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Daftar Crustacea yang Berpotensi sebagai Spesies Asing Invasif di 

Indonesia disusun berdasarkan daftar jenis Crustacea dalam database Global 

Invasive Species Database, ISSG (The Invasive Species Specialist Group) yang 

telah ditetapkan sebagai spesies asing invasif yang berdampak negatif di 

berbagai negara. Penyusunan buku ini merupakan langkah identifikasi bahaya 

yang merupakan tahap awal dalam analisis risiko spesies asing invasif. 

Diperlukan adanya analisis risiko lebih lanjut dengan melakukan penilaian 

risiko untuk menetapkan organisme tersebut sebagai spesies asing invasif di 

Indonesia. Dengan demikian, dapat diketahui tindakan karantina atau 

manajemen risiko yang harus diterapkan. 

 
Buku ini merupakan cetakan kedua yang merupakan edisi revisi dari buku 

sebelumnya dengan judul yang sama yang diterbitkan oleh Pusat Karantina 

Ikan, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 

yang memerlukan 
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Sumberdaya alam hayati ikan Indonesia memiliki nilai ekonomis dan ilmiah 

tinggi. Aneka ragam jenis ikan merupakan modal yang sangat penting dalam 

pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran serta 

kesejahteraan masyarakat. 

Perikanan sebagai bagian dari potensi sumberdaya alam hayati nasional 

harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan sumbangan kepada 

pembangunan nasional dengan menghasilkan bahan pangan, menciptakan 

kesempatan kerja, mendukung sektor industri melalui penyediaan bahan 

baku, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, serta menghasilkan devisa 

melalui kegiatan ekspor hasil perikanan. Potensi perikanan perlu terus 

dikembangkan melalui pembangunan dengan selalu berorientasi pada 

terlaksananya pelestarian sumberdaya alam hayati yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. 

Dalam pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang perikanan terdapat 

berbagai hambatan dan ancaman yang harus dihadapi. Salah satu ancaman 

yang berpotensi merugikan adalah spesies asing invasif (SAI), baik yang 

belum maupun yang telah terdapat di dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia.   

SAI merupakan tumbuhan, hewan, ikan, mikroorganisme, dan organisme 

lain yang bukan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan 

dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, 

lingkungan, kerugian ekonomi dan/atau kesehatan manusia. Masuk dan 

tersebarnya SAI merupakan ancaman yang dapat membahayakan 

kelestarian sumberdaya alam hayati ikan di wilayah Negara Republik 

Indonesia karena secara langsung maupun tidak langsung dapat menggeser 

spesies asli atau endemik. 

Pengaruh SAI terhadap spesies asli dan ekosistem sangat beragam, dapat 

sebagai kompetitor, predator, patogen dan parasit. SAI mampu merambah 

semua bagian ekosistem alami dan menyebabkan punahnya spesies-spesies 

asli. Suatu organisme berpotensi sebagai SAI bila memiliki sifat-sifat antara 

lain sebagai berikut :1) kompetitor; 2) predator; 3) kemampuan reproduksi 

PENDAHULUAN 
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yang cepat; 4) kemampuan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan; 

5) dapat membawa penyakit berbahaya; 6) pemakan segala; 7) 

pertumbuhannya cepat; 8) kematangan seksual yang cepat; 9) dapat 

berhibridisasi dan menurunkan sifat genetiknya; 10) berdampak negatif 

pada kesehatan manusia. 

SAI dapat masuk ke suatu perairan melalui berbagai cara. Beberapa spesies 

berkembang dan menyebar secara alamiah dan dapat dipercepat oleh 

kegiatan manusia. Beberapa cara masuknya SAI ke suatu lingkungan 

perairan antara lain sebagai berikut :1) Spesies ditebar secara sengaja 

dengan tujuan tertentu; 2) Spesies terlepas dari tempat/wadah budidaya; 3) 

Spesies yang terbawa dalam air penyeimbang kapal (ballast water) yang 

ditumpahkan ke perairan laut; 4) Spesies yang terbawa sebagai pencemar 

biologis (biofouling) pada lambung kapal, yang terlepas pada perairan yang 

baru; 5) Spesies dari akuarium yang sengaja dilepaskan pemiliknya ke 

perairan; 6) Spesies yang terbawa pada spesies inang yang lepas ke 

perairan; 7) Kegiatan penelitian, misalnya pertukaran materi genetik 

tanaman, specimen biologi, koleksi kultur mikroba, alat-alat laboratorium, 

dll.  

Berdasarkan berbagai literatur, masukan dari beberapa instansi terkait, dan 

analisis risiko spesies invasif, telah disusun daftar spesies invasif golongan 

Crustacea yang berpotensi sebagai SAI. Kedepannya daftar tersebut perlu 

selalu dievaluasi dan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Crustacea yang Berpotensi Sebagai Spesies Asing Invasif di Indonesia 3 

 

 

Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, ikan 

adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya 

berada di dalam lingkungan perairan. Jenis ikan yang dimaksud sebagaimana 

tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat (5) Undang-undang tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Pisces (ikan bersirip); 

b. Crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya); 

c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya); 

d. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);  

e. Echinodermata (teripang, bulu babi, dan sebangsanya); 

f. Amphibia (kodok dan sebangsanya); 

g. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya); 

h. Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya); 

i. Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam 

air); dan 

j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut 

di atas; 

semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.  

 

Buku ini merupakan seri keempat yang membahas mengenai deskripsi 

berbagai jenis ikan yang berpotensi ditetapkan sebagai spesies asing invasif di 

Indonesia. Ikan yang dibahas dalam buku ini adalah dari golongan Crustacea. 

Daftar jenis Crustacea yang dibahas bersumber dari Global Invasive Species 

Database, ISSG (The Invasive Species Specialist Group). Selanjutnya, diperlukan 

adanya analisis risiko yaitu melalui penilaian risiko untuk menetapkan 

organisme tersebut sebagai spesies asing invasif di Indonesia. Dengan 

demikian dapat diketahui tindakan karantina atau manajemen risiko yang 

harus diterapkan. 
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Nama Ilmiah : Artemia franciscana 

Nama Umum : American brine shrimp, San Francisco brine shrimp 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Branchiopoda 

Ordo  : Anostraca 

Family  : Artemiidae 

Genus  : Artemia 

Species  : Artemia franciscana 

 

 

 

 

 

1.Artemia franciscana 
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Deskripsi Umum 

Artemia franciscana adalah genus dari crustacea air yang dikenal sebagai 

udang air garam. Tubuh biasanya terdiri dari 19 segmen. Mempunyai panjang 

total sekitar 8 -10 milimeter (0,31-0,39 inci) untuk jantan dewasa dan 10-12 

mm (0,39-0,47 inci) untuk betina, dengan lebar dari kedua jenis kelamin, 

termasuk kaki, sekitar 4 mm (0,16 inci). Artemia franciscana memiliki dua 

jenis mata. Mereka memiliki dua mata majemuk yang terpisah. Mata majemuk 

merupakan organ optik utama pada fase dewasa. Kemampuan Artemia 

franciscana untuk menghasilkan telur dorman, yang dikenal sebagai kista, 

telah menyebabkan ekstensifikasi penggunaan Artemia franciscana dalam 

budidaya. Kista dapat disimpan untuk waktu yang lama dan menetas sesuai 

permintaan dan merupakan bentuk pakan hidup untuk larva ikan dan 

crustacea. 

 

Habitat 

Populasi Artemia franciscana ditemukan di perairan asin seluruh dunia baik 

itu di perairan pedalaman bahkan di danau air asin. 

 

Wilayah Endemik 

Hidup endemik di Mediterania Barat (termasuk Italia, Perancis selatan, 

Semenanjung  Liberia, dan Maroko). 

 

Wilayah Penyebaran 

Hampir di seluruh dunia 

 

Dampak 

Potensi invasif spesies ini menimbulkan kekhawatiran di Australia. Di 

Australia, spesies Artemia franciscana telah diidentifikasi sebagai ancaman 

bagi kesehatan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Peningkatan 

kewaspadaan terhadap Artemia franciscana harus dilakukan. Penggunaan 

spesies ini berpotensi sangat invasif dan harus dilakukan pemantauan untuk 

keberadaannya. 
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Nama Ilmiah : Bythotrephes longimanus 

Nama Umum : eurasian spiny water flea, spiny water flea, spiny waterflea 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Branchiopoda 

Ordo  : Cladocera 

Family  : Cercopagididae 

Genus  : Bythotrephes 

Species  : Bythotrephes longimanus 

 

 

 

 

 

2.  Bythotrephes longimanus 
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Deskripsi Umum 

Kutu air berduri adalah crustacea air tawar dengan ciri bagian perut 

berkembang dengan baik (metasoma). B. longimanus dewasa dari Great Lakes 

mempunya ukuran panjang antara 1,5 dan 5mm (tidak termasuk tulang 

belakang caudal). Spesies ini memiliki tulang ekor panjang yang berduri dan 

dapat mencapai 7mm. B. longimanus dapat bereproduksi baik melalui 

partenogenesis (kloning) dan gamogenesis (seksual). Reproduksi 

partenogenesis terjadi sepanjang seluruh siklus hidupnya, sementara 

gamogenesis terjadi pada akhir musim dan hasilnya berupa pembentukan 

telur yang dapat bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. 

 

Habitat 

B. longimanus hidup pada habitat muara, danau, laut, aliran air, dan lahan 

basah. 

 

Wilayah Endemik 

Asia dan Eropa (Australia, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, 

Swiss, UK). 

 

Wilayah Penyebaran 

Laurentian Great Lakes, pedalaman danau di Ontario, dan Amerika Serikat. 

 

Dampak 

Invasi B. Longimanus ke Laurentian Great Lakes telah menyebabkan 

penurunan substansial dan berkelanjutan populasi (kebanyakan cladoceran) 

spesies zooplankton asli. Pergeseran komunitas zooplankton serupa juga telah 

terlihat di Harp Lake, Ontario. Melihat kebiasaan makan B.longimanus, dampak 

ini mungkin disebabkan oleh pemangsaan langsung. Sementara itu, selain 

secara langsung bersaing dengan ikan-ikan kecil untuk makanan, B. 

Longimanus juga digunakan sebagai makanan oleh beberapa spesies ikan. 

Survei terhadap pemancing di Ontario menunjukkan bahwa B.longimanus 

dianggap sebagai gangguan. Dengan ekor panjangnya, dapat mengotori tali 

pancing dan kabel Downrigger (perangkat yang digunakan saat memancing 

menggunakan metode trolling) sehingga berpotensi mengakibatkan hilangnya 

ikan yang terpancing. 
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Nama Ilmiah : Carcinus maenas 

Nama Umum : European shore crab, green crab, shore crab. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Malacostraca 

Ordo  : Decapoda 

Family  : Portunidae 

Genus  : Carcinus 

Species  : Carcinus maenas 

 

 

 

 

 

3.  Carcinus maenas 
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Deskripsi Umum 

Carcinus maenas merupakan omnivora rakus, predator moluska, cacing, dan 

crustacea kecil. Spesies ini memiliki tahap larva yang biasanya meliputi empat 

tahap zoeal dan tahap megalopa. Warna C. maenas sangat bervariasi, dari hijau 

sampai coklat, abu-abu atau merah. Variasi ini umumnya disebabkan oleh 

komponen genetik, tetapi sebagian juga karena faktor lingkungan setempat. 

Secara khusus, kepiting yang menunda moulting akan menjadi berwarna 

merah. Kepiting berwarna merah lebih kuat dan lebih agresif, tetapi kurang 

toleran terhadap tekanan lingkungan, seperti salinitas rendah atau hipoksia. 

 

Habitat 

Carcinus maenas dewasa adalah organisme yang bersifat euryhaline dan 

eurythermal, artinya dapat mentolerir salinitas yang berkisar 4 – 54 permil 

dan suhu yang berkisar dari 0 sampai 33 °C. Sedangkan pada stadia larva C 

maenas memiliki toleransi suhu yang lebih kecil dan beberapa belum mampu 

bertahan ketika dikultur pada suhu 6 dan 25oCelcius. Kepiting dewasa hidup 

di berbagai substrat seperti lumpur, pasir, batu, dan eelgrass. C maenas 

mampu hidup pada kedalaman 6 meter bahkan hingga 60 meter. 

 

Wilayah Endemik  

Kepiting ini merupakan kepiting asli di Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, 

Islandia, Irlandia, Mauritania, Maroko, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, 

Swedia, Inggris, dan Sahara Barat. 

 

Wilayah Penyebaran 

Wilayah penyebaran Carcinus maenas meliputi negara Argentina, Australia, 

Kanada, Jepang, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. 

 

Dampak 

Carcinus maenas adalah predator yang tergolong rakus. C. maenas dapat 

menghancurkan kerang. Spesies ini yang menyebabkan menurunnya jumlah 

organisme epibenthic dan infaunal seperti bivalvia, moluska lainnya, dan 

crustacea, melalui predasi, persaingan, dan kegiatan menggali. Spesies ini 

bersaing dengan decapoda lain untuk mendapatkan makanan atau kompetisi 

sumber daya, yang dapat mempengaruhi distribusi geografis mereka.  
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Nama Ilmiah : Cercopagis pengoi 

Nama Umum : fishhook waterflea 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Branchiopoda 

Ordo  : Cladocera 

Family  : Cercopagididae 

Genus  : Cercopagis 

Species  : Cercopagis pengoi 

 

 

 

 

 

4.  Cercopagis pengoi 
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Deskripsi Umum 

Cercopagis pengoi adalah spesies plankton cladoceran. Crustacea yang berasal 

dari muara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Dalam beberapa dekade terakhir ini, 

C. pengoi telah menyebar sebagai spesies invasif untuk beberapa perairan air 

tawar dan waduk di Eropa Timur dan muara Laut Baltik. Bagian yang 

paling menonjol dari tubuh organisme ini terdapat pada bagian kepala, kedua 

pasang antena, empat pasang kaki toraks (thoracopods), perut, dan ekor. 

Betina dewasa bersifat parthenogenic. Ukuran terbesar ditemukan di Laut 

Baltik (rata-rata panjang tubuh 2,0 mm), sedangkan di Laut Kaspia dan di 

Danau Ontario berukuran lebih kecil (masing – masing 1,7 dan 1,4 mm).  

 

Habitat 

Cercopagis pengoi bersifat euryhaline dan eurythermal, artinya memiliki 

toleransi yang luas terhadap suhu dan salinitas. Toleransi terhadap salinitas 

hingga 17‰ dan suhu berkisar 3 - 38 oC. Kepadatan tertinggi ditemukan pada 

suhu yang berkisar antara 16 – 26 oC dan pada salinitas hingga 10‰. 

Meskipun beberapa spesies dapat ditemukan pada suhu 10 °C, namun 

umumnya membutuhkan suhu 15 °C atau lebih tinggi untuk membentuk 

populasi yang signifikan. Di Laut Kaspia dan Danau Ontario kelimpahan C. 

pengoi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa C pengoi adalah spesies pelagis 

yang khas, yang hidup di laut terbuka, dan jauh dari daerah pesisir. 

 

Wilayah Endemik  

Eropa Selatan yaitu laut, muara dan danau di Kaspia, Hitam dan Azov. 

 

Wilayah Penyebaran 

Laut Baltik, Estonia, Finlandia, Jerman, Latvia, Lithuania, Amerika Utara, 

Polandia, Rumania, Federasi Rusia, Swedia, Turki, Ukraina, dan Amerika 

Serikat (AS). 

 

Dampak 

Cercopagis pengoi merupakan predator dan dapat bersaing dengan 

zooplankton asli serta menyebabkan berbagai dampak ekologis. C. pengoi di 

Danau Ontario, Teluk Riga, dan Teluk Finlandia mempengaruhi populasi 

zooplankton melalui predasi selektif. Invasi dan populasi di Laut Baltik 

berkorelasi dengan penurunan jumlah yang signifikan dalam jumlah kecil 

Cladoceran. 
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Nama Ilmiah : Charybdis hellerii 

Nama Umum : Indo-Pacific swimming crab, spiny hands 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Malacostraca 

Ordo  : Decapoda 

Family  : Portunidae 

Genus  : Charybdis 

Species  : Charybdis hellerii 

 

 

 

 

 

5.  Charybdis hellerii 
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Deskripsi Umum 

Charybdis hellerii adalah kepiting kecil dengan ukuran lebar berkisar antara      

5 - 8 cm. Berwarna hijau tua dan ungu terang pada permukaan bagian atas, 

ungu gelap pada permukaan dorsal distal 4 segmen. Karapas memiliki warna 

hijau muda hingga keputihan pada hati dan daerah epibranchial. Hal yang 

paling mudah dalam mengidentifikasi organisme ini adalah adanya duri pada 

tulang belakang posterior tulang pergelangan tangan pada kaki kelima. 

Karapas betina dewasa biasanya berukuran 47-62 mm sedangkan jantan 

dewasa berukuran 74-83 mm lebar. C. hellerii mengalami puncak reproduksi 

selama musim dingin dan musim semi, berbeda dengan spesies kepiting lain 

yang mengalami puncak reproduksi di musim panas. Hal ini merupakan 

strategi untuk meminimalkan persaingan spesies kepiting lainnya. 

 

Habitat 

Charybdis hellerii ditemukan di bawah batu dan karang pada zona intertidal 

diantara kedalaman 30-51 m. Di Columbia, C. hellerii adalah organisme 

testudinum padang Thalassia serta dari pinggiran luar bakau (Rhizophora 

mangle). 

 

Wilayah Endemik  

Kepulauan Andaman, Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, 

Madagaskar, Kaledonia Baru (Nouvelle Caledonie), Pakistan, Filipina, 

Singapura, Somalia, Afrika Selatan, dan Sri Lanka. 

 

Wilayah Penyebaran 

Brazil, Columbia, Kuba, Siprus, Mesir, Guyana Prancis, Lebanon, Laut 

Mediterania, Suriah, Turki, Amerika Serikat, dan Venezuela. 

 

Dampak 

Charybdis hellerii dapat bersaing dengan spesies kepiting asli dan 

menimbulkan perubahan dalam suatu komunitas alami. C. hellerii juga dapat 

mempengaruhi budidaya kepiting dengan menggantikan spesies asli atau 

mengurangi jumlah mereka. 
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Nama Ilmiah : Charybdis japonica 

Nama Umum : Asian crab, Asian paddle crab, blue crab, paddle crab,  

  swimming crab 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Malacostraca 

Ordo  : Decapoda 

Family  : Portunidae 

Genus  : Charybdis 

Species  : Charybdis japonica 

 

 

 

 

6.  Charybdis japonica 
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Deskripsi Umum 
Charybdis japonica atau kepiting dayung Asia, termasuk genus Charybdis yang 

merupakan spesies kepiting perenang. Charybdis japonica memiliki lebar 

karapas hingga 12 cm. Memiliki karapas pilose (berbulu) meskipun jumlah 

rambutnya bervariasi. Di daerah Selandia Baru, warna spesies bervariasi dari 

hijau pucat sampai berwarna keunguan. Kepiting jenis ini merupakan kepiting 

besar yang dikenal sebagai predator oportunistik bivalvia, ikan, cumi dan 

invertebrata bentik lainnya. Saat musim reproduksi di Cina, pemijahan terjadi 

di musim semi dan musim gugur ketika suhu laut berkisar antara 20 °C dan 

28 °C. Betina menghasilkan rata-rata 85. 000 butir per induk. 

 

Habitat 

Banyak terdapat di habitat muara dan laut. Di Korea, C. japonica (lebar karapas 

<25mm) melimpah di padang lamun Zostera marina. 

 

Wilayah Endemik 

Kisaran asli Charybdis japonica meliputi daerah pesisir China, Jepang, Korea, 

Taiwan, Thailand, dan Malaysia 

 

Wilayah Penyebaran 

Tersebar di Selandia Baru 

 

Dampak 

Penularan penyakit merupakan salah satu dampak utama dari kepiting dayung 

di lingkungan yang terintroduksi spesies ini. C. japonica dikenal sebagai media 

pembawa Virus White Spot Syndrome (WSSV). WSSV merupakan ancaman 

perikanan serius karena menginfeksi spektrum yang luas dari crustacea dan 

dapat menyebabkan kematian dengan kumulatif hingga 100% dalam waktu 3 

sampai 10 hari dari tanda pertama timbulnya penyakit. 
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Nama Ilmiah : Chthamalus proteus 

Nama Umum : Atlantic barnacle 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Maxillopoda 

Ordo  : Thoracica 

Family  : Chthamalidae 

Genus  : Chthamalus 

Species  : Chthamalus proteus 

 

 

 

 

 

 

7.  Chthamalus proteus 
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Deskripsi Umum 

Chthamalus proteus merupakan teritip asli Karibia dan Atlantik barat, masuk 

ke wilayah Pasifik dalam beberapa dekade terakhir. Chthamalus proteus 

berukuran kecil, berwarna coklat muda atau abu-abu putih. Teritip yang 

tumbuh mempunyai diameter sampai sekitar 1 cm. 

 

Habitat 

Chthamalus proteus umumnya ditemukan di teluk, laguna, dan pelabuhan 

terutama dimana terdapat beberapa organisme intertidal lainnya. Teritip ini 

mentolerir kisaran suhu air yang cukup tinggi (dari 16 °C hingga 38 °C).          

C. proteus juga mampu bertahan hidup di perairan yang jernih maupun keruh. 

Dalam rentang aslinya (Teluk Meksiko dan Karibia), teritip ini tidak 

mentolelir kondisi lingkungan yang memiliki salinitas rendah. Kepadatan 

tertinggi ditemukan pada air berlumpur atau keruh. Bakau Rhizophoradi 

mampu membantu pembentukan C. proteus karena akarnya menyediakan 

habitat yang ideal untuk hidup teritip. 

 

Wilayah Endemik  

Atlantic Ocean, Brazil, Netherlands Antilles, Panama, Puerto Rico, Trinidad 

Tobago, dan Kepulauan Virgin 

 

Wilayah Penyebaran 

Prancis, Guam, Kepulauan Mariana Utara, dan Amerika Serikat (AS) 

 

Dampak 

C. proteus merupakan salah satu organisme fouling. Spesies ini berpotensi 

mengancam kelangsungan substrat alam melalui kolonisasi padat yang dapat 

menyebabkan konversi habitat, mengubah pola pemukiman spesies asli 

kecualai alga-grazers seperti opihi (limpets). Kompetisi untuk ruangan dengan 

invertebrata asli di zona intertidal tinggi juga mungkin dapat terjadi (De 

Felice et al. 2001). Pada kepadatan tinggi teritip berdampak negatif terhadap 

limpet Siphonaria normalis di Hawaii. 
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Nama Ilmiah : Daphnia lumholtzi 

Nama Umum : Water flea 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Branchiopoda 

Ordo  : Cladocera 

Family  : Daphniidae 

Genus  : Daphnia 

Species  : Daphnia lumholtzi 

 

 

 

 

 

8.  Daphnia lumholtzi 
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Deskripsi Umum 

Daphnia lumholtzi adalah cladoceran yang sering disebut kutu air pada stadia 

larva dan juvenil. Saat Daphnia lumholtzi menyerang waduk dan danau di 

seluruh Amerika Utara dikhawatirkan bahwa spesies ini memiliki efek yang 

merugikan pada ikan yang bergantung pada keberadaan zooplankton dalam 

tahap larva dan juvenil mereka. Keberadaan D. lumholtzi dikhawatirkan akan 

menggantikan Daphnia asli dan menyebabkan pergeseran dalam komunitas 

pelagis baik zooplankton dan ikan. Karakteristik yang paling menonjol dari D. 

lumholtzi adalah adanya ekor yang berduri.  

 

Habitat 

D. lumholtzi merupakan hewan asli daerah tropis dan subtropis di Afrika, Asia, 

dan Australia. Mendiami waduk, sungai oxbows dan danau tektonik yang 

dalam. D. lumholtzi mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup pada 

tingkat salinitas rendah (misalnya Danau Texoma, Oklahoma-Texas, Amerika 

Serikat. D. lumholtzi mampu bertahan dalam suhu air di atas dan sekitar 25 °C 

(77 °F), dan mencapai kematangan lebih cepat di suhu yang lebih tinggi. D. 

lumholtzi pada suhu 26-31 °C (79-88 °F), menghasilkan sejumlah besar 

keturunan mikroskopis.  

 

Wilayah Endemik  

Afrika, Asia, dan Australia 

 

Wilayah Penyebaran 

Amerika utara dan Inggris 

 

Dampak 

Duri besar pada D. lumholtzi membuat ikan pada tahap larva dan juvenil 

sulit untuk mengkonsumsinya. Perlindungan dari predasi diberikan oleh duri 

yang memungkinkan D. lumholtzi untuk mengganti Daphnia asli. Jika alternatif 

ini terjadi, jumlah makanan yang tersedia untuk ikan larva dan juvenil dapat 

berkurang. Namun, D. lumholtzi dapat menjadi sumber makanan bagi ikan 

yang berukuran lebih besar yang mampu menangani duri sehingga mereka 

hadir selama akhir musim panas ketika Daphnia asli secara historis langka. 

Dampak utama dari spesies yang bersifat invasif ini akan menjadi lebih 

signifikan pada tahun-tahun berikutnya sebagai tren jangka panjang dalam 

kelimpahan zooplankton. 
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Nama Ilmiah : Elminius modestus 

Nama Umum : Australian barnacle 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Maxillopoda 

Ordo  : Sessilia 

Family  : Balanidae 

Genus  : Elminius 

Species  : Elminius modestus 

 

 

 

 

 

9.  Elminius modestus 
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Deskripsi Umum 

E. modestus adalah teritip semi transparan, berwarna abu-abu mutiara, terdiri 

dari empat sisi berbeda dan menempel pada satu sisi yang terletak di tengah. 

 

Habitat 

Elminius modestus telah menyebar secara luas di seluruh wilayah pesisir 

Eropa Barat, sejak pertama kali masuk ke pantai tenggara UK melalui 

lambung kapal dari Selandia Baru dan/atau Australia antara tahun 1940 dan 

1943. Elminius tahap larva bersifat eurythermal dan euryhaline, 

memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di berbagai tipe habitat. E. 

modestus adalah spesies yang sangat subur dan memiliki waktu generasi yang 

singkat. E. modestus bersaing ruang dengan teritip spesies asli. Penyebaran 

teritip dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim laut yang lebih hangat suhu.  

 

Wilayah Endemik 

Australia dan Selandia Baru 

 

Wilayah Penyebaran 

Inggris Raya-Irlandia, Skotlandia, Belanda, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, 

Portugal, Jepang, dan Afrika Selatan. 

 

Dampak 

Elminius modestus bersaing ruang (niche) dengan Barnacle Balanus balanoides 

di sepanjang pantai Eropa Barat dimana E. modestus telah menyebar luas. 

Witte et al (2010) melaporkan bahwa Austrominius modestus/Elminius 

modestus yang pertama kali dilaporkan di Pulau Sylt (Laut Utara) pada tahun 

1955, telah menyaingi Barnacle Semibalanus balanoides dan Balanus crenatus 

dalam hal kelimpahan saat disurvei di musim panas tahun 2007. Di Kepulauan 

Inggris, E. modestus bersaing dengan Semibalanus balanoides, sedangkan di 

Eropa selatan juga bersaing dengan Chthamalus spp. Hal ini terjadi karena 

pertumbuhan yang cepat, tingkat toleransi terhadap salinitas yang rendah, 

memiliki toleransi suhu lebih rendah dari Chthamalus spp dan toleransi yang 

lebih tinggi daripada Balanus spp. H a l  i ni juga merupakan ancaman bagi 

spesies asli karena E. modestus saat mencapai tahap dewasa dalam musim 

pertama dapat menghasilkan beberapa broods larva per tahun. 
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Nama Ilmiah : Eriocheir sinensis 

Nama Umum : Chinese freshwater edible crab, Chinese mitten crab,  

Chinese river crab. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Malacostraca 

Ordo  : Decapoda 

Family  : Varunidae 

Genus  : Eriocheir 

Species  : Eriocheir sinensis 

 

 

  

 

10.  Eriocheir sinensis 
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Deskripsi Umum 

Eriocheir sinensis merupakan kepiting yang memiliki cakar berbulu tipis putih 

yang membuat kepiting tampak mengenakan sarung tangan. 

 

Habitat 

Kepiting mitten China memiliki ukuran yang besar, menghabiskan hidupnya 

pada habitat air tawar, sedangkan untuk reproduksi pada habitat air asin. 

Sungai Yangtze merupakan salah satu sungai utama yang menjadi habitat ideal 

bagi kepiting asli China ini. Sepanjang hidupnya, kepiting China akan 

menempati ekosistem yang berbeda tergantung pada tahap hidupnya. 

Kepiting dewasa ditemukan di perairan tawar, payau dan asin (laut), tetapi 

untuk kepiting betina yang bertelur biasanya ditemukan dalam jumlah yang 

besar di perairan asin. Tahap larva ditemukan di perairan terbuka dari teluk 

dan muara. Juvenil kepiting ini jarang ditemukan di perairan terbuka, tetapi 

ditemukan di sungai pasang surut beberapa kilometer dari perairan terbuka 

dan air tawar. Di seluruh dunia, kepadatan tertinggi kepiting ditemukan di 

daerah muara dan bagian hilir sungai.  

 

Wilayah Endemik  

Kepiting mitten Cina ditemukan di belahan bumi utara saja dan merupakan 

kepiting asli Asia. Berasal dari perairan di daerah beriklim sedang dan tropis 

antara Vladivostock (Rusia) dan Selatan-China, termasuk Taiwan. Pusat 

penyebarannya adalah Laut Kuning. 

 

Wilayah Penyebaran 

Kepiting mitten Cina menyebar di Eropa dan Amerika Utara. 

 

Dampak 

Secara umum masalah perekonomian yang ditimbulkan oleh E. sinensis adalah 

kerusakan alat tangkap. Di California (USA) E. sinensis telah menjadi gangguan 

besar bagi pemancing karena mengambil berbagai umpan. Efek pada 

kesehatan manusia di Eropa belum pernah ditemukan. Namun bagaimanapun 

kepiting ini adalah perantara kedua untuk penyakit paru-paru manusia 

(Paragonimus westermanii) di Asia. 
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Nama Ilmiah : Hemigrapsus sanguineus 

Nama Umum : Japanese shore crab or Asian shore crab 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Malacostraca 

Ordo  : Decapoda 

Family  : Varunidae 

Genus  : Hemigrapsus 

Species  : Hemigrapsus sanguineus 

 

 

 

 

 

11.  Hemigrapsus sanguineus 
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Deskripsi Umum 

Hemigrapsus sanguineus memiliki beberapa karakteristik yang membedakan 

dengan kepiting lainnya. Kepiting ini memiliki karapas yang agak persegi yang 

biasanya bermotif dan berwarna gelap, mulai dari oranye kecoklatan hingga 

hijau tua. Setiap sisi karapas memiliki tiga gigi anterolateral yang berbeda.     

H. sanguineus memiliki pola pita yang mudah diamati pada kaki berjalan. 

Kepiting jantan memiliki cakar yang kuat serta relatif  lebih  besar  dibanding 

betina. Perut betina dewasa lebih luas daripada kepiting jantan. 

 

Habitat 

Hemigrapsus sanguineus mendiami setiap habitat hard-bottom intertidal atau 

kadang-kadang subtidal dangkal, dengan kepadatan tertinggi terjadi di tengah 

dan bawah elevasi pasang surut. Dapat hidup pada struktur buatan, di tempat 

hidup kerang dan tiram, serta biasanya ditemukan di bawah batu, kerang dan 

puing-puing lain. H. sanguineus dapat mentolerir berbagai tingkat salinitas 

dan suhu. Hidup berdampingan dengan kepiting lumpur dalam keluarga 

Xanthidae, kepiting hijau remaja (Carcinus maenas), dan kadang-kadang 

kepiting batu. Habitat utama H. sanguineus di Jepang adalah celah-celah di 

antara batu-batu di pantai intertidal. 

 

Wilayah Endemik 

Asia-Pasifik 

 

Wilayah Penyebaran 

Samudera Atlantik - Eropa dan Amerika Utara, Kroasia, Perancis, Laut Tengah,  

Belanda, dan Amerika Serikat (AS). 

 

Dampak 

Penelitian laboratorium telah menunjukkan bahwa H. sanguineus mudah 

mengkonsumsi tiga jenis bivalvia komersial: blue mussels (Mytilus edulis), 

soft-shell clams (Mya Arenaria), dan oyster (Crassostrea virginica). Kepadatan 

tinggi H. sanguineus yang hidup di alam liar bersifat sebagai predator dan 

memiliki selera makan yang besar terhadap juvenil bivalvia. 
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Nama Ilmiah : Orconectes rusticus 

Nama Umum : Rusty crayfish 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Malacostraca 

Ordo  : Decapoda 

Family  : Cambaridae 

Genus  : Orconectes 

Species  : Orconectes rusticus 

 

 

 

 

 

12.  Orconectes rusticus 
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Deskripsi Umum 

Orconectes rusticus adalah lobster yang relatif besar yang dapat mencapai  

10 cm dan memiliki cakar yang kuat dan gelap, bintik-bintik berkarat di 

kedua sisi karapasnya. Bintik-bintik tersebut biasanya menonjol dan muncul 

di setiap sisi margin posterolateral carapace namun dilaporkan tidak selalu 

tampak atau berkembang dengan baik pada udang karang di beberapa 

perairan. Secara keseluruhan O. rusticus termasuk organisme akuatik yang 

mempunyai warna kehijauan yang paling menonjol di kaki berjalan. Cakarnya 

cukup halus dengan warna keabu-abuan dan hijau coklat kemerahan di ujung. 

Kait dan cakar besar digunakan untuk menangkap betina pada waktu 

reproduksi.  O. rusticus jantan biasanya lebih besar dibanding betina pada usia 

yang sama. 

 

Habitat 

Orconectes rusticus mendiami lingkungan lotic dan lentic danau, kolam, dan 

sungai dengan kualitas air yang sesuai kehidupannya sepanjang tahun. 

Substrat yang cocok untuk spesies ini adalah tanah liat, debu, pasir, kerikil, 

atau batu, tapi O. rusticus hampir selalu ditemukan di daerah dengan batu 

koral dan karbonat substrat namun kadang-kadang ditemukan di habitat 

dengan substrat kerikil dan puing-puing kayu. O. rusticus memiliki toleransi 

terhadap suhu dengan kisaran 20-25 °C, tetapi dapat hidup pada suhu air       

0-39 °C. Pada suhu di atas 30 ° C, fase dewasa biasanya menggali liang untuk 

menghindari dari panas. 

 

Wilayah Endemik  

Indiana, Ohio, Kentucky, dan Michigan di Amerika Serikat. 

 

Wilayah Penyebaran 

Wilayah Dakota Utara dan Selatan Kanada, serta wilayah utara Maine dan 

selatan Tennessee. 

 

Dampak 

Orconectes rusticus memiliki berbagai dampak ekologis pada lingkungan yang 

mencakup persaingan dan perpindahan udang karang asli, peningkatan 

predasi pada siput, terancamnya bivalvia asli, pengurangan kelimpahan 

macrophyte, pengurangan kelimpahan makro invertebrata, dan peningkatan 

aktivitas perifiton.  
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Nama Ilmiah : Orconectes virilis 

Nama Umum : Northern crayfish , Virile crayfish 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Malacostraca 

Ordo  : Decapoda 

Family  : Cambaridae 

Genus  : Orconectes 

Species  : Orconectes virilis 

 

 

 

 

 

13.  Orconestes virilis 
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Deskripsi Umum 

Orconectes virilis berwarna cokelat kemerahan. Ukuran dewasa mencapai 

panjang sekitar 13 cm dimana jantan biasanya tumbuh lebih besar dari betina. 

O. virilis mungkin juga mempunyai tanda hitam di sepanjang perutnya. Mereka 

melakukan molting dalam beberapa bulan pertama hidup mereka. O. virilis 

biasanya mencapai panjang 23-56 mm pada tahun pertama dan panjang     

58-84 mm pada tahun kedua. 

 

Habitat 

Orconectes virilis hidup di daerah sungai, danau, rawa-rawa dan kolam yang 

permanen  dengan  kandungan  oksigen  yang  cukup. O. virilis  mampu 

bertahan pada kisaran suhu 0-32 °C dan rentang suhu yang disukai sekitar  

24-25 °C. Pergerakannya berhenti pada suhu di bawah 10 °C. Hal ini dapat 

menahan kondisi asam dan lebih memilih lokasi dengan pH lebih dari 5,37.  

 

Wilayah Endemik 

Amerika Serikat (AS): Arkansas, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 

Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, 

Ohio, Oklahoma, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming; Kanada: 

Manitoba, Ontario, dan Saskatchewan. 

 

Wilayah Penyebaran 

Amerika Serikat (AS): Alabama, Arizona, California, Connecticut, Delaware, 

Idaho, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New 

Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, 

Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia. Kanada: New Brunswick, 

Meksiko: Chihuahua; Belanda, Swedia, dan Inggris Raya (UK). 

 

Dampak 

Berdasarkan hasil pengamatan, O. virilis menunjukkan adanya kemungkinan 

persaingan dan/atau menyebabkan penurunan spesies ikan asli seperti 

Catostomus clarkii; Catostomus insignis; Lepidomeda vittata di Arizona; 

Catostomus latipinnis di Colorado, dan Cyprinodon Tularosa di New Mexico. 

Telah dilaporkan juga bahwa O. virilis berkontribusi pada penurunan Rana 

chiricahuensis di Arizona. Dampak lain yang terkait dengan O. virilis adalah 

perubahan struktur dan komposisi zona pesisir, serta peningkatan kekeruhan 

perairan. 
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Nama Ilmiah : Pacifastacus leniusculus 

Nama Umum : Californian crayfish, Pacific crayfish, Signal crayfish 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Crustacea 

Ordo  : Malacostraca 

Family  : Astacidae 

Genus  :Pacifastacus 

Species  : Pacifastacus leniusculus 

 

 

 

 

 

14.  Pacifastacus leniusculus 
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Deskripsi Umum 

P. leniusculus memiliki cephalothorax dengan sepasang capit yang cukup besar 

dari ukuran badannya, karapas bagian belakang terdapat alur yang cukup 

jelas. Capit bagian bawah berwarna merah. Ukuran panjang tubuh spesies ini 

mencapai 16 cm untuk jantan dan 12 cm untuk betina, dengan berat badan 

berkisar 60-110 gram pada panjang karapas dengan ukuran 50-70 mm. 

Tubuh berwarna coklat kebiruan sampai coklat kemerahan, kadang-kadang 

berwarna terang sampai coklat gelap. 

 

Habitat 

Pacifastacus leniusculus menempati berbagai berbagai habitat mulai dari 

sungai kecil hingga sungai besar seperti Sungai Columbia, Danau Tahoe dan 

Donner. Spesies ini juga dapat tumbuh di area budidaya, memiliki toleransi 

pada air payau maupun dengan suhu tinggi. Pada perairan dengan pH lebih 

rendah dari 6, spesies ini sangat aktif bergerak ke atas dan ke bawah kolom 

perairan. 

 

Wilayah Endemik  

Amerika Utara bagian barat diantara Lautan Pasifik, Kolombia bagian utara, 

California bagian selatan dan Utah bagian timur. 

 

Wilayah Penyebaran 

USA (di beberapa negara bagian); Eropa (Austria, Begia, Republik Ceko, 

Denmark, Inggris, Finlandia, Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Kaliningrad 

(Rusia), Latvia, Lithuania, Luxemburg, Belanda, Polandia, Portugal, Skotlandia, 

Spanyol, Swedia, Switzerland, dan Wales; Jepang (Pulau Hokaido dan Pulau 

Honsu). 

 

Dampak 

Dampak utama P. leniusculus adalah dapat berperan sebagai vektor penyakit 

jamur (Aphanomyces astaci) yang menyebabkan kematian dalam jumlah besar 

pada populasi lobster asli di Inggris. Penyakit yang baru terjadi ini telah 

terdapat pada P. leniusculus di Hungaria barat yang dapat memberikan 

dampak cukup serius. 
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Nama Ilmiah : Porcellio scaber 

Nama Umum : woodlouse 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Crustacea 

Ordo  : Malacostraca 

Family  : Porcellionidae 

Genus  : Porcellio 

Species  : Porcellio scaber 

 

 

 

 

 

15.  Porcellio scaber 
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Deskripsi Umum 

Tubuh Porcellio scaber ditutupi oleh tuberkel, dengan sepasang flagel yang 

sama panjang pada bagian kepala, lubang rongga udara yang terdapat pada 

segmen pertama bagian abdominal. Spesies ini berwarna abu-abu, merah, 

maupun kuning. Spesies juga ditemukan ada yang mengalami kelainan albino. 

Terdapat 2 (dua) flagela pada ruas terakhir tubuh. 

 

Habitat 

P. scabber  biasa hidup di hutan tetapi juga dapat hidup pada tempat-tempat 

yang lembab seperti kebun, gudang maupun pemukiman manusia. Beberapa 

studi meneliti spesies ini memiliki toleransi pada suhu rendah dan dapat 

bertahan selama 1 (satu) minggu pada suhu -2 °C asalkan spesies ini 

mendapatkan asupan makanan yang cukup. 

 

Wilayah Endemik  

Porcellio scaber berasal dari Eropa, spesies ini melimpah di hutan Eropa Barat 

dan Tengah, serta endemik di daerah Atlantik semenanjung Liberia. 

 

Wilayah Penyebaran 

Spesies ini menyebar sampai ke Polandia dan negara-negara Baltik, Greenland, 

dan Amerika Utara. 

 

Dampak 

Pemasukan detritus pada Pulau Gough seperti Porcellio scaber, cacing tanah, 

dan Cylindroiulus latestriatus dapat berdampak pada siklus hara pada tanah  

bergambut, selain  itu P. scaber dapat mengubah susunan komunitas flora 

dan fauna asli. Terdapat kekhawatiran bahwa P. scaber berdampak pada 

invertebrata asli seperti yang terjadi di Pulau Gough dengan keberadaan 

isopoda (Styloniscus australis) yang sudah jarang terlihat di dataran rendah 

sejak pemasukan P. scaber ke pulau tersebut. P. scaber juga berkompetisi 

dengan detritus asli pada Pulau Marion seperti Pringleophaga marioni dan 

cacing tanah. 
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Nama Ilmiah : Procambarus clarkii 

Nama Umum : Louisiana crayfish, red swamp crayfish 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Crustacea 

Ordo  : Malacostraca 

Family  : Cambaridae 

Genus  : Procambarus 

Species  : Procambarus clarkii 

 

 

 

 

 

16.  Procambarus clarkii 
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Deskripsi Umum 

Procambarus clarkii mempunyai berat tubuh lebih dari 50 g pada usia 3-5 

bulan. Ukuran tubuh pada stadia dewasa panjangnya berkisar antara 5,5-12 

cm (2,2,-4,7 inchi). Spesies ini memliki kaki jalan (periopod) 3-4 pasang 

dengan kepala memanjang dan menyempit pada bagian depan. 

 

Habitat 

Procambarus clarkii menghuni habitat air tawar seperti sungai, danau, kolam, 

kanal, dan rawa-rawa. Spesies ini mampu beradaptasi pada lingkungan 

dengan salinitas sedang, kadar oksigen rendah, bahkan pada suhu yang 

ekstrim sekalipun.  P. clarkii tumbuh subur pada perairan yang relatif hangat 

dan pada ekosistem lahan basah. Spesies ini juga sering menghuni lingkungan 

seperti sawah, saluran irigasi, dan waduk. 

 

Wilayah Endemik  

Timur laut Meksiko dan Amerika Serikat tengah bagian selatan. 

 

Wilayah Penyebaran 

Spesies ini terdapat di 15 negara bagian di USA dan Meksiko bagian tengah 

maupun barat. Di Eropa, iklim menjadi hambatan bagi penyebaran spesies 

ini, seperti yang dilaporkan populasi yang bereproduksi di daerah dingin 

seperti Belanda, Jerman, Italia dan Switzerland serta dalam jumlah besar 

populasi spesies ini menyebar ke daerah hangat seperti Portugal, Spanyol, 

dan Perancis. 

 

Dampak 

P. clarkii di Eropa telah menyebabkan penurunan jumlah yang cukup drastis 

pada udang karang asli (Famili Astacidae) melalui penyakit yang disebabkan 

oleh jamur (Aphanomyces  astaci) dimana P. clarkii sebagi vektor pembawa 

penyakit tersebut. Spesies asli yang terancam punah akibat keberadaan 

organisme ini diantaranya adalah Austropotamobius pallipes, Astacus astacus 

dan Austropotamobius torrentium. P. clarkii di Jepang juga berkompetisi 

dengan udang karang asli 
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Nama Ilmiah : Pseudodiaptomus inopinus 

Nama Umum : Asian calanoid copepod 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Branchiopoda 

Ordo  : Calanoida 

Family  : Pseudodiaptomidae 

Genus  : Pseudodiaptomus 

Species  : Pseudodiaptomus inopinus 

 

 

 

 

 

17.  Pseudodiaptomus inopinus 
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Deskripsi Umum 

Pseudodiaptomus inopinus bersifat endemik pada wilayah Indo Pasifik 

termasuk Asia Tenggara. Bertahan pada muara antara selatan Washington dan 

Oregon bagian selatan. Dominasi spesies ini pada beberapa muara dapat 

mengubah rantai makanan pada suatu ekosistem. Spesies ini mempunyai 

panjang tubuh dengan kisaran panjang 1-2 mm, bentuk tubuh bulat panjang 

dan memiliki antena. 

 

Habitat 

Habitat asli P. inopinus di wilayah Asia menempati berbagai habitat air tawar 

dan muara (Shen dan Song 1979). Kelimpahan P. inopinus paling tinggi pada 

musim gugur (Shen dan Song 1979). P. inopinus hidup berkoloni pada muara 

dengan kadar salinitas berkisar antara 0-5 psu (Cordell & Morrison 1996). 

 

Wilayah Endemik  

Asia 

 

Wilayah Penyebaran 

Wilayah penyebaran belum diketahui 

 

Dampak 

P. inopinus mendominasi zonasi dengan salinitas rendah terutama di daerah 

muara. Spesies ini menyebabkan perubahan ekosistem muara dengan cara 

mengubah energi dan aliran nutrisi dari ekosistem dan menggantikan atau 

mengurangi populasi zooplankton muara asli. Pada beberapa kasus ditemukan 

bahwa perubahan kondisi ekosistem muara dapat mempengaruhi ikan 

salmon dalam beruaya, selain itu juga dapat menyebabkan penurunan jumlah 

spesies ikan ekonomis penting lainnya. 
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Nama Ilmiah : Rhithropanopeus harrisii 

Nama Umum : estuarine mud crab, Harris mud crab,  

  white-fingered mud crab, Zuiderzee crab. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Crustacea 

Ordo  : Malacostraca 

Family  : Panopeidae 

Genus  : Rhithropanopeus 

Species  : Rhithropanopeus harrisii 

 

 

 

 

18.  Rhithropanopeus harrisii 
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Deskripsi Umum 

Rhithropanopeus harrisii merupakan kepiting asli Pantai Atlantik Amerika 

Utara yang menempati wilayah muara. Spesies ini menginvasi banyak daerah 

di Eropa dan Amerika Utara. R. harrisii diperkirakan menyebar melalui 

perdagangan. R. harrisii menjadi predator bagi spesies asli dan dapat 

mengubah komposisi jejaring makanan yang ada pada ekosisitem. Selain itu, 

R. harrisii dapat menjadi vektor bagi penyakit white spot baculovirus. R. 

harrisii atau biasa disebut dengan kepiting Harris bersifat euryhaline dengan 

lebar karapas mencapai 2 cm berwarna coklat kehijauan. Spesies ini memiliki 

capit yang cukup besar, bagian depan karapas terdapat 4 (empat) duri. 

 

Habitat 

Rhithropanopeus harrisii ditemukan di muara dan danau air tawar dengan 

salinitas terendah 0,04‰. Spesies ini lebih menyukai perairan payau dan 

umumnya mendiami subtrat berlumpur maupun berpasir. R. harrisii biasanya 

berasosiasi dengan terumbu karang, tiram, maupun tanaman air. Spesies ini 

memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap salinitas. 

 

Wilayah Endemik  

Pesisir Amerika bagian tengah dan utara dari Sungai St. Lawrence Kanasa 

sampai Vera Cruz di  Meksiko.  

 

Wilayah Penyebaran 

Laut Adriatic, Laut Aral, Azerbaijan, Laut Azov, Laut Baltic, Belgia, Laut Hitam, 
Inggris, Bulgaria, Laut Caspian, Denmark, Perancis, Jerman, Iran, Italia, 
Kazakhstan, Lithuania, Laut Mediterania, Belanda, Laut Utara, Sungai Panama, 
Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Spanyolm Tunisia, Turmenistan, Ukraina, 
Uzbekistan, Pesisir Pasifik dan Danau Texas di Amerika Serikat. 
 

Dampak 

R. Harrisii merupakan media pembawa white spot baculovirus yang dapat 

menyebabkan penyakit pada spesies udang penaeid dan kepiting biru 

(Callinectes sapidus). R. harrisii pada beberapa tempat memberikan dampak 

yang cukup signifikan antara lain: R. harrisii bersaing dengan ikan dan 

invertebrata bentik di Laut Aral (Asia); larva R. harrisii mendominasi 

zoobentos di Polandia; jumlah udang karang asli menurun di Danau Texas; 

serta dapat menyumbat pipa-pipa yang ada di pembangkit tenaga listrik dan 

tenaga nuklir di Texas. 
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Nama Ilmiah : Sphaeroma quoianum 

Nama Umum : Australasian isopod, Australian-New Zealand boring isopod,  

burrowing Australian isopod, burrowing isopod, mud-

dwelling isopod, New Zealand burrowing isopod, New 

Zealand isopod, New Zealand pillbug. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Crustacea 

Ordo  : Malacostraca 

Family  : Sphaeromatidae 

Genus  : Sphaeroma 

Species  : Sphaeroma quoianum 

 

 

19.  Sphaeroma quoianum 
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Deskripsi Umum 

Sphaeroma quoianum hidup di muara dan dapat menyebabkan peningkatan 

erosi serta kerusakan yang signifikan pada wilayah pesisir. Spesies ini menjadi 

invasif karena pola reproduksi yang cepat dan menyebabkan populasi dari 

spesies ini menjadi padat pada muara. Jika populasi ini menjadi padat 

berpotensi mengakibatkan erosi sebesar 240% seperti yang terjadi pada 

muara di California. S. quoianum berbentuk bulat memanjang dilengkapi 

dengan gerigi di bagian belakang tubuhnya, tubuhnya berwarna hitam dengan 

panjang tubuh mencapai 15 mm. Spesies ini bersifat menggali substrat sebagai 

tempat hidupnya. 

 

Habitat 

Sphaeroma quoianum mendiami lahan basah seperti lingkungan muara dan 

banyak ditemukan pada daerah dengan salinitas 5-30 ‰. Spesies ini 

mendiami rawa dan menyebabkan kerusakan pada struktur substrat sehingga 

menyebabkan erosi. Spesies ini juga ditemukan pada substrat yang 

mengandung batu dan pasir. 

 

Wilayah Endemik  

Australia dan New Zealand 

 

Wilayah Penyebaran 

Amerika Serikat 

 

Dampak 

Tingkah laku S. quoianum yang bersifat menggali dapat menyebabkan 

peningkatan erosi sebanyak 240 % pada lingkungan muara, kerusakan pada 

dermaga, bendungan, tanggul, dan juga menyebabkan hilangnya tanaman 

rawa. Sifatnya yang menggali tersebut menyebabkan lubang yang luas 

sehingga sejumlah spesies lain selain spesies asli dapat masuk ke lubang 

tersebut untuk melindungi diri dari arus dan kondisi saat air pasang. 

Dampak lain dari keberadaan S. quoianum pada beberapa tempat antara lain: 

masuknya jutaan partikel mikroskopis polistiren ke saluran air lokal di Teluk 

Coos (Amerika  Serikat); kerusakan bendungan dan tanggul di sekitar Teluk 

San Fransisco; meningkatkan intensitas jumlah lumpur dan erosi pada rawa 

hingga 1 meter per tahun; dan penurunan keanekaragaman hayati asli. 
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