi isu menarik yang banyak 

diteli� saat ini dalam keterkaitannya dengan spesiasi spesies. Secara umum, 

warna tubuh red devil dapat dibedakan menjadi dua yakni “normal” dan 

“gold”. Individu “normal” memiliki warna tubuh abu-abu hingga hitam, 

merupakan warna yang umum ditemui pada ikan, sedangkan individu “gold” 

memiliki warna tubuh jingga hingga merah (Habibie et al., 2018). 

Red devil merupakan ikan yang paling spektakuler sebagai siklid besar, 

berwarna oranye, merah dan berbibir tebal dari danau Nikaragua. Schofield 
a(1965 ) mengomentari variabilitas A. labiatus sehubungan dengan 

pengembangan bibir dan warna tubuh, hal tersebut juga diakui oleh Variabler 

Buntbarsche dari Jerman. Setelah berkonsultasi dengan beberapa ik�ologis 
byang mempunyai pengalaman lapangan di Nikaragua, Schofield (1965 ) 

sementara menyimpulkan bahwa siklid berwarna oranye-merah besar adalah 

Amphilophus labiatus, sedangkan nama A. citrinellus dan A. erythraeus 

diterapkan masing-masing untuk warna kuning dan merah, dan berbibir 

sederhana. Kesulitan utama dalam mengiden�fikasi secara tepat ikan-ikan ini 

disebabkan oleh polimorfisme mereka yang luar biasa. Seper� yang pernah 

terjadi, ikan yang semula diiden�fikasi sebagai Amphilophus labiatus setelah 

diiden�fikasi ulang ternyata A. citrinellus. 

Analisis Risiko Red Devil sebagai Spesies Asing Invasif10
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Gambar  1. Spesimen khas dari �ga spesies kompleks Amphilophus citrinellus. 

Spesimen A.citrinellus dan A. zaliosus adalah corak warna normal 

dan spesimen A. labiatus adalah corak emas (Klingenberg, C.P. 

et.al., 2003) 

Barlow & Munsey (1976) menyimpulkan atas dasar buk� morfologis, 

perilaku, perkembangan dan ekologi bahwa semua spesies yang ada dapat 

dikaitkan dengan Amphilophus labiatus dan A. citrinellus, sementara 

menggambarkan turunan ke�ga, yang sebelumnya belum ditemukan, sebagai              

A. zaliosus. Ke�ga spesies ini merupakan subgenus Amphilophus dari genus 

Cichlasoma. Sedangkan anggota keempat dari kuartet di sini adalah 

Amphilophus trimaculatus umumnya mengacu pada genus Nandopsis. 

Menurut Loiselle (1998) hal tersebut salah karena Amphilophus trimaculatus 

�dak memiliki rahang yang lebar dan sangat lentur sebagai ciri spesies dari 

genus ini seper� Nandopsis tetracanthus, dan Parachormis yaitu P. dovii dan P. 
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managuense. Ini juga berbeda sepenuhnya dari guapote seja� (jaguar cichlid) 

sehubungan dengan skema warna dan dimorfisme seksual. 

Peneli�an mengenai red devil sudah sering dilakukan, akan tetapi 

seper�nya terdapat perbedaan penggunaan nama ilmiah dari jenis tersebut. 

Yuanda et al. (2012) menyatakan bahwa ditemukan red devil (Amphilophus 

labiatus) di sungai Cimanuk Garut dan Subang. Sedangkan Sentosa et al. (2016) 

menyatakan bahwa red devil (Amphilopus citrinellus) telah ditemukan di danau 

Beratan Bali. Sebelumnya, Umar et al. (2015) menyatakan bahwa ikan yang 

ditangkap di waduk H.Juanda-Ja�luhur dan Danau Sentani sebagai Amphilopus 

citrinellus.  Fatma (2017) telah melakukan peneli�an tentang pengolahan red 

devil (Amphilophus labiatus) di Waduk Sermo, Wates Jogjakarta sebagai 

sumber nutrien asam amino untuk tanaman durian. Sedangkan Habibie et al. 

(2018) melakukan peneli�an tentang polikroma�k, dimorfisme seksual, dan 

redeskripsi spesies ikan red devil di Waduk Sermo Yogyakarta, telah melakukan 

iden�fikasi molekuler untuk mengonfirmasi iden�fikasi secara morfologi. 

Iden�fikasi molekuler yang digunakan adalah iden�fikasi menggunakan DNA 

Mitokondria dengan target sekuensing yakni mitokondria DNA Control Region 

(mtDNA CR). Hasil sekuensing mitokondria DNA control region menunjukkan 

bahwa spesies red devil merah, hitam, dan merah kehitaman jantan dan be�na 

di perairan Waduk Sermo Yogyakarta memiliki kemiripan ter�nggi yakni 

sebesar 99,80% dengan spesies Amphilophus amarillo pada GenBank dengan 

accession number KY315559.1. Adanya variasi penamaan spesies untuk ikan 

red devil dapat menimbulkan kesalahan iden�fikasi, terutama untuk tujuan 

pengelolaan. Namun laman resmi www.fishbase.org, nama spesies yang valid 

dari red devil adalah Amphilophus labiatus. Adapun klasifikasi dari red devil 

(h�ps://www.i�s.gov) adalah sebagai berikut: 
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Kingdom   :  Animalia

Subkindom  :  Bilateria

Infrakingdom :  Deuterostomania

Phylum   :  Chordata

Subphylum  :  Vertebrata

Intraphylum :  Gnathostomata

Superclass  :  Ac�inopterygii

Class    :  Telestoi

Superorder  :  Acanthopterygii

Order    :  Perciformes

Suborder  :  Labroidei

Family   :  Cichlidae

Genus   :  Amphilopus (Agassiz, 1859)

Species   :  Amphilophus labiatus (Günther, 1864)

Synonim  : 

- Amphilophus labiatum

- Cichlasoma labiatum

- Heros labiatus

Nama umum :  red devil 

B. Morfologi 

Ikan red devil sangat mirip dengan Midas cichlid (Amphilophus citrinellum), 

dan beberapa situs masih menyebutkan mereka sebagai ikan yang iden�k. 

Namun, meskipun keduanya sangat mirip, masih terdapat perbedaan 

morfometrik yang pas� dari tampilan rahangnya (Gambar 2). Ukuran red devil 

dapat mencapai ukuran panjang hingga 15 inci (38 cm) sedangkan Midas 
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Cichlid (Amphilophus citrinellum) sedikit lebih kecil sekitar 10 – 14 inci (25 - 35 

cm). Seleksi seksual dianggap memegang peranan pen�ng terhadap spesiasi 

dan radiasi adap�f pada ikan siklid (Seehausen & Van Alphen 1998).

Gambar  2. Tampilan kepala rahang atas Amphilophus labiatus (A) dan 

Amphilophus citrinellus (B) (Paul V. Loiselle) 

Red devil telah banyak diteli� karena variasi morfometrik dan kromatofora 

yang sangat �nggi, termasuk di dalamnya fenomena polikroma�sme dan trofik 

polimorfisme. Pada periode November 2016 - September 2017, Habibie et al. 

(2018) telah melakukan peneli�an yang bertujuan untuk mengama� 

polikroma�k dan dimorfisme seksual serta mengiden�fikasi spesies red devil di 

perairan Waduk Sermo Yogyakarta. Berdasarkan peneli�an diperoleh karakter 

morfometrik seper� pada Gambar (3) dan dengan penjelasan pada Tabel (1).

Hasil peneli�an menunjukkan bahwa morfologi spesies red devil yang 

ditemukan di perairan Waduk Sermo DIY secara umum memiliki bentuk tubuh 

pipih lateral, jarak sirip perut dengan sirip anal saling berdekatan, bentuk sirip 

ekor membundar dan terdapat benjolan di bagian kepalanya. Berdasarkan 

warna tubuhnya, ikan ini terbagi menjadi �ga kelompok yakni red devil merah, 

hitam, dan merah kehitaman. Ikan red devil merah memiliki warna tubuh 

merah atau jingga polos, red devil hitam memiliki warna tubuh abu-abu atau 

hitam polos, dan red devil merah kehitaman memiliki warna tubuh merah atau 

jingga bercampur hitam di beberapa bagian tubuhnya. Perbedaan warna ikan 
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�dak terkait pada jenis kelamin sehingga baik jantan maupun be�na 

ditemukan dalam ke�ga feno�p warna tersebut. Penampakan morfologi luar 

jantan dan be�na masing-masing jenis spesies hampir �dak dapat dibedakan, 

sehingga pembeda jantan dan be�na secara akurat dapat diketahui dengan 

pengamatan terhadap keberadaan testes dan ovarium pada spesies tersebut 

melalui pembedahan.

Ikan red devil merupakan jenis ikan pemangsa daging yang memiliki gigi 

tajam, berwarna orange, hitam, pu�h, silver, kuning, bahkan ada juga yang 

berwarna campuran dari warna-warna tersebut. Red devil adalah ikan yang 

kuat dan kekar dengan sirip anal dan punggung yang runcing, bibir tebal dan 

terlihat seper� karet, berwarna hitam atau oranye (Gambar 3). Jenis ikan ini 

merupakan siklid besar dari Amerika Tengah yang panjangnya hingga 15 inci 

(38 cm). Dibutuhkan sekitar �ga tahun untuk mencapai ukuran penuh, 

sedangkan kematangan seksual ke�ka berukuran sekitar 6 inci (15 cm). Ikan ini 

dapat hidup 10 - 12 tahun atau lebih jika dirawat dengan baik.

Gambar  3. Karakter morfometrik yang diukur pada se�ap sampel ikan red 

devil (modifikasi Barriga-Sosa et al., 2004). Keterangan gambar  

disajikan pada Tabel 1. (Habibie dkk, 2018) 
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Tabel  1. Karakter morfometrik ikan red devil (modifikasi Barriga-Sosa et al., 

2004)

Kode 
No

Karakter Morfometrik Keterangan

C1 Premaxilla-dorsal spine (PMDS) Jarak dari ujung bagian depan rahang dengan sirip 
punggung

C2 Maxilla-dorsal spine (MDS) Jarak dari bagian akhir rahang dengan sirip 
punggung

C3 Head length (HL) Jarak dari ujung bagian depan rahang atas dengan 
tutup insang

C4 Maxilla-opercula (MO) Jarak dari bagian akhir rahang dengan tutup 
insang

C5 Maxilla-pectoral fin (MPF) Jarak dari bagian akhir rahang dengan sirip dada

C6 Maxilla-pelvic fin (MPV) Jarak dari bagian akhir rahang dengan baris 
pertama sirip perut

C7 Pectoral fin-pelvic fin (PCPV) Jarak dari sirip dada dengan sirip perut

C8 Pectoral fin-opercula (PFO) Jarak dari sirip dada dengan tutup insang

C9 Opercula-dorsal spine (ODS) Jarak dari tutup insang dengan baris pertama sirip 
punggung

C10 Pectoral fin-dorsal spine (PFDS) Jarak dari sirip dada dengan baris pertama sirip 
punggung 

C11 Dorsal spine-dorsal ray (DSR) Jarak dari baris pertama dengan baris terakhir 
sirip punggung

C12 Dorsal spine-anal spine (DSAS) Jarak dari baris pertama sirip punggung dengan 
baris pertama sirip anal

C13 Pelvic fin-anal spine (PSAS) Jarak dari baris pertama sirip perut bagian 
anterior dengan baris pertama sirip anal

C14 Dorsal ray-anal spine (DRAS) Jarak dari baris terakhi r sirip punggung dengan 
baris pertama sirip anal

C15 Anal spine-top caudal peduncle 
(ASTC)

Jarak dari sirip anal dengan pangkal sirip ekor 
bagian atas

C16 Premaxilla-pre-opercula (PMPO) Jarak dari ujung bagian depan rahang dengan 
tutup insang depan

C17 Body depth (BD) Tinggi badan

C18 Body width (BW) Lingkar badan

C19 Premaxilla-anal spine (PMAS) Jarak dari ujung bagian depan 

rahang dengan baris pertama sirip anal

C20 Eye diameter (ED) Diameter mata

C21 Length of the mandible (LMD) Panjang mandibula
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C. Habitat dan Sebaran Geografis

Habitat red devil berasal dari danau Nikaragua dan Managua, dan aliran 

sungai di sekitarnya. Suhu di habitat aslinya berkisar 28-33°C pada kedalaman 

kurang dari 15 m (h�ps://www.fishbase.). Distribusi geografis menghasilkan 

pasangan corak warna  yang dihasilkan dari  radiasi adap�f Midas cichlid. 

Sejumlah danau kecil telah terjadi penyebaran Midas cichlid dari danau 

terbesar Managua dan Nikaragua. Midas cichlid dalam se�ap danau secara 

gene�k lebih mirip satu sama lain daripada populasi ikan lainnya. Warna emas 

ditemukan pada danau besar dan danau kecil di sekitarnya (Kusche. et al. 

2015). Tidak banyak negara yang melaporkan tentang introduksi red devil ke 

dalam negaranya. Terdapat empat negara berdasarkan data Froese & Pauly, 

2018 seper� pada Tabel 2 berikut ini: 

   Penyebaran red devil (Amphilophus labiatus)Tabel 2.

Pada tahun 1992 juga telah ditemukan ikan red devil di Australia (Loiselle, 

1998). Di Indonesia ikan 'red devil' awal mulanya merupakan ikan hias yang 

didatangkan dari Malaysia dan Singapura sekitar tahun 1990-an dan masuk ke 

perairan umum di Indonesia diperkirakan tahun 1995 di Waduk Ja�luhur. Di 

Waduk Sermo tahun 1995 melalui penebaran pada saat peresmian waduk, di 

Tahun/

periode
Dari Ke Kemapanan Efek ekologi

Tidak diketahui Tidak

diketahui

Hawaii menetap Tidak diketahui

1990 - 1995 USA Puerto Rico menetap Tidak diketahui

2000 - 2004 Tidak 

diketahui

Singapore menetap Tidak diketahui

1990 Amerika 

Tengah

Amaerika Serikat �dak menetap Tidak diketahui

Sumber : (h�ps://www.fishbase)
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Kedung Ombo sekitar tahun 2000, di Danau Sentani Papua sekitar tahun 2005, 

dan berkembang pesat sampai sekarang. Masuknya ikan ini ke perairan umum 

daratan di Indonesia umumnya secara �dak sengaja yaitu melalui benih ikan 

yang dilepas di keramba jaring apung sebagai ikan budidaya. Selain itu ada pula 

yang secara sengaja oleh para penggemar ikan hias yang melepas ikan ini ke 

perairan. 

Pelepasan ikan ini ke perairan, umumnya tanpa dilakukan pengkajian 

terlebih dahulu, maka ikan dengan kemampuan tumbuh dan melimpah di 

perairan akan menjadi dominan di perairan tersebut. Hal inilah yang 

menyebabkan ikan ini menjadi invasif karena mendominasi dan bahkan 

memakan ikan-ikan kecil yang merupakan ikan asli atau ikan yang mempunyai 

nilai ekonomis �nggi, Umar dkk. (2015). Red devil juga telah menyebar di aliran 

sungai Cimanuk Kabupaten Garut-Subang, Yuanda dkk. (2012) serta danau 

Berantan Bali, Sentosa dkk. (2016).

D. Kemampuan Adaptasi

Red devil termasuk ke dalam kumpulan spesies Midas cichlid (Amphilophus 

spp.), sekelompok spesies yang secara morfologis mirip yang diduga erat 

berasal dari radiasi adap�f (Barluenga & Meyer 2010). Terdapat beberapa buk� 

bahwa hibridisasi introgresif antara A. labiatus dan A. citrinellus mungkin telah 

terjadi di masa lalu di beberapa danau kawah yang lebih kecil (Barlow, 1976). 

Hibrida asli telah secara efek�f terjadi melalui persimpangan dengan A. 

labiatus murni, Loiselle (1998). Berbagai kejadian persilangan antara spesies 

dalam genus Amphilophus telah terjadi pada beberapa kemungkinan pola 

pewarnaan dari spesies dalam genus ini (Gambar 4).
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Gambar  4. Pasangan corak warna dari adaptasi radiasi distribusi geografis 

midas siklid muda di danau Managua dan Nikaragua (Kusche et al., 

2015). 

Kemampuan adaptasi red devil terhadap lingkungan perairan di Indonesia 

dapat dibuk�kan berdasarkan hasil peneli�an yang dilakukan di beberapa 

danau di Indonesia.  Pada tahun 2004, ikan red devil masuk secara �dak 

sengaja pada saat restocking benih nila di Waduk Sermo. Benih ikan red devil 

memiliki kesamaan bentuk, ukuran dan warna dengan benih ikan nila. Pada 
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tahun 2010, ikan red devil mendominasi hampir 75% total hasil tangkapan. 

Komposisi hasil tangkapan nelayan di Waduk Sermo pada tahun 2012 terdiri 

dari mujair (7%), nila (15%), red devil (73%), wader cakul (2%), dan wader pari 

(3%) (Djasmaniet et al., 2013). Populasi red devil mendominasi ikan-ikan 

lainnya di Waduk Sermo. Menurut Kartamihardja (2008), jumlah ikan asli 

semakin menurun dan sebaliknya jumlah ikan introduksi semakin meningkat. 

Populasi ikan red devil sebagai ikan predator semakin �dak terkendali. Selama 

lima tahun, red devil telah memangsa telur/benih ikan komersial antara lain 

bawal, mas, nila, tawes dan mujair. Ikan red devil semakin mendominasi 

setelah sepuluh tahun kemudian dan mengancam keberadaan ikan-ikan lain. 

Walaupun populasinya meningkat, namun harga ikan red devil cenderung 

murah daripada ikan nila maupun ikan-ikan lainnya sehingga menurunkan 

�ngkat pendapatan nelayan (Setyobudi, 2013) dalam Ariasari (2014). 

Hasil tangkapan ikan red devil di beberapa perairan waduk dan danau di 

Indonesia sangat dominan bisa mencapai 40-60%. Di Waduk Ja�luhur pada 

tahun 2003 dan 2004 sekitar 40%, dan tahun 2011 sekitar 30%. Di Kedung 

Ombo sekitar 60% dan Danau Sentani, sekitar 45%. Di Waduk Ja�luhur hasil 

tangkapan ikan 'red devil' umumnya lebih banyak dibanding dengan hasil 

tangkapan lainnya seper� ikan bandeng (Channos channos), nila (Oreochromis 

nilo�cus), mas (Cyprinus carpio), kebogerang (Mystus nigriceps), jambal 

(Pangasionodon hypopthalmus) (Kartamihardja & Umar, 2006; Kartamihardja, 

2007).

Hasil tangkapan ikan red devil di Waduk Ja�luhur pada Bulan Mei 2012 

mencapai 400 kg, rata-rata 100 kg/bulan. Ikan red devil yang awalnya sebagai 

ikan hias saat ini sudah mendominasi perairan. Demikian pula halnya yang 

terjadi di Danau Sentani (Gambar 5). Tingginya proporsi ikan red devil dalam 

tangkapan terjadi pula di beberapa perairan lainnya seper� di Waduk Kedung 

Ombo, Darma, Wadaslintang, Danau Sentani, serta Danau Batur. Rata-rata 

hasil tangkapan nelayan di Waduk Sermo, tahun 2005 sekitar 5 kg yang terdiri 

dari 4 kg beberapa jenis ikan dan 1 kg ikan red devil. Sekarang hasil tangkapan 

ikan mengalami penurunan, karena hasil tangkapan harian hanya mencapai 4 

kg dan sekitar 75% nya adalah ikan red devil (Anonimous, 2009), dalam Umar et 

al., (2015). 
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Gambar  5. Red devil hasil tangkapan di beberapa waduk

    (a) Ikan red devil sebagai ikan hias yang masih asli; (b) Ikan red devil 

dari waduk Ir. H. Djuanda Ja�luhur; (c) Ikan red devil dari danau 

Sentani Papua. (Umar et al., 2015).  

Berdasarkan kondisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ikan red 

devil sangat mampu berdaptasi dengan lingkungan perairan daratan 

Indonesia. Bahkan sudah sampai pada tahap invasive karena telah mampu 

menguasai ekosistem, dan mengalahkan spesies lainnya termasuk spesies 

endemik. 

E. Reproduksi dan Fekunditas

Terdapat beberapa buk� bahwa hibridisasi introgresif antara A. labiatus dan 

A. citrinellus mungkin telah terjadi di masa lalu di beberapa danau kawah yang 

lebih kecil (Barlow, 1976). Hibrida asli telah secara efek�f terjadi melalui 

persilangan dengan A. labiatus murni (Loiselle, 1998). 

Untuk membedakan antara red devil jantan dan be�na, kita dapat 

mengetahuinya dengan cara memperha�kan bagian bawah tubuhnya dimana 

terdapat organ seksual dan sekresi. Red devil jantan mempunyai organ seksual 

dengan bentuk meruncing, sedangkan red devil be�na mempunyai organ 

seksual yang berbentuk bulat tumpul. Selain itu, red devil jantan yang telah 

dewasa juga mempunyai benjolan yang cukup besar di bagian kepalanya 

sedangkan red devil be�na mempunyai benjolan yang sangat kecil bahkan 
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kadang �dak terdapat benjolan sama sekali. Red devil merupakan ikan 

monogami yang se�a terhadap satu pasangan, saat mereka telah memilih 

pasangan, mereka �dak akan mencari ikan lain sebagai pasangan sampai ma�.

Ikan red devil hidup di bagian permukaan dan teritorial di suatu perairan, 

serta mudah berkembang biak, ikan be�na sekali bertelur mampu 

mengeluarkan ribuan telur dan dapat bertelur sepanjang waktu, sehingga ikan 

ini diduga mempunyai kemampuan memijah sepanjang tahun. Ikan ini 

berkembang biak sangat cepat yang mengancam kelangsungan hidup jenis 

satwa air lainnya (Kartamihardja dan Umar, 2006; Kartamihardja, 2007; 

Anonimous, 2007) dalam Umar et al. (2015).

Saat ini red devil telah dibesarkan secara ekstensif di tempat budidaya. 

Pemijahan dilakukan secara terbuka, indukan cenderung akan bertelur di 

substrat yang disediakan. Satu ekor induk dapat menghasilkan telur antara 

600-700 telur yang transparan kekuningan, seper� terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Telur red devil (h�p://animal-world.com)
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oLarva menetas pada suhu 25 C sekitar �ga hari setelah pemijahan. Pada 

awalnya induk be�na akan merawat anak-anaknya.  Setelah 5-7 hari, burayak 

dapat bebas berenang. Pakan yang diberikan dapat berupa artemia nauplii.  

Pada usia 2-3 minggu, burayak akan menempel  di kulit induk mereka untuk 

mendapatkan makanan tambahan. Pada umumnya burayak sudah akan dapat 

mandiri setelah berusia satu bulan (h�p://animal-world.com).

Kelangsungan hidup telur dan larva ikan red devil diduga cukup �nggi. 

Sebagaimana umumnya anggota dari famili Cichlidae, ikan ini menjaga telur 

dan anaknya dalam mulutnya. Hal ini akan mengurangi risiko kema�an pada 

stadia awal. Oleh karena itu Red devil termasuk ke dalam ikan-ikan yang 

melakukan penjagaan dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya (parental 

care) (Dr. M.  Mukhlis Kamal, komunikasi pribadi).

F. Kebiasaan Makan

Berdasarkan data pada h�ps://www.fishbase., terdapat empat jenis 

makanan untuk red devil seper� pada Tabel 3 berikut:

 Tabel 3. Jenis pakan red devil (Amphilophus labiatus)

Pakan I Pakan II Pakan  III Nama pakan Negara
Stadia 

Predator

zoobenthos serangga serangga Larva 

serangga

(�dak dilaporkan) Juvenil/ 

dewasa

nekton Ikan Ikan Ikan kecil (�dak dilaporkan) Juvenil/ 

dewasa

zoobenthos moluska moluska siput (�dak dilaporkan) Juvenil/ 

dewasa

zoobenthos cacing Non annelida cacing (�dak dilaporkan) Juvenil/ 

dewasa

Sumber : (h�ps://www.fishbase )
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Ikan red devil tergolong jenis omnivora atau pemakan segala. Di habitat 

aslinya, red devil memangsa ikan kecil, siput, larva serangga, cacing, dan 

organisme yang hidup di dasar lainnya. Di dalam akuarium pemeliharaan, red 

devil juga mau menerima pakan dalam bentuk beku, salah satu yang sering 

diberikan adalah potongan daging ikan, flake atau pellet. 

Ikan red devil dikenal sebagai ikan predator bagi ikan-ikan kecil lainnya, 

sehingga red devil juga disebut sebagai hama. Keberadaan ikan ini terbuk� 

merugikan ikan-ikan budidaya milik masyarakat di Waduk Sermo karena ikan 

red devil memangsa telur dan anakan ikan-ikan lainnya (Fatma, 2017).

G. Penyakit

Seper� kebanyakan ikan siklid lainnya red devil rentan terhadap cacing kulit 

dan infestasi parasit lainnya termasuk protozoa dan cacing., infeksi jamur, dan 

infeksi bakteri.  Infeksi terjadi pada umumnya disebabkan oleh kualitas air yang 

buruk dan kurang oksigen. Salah satu masalah yang umum adalah penyakit Ich

Ich.  Penyakit lain yang terkenal adalah (HLLE - Head and Lateral Line Disease) 

yaitu adanya rongga atau lubang di kepala dan wajah yang cenderung 

menyerang pada ikan Cichlids yang berukuran besar apabila kondisi air yang 

buruk, kekurangan Vitamin C, Vitamin D, kalsium, dan fosfor serta nutrisi 

lainnya. 

Di akuarium penyebaran penyakit dapat terjadi  tidak hanya dari ikan lain, 

tetapi dari tanaman, substrat, dan dekorasi yang dapat menjadi sumber bakteri 

atau bahan kimia berbahaya. Untuk keha�-ha�an perlu membersihkan atau 

mengaran�nakan apapun yang tambahkan ke tangki/akuarium yang sudah 

terpasang, agar �dak mengganggu keseimbangan dan menjaga kesehatan 

ikan. 

H. Pembudidayaan

Terdapat beberapa buk� bahwa hibridisasi introgresif antara A. labiatus dan 

A. citrinellus mungkin telah terjadi di masa lalu di beberapa danau yang lebih 

kecil (Barlow, 1976). Hibrida asli telah secara efek�f terjadi melalui 

persimpangan dengan A. labiatus murni (Loiselle, 1998). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://animal-world.com/encyclo/fresh/information/Diseases.htm&xid=25657,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgy-Y1S9L4jX2ZwqZWg6ZXRxpkqqw
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Pada awalnya hanya terdapat ikan red devil yang berwarna merah oranye, 

namun setelah ikan tersebut tersebar di berbagai tempat terjadi beberapa 

variasi warna seper� hijau abu-abu, merah, merah muda, bahkan pu�h dan 

juga bisa ditemui red devil yang memiliki corak berbentuk garis dan bin�k 

berwarna hitam dan abu-abu. Variasi warna ini diduga terjadi karena terdapat 

perkawinan silang antara red devil dengan ikan lain dari keluarga yang sama 

seper� ikan mujair dan ikan nila. Variasi warna ini juga kemungkinan karena 

daptasi mereka terhadap lingkungan, karena red devil adalah ikan yang mudah 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru.  Ikan louhan yang merupakan ikan 

hibrida merupakan ikan hasil persilangan dari beberapa jenis ikan yang berasal 

dari keluarga Cichlidae dan salah satunya adalah ikan red devil. Ikan red devil 

yang mempunyai nama la�n Amphilophus labiatus merupakan salah satu 

nenek moyang dari ikan louhan (Anonimous, 2017). 

Ikan red devil adalah salah satu ikan favorit para penghobi karena ikan ini 

memiliki warna yang indah, dari warna keperakan hingga warna kemerahan. 

Ikan ini telah berhasil dikembangbiakkan di akuarium lokal, selain karena 

mudah berkembang biak, ikan red devil juga merupakan jenis ikan yang 

gampang beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ikan dapat dipelihara dengan 

suhu 21 - 26 °C, pH 6.0 - 8.0. Pakan diberikan dengan kandungan nutrisi 

lengkap, berupa makanan hidup dan beku seper� cacing tanah, udang, kerang 

atau pellet dengan bahan naba�, termasuk kacang polong, bayam juga harus 

membentuk proporsi yang baik dari diet. Makanan berprotein �nggi seper� 

bee�eart dan daging merah lainnya bukanlah pilihan yang cocok, karena 

mereka dapat menimbulkan efek yang merugikan pada sistem pencernaan 

ikan (Anonimous, 2017). 

I. Red Devil (Amphilophus labiatus) sebagai Ikan Hias

Loiselle (1998) menunjukkan bahwa pada saat ini hampir semua 

penggemar ikan hias mengenal louhan, yaitu ikan asal Malaysia yang telah 

banyak menyita perha�an para penggemar ikan hias di Indonesia. Tidak itu 

saja, ternyata ikan ini memiliki daya tarik yang “luar biasa” sehingga banyak 

orang yang sebelumnya �dak mengenal jadi mengenal ikan ini. Louhan sering 
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dijadikan variasi atau tambahan koleksi bagi para penggemar ikan hias, �dak 

sedikit pula yang bahkan sepenuhnya beralih ke ikan ini. Bagi para pemain 

baru, louhan sering dijadikan sebagai ikan hias pertama mereka dalam 

akuariumnya. 

Meskipun demikian, tampaknya belum banyak di antara mereka yang 

mengenal “nenek moyang” dari ikan louhan ini. Seper� diketahui ikan louhan 

merupakan hibrid dari berbagai spesies dari keluarga Cichlidae. Persilangan 

diantara species tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.  

Gambar.7 Skema Persilangan Louhan (h�p://www.sikpas.com)
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Ikan red devil merupakan salah satu tetua dari louhan. Harga ikan louhan 

sangat bervaria�f bahkan dapat mencapai jutaan rupiah. Hal tersebut juga 

didukung dengan banyaknya kontes atau perlombaan ikan louhan terutama 

pada tahun 2000-2010. Saat ini meskipun secara umum sudah menurun, masih 

ada penjualan atau lalulintas ikan louhan. Penjualan �dak hanya dilakukan 

secara konvensional di toko-toko, tetapi juga secara online.

J. Jenis-jenis dari genus Amphilopus 

Terdapat banyak sekali jenis Amphilopus akan tetapi yang paling terkenal 

adalah empat jenis yang disebut sebagai kwartet cichlids oleh Loiselle (1998) 

yaitu: 

1. Amphilotus labiatus (Günther) / Red devil

Gambar 8.  Amphilotus labiatus (h�ps://www.fishbase.)

Beberapa informasi tentang A. labiatus adalah sebagai berikut:

Ø Sinonim :   Cichlasoma froebeli (Agassiz) 

      Cichlasoma lobochilus (Günther)       

                   Cichlasoma erythraeum (Günther) 

                    Cichlasoma dorsatum (Meek)
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Ø Asal dari danau Managua dan Nikaragua

Ø Jenis makanan adalah hewan invertebrata air, terutama siput, detritus 

organik dan ikan yang lebih kecil

Ø Polimorfik sehubungan dengan pewarnaan dan perkembangan bibir

Ø Profil kranial dan punuk nuchal 

Ø Profil tengkorak yang menjorok ke dalam, tonjolan nukal moderat

Ø Pola bibir dan rahang 

Ø Bibir sangat melengkung pada spesimen liar yang besar. Bentuk rahang 

atas seper� lengkungan Gothic ke�ka dilihat dari atas 

Ø Warna : Oranye, merah muda, pu�h merah, pu�h hitam

Ø Merupakan jenis Amphilopus yang yang paling banyak dibudidayakan

Ø Belum terda�ar di redlist IUCN

Ø Tidak diatur di dalam permen KP NOMOR 41/PERMEN-KP/2014
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2. Amphilophus citrinellus (Günther) / Midas cichlid

Gambar 9. Amphilotus citrinellus (h�ps://www.fishbase.)

Beberapa informasi tentang A. citrinellus adalah sebagai berikut:

Ø  Sinonim :  Cichlasoma basilaris (Gill dan Bransford) 

      Cichlasoma granadense (Meek)

Ø Asal : Irigasi San Juan, termasuk danau Managua dan Nikaragua serta 

danau kecil disekitarnya seper� danau Masaya dan Xiloa

Ø Habitat di seluruh danau tersebut, jarang di sungai

Ø Makanan : Hewan invertebrata air, terutama siput, detritus organik, ikan 

kecil, telur ikan, dan serangga

Ø Polimorfik 

 Sebagian besar populasi polimorfik berhubungan dengan pewarnaan 

saja, tetapi ikan di danau Masaya juga polimorfik sehubungan dengan 

perkembangan bibir

Ø Profil kranila dan punuk nuchal

 Profil kranial dengan indentasi yang cukup, pu�ng nuchal sangat besar
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Ø Bibir dan rahang

Bibir sederhana,Shape of the upper jaw like a Roman arch when seen from 

above bentuk rahang atas seper� lengkungan Romawi jika dilihat dari 

atas

Ø Warna oligomelanic : krim oranye, oranye sampai pucat, pu�h solid, 

kuning, pu�h dan kuning 

Ø Belum terda�ar di redlist IUCN

Ø Tidak diatur didalam permen KP NOMOR 41/PERMEN-KP/2014
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3. Amphilophus zaliosus (Barlow) / Arrow cichlid 

Gambar 10. Amphilophus zaliosus (h�ps://www.fishbase)

Beberapa informasi tentang A. zaliosus adalah sebagai berikut:   

Ø Sinonim : �dak ada

Ø Asal : Endemik Danau Apoyo, Nikaragua 

Ø Habiatat : Air terbuka �dak jauh dari permukaan

Ø Di seluruh wilayah tersebut termasuk sungai

Ø Jenis makanan : Zooplankton, serangga air yang terdampar dan ikan yang 

lebih kecil

Ø Polimorfik : Tidak ada

Ø Profil kranial dan punuk cuchal : profil kranial menjorok tajam, punuk 

moderat

Ø Bibir dan rahang 

Ø Bibir sederhana, bentuk rahang atas mirip lengkungan Romawi jika 

dilihat dari atas
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Ø Belum terda�ar di redlist IUCN

Ø Belum diatur didalam permen KP NOMOR 41/PERMEN-KP/2014
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4. Amphilophus trimaculatus (Günther) / Three-spot cichlid

Gambar 11. Amphilophus trimaculatus (h�ps://www.fishbase.)

Beberapa informasi tentang A. trimaculatus adalah sebagai berikut: 

Ø Sinonim:  Cichlasoma mojarra (meek) 

     Cichlasoma centrale (Meek) 

                 Cichlasoma gordonsmithi (Fowler) 

                 Cichlasoma cajali (Alvarez & Gu�errez)

Ø Asal : Laguna de Coyuca, NW Acapulco, México, lembah selatan Lempa, 

El Salvador

Ø Di seluruh wilayah tersebut termasuk sungai

Ø Jenis makanan : Serangga air, ikan yang lebih kecil, siput, tumbuhan air 

dan detritus organik

Ø Polimorfik : Tidak ada

Ø Belum terda�ar di redlist IUCN

Ø Telah diatur didalam permen KP NOMOR 41/PERMEN-KP/2014
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  Selain keempat jenis tersebut, berdasarkan hasil peneli�an yang telah 

dilakukan di Waduk Sermo oleh Habibie et al. (2018) dengan melalui uji DNA 

Mitokondria, sebagaimana telah dijelaskan di atas, teriden�fikasi bahwa red 

devil di Waduk Sermo Yogyakarta adalah Amphilophus Amarillo. Tidak 

disebutkan foto dari ikan dalam publikasi tersebut. Foto ikan A. Amarillo 

(menurut h�ps://www.fishbase.) dapat dilihat pada gambar 12 berikut.

Gambar 12. Amphilophus amarillo (h�ps://www.fishbase.)



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 

dalam melakukan analisis risiko. Tujuan dari tahap 

iden�fikasi bahaya adalah untuk mengiden�fikasi 

dan menentukan status potensi  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 kr iter ia  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). 
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Analisis Risiko
Bab III



Red devil merupakan siklid yang telah diketahui dan banyak diteli� 

keberadaannya di Indonesia. Meskipun demikian masih perlu dilakukan analisa 

risiko dalam rangka mengetahui �ngkat invasifnya, guna menentukan 

kebijakan yang tepat agar penyebaran red devil dapat dikendalikan lebih baik. 

Dengan demikian pengaruh buruk terhadap lingkungan maupun dunia 

perikanan pada umunya dapat dikurangi. Sesuai tahapan analisis risiko, maka 

terlebih dahulu dilakukan iden�fikasi bahaya terhadap red devil 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). 

  Ikan red devil tergolong jenis omnivora alias memakan campuran antara 

hewan dan tanaman. Pada kondisi alami atau di habitat aslinya ikan ini 

memangsa ikan kecil, siput, larva serangga, cacing, dan organisme yang 

hidup di dasar lainnya. Ikan red devil disebut sebagai ikan predator bagi 

ikan-ikan kecil lainnya. 

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 Red devil melaporkan 

bahwa red devil memiliki sifat kompe�tor.

  Hasil tangkapan ikan red devil di beberapa perairan waduk dan danau di 

Indonesia sangat dominan bisa mencapai 40-60%. Di Waduk Ja�luhur 

pada tahun 2003 dan 2004 sekitar 40%, dan tahun 2011 sekitar 30%. Di 

Kedung Ombo sekitar 60% dan Danau Sentani, sekitar 45%. Di Waduk 

Ja�luhur hasil tangkapan ikan 'red devil' umumnya lebih banyak dibanding 

dengan hasil tangkapan lainnya seper� ikan bandeng (Channos channos), 

nila (Oreochromis nilo�cus), mas (Cyprinus carpio), kebogerang (Mystus 

nigriceps), jambal (Pangasionodon hypopthalmus) (Kartamihardja & 

Umar, 2006; Kartamihardja, 2007).
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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. Red devil telah terbuk� memiliki potensi untuk 

mengalahkan spesies lokal, dan dapat mengubah serta menghancurkan 

seluruh ekosistem seper� yang terjadi di waduk Sermo Yogyakarta. Demi 

untuk meningkatkan perekenomian mereka, penduduk Waduk Sermo 

sering menyebar ikan-ikan yang bernilai ekonomis seper� ikan nila, ikan 

mujair, ikan mas, ikan gurami dan lain-lain untuk dikembangbiakkan, 

namun se�ap kali ikan-ikan tersebut bertelur dan menetas selalu 

dimangsa oleh ikan red devil. Hal itu yang menyebabkan penduduk Desa 

Hargowilis kecewa, ikan red devil �dak memiliki nilai ekonomis yang �nggi, 

namun jumlahnya yang semakin hari semakin banyak, karena 

perkembangbiakannya sangat cepat, selain itu ikan red devil �dak memiliki 

nilai ekonomis yang �nggi (Fatma, 2017).

4.  Siklus reproduksi yang cepat

  Ikan red devil hidup di daerah permukaan dan teritorial di suatu perairan, 

serta mudah berkembang biak. Ikan be�na sekali bertelur mampu 

mengeluarkan ribuan telur dan dapat bertelur sepanjang waktu, sehingga 

ikan ini diduga mempunyai kemampuan memijah sepanjang tahun 

(Anonimous, 2007). Ikan ini berkembang biak sangat cepat dan 

mengancam kelangsungan hidup jenis satwa air lainnya (Kartamihardja 

dan Umar, 2006; Kartamihardja, 2007) dalam Umar et al. (2015).

  Saat ini red devil telah dibesarkan secara ekstensif di tempat budidaya. 

Pemijahan dilakukan secara terbuka, indukan cenderung akan bertelur di 

substrat yang disediakan.  Satu ekor induk dapat menghasilkan telur 

antara 600-700 bu�r telur. Kemampuan berkembangbiak yang cepat 

diiringi �ngkat sintasan dari anakan ikan red devil diduga cukup �nggi, 

karena ikan ini menjaga larva dalam mulutnya. Hal ini mengurangi 

pemangsaan dari spesies lain saat stadia awal.
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5.  Tumbuh cepat

  Kemampuan adaptasi red devil terhadap lingkungan perairan di Indonesia 

dapat dibuk�kan berdasarkan hasil peneli�an yang dilakukan di beberapa 

danau di Indonesia.  Pada tahun 2004, ikan red devil masuk secara �dak 

sengaja pada saat restocking benih nila di Waduk Sermo. Benih ikan red 

devil memiliki kesamaan bentuk, ukuran dan warna dengan benih ikan 

nila. Pada tahun 2010, ikan red devil mendominasi hampir 75% total hasil 

tangkapan. Komposisi hasil tangkapan nelayan di Waduk Sermo pada 

tahun 2012 terdiri dari mujair (7%), nila (15%), red devil (73%), wader cakul 

(2%), dan wader pari (3%) (Djasmani et al., 2013). Populasi red devil 

mendominasi ikan-ikan lainnya di Waduk Sermo. Menurut Kartamihardja 

(2008), jumlah ikan asli semakin menurun dan sebaliknya jumlah ikan 

introduksi semakin meningkat. Populasi ikan red devil sebagai ikan 

predator semakin �dak terkendali. Selama lima tahun, red devil telah 

memangsa ikan komersial antara lain bawal, mas, nila, tawes dan mujair. 

Ikan red devil semakin mendominasi setelah 10 tahun kemudian dan 

mengancam keberadaan ikan-ikan lain.

6.  Adaptasi

  Amphilophus labiatus adalah anggota dari kumpulan Midas cichlid 

(Amphilophus spp.). Sekelompok spesies yang secara morfologis mirip 

yang diduga erat berasal dari radiasi adap�f baru-baru ini (Barluenga & 

Meyer 2010). Terdapat beberapa buk� bahwa hibridisasi introgresif antara 

A. labiatus dan A. citrinellus mungkin telah terjadi di masa lalu di beberapa 

kawah danau yang lebih kecil (Barlow, 1976). Hibrida asli telah terjadi 

melalui persilangan antar A. labiatus murni (Loiselle, 1998).

  Kemampuan adaptasi red devil terhadap lingkungan perairan di Indonesia 

dapat dibuk�kan berdasarkan hasil peneli�an yang dilakukan di beberapa 

danau di Indonesia seper� waduk Sermo, waduk Ja�luhur, waduk Sempor, 

waduk Wadaslintang, danau Berantan dan danau Sentani.
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7.  Pemakan segala (omnivora)

  Ikan red devil tergolong jenis omnivora alias pemakan segala, di alam atau 

habitat aslinya merupakan jenis ikan pemangsa ikan kecil, siput, larva 

serangga, cacing, dan organisme yang hidup di dasar lainnya.  Di dalam 

akuarium pemeliharaan, red devil juga mau menerima pakan dalam 

bentuk beku, salah satu yang sering diberikan adalah potongan daging 

ikan, flake atau pellet. Ikan red devil juga disebut sebagai ikan predator 

bagi ikan-ikan kecil lainnya.

8.  Berhibridisasi dan menurunkan sifat gene�knya 

  Loiselle (1998) menyatakan bahwa terdapat beberapa buk� tentang 

hibridisasi introgresif antara A. labiatus dan          A. citrinellus yang 

kemungkinan telah terjadi di masa lalu di beberapa danau kawah yang 

lebih kecil (Barlow, 1976).  Hibrida asli telah terjadi melalui persilangan 

antar A. labiatus murni.

  Meskipun demikian, tampaknya belum banyak diantara mereka yang 

mengenal “nenek moyang” dari ikan Louhan ini. Seper� diketahui ikan 

Louhan merupakan hibrid dari berbagai spesies dari keluarga Cichlidae. 

Red devil atau dikenal dalam bahasa ilmiahnya sebagai Cichlasoma 

labiatum, merupakan salah satu tetua dari louhan. 

9.  Berdampak nega�f pada kesehatan ikan

  Seper� kebanyakan ikan air tawar lainnya, red devil rentan terhadap cacing 

kulit dan infestasi parasit lainnya (protozoa, cacing, dll.), Infeksi jamur, dan 

infeksi bakteri.  Infeksi terjadi penyakit pada umumnya disebabkan oleh 

kualitas air yang buruk dan kurang oksigenasi. Ich Satu masalah umum 

adalah Ich. Penyakit lain yang terkenal adalah (HLLE - Head and Lateral Line 

Disease) yaitu adanya rongga atau lubang di kepala dan wajah yang 

cenderung menyerang pada ikan siklid yang berukuran besar apabila 

kondisi air yang buruk, kekurangan Vitamin C, Vitamin D, kalsium, dan 

fosfor serta nutrisi lainnya.
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10. Gangguan terhadap Kesehatan Manusia

  Sampai saat ini belum dijumpai adanya publikasi/ laporan/tulisan ilmiah 

yang menyatakan terjadinya gangguan kesehatan pada manusia yang 

mengkonsumsi red devil.  

B. Penilaian Risiko

Penilaian risiko SAI dilakukan terhadap red devil 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 red devil 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 31.

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 diatas 

60 – 100.
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Hasil penilaian risiko terhadap red devil secara keseluruhan terhadap faktor 

atau kriteria penilaian sebagaimana tertuang pada lampiran 2 diperoleh 

jumlah nilai sebesar 81,9 (delapan puluh satu koma sembilan) yang berar� 

bahwa potensi red devil 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)

  Ikan red devil hidup di daerah permukaan dan teritorial di suatu perairan, 

serta mudah berkembang biak, ikan be�na sekali bertelur mampu 

mengeluarkan ratusan telur dan dapat bertelur sepanjang waktu, 

sehingga ikan ini diduga mempunyai kemampuan memijah sepanjang 

tahun. Ikan ini berkembangbiak sangat cepat dan mengancam 

kelangsungan hidup jenis satwa air lainnya (Kartamihardja & Umar, 2006; 

Kartamihardja, 2007) dalam Umar et al. (2015).

  Saat ini red devil telah dibudidayakan secara ekstensif. Pemijahan 

dilakukan secara terbuka, indukan cenderung bertelur di substrat yang 

disediakan. Satu ekor induk dapat menghasilkan telur antara 600-700 

telur.  Dengan demikian, penilaian ris iko terhadap “Tingkat 

perkembangbiakan (produk�vitas) red devil” adalah pada kategori risiko 

�nggi dengan skor 10 (sepuluh).

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

terhadap perairan di Indonesia)

  Kemampuan adaptasi red devil terhadap lingkungan perairan di Indonesia 

dapat dibuk�kan berdasarkan hasil peneli�an yang dilakukan di beberapa 

danau di Indonesia. Pada tahun 2004, ikan red devil masuk secara �dak 

sengaja pada saat penebaran benih nila di Waduk Sermo. Benih ikan red 

devil memiliki kesamaan bentuk, ukuran dan warna dengan benih ikan 

nila. Pada tahun 2010, ikan red devil mendominasi hampir 75% total hasil 

tangkapan. Komposisi hasil tangkapan nelayan di Waduk Sermo pada 

tahun 2012 terdiri dari mujair (7%), nila (15%), red devil (73%), wader cakul 

(2%), dan wader pari (3%) (Djasmani et al., 2013). Populasi red devil 
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mendominasi ikan-ikan lainnya di Waduk Sermo. Menurut Kartamihardja 

(2008), jumlah ikan asli semakin menurun dan sebaliknya jumlah ikan 

introduksi semakin meningkat. Populasi ikan red devil sebagai ikan 

predator semakin �dak terkendali. Selama lima tahun, red devil telah 

memangsa ikan komersial antara lain bawal, mas, nila, tawes dan mujair. 

Ikan red devil semakin mendominasi setelah 10 tahun kemudian dan 

mengancam keberadaan ikan-ikan lain. Berdasarkan hal tersebut, 

penilaian risiko terhadap “Kemampuan red devil menyebar di luar habitat 

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

3.  Sifat invasif dari spesies lain dalam genus yang sama

  Seper� keluarga siklid pada umumnya, red devil merupakan ikan yang 

bersifat teritorial, yaitu ikan ini mempunyai daerah kekuasaan tertentu 

dalam habitatnya. Ikan red devil merupakan salah satu nenek moyang dari 

ikan louhan. Ikan ini dinamakan red devil karena selain sebagian dari 

mereka berwarna merah juga karena sifat mereka yang sangat agresif dan 

ganas dengan gigi mereka yang besar dan kuat. Red devil merupakan ikan 

paling agresif dan ganas dari keluarga Cichlidae. Berdasarkan hal tersebut, 

penilaian risiko adalah pada kategori risiko �nggi dengan skor 8 (delapan).

4.  Potensi masuk melalui transportasi (langsung maupun �dak langsung)

  Red devil 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). 

  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 8 

(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 red devil 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 

red devil ke dalam kategori ikan yang dilarang pemasukannya. Dengan 

demikian, red devil dapat dikategorikan berisiko �nggi mengingat sifat 

invasifnya yang dapat mengancam kelangsungan hidup spesies lokal asli 

Indonesia, sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa waduk di 

Indonesia. 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 red devil untuk 

hidup dan berkembangbiak. Kemampuan adaptasi red devil terhadap 

lingkungan perairan di Indonesia dapat dibuk�kan berdasarkan hasil 

peneli�an yang dilakukan di beberapa danau di Indonesia seper� waduk 

Sermo, waduk Ja�luhur, waduk Sempor, waduk Wadaslintang, danau 

Berantan dan danau Sentani. Bahkan keberadaannya di waduk Sermo, 

telah mendominasi dan mengalahkan spesies asli atau endemik. 

Berdasarkan hal tersebut, hasil penilaian risiko terhadap “Sebaran atau 

keberadaan red devil di suatu wilayah Indonesia” masuk dalam katergori 

risiko �nggi dengan skor 5 (lima).

7.  Berdampak pada proses ekosistem

  Pada tahun 2010, ikan red devil mendominasi hampir 75% total hasil 

tangkapan. Komposisi hasil tangkapan nelayan di waduk Sermo pada 

tahun 2012 terdiri dari mujair (7%), nila (15%), red devil (73%), wader cakul 

(2%), dan wader pari (3%) (Djasmaniet et al., 2013). Populasi red devil 

mendominasi ikan-ikan lainnya di Waduk Sermo. Menurut Kartamihardja 

(2008), jumlah ikan asli semakin menurun dan sebaliknya jumlah ikan 
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introduksi semakin meningkat. Populasi ikan red devil sebagai ikan 

predator semakin �dak terkendali. Selama lima tahun, red devil telah 

memangsa ikan komersial antara lain bawal, mas, nila, tawes dan mujair. 

Ikan red devil semakin mendominasi setelah 10 tahun kemudian dan 

mengancam keberadaan ikan-ikan lain (Asyari, 2011). Berdasarkan hal 

tersebut, hasil penilaian risiko terhadap “Kebiasaan makan” red devil 

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

8.  Kebiasaan makan

  Berdasarkan kebiasaan makan, ikan red devil tergolong omnivora yaitu 

pemakan segala, di alam alam atau habitat aslinya merupakan jenis ikan 

pemangsa ikan kecil, siput, larva serangga, cacing, dan organisme yang 

hidup di dasar lainnya. Di dalam akuarium pemeliharaan, red devil juga 

mau menerima pakan dalam bentuk beku, salah satu yang sering diberikan 

adalah potongan daging ikan, flake atau pellet. Ikan red devil juga disebut 

sebagai ikan predator bagi ikan-ikan kecil lainnya.

  Populasi red devil mendominasi ikan-ikan lainnya di Waduk Sermo. 

Menurut Kartamihardja (2008), jumlah ikan asli semakin menurun dan 

sebaliknya jumlah ikan introduksi semakin meningkat. Populasi ikan red 

devil sebagai ikan predator semakin �dak terkendali. Selama lima tahun, 

red devil telah memangsa ikan komersial antara lain bawal, mas, nila, 

tawes dan mujair. Berdasarkan hal tersebut, hasil penilaian dengan kriteria 

“Kebiasaan makan” adalah kategori risiko �nggi dengan skor 7 (tujuh).

9.  Dampak terhadap komposisi, struktur dan interaksi dalam komunitas

  Hasil tangkapan ikan red devil di beberapa perairan waduk dan danau di 

Indonesia sangat dominan bisa mencapai 40 – 60 %. Di waduk Ja�luhur 

pada tahun 2003 dan 2004 sekitar 40 %, dan tahun 2011 sekitar 30 %. Di 

Kedung Ombo sekitar 60 % dan Danau Sentani, sekitar 45 %. Di Waduk 

Ja�luhur hasil tangkapan ikan 'red devil' umumnya lebih banyak dibanding 

dengan hasil tangkapan lainnya seper� ikan bandeng (Channos channos), 

nila (Oreochromis nilo�cus), mas (Cyprinus carpio), kebogerang (Mystus 

nigriceps), jambal atau pa�n (Pangasionodon hypopthalmus) 
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(Kartamihardja & Umar, 2006; Kartamihardja, 2007). Berdasarkan hal 

tersebut, hasil penilaian dengan kriteria “Dampak terhadap komposisi, 

struktur dan interaksi dalam komunitas” adalah kategori risiko �nggi 

dengan skor 8 (delapan).

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

hibridisasi

  Terdapat beberapa buk� bahwa hibridisasi introgresif antara A. labiatus 

dan A. citrinellus mungkin telah terjadi di masa lalu di beberapa danau 

kawah yang lebih kecil (Barlow, 1976). Hibrida asli telah secara efek�f 

terjadi melalui persimpangan dengan A. labiatus murni (Loiselle, 1998).

  Pada awalnya hanya terdapat ikan red devil yang berwarna merah oranye, 

namun setelah ikan tersebut tersebar diberbagai tempat terjadi beberapa 

variasi warna seper� hijau abu-abu, merah, merah muda, bahkan pu�h 

dan juga bisa ditemui red devil yang memiliki corak berbentuk garis dan 

bin�k berwarna hitam dan abu-abu. Variasi warna ini diduga terjadi karena 

terdapat perkawinan silang antara red devil dengan ikan lain dari keluarga 

yang sama seper� ikan mujair dan ikan nila. Variasi warna ini juga 

kemungkinan karena daptasi mereka terhadap lingkungan, karena red 

devil adalah ikan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru.  

Berdasarkan hal tersebut, penilaian atas kriteria “Dampak terhadap 

integritas gene�k dari spesies asli / potensi hibridisasi” termasuk dalam 

kategori risiko �nggi dengan skor 6 (enam).

11. Dampak terhadap industri/produksi perikanan tangkap 

  Red devil merupakan ikan omnivora dengan siklus reproduksi yang cepat 

dan fekunditas yang �nggi. Hal tersebut membuat red devil menjadi 

ancaman bagi spesies asli maupun populasi ikan. Hasil tangkapan ikan red 

devil di beberapa perairan waduk dan danau di Indonesia sangat dominan 

bisa mencapai 40-60%. Di Waduk Ja�luhur pada tahun 2003 dan 2004 

sekitar 40%, dan tahun 2011 sekitar 30%. Di Kedung Ombo sekitar 60% dan 

Danau Sentani, sekitar 45%. Di waduk Ja�luhur hasil tangkapan ikan 'red 

devil' umumnya lebih banyak dibanding dengan hasil tangkapan lainnya 



Analisis Risiko Red Devil sebagai Spesies Asing Invasif46

seper� ikan bandeng (Channos channos), nila (Oreochromis nilo�cus), mas 

(Cyprinus carpio), kebogerang (Mystus nigriceps), jambal (Pangasionodon 

hypopthalmus) (Kartamihardja & Umar, 2006; Kartamihardja, 2007). Pada 

tahun 2010, ikan red devil mendominasi hampir 75% total hasil tangkapan 

di Waduk Sermo.  Dengan demikian, Red devil 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, belum ada laporan resmi tentang kerusakan infrastruktur 

yang disebabkan oleh red devil.  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

  Red devil banyak digunakan sebagai hewan peliharaan di akuarium. 

Distribusinya yang cukup luas sebagian besar melalui pengiriman antar 

para penghobi ikan hias. Keindahan warna red devil sudah bisa dinikma� 

oleh para penggemarnya hanya di akuarium saja. Dampak mungkin ada, 

bagi sebagian orang yang gemar melakukan pemancingan di alam, sungai 

atau waduk, karena keberadaan ikan alamnya terdesak oleh red devil. 

Dengan demikian, dampak red devil 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

  Seper� kebanyakan ikan air tawar lainnya, red devil rentan terhadap cacing 

kulit dan infestasi parasit lainnya (protozoa, cacing dan lainnya), Infeksi 

jamur, dan infeksi bakteri.  Infeksi terjadi penyakit pada umumnya 
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disebabkan oleh kualitas air yang buruk dan kurang oksigenasi. Ich Satu 

masalah umum adalah Ich. Penyakit lain yang terkenal adalah (HLLE - Head 

and Lateral Line Disease) yaitu adanya rongga atau lubang di kepala dan 

wajah yang cenderung menyerang pada ikan siklid yang berukuran besar 

apabila kondisi air yang buruk, kekurangan Vitamin C, Vitamin D, kalsium, 

dan fosfor serta nutrisi lainnya. Dengan demikian, penilaian risiko 

terhadap “Dampak bagi kesehatan ikan” adalah termasuk kategori risiko 

sedang dengan skor 2,4 (dua koma empat).

15. Dampak bagi kesehatan manusia

  Sampai saat ini belum dijumpai adanya laporan/tulisan ilmiah yang 

menyatakan terjadinya gangguan kesehatan pada manusia yang 

mengkonsumsi/membudidayakan red devil. Ikan red devil kurang disukai 

karena dagingnya �pis dan banyak duri sehingga �dak mempunyai nilai 

ekonomis yang �nggi. Berdasarkan hal tersebut, penilaian terhadap 

“Dampak bagi kesehatan manusia” adalah kategori risiko rendah dengan 

skor 0,9 (nol koma sembilan).

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 
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pada gambar 13 di bawah ini.

Gambar 13. Alur Analisis Risiko

Hasil penilaian risiko menunjukkan bahwa red devil 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 red devil 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 Red devil antara lain:

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 Red devil antara lain:

a. Melakukan iden�fikasi jenis red devil 

 Ikan red devil telah banyak dilakukan peneli�an di berbagai waduk di 

Indonesia. Akan tetapi perlu iden�fikasi yang jelas, karena penyebutan 

red devil ternyata �dak hanya untuk satu jenis spesies Amphilophus 
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labiatus tetapi juga Amphilophus citrinellus. Bahkan dengan pengujian 

secara molekuler DNA Mitokondria teriden�fikasi sebagai Amphilophus 

amarillo untuk red devil di waduk Sermo Yogyakarta. Hal tersebut 

pen�ng untuk mengetahui apakah red devil tersebut merupakan jenis 

yang sama atau berbeda. Iden�fikasi tersebut juga sekaligus dapat 

digunakan untuk pemetaan keberadaan red devil di berbagai perairan 

seper� danau, sungai dan tempat budidaya lainnya. Apabila hal tersebut 

dapat dilakukan maka akan sangat bermanfaat sebagai bahan dalam 

menyusun kebijakan yang tepat.

b. Meningkatkan pengawasan pada pintu pemasukan dan pengeluaran 

 Peningkatan pengawasan terhadap jenis-jenis red devil dilakukan pada 

pintu masuk dan/atau keluar maupun perairan, danau atau waduk yang 

telah terindikasi adanya red devil. Hal ini dimaksudkan agar �dak ada 

yang keluar dari wilayah tersebut. Untuk pengawasan di perairan waduk 

atau danau dapat dilakukan dengan instansi terkait.

c. Melarang pemasukan red devil ke dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia

 Memasukkan red devil ke dalam list spesies invasif yang dilarang masuk 

ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan rancangan 

Kepmen KP yang sedang direvisi.

d. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.

 Memperkuat kerjasama dan komunikasi dengan otoritas kompeten 

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

sumber spesies red devil.

e. 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 penyebaran red devil ke seluruh 
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wilayah Negara RI, serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah 

introduksi dan penyebaran spesies ini.

 Pengolahan ikan red devil sebagai bahan untuk pupuk pada budidaya 

durian seper� yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar waduk Sermo 

mungkin dapat di�ru di tempat lain. Dengan demikian akan menambah 

nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak ekologis. 

 Edukasi kepada masyarakat, termasuk di dalamnya asosiasi-asosiasi yang 

bergerak dibidang perikanan, impor�r ikan hias, penghobi dan petani 

ikan, mengenai bahaya penyebarluasan red devil terhadap ekositem 

waduk dan industri perikanan. Hal tersebut dapat berupa penyampaian 

informasi melalui leaflet, banner, poster atau media informasi lainnya 

kepada stakeholders, penggemar ikan hias dan masyarakat luas. 

Kesadaran masyarakat merupakan cara yang paling efek�f untuk 

mencegah penyebaran invasi red devil.

2. Pengawasan dan Pengendalian

 Kegiatan pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk menekan 

populasi, membatasi penyebaran atau mengurangi dampak SAI, dalam hal 

ini red devil. Beberapa hal yang dapat dilakukan karena spesies red devil 

sudah ada di Indonesia antara lain:

a. Pemantauan dan monitoring terhadap keberadaan red devil di waduk, 

danau atau sungai, dan pelaku usaha atau komunitas hobiis.

b. Pemusnahan / eradikasi

 Hal ini sulit dilakukan untuk spesies yang sudah stabil di suatu perairan, 

waduk, danau atau sungai. Akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan 

terhadap instalasi atau komunitas hobiis yang lokasinya terbatas, dapat 

dilokalisir dan jumlahnya kecil.

c. Penahanan/ zonasi

 Penahanan dilakukan dalam rangka membatasi perluasan penyebaran 

red devil lebih lanjut ke area lain. Hal ini dapat dilakukan dengan 
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menerbitkan peraturan, dan pengawasan di se�ap pintu-pintu 

pemasukan/pengeluaran, area budidaya (waduk, dll), pelaku usaha, dan 

komunitas hobiis.

d. Pengontrolan populasi melalui pemanfaatan yang bernilai ekonomis

1) Dikonsumsi

2) Bahan pupuk

3) Bahan baku pakan ikan

4) Pakan hidup 

e. Pengontrolan investasi

1) Penarikan Red devil yang dimiliki oleh seseorang, untuk kemudian 

dimusnahkan. 

2) Penyerahan secara sukarela oleh pemilik kepada UPT KIPM untuk 

dimusnahkan.

3) Penutupan atau pengalihan investasi/usaha red devil ke jenis 

investasi lain.

D. Komunikasi Risiko

Komunikasi risiko dilakukan mulai dari tahap iden�fikasi bahaya, penilaian 

risiko hingga manajemen risiko terhadap red devil, sebelum ditetapkan 

menjadi suatu kebijakan importasi ke dalam wilayah Negara RI. Proses analisis 

risiko red devil 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 
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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 red devil sebagai spesies asing invasif kemudian 

disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, seper� 

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Peneli�an dan 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 red devil, serta dasar 

pemikiran dari kebijakan manajemen risiko yang diambil. Diharapkan dengan 

dilakukannya komunikasi risiko ini pelaksanaan manajemen risiko terhadap red 

devil dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan dari pihak-pihak 

tertentu.
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Kesimpulan dari hasil analisis risiko red devil 

(Amphilopus labiatus) sebagai spesies asing invasif 

sebagai berikut: 

1. Hasil iden�fikasi bahaya menunjukkan bahwa red 

devil memiliki potensi bahaya sebagai spesies asing 

invasif, sesuai kriteria dalam SK Kepala BKIPM No. 

107/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Analisis 

Risiko Spesies Asing Invasif.

2. Total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian risiko 

adalah 81,9 (delapan puluh satu koma sembilan). 

Hal ini menunjukkan bahwa pemasukan red devil ke 

dalam wilayah Negara RI maupun penyebaran di 

dalam wilayah Negara RI memiliki �ngkat risiko �nggi 

sebagai spesies asing invasif, dan perlu dilakukan 

manajemen risiko.

3. Pilihan manajemen risiko yang sesuai adalah 

�ndakan pencegahan pemasukan red devil ke dalam 

wilayah Negara RI dan pengendalian red devil di 

dalam wilayah Negara RI.

Kesimpulan
Bab IV
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Berdasarkan hasil analisis risiko di atas, dalam rangka 

mi�gasi risiko dari introduksi red devil ke dalam wilayah 

Negara RI dan penyebaran antar area di dalam wilayah 

RI, maka direkomendasikan untuk melakukan hal-hal 

sebagai berikut:

1. Memasukkan red devil dan ikan hasil hibridisasinya 

seper� louhan ke dalam lampiran Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang 

larangan pemasukan jenis-jenis ikan berbahaya ke 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Menyusun peraturan tentang pelarangan pengiriman 

atau lalulintas antar area red devil dan ikan hasil 

hibridisasinya seper� louhan di dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia.

3. Melakukan fungsi kontrol terhadap kegiatan 

pemeliharaan/ pembudidayaan red devil dan ikan 

hasil hibridisasinya yang telah terjadi di masyarakat.

Rekomendasi
Bab V
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4. Melakukan fungsi kontrol terhadap populasi red devil yang sudah terdapat di 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Mengop�malkan fungsi pengawasan terhadap pemasukan red devil ke dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara memas�kan media 

transportasi ikan atau hewan, serta media introduksi lainnya harus bebas dari 

red devil. 

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

masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha perikanan dalam hal manajemen 

pengelolaan untuk meminimalisir keberadaan dan penyebaran red devil dan 

ikan hasil hibridisasinya.  

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat (public awarness) melalui edukasi dan 

penyebaran informasi mengenai dampak red devil terhadap lingkungan dan 

bahayanya terhadap kesehatan ikan lainnya.

 Memanfaatkan ikan red devil dalam rangka mengontrol populasi melalui 

kegiatan yang bernilai ekonomis, antara lain dikonsumsi, digunakan sebagai 

bahan pupuk, bahan baku pakan ikan dan pakan hidup/umpan.
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Lampiran 1. Iden�fikasi Potensi Bahaya Red Devil sebagai Spesies Asing Invasif

No Da�ar Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Apakah spesies ikan /organisme 

bersifat predator?

Ya/Tidak Ikan red devil tergolong jenis omnivora 

alias pemakan segala, di alam alam atau 

habitat aslinya merupakan jenis ikan 

pemangsa ikan kecil, siput, larva serangga, 

cacing, dan organisme yang hidup di dasar 

lainnya.

2 Apakah spesies ikan /organisme 

bersifat kompe�tor?

Ya/Tidak Hasil tangkapan ikan red devil di beberapa 

perairan waduk dan danau di Indonesia 

sangat dominan bisa mencapai 40 – 60 %. 

Di Waduk Ja�luhur pada tahun 2003 dan 

2004 sekitar 40 %, dan tahun 2011 sekitar 

30 %. Di Kedung Ombo sekitar 60 % dan 

Danau Sentani, sekitar 45 %. Di Waduk 

Ja�luhur hasil tangk apan ikan ‘red devil’ 

umumnya lebih banyak dibanding dengan 

hasil tangkapan lainnya seper� ikan 

bandeng ( Channos channos ), kongo 

(Parachromis managuensis ), nila 

(Oreochromis nilo�cus ), mas ( Cyprinus 

carpio), kebogerang ( Mystus nigriceps ), 

jambal ( Pangasionodon hypopthalmus ) 

(Kartamihardja & Umar, 2006; 

Kartamihardja, 2007).
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3 Apakah spesies ikan /organisme 

mendominasi suatu 

habitat/populasi?

Ya/Tidak Red devil telah terbuk� memiliki potensi 

untuk mengalahkan spesies lokal, dan 

dapat mengubah serta menghancurkan 

seluruh ekosistem seper� yang terjadi di 

waduk Sermo Yogyakarta. Demi untuk 

meningkatkan perekenomian mereka, 

penduduk Waduk Sermo sering menyebar 

ikan-ikan yang bernilai ekonomis seper� 

Ikan Nila, Ikan Mujair, Ikan Mas, Ikan 

Gurami dan lain -lain untuk 

dikembangbiakkan, namun se�ap kali 

ikan-ikan tersebut bertelur dan menetas 

selalu dimangsa oleh ikan red devil. Hal itu 

yang menyebabkan pendu duk Desa 

Hargowilis kecewa, ikan red devil �dak 

memiliki nilai ekonomis yang �nggi, 

namun jumlahnya yang semakin hari 

semakin banyak, karena 

perkembangbiakannya sangat cepat, 

selain itu ikan Red Devil �dak memiliki nilai 

ekonomis yang �nggi (Fatma, 2017).

No Da�ar Pertanyaan Jawaban Keterangan
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4 Apakah spesies ikan /organisme 

mempunyai siklus reproduksi 

yang cepat?

Ya/Tidak Ikan Red devil hidup di daerah permukaan 

dan teritorial di suatu perairan, serta 

mudah berkembang biak, ikan be�na 

sekali bertelur mampu mengeluarkan 

ribuan telur dan dapat bertelur sepanjang 

waktu, sehingga ikan ini diduga 

mempunyai kemampuan memijah 

sepanjang tahun (Anonimous, 2007). Ikan 

ini berkembangbiak sangat cepat dan 

mengancam kelangsungan hidup jenis 

satwa air lainnya (Kartamihardja dan 

Umar, 2006; Kartamihardj a, 2007) dalam

Umar et al. (2015). 

Kelangsungan hidup anaknya �nggi 

(dipelihara di dalam mulut induk).

5 Apakah spesies ikan /organisme 

tumbuh lebih cepat dari spesies 

lain dalam suatu 

habitat/populasi?

Ya/Tidak Kemampuan adaptasi red devil terhadap 

lingkungan perairan di Indonesia dapat 

dibuk�kan berdasarkan hasil peneli�an 

yang dilakukan dibeberapa danau di 

Indonesia.  Pada tahun 2004, ikan red devil 

masuk secara �dak sengaja pada saat 

restocking benih nila d i Waduk Sermo. 

Benih ikan red devil memiliki kesamaan 

bentuk, ukuran dan warna dengan benih 

ikan nila. Pada tahun 2010, ikan red devil 

mendominasi hampir 75% total hasil 

tangkapan. Komposisi hasil tangkapan 

nelayan di Waduk Sermo pada tahun 2012 

terdiri da ri mujair (7%), nila (15%), red 

devil (73%), wader cakul (2%), dan wader 

pari (3%) (Djasmani et al., 2013). 

No Da�ar Pertanyaan Jawaban Keterangan
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6 Apakah spesies ikan /organisme 

bersifat adap�f/memiliki 

toleransi yang �nggi terhadap 

berbagai kondisi lingkungan?

Ya/Tidak Kemampuan adaptasi red devil terhadap 

lingkungan perairan di Indonesia dapat 

dibuk�kan berdasarkan hasil peneli�an 

yang dilakukan dibeberapa danau di 

Indonesia seper� Waduk Sermo, Waduk 

Ja�luhur, Waduk Sempor, Waduk 

Wadaslintang, Danau Berantan dan Danau 

Sentani.

7 Apakah spesies ikan /organisme 

bersifat omnivora/dapat 

memakan beragam jenis 

makanan?

Ya/Tidak Ikan red devil tergolong jenis omnivora alias 

pemakan segala, di alam alam atau habitat 

aslinya merupakan jenis ikan pemangsa ikan 

kecil, siput, larva serangga, cacing, dan 

organisme yang hidup di dasar lainnya . Di

dalam akuarium pemeliharaan, red devil juga 

mau menerima pakan dalam bentuk beku , 

salah satu yang sering diberikan adalah 

potongan daging ikan, flake atau pellet. Ikan 

red devil disebut sebagai ikan predator bagi 

ikan-ikan kecil lainnya .

8 Apakah spesies ikan /organisme 

dapat berhibridisasi/mampu 

bereproduksi secara aseksual?

Ya/Tidak Terdapat beberapa buk� bahwa hibridisasi 

introgresif antara A. labiatus dan A. citrinellus

mungkin telah terjadi di masa lalu di beberapa 

danau kawah yang lebih kecil (Barlow, 1976). 

Hibrida asli telah secara efek�f terjadi melalui 

persimpangan dengan A. labiatus murni 

(Loiselle, 1998)

No Da�ar Pertanyaan Jawaban Keterangan
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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 Seper� kebanyakan ikan air tawar lainnya , red 

devil rentan terhadap cacing kulit dan infestasi 

parasit lainnya (protozoa, cacing, dll.), Infeksi 

jamur, dan infeksi bakteri. Infeksi terjadi 

penyakit pada umumnya disebabkan oleh 

kualitas air yang buruk dan kurang oksigenasi. 

Satu masalah umum adalah Ich. Penyakit lain 

yang terkenal adalah (HLLE - Head and Lateral 

Line Disease) yaitu adanya rongga atau lubang 

di kepala dan wajah yang cenderung 

menyerang pada ikan Cichlids yang berukuran 

besar apabila kondisi air yang buruk ,

kekurangan Vitamin C, Vitamin D, kalsium, dan 

fosfor serta nutrisi lainnya.

10 Apakah spesies ikan /organisme 

tersebut menyebabkan 

gangguan kesehatan pada 

manusia?

Ya/Tidak Sampai saat ini belum dijumpai adanya 

publikasi/laporan/tulisan ilmiah yang 

menyatakan terjadinya gangguan 

kesehatan pada manusia yang 

mengkonsumsi red devil. 

No Da�ar Pertanyaan Jawaban Keterangan
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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

No Faktor Kategori

Nilai

Nilai Bobot 

(%)

Total 

Skor

Lampiran 2. Penilaian Risiko Red Devil sebagai Spesies Asing Invasif
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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 pemasukan melalui jalur 

transportasi jarang terjadi 

30 8 8

Potensi pemasukan melalui jalur 

transportasi sering terjadi

60

Potensi pemasukan melalui jalur 

transportasi secara ru�n terjadi 

100

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 5

Hanya terdapat  di sebagian   

wilayah/pulau Indonesia

60

Telah menyebar hampir di seluruh  

wilayah/pulau di Indonesia

100

No Faktor Kategori

Nilai

Nilai Bobot 

(%)

Total 

Skor
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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 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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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 6

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

No Faktor Kategori

Nilai

Nilai Bobot 

(%)

Total 

Skor
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13 Dampak terhadap 

sektor pariwisata

Tidak ada atau sedikit berdampak 

terhadap industri pariwisata

30 3 0.9

Menyebabkan dampak merugikan 

pada industri pariwisata 

60

Berdampak signifikan atau 

menyebabkan hilangnya industri 

pariwisata

100

Dampak Bagi Kesehatan Ikan

14 Dampak bagi 

kesehatan ikan

Tidak ada dampak bagi kesehatan ikan 30 4 2,4

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

No Faktor Kategori

Nilai

Nilai Bobot 

(%)

Total 

Skor
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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
81,9

No Faktor Kategori

Nilai

Nilai Bobot 

(%)

Total 

Skor
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