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Pendahuluan

Berang-berang adalah nama Indonesia untuk hewan mamalia mirip musang yang suka makan ikan
dan  hebat  berenang.  Dalam  bahasa  Inggris  berang-berang  disebut  sebagai  “otter”.  Hewan  ini
merupakan hewan mamalia akuatik yang aktifitas hidupnya erat berhubungan dengan air dan lahan
basah.

Karakter khas dari berang-berang adalah mampu beraktifitas di dalam air yang didukung oleh tubuh
yang ditutupi oleh rambut yang kedap air dan jari yang memiliki selaput renang. Karakter tubuh
lainnya  yaitu   memiliki  tubuh  yang  panjang  dan  ramping,  kaki  depan  lebih  pendek  dari  kaki
belakang, ekor tertutup rambut, ekor besar pada bagian pangkal dan meruncing ke ujung, bagian
bawah ekor  agak pipih,  dan  pada  beberapa jenis  bagian  atas  ekor  juga pipih.  Terdapat  banyak
rambut (sungut) kaku disekitar hidung dan moncong, yang sensitif  terhadap turbulensi air  yang
digunakan untuk mencari  mangsa.  Memiliki telinga kecil  dan bulat.  Telinga dan lubang hidung
dapat menutup ketika di dalam air. Kebanyakan memiliki cakar kecuali pada beberapa jenis.

Berang-berang termasuk ke dalam bangsa Carnivora (mamalia
pemakan  daging).  Seluruh  jenis  berang-berang  termasuk  ke
dalam  anaksuku  (subfamily)  Lutrinae,  dan  bersama-sama
musang,  sigung,  dan  cerpelai  tergabung  ke  dalam  suku
Mustelidae.  Berang-berang  dibedakan  dari  anggota  suku
Mustelidae  lainnya  dari  telapak  kaki  yang  memiliki  selaput
renang  serta  tubuh  ditutupi  rambut  rapat  yang  tidak  mudah
basah  sehingga  memudahkannya  dalam  berenang  mencari
mangsa. 

Hewan  ini  menempati  berbagai  habitat  lahan  basah  seperti
sungai, danau, rawa air tawar, rawa gambut, rawa payau, sawah,
pesisir serta dapat juga ditemukan mendekati. Satu jenis berang-
berang Enhydra lutris menempati laut lepas sebagai habitatnya.

Di  seluruh  dunia  berang-berang  memiliki  13  jenis  dengan
penyebaran  hampir  tersebar  di  seluruh  dunia  kecuali  pada
daerah Australia. Dari ke 13 jenis yang ada di seluruh dunia,
Indonesia memiliki empat jenis berang-berang yaitu Lutrogale
perspicillata, Lutra lutra, Lutra sumatrana dan Aonyx cinereus.

Dua dari empat jenis tersebut, L. lutra dan L. Sumatrana sudah
dilindungi oleh hukum Indonesia melalui Peraturan Pemerintah
no 7 tahun 1999.  Dalam pengaturan  perdagangan satwa antar
negara, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
telah  memasukkan jenis  berang-berang di  Indonesia  ini  ke dalam daftar  Appendixnya.  L.  lutra
termasuk  Appendix  I,  yang  artinya  tidak  boleh  diperdagangkan.  Tiga  jenis  lainnya  termasuk
Appendix II, yang artinya boleh diperdagangkan dengan aturan, kuota dan surat yang jelas.

Daftar jenis berang-berang di seluruh dunia

1. African Clawless Otter - Aonyx capensis 

2. Asian Small-Clawed Otter - Aonyx cinereus

3. Congo Clawless Otter - Aonyx congicus 
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Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
SubFilum : Vertebrata
Kelas : Mammalia
Ordo : Carnivora
SubOrdo : Caniformia
Famili : Mustelidae
SubFamili : Lutrinae

Jenis ada 13:
Aonyx capensis 
Aonyx cinereus
Aonyx congicus 
Enhydra lutris 
Lontra canadensis 
Lontra felina
Lontra longicaudis
Lontra provocax 
Lutra lutra 
Lutra maculicollis
Lutra sumatrana
Lutrogale perspicillata
Pteronura brasiliensis



4. Sea Otter - Enhydra lutris 

5. North American River Otter - Lontra canadensis 

6. Marine Otter - Lontra felina

7. Neotropical Otter - Lontra longicaudis

8. South American River Otter - Lontra provocax 

9. Eurasian Otter - Lutra lutra 

10. Spotted-Necked Otter - Lutra maculicollis

11. Hairy-Nosed Otter - Lutra sumatrana

12. Smooth-Coated Otter - Lutrogale perspicillata

13. Giant Otter - Pteronura brasiliensis

Kunci determinasi jenis berang-berang di Indonesia

Bagian ke ujung ekor pipih mendatar. Bulu licin. Badan besar.......................Lutrogale perspicillata

Ekor silinder panjang, makin ke ujung makin kecil:

Cakar kecil, tidak menonjol ke luar ujung jari. Jari tidak ditutupi selaput renang secara penuh
.............................................................................................................................Aonyx cinereus

Cakar jelas, kuat, dan menonjol keluar. Jari ditutupi selaput renang seluruhnya:

Bantalan hidung ditumbuhi rambut.........................................................Lutra sumatrana

Bantalan hidung tidak ditumbuhi rambut.........................................................Lutra lutra
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Jenis berang-berang di Indonesia

1. Aonyx cinerea (Illiger, 1815) – Berang-berang cakar kecil

Taksonomi

Nama ilmiah: Aonyx cinerea
Author: (Illiger, 1815) 
Nama Inggris: Asian Small-clawed Otter, Oriental Small-clawed Otter, Small-clawed Otter
Nama Indonesia:Berang-berang cakar kecil
Sumatera: Silo-silo, simung dengan, barang-barang
Kalimantan: arangan (Berau), rengan (Kutai), dengen (Ngaju), (Dayak)
Jawa: Linsang, welingsang, ringsang
Sunda: sero, dingin
Malay: ambrang, anjing-air, barang, barang-barang

Sinonim: 

Amblonyx cinereus (Illiger, 1815) 
Aonyx cinereus (Illiger, 1815) [orth. error] 
Lutra cinerea Illiger, 1815
Lutra leptonyx Horsfield, 1823
Lutra indigitatus Hodgson, 1839
Aonyx horsfieldii Gray, 1843
Aonyx sikimensis Horsfield, 1855
Lutra (Hydrogale) swinhoei Gray, 1867
Amblonyx cinereus Pocock, 1921
Amblonyx cinerea Pocock, 1921
Amblyocix sernaria Nelson, 1983

Subspesies

(1) A. c. concolor di utara India, myanmar sampai ke Sumatera
(2)  A. c. nirnai di perbukitan selatan India.

Morfologi tubuh

Berang-berang jenis ini  memiliki ukuran panjang tubuh total  65-75 cm. Ekor berbentuk tabung
mengkerucut ke ujung dengan panjang sekitar 24-30 cm. Berat sekitar 2-6 Kg. Tubuh berwarna
coklat kadang-kadang berwarna krim atau sedikit kemerahan. Ujung rambut tubuh berwarna keabu-
abuan,  yang  merupakan  asal  kata  cinerea. Bagian  bawah  coklat  pucat,  bibir  atas,  dagu,
kerongkongan, dan sisi leher dan wajah berwarna abu-abu putih. Tungkai pendek. Diantara sela-sela
jari kaki terdapat selaput renang, namun tidak tertutup penuh sampai ke ujung jari. Jari memiliki
cakar  yang pendek tidak mencuat  keluar dari  ujung jari,  kecuali  ketika masih kecil.  Rhinarium
tidak berambut berbentuk seperti huruf W pada bagian pinggir atasnya. Kelenjar mamae terdiri dari
2  pasang.  Rumus  gigi  I  3/3  C 1/1  P 3/3  M 1/2,  jumlah total  =  34.  Gigi  geraham lebih  lebar
dirancang untuk memecah dan mengunyah cangkang kepiting.
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Tingkah laku

Berang-berang ini termasuk jenis yang paling sosial. Mereka hidup berkelompok dengan jumlah
anggota dapat mencapai 20 individu dalam satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari satu pasangan
alfa,  yang  mendominasi  kelompok  ini  dan  beberapa  individu  lain  yang  umumnya  berasal  dari
keturunan mereka yang tidak memisahkan diri membentuk kelompok baru ketika sudah dewasa.
Betina alfa lebih dominan dibandingkan jantan. Hewan ini aktif pada malam hari (nokturnal) dan
pada pagi dan senja (krepuskular), namun pada penangkaran dapat aktif siang hari. 

Pencarian makan dilakukan dengan menggunakan tangan, menangkap kepiting,  keong, dan ikan
yang bergerak lambat di dasar. Hewan ini termasuk hewan yang cerdik. Kerang yang tertangkap
lalu dijemur pada panas matahari sehingga cangkang terbuka,  sehingga tidak perlu usaha untuk
memecahkan  cangkangnya.  Ketika  memakan  kepiting,  capit  dibuang  lalu  dikunyah  beserta
karapaksnya.  Dalam penangkaran,  mereka  sangat  cepat  beradaptasi  dan  dapat  belajar  berbagai
pengayaan. Hewan ini memiliki tangan yang sangat aktif bisa memegang, sehingga dengan mudah
bisa memanjat pagar kawat, atau tebing batu. Benda-benda seperti batu juga sering kali dijadikan
mainan dengan menggunakan tangan.

Setelah makan, berang-berang ini membuang kotoran pada tempat yang khas sebagai “toilet”nya.
Mereka akan selalu membuang kotoran pada tempat tersebut jika sedang berada di sekitar sana.
Tumpukan kotoran seringkali diacak-acak pakai tangan sehingga terserak dan meluas. Tingkah laku
ini  sering  terlihat  di  penangkaran.  Pencaran  kotoran  berang-berang  ini  dapat  dengan  mudah
diketahui di lapangan sebagai tanda keberadaannya. Lokasi kotoran yang digunakan oleh jenis ini
kadang-kadang juga digunakan bersama dengan jenis lain.

Di sepanjang tepian sungai, berang-berang cakar kecil beristirahat, berjemur, menelisik di pinggiran
sungai yang berumput atau berpasir.  Di rawa, mereka menggunakan pulau-pulau sebagai tempat
kering untuk berjemur.  Hewan ini  suka  bermain  di  dalam air  baik anak-anak maupun individu
dewasa.  Kecepatan  renang  sekitar  0,7-1,2m.  Memiliki  variasi  suara  yang  cukup  banyak  dalam
berkomunikasi.

Reproduksi

Hewan ini bersifat monogami. Dalam kelompok, hanya betina alfa yang berkembang biak. Pada
penangkaran,  tingkah laku seksual  telah muncul  pada umur 18 bulan,  namun umumnya sukses
kawin terjadi pada umur 2,1 untuk betina tahun dan 2,8 tahun untuk jantan. Siklus estrus setiap 24-
30, selama 3 hari dan dapat melahirkan sepanjang tahun. Tanda estrus adalah peningkatan tingkah
laku berguling dan menandai daerah. Proses perkawinan terjadi di dalam air dan juga teramati di
darat. Lama mengandung 60-64 hari, dengan jumlah anak 2-7. Betina membuat sarang dari rumput
2 minggu sebelum melahirkan. Setelah lahir, anak akan dipelihara oleh kedua orang tuanya.  Jantan
lebih banyak bertugas menjaga dan merawat sarang, sedangkan betina menelisik dan melatih yang
muda.  Anak yang lebih  tua  juga  ikut  memelihara  adiknya.  Anak muncul  dari  sarang setelah  7
minggu, dan belajar berenang setelah 9 minggu. Dalam penangkaran, jenis ini dapat hidup sampai
umur sekitar 11 tahun.

Makanan

Berang-berang ini  tidak seperti  jenis  lainnya dengan tidak begitu menyukai  ikan.  Jika tersedia,
kepiting  merupakan  makanan  utama  dengan  tidak  ada  pemilihan  terhadap  besarnya  ukuran.
Kemudian juga udang, kerang dan keong. Beberapa ikan juga dimakan terutama ikan yang bergerak
lambat  dan  mudah ditangkap.  Selain itu  mereka  juga  memakan mammalia  kecil,  amphibia  dan
serangga. Mereka bersifat oportunis, memakan apa yang tersedia berlimpah. Pada area persawahan
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mereka juga memakan keong mas yang merupakan hama bagi petani.

Setiap individu dewasa membutuhkan makanan sampai 1 Kg perhari, yaitu sekitar 25% berat badan.
Makanan  dicerna  dengan  cepat  dan  dikeluarkan  dalam  bentuk  feses  dalam  1  sampai  3  jam,
tergantung jenis makanan.

Habitat

Berang-berang  jenis  ini  lebih  menyukai  air  dangkal,  dengan  ketersediaan  makanan  yang  baik,
bervegetasi  pinggir  yang cukup.  Hewan ini  memiliki  adaptasi  iklim dan  makanan  yang tinggi.
Terdapat dari pesisir tropis sampai ke sungai pegunungan ketinggian 2000 mdpl. Berbagai jenis tipe
habitat  ditempatinya,  mulai  dari  air  tawar  sampai  payau,  sawah,  danau,  sungai,  waduk,  kanal,
saluran  drainase,  hutan  bakau,  kolam  pasang  surut,  dan  di  sepanjang  pantai.  Walaupun  pada
beberapa daerah simpatrik dengan jenis lain, terdapat pemisahan relung yang jelas, dengan memilih
badan air yang lebih dangkal dan kecil serta pemilihan makanan yang berbeda.

Berang-berang cakar  kecil  lebih  toleran  terhadap aktifitas  manusia,  bisa  hidup dengan mencari
makan  keong  mas  dan  ikan-ikan  kecil  yang  berada  di  sawah  dan  saluran  kecil  dekat  dengan
perumahan.

Hewan ini  bersarang pada lubang-lubang sarang hewan lain yang telah ditinggalkan.  Walaupun
memiliki cakar kecil, mereka juga bisa menggali sarangnya sendiri. Sarang memiliki pintu masuk
dari bawah air dan terdapat lubang lain ke arah atas yang berfungsi sebagai ventilasi. Selain itu,
daerah yang bervegetasi rapat juga digunakan sebagai tempat istirahat dan sarang sementara.

Penyebaran

Berang-berang cakar kecil ditemukan di daerah perbukitan India selatan. Kemudian tersebar dari
kaki Himalaya, Cina selatan sampai ke Asia Tenggara, Indonesia (Sumatera, Jawa dan Kalimantan),
dan juga terdapat di kepulauan Palawan (Filipina) dan Hainan (Cina).

Karena tingkah laku yang lucu,  cerdas,  mudah dipelihara dan cepat  beradaptasi,  berang-berang
cakar kecil juga banyak dipelihara di seluruh kebun binatang dunia. Berbagai pertunjukan sirkus
juga menggunakan jenis ini sebagai salah satu hewan atraksinya.

2. Lutrogale perspicillata (Geofroy Saint-Hilaire, 1826) – Berang-
berang bulu licin

Taksonomi

Nama ilmiah: Lutrogale perspicillata 
Author: (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1826) 
Nama Inggris: Smooth-coated Otter, Indian Smooth-coated Otter
Nama Indonesia: Berang-berang bulu licin
Sumatera: silo-silo, simung
Jawa: Wregul

Sinonim: 

Lutra perspicillata I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1826 
Lutra perspicillata Geoffroy St.-Hilaire, 1826
Lutra simung Lesson, 1827
Lutra tarayensis Hodgson, 1839
Lutrogale macrodus Gray, 1865
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Lutrogale perspicillata: Pocock, 1940

Subspesies

1. L. p. perspicillata – di utara dan selatan india, Myanmar and Sumatra,
2. L. p. sindica – utara dan barat laut India dan Pakistan. 
3. L. p. Maxwelli - status sekarang tidak jelas dilaporkan di rawa di selatan Irak

Morfologi tubuh

Jenis ini merupakan berang-berang dengan ukuran tubuh paling besar untuk jenis berang-berang
yang ada di Indonesia dengan panjang total 107-130 cm dan berat 7-12 Kg. Panjang ekor sekitar 40-
50 cm. Jenis ini memiliki ekor bagian ke ujung yang pipih mendatar. Jika dilihat pada potongan
melintang akan mirip seperti segitiga. Hal ini menjadi ciri khas pembeda dengan berang-berang
jenis lain.

Rambut tubuh lebih pendek dan halus,  warna coklat  gelap sampai coklat  kemerahan, dan lebih
terang pada bagian  bawah tubuh.  Tungkai  kaki  kuat  dan lebih besar  jika dibandingkan dengan
proporsi badannya. Semua jari kaki ditutupi selaput renang penuh dan memiliki cakar yang kuat.

Rhinarium berwarna hitam, tidak berbulu, dan berbentuk agak cembung. Sungut berkembang jelas
berwarna putih. Mata dan telinga kecil.

Rumus gigi i 3/3, c 1/1, p 4/3, m 1/2, jumlah gigi total 36, dan  memiliki 2 pasang kelenjar susu.

Tingkah laku:

Berang-berang bulu licin hidup berkelompok dalam satu keluarga yang terdiri dari seekor jantan,
seekor betina dan beberapa ekor anaknya. Daerah jelajah kelompok sekitar 7-12 Km, dengan daerah
kekuasaan saling bersinggungan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Hewan ini aktif siang
dan malam hari, dengan beristirahat pada tengah hari.

Jenis ini merupakan perenang yang kuat. Pencarian makan dilakukan dalam kelompok dengan cara
berenang  membentuk  formasi  sehingga  ikan  menjadi  panik  tersudutkan  dan  mudah  ditangkap.
Mereka suka berburu pada daerah yang dangkal, diantara kayu tumbang di sungai, dekat jeram,
jaring ikan dan benda-benda lainnya yang terdapat di sungai.

Dibantu dengan sungut yang berfungsi sebagai pendeteksi mangsa, mereka menangkap ikan dengan
menggunakan mulut. Selain itu tangan juga digunakan dalam menangkap kepiting dan ikan-ikan
yang bersembunyi di dalam lumpur. Beberapa kelompok keluarga juga teramati berburu bersama,
dan setelah itu pulang kembali ke sarang masing-masing. Ikan hasil tangkapan umumnya langsung
dimakan di dalam air, namun ikan berukuran besar akan di bawa ke pinggir darat dan dimakan di
sana.

Kotoran biasanya dibuang pada batu besar, dan pinggiran berpasir antara 1-3 m di atas permukaan
air.  Berang-berang ini  suka berguling dan menggosokkan badannya di  area berumput,  terutama
setelah  buang  air.  Mereka  kadang-kadang  beristirahat,  pada  daerah  berpasir  dan  berumput  di
sepanjang pinggir sungai.

Sama seperti  berang-berang cakar kecil,  jenis ini  juga suka bermain dan sering teramati  berdiri
tegak dengan kaki belakang.

Reproduksi

Berang-berang bulu licin matang seksual pada umur 22 bulan. Reproduksi dapat terjadi disepanjang
tahun  jika  cuaca  bagus  dan  makanan  tersedia  melimpah.  Siklus  estrus  tiap  bulan,  berlangsung
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selama 14 hari. Perkawinan terjadi di dalam air, dengan beberapa kali kopulasi dalam sehari. Masa
hamil selama 63-65 hari, dengan jumlah anak 1-5. Anak akan berukuran seperti dewasa setelah 1
tahun. Jantan bersifat poligami sampai empat betina. Anak muncul dari sarang setelah 4 minggu,
diawasi oleh induk dan dijauhkan dari air. Kemudian diperkenalkan dengan air setelah berumur 12
minggu. Penyapihan dilakukan pada umur sekitar 19 minggu. Lama hidup di penangkaran dapat
mencapai umur 12 tahun.

Makanan

Makanan utama jenis  ini  adalah  ikan  dengan  proporsi  lebih  dari  90%.  Selain  itu  mereka  juga
memakan udang, kepiting, serangga, katak, burung dan tikus berdasarkan ketersediaan di alam -
bersifat oportunis. Dalam satu hari membutuhkan makanan sekitar 3,5 Kg.

Habitat

Hewan ini membutuhkan badan perairan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jenis berang-
berang cakar kecil. Umumnya menempati danau, sungai besar berbatu, hutan rawa gambut, hutan
bakau dan muara,  dan juga mencari  makan di  sawah.  Pinggiran sungai  yang terbuka dan tidak
menyediakan tempat berlindung tidak disukai sebagai habitatnya. Jenis ini lebih menyukai habitat
berbatu-batu, karena celah-celah pada batu tersebut menyediakan tempat untuk bersembunyi dan
bersarang. Pada daerah pesisir pantai juga dapat ditemukan jenis ini, namun keberadaan air tawar
selalu dibutuhkan untuk membersihkan tubuhnya dari garam.

Sarang terdapat di bawah akar pohon, pada celah terbuka pada tumpukan batu atau pada vegetasi
yang rapat. Jenis ini sering juga menggali untuk membuat sarangnya sendiri. Lubang masuk sarang
berada di dalam air,  dan memiliki beberapa kamar di dalamnya. Pada bagian atas juga terdapat
lubang yang berfungsi sebagai ventilasi dan tempat keluar masuk bagi anak.

Penyebaran

Berang-berang  bulu  licin  tersebar  di  Asia  Selatan  meliputi  India,  Nepal,  Pakistan,  Bhutan  dan
Bangladesh. Kemudian Cina Selatan dan terus ke seluruh daratan Asia Tenggara. Di Indonesia jenis
ini terdapat di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Populasi terpisah dari subspesies  L. p. maxwelli
dilaporkan terdapat di Irak.

3. Lutra sumatrana (Gray, 1865) – Berang-berang hidung berbulu

Taksonomi

Nama ilmiah: Lutra sumatrana
Author: (Gray, 1865) 
Nama Inggris : Hairy-nosed Otter
Nama Indonesia: Berang-berang hidung berbulu
Sumatera: sunung, barang-barang, brang-brang, bomprang, mompra
Kalimantan: ketong (Tagal), bongkol (Dusun)
Malay: ambrang, anjing air

Sinonim: 

Lutra barang Raffles 1822
Barangia sumatrana Gray 1865
Lutra lovii Gunther 1876.
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Jenis ini merupakan berang-berang yang paling langka dan dicari. Setelah spesimen tipenya yang
dideskripsikan oleh Gray pada tahun 1865, di Sumatera pernah ditemukan kembali pada tahun 2005
dengan ditemukannya bangkai terlindas mobil di pinggir jalan dekat sungai Musi. Setelah itu ada
beberapa temuan terbaru di Lampung dan Kalimantan. Namun, penelitian tentang jenis ini lebih
berkembang  di  negara  lain  seperti  di  Kamboja,  Thailand  dan Vietnam.  Jadi,  informasi  tentang
ekologi hewan ini masih sangat sedikit.

Morfologi tubuh

Panjang tubuh total berkisar 95-133 cm dengan berat sekitar 5-8 Kg. Ekor panjang bulat silindris
panjang 35-51 cm.  Tubuh lebih ramping dan panjang, sehingga bergerak lebih bebas meliuk-liuk.
Tubuh berwarna coklat  gelap bagian atas,  berwarna lebih terang pada bagian bawah dan perut.
Terdapat corak putih kontras pada bibir atas sampai ke leher. Jari tertutupi penuh selaput renang,
dengan cakar yang berkembang dengan baik. Berang-berang ini memiliki bentuk yang mirip dengan
Lutra lutra tetapi dengan ciri khas pembedanya yaitu rhinarium yang ditumbuhi rambut, sedangkan
Lutra lutra tidak ditumbuhi rambut. Rumus gigi I 3/3 C 1/1 P 4/3 M 1/2 = 36 

Tingkah laku sosial

Jenis  ini  masih  sangat  sedikit  diketahui  tentang  tingkah  lakunya.  Bergerak  dengan  cara  lebih
meliuk-liuk jika dibandingkan dengan jenis berang-berang lain. Aktif nokturnal dan krepuskular, hal
ini mungkin menghindari aktifitas manusia.

Beberapa  informasi  menjelaskan  bahwa  hewan  ini  tidak  menggali  lubang  sarang,  tetapi
menggunakan vegetasi yang rapat sebagai sarang pada daratan yang lebih tinggi.

Pada beberapa daerah berang-berang terlihat sendiri, berdua atau dalam kelompok sampai 5 ekor.
Komposisi kelompok tidak diketahui jelas apakah dalam keluarga, pasangan atau bisa jadi soliter
jika diluar musim berbiak. Jenis ini mudah jinak dan tidak takut terhadap orang. Hal ini mungkin
bisa diasumsikan lebih sosial dibandingkan dengan Lutra-lutra.

Reproduksi

Karena informasi masih sangat kurang, jenis ini diperkiran memiliki masa mengandung selama 2
bulan,  musim berbiak dari  November sampai  Februari,  mungkin berbeda tergantung lokasi  dan
ketersediaan hewan mangsa

Makanan

Berang-berang ini makanan utamanya adalah ikan, dengan lebih memilih ikan yang bergerak lambat
dan berdaging seperti lele dan gabus. Pada beberapa lokasi ular air juga dimangsa terutama pada
daerah yang penangkapan ikan berlebihan, sehingga ikan jarang dan ular sebagai pilihan makanan
seperti halnya di danau Tonle Sap Cambodia 

Habitat

Jenis ini  diketahui  menempati  habitat  rawa dan hutan rawa.  Di Thailand menghuni hutan kayu
putih. Di Sumatera ditemukan di daerah rawa aliran sungai Musi, Lampung serta di rawa hutan
gambut Kalimantan.

Penyebaran

Diperkirakan daerah sebaran dulu meliputi seluruh Asia Tenggara. Sekarang jenis ini tersebar di
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Viet Nam, Thailand, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Brunei 

4. Lutra lutra (Linnaeus, 1758) – Berang-berang Utara

Taksonomi

Nama ilmiah: Lutra lutra
Author: (Linnaeus, 1758)
Nama Inggris : Eurasian Otter, Common Otter, European Otter, European River Otter, Old World
Otter
Nama Indonesia:

• Berang-berang utara
• Berang-berang Eurasia

Sinonim

Lutra nippon Imaizumi & Yoshiyuki, 1989 
Lutra vulgaris
Lutra whitleyi

Terdapat tujuh subspesies: 

(1) L. l. lutra di Eropa dan Afrika Utara;
(2) L. l. nair di India selatan dan Sri Lanka; 
(3) L. l. monticola di utara India (Himachal Pradesh, Sikkim dan Assam) Nepal, Bhutan and

Myanmar; 
(4) L. l. kutab di utara India - Kashmir; 
(5) L. l.  aurobrunnea di  Garhwal  Himalayas di utara  India dan daerah yang lebih tinggi di

Nepal; 
(6) L. l. barang di Asia Tenggara (Thailand, Indonesia and Malaysia); dan
(7) L. l. chinensis di Cina selatan dan Taiwan. 

Morfologi tubuh

Jenis ini memiliki ukuran tubuh total sekitar 1 m untuk betina dan 1,2 m untuk jantan. Berat badan
sekitar  7 Kg untuk betina dan 10 Kg untuk jantan.  Ekor panjang bulat  silindris  375-480. Bulu
berwarna coklat  gelap pada bagian punggung dan berwarna lebih terang pada bagian perut dan
leher. Pada daerah bagian utara, jenis ini berwarna lebih gelap. Memiliki selaput dan cakar yang
berkembang baik. Sungut yang banyak dan keras digunakan untuk mendeteksi mangsa. Rhinarium
berukuran kecil dengan bentuk seperti huruf perisai dan tidak ditutupi rambut. Rumus gigi I 3/3, C
1/1, P 3/3, M 2/2  =36. 

Tingkah laku sosial

Hewan ini hidup soliter, masing-masing individu memiliki daerah teritori yang tidak boleh dimasuki
oleh individu lain. Individu betina memiliki daerah teritori terpisah satu sama lain. Jantan memiliki
daerah jelajah yang jauh pernah tercatat sepanjang sungai sampai 80 km, dan berhimpitan dengan
daerah teritori beberapa ekor betina. Betina juga akan terlihat bersama anak yang belum dewasa. 

Hewan ini lincah dan suka berseluncur di salju atau di pinggir sungai. Di daerah pesisir, waktu aktif
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pada siang hari, dan pada perairan tawar aktif malam hari. Hal ini tergantung habitat dan hewan
mangsanya. Aktif malam hari jika hewan mangsa aktif pada malam hari begitu juga sebaliknya.

Berenang di sepanjang permukaan dan ketika menyelam ekor akan terlihat ke atas dan mencari
hewan mangsa di  sepanjang dasar. Ikan kecil langsung di makan di permukaan air, jika ikan besar
maka akan di bawah ke darat terlebih dahulu. Hewan ini dapat juga menangkap kelinci dengan
masuk ke lubangnya, dan juga burung air dengan cara menangkap dari bawah permukaan air.

Reproduksi

Berkembang  biak  dapat  terjadi  di  sepanjang  tahun,  namun  pada  beberapa  daerah  terlihat  pola
musiman  tergantung ketersediaan  hewan mangsa.  Hewan ini  matang reproduksi  pada  umur  18
bulan untuk jantan dan 24 bulan untuk betina, namun pada penangkaran biasanya pada umur 3
sampai 4 tahun. Tidak ada musim kawin. Masa hamil selama 63-65 hari dengan jumlah anak 1-5
ekor.  Dapat  mencapai  umur  17  tahun.  Induk memelihara  anak sampai  umur  satu  tahun.  Induk
melahirkan dan membesarkan anak di lubang sarang yang biasanya jauh dari air dan sulit diketahui.
Setelah umur dua bulan mereka akan pindah ke sarang yang berada dekat dengan air.

Makanan

Umumnya  jenis  ini  memakan  ikan  khususnya  yang  bergerak  lambat  seperti  belut,  tetapi  juga
memakan  kepiting,  burung  air,  udang  dan  katak,  mamalia  kecil  serangga.  Hewan  ini  dapat
menangkap ikan seberat 9 Kg, namun rata-rata ikan berukuran panjang 13 cm.

Habitat

Jenis ini menempati berbagai habitat lahan basah yaitu habitat air tawar, payau dan air laut, sungai
dataran rendah dan tinggi, danau, rawa, persawahan dan pesisir pantai. Berbeda lokasi juga berbeda
habitat  yang  digunakan.  Hal  ini  tergantung  dari  ketersediaan  makanan,  air  tawar,  dan  vegetasi
pinggir  sungai  tempat  istirahat  dan  menelisik,  serta  akar  pohon,  tumpukan  batu,  kayu  yang
digunakan sebagai sarang.

Penyebaran

Tersebar luas di seluruh Eropa, Asia tengah, Afrika utara, India selatan dan Sri lanka, Asia tenggara
sampai ke Thailand dan Indonesia di Sumatera. Dari pinggir pantai sampai ketinggian 1000m dan
dilaporkan menempati ketinggian 3500 di Himalaya. Namun keberadaan hewan ini di Indonesia
sekarang ini sedang dikritisi apakah masih ada, karena Indonesia memiliki Lutra sumatrana.
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Tanda-tanda keberadaan berang-berang

Adanya  berang-berang  di  alam  dapat  diketahui  dari  tanda-tanda  keberadaannya.  Tanda-tanda
keberadaannya  itu  adalah  jejak,  kotoran,  luncuran,  sisa  makanan,  dan  kerusakan  rumpun  padi.
Berikut pemaparan tentang tanda-tandanya tersebut.

1. Jejak

Bentuk jejak

Jejak berang-berang secara umum memiliki lima jari yang memanjang, ujung jari membesar dan
berselaput renang. Perbedaan antar jenis berdasarkan ukuran bentuk jejak, tutupan selaput renang,
dan ada atau tidaknya bekas cakar.

Jejak  berang-berang  biasanya  ditemukan  dalam jumlah  banyak,  dan  pola  yang  tidak  beraturan
karena berang-berang sering mengunjungi daerah itu berulang-ulang. Apalagi jejak jenis berang-
berang  yang  hidup berkelompok,  maka  akan  ditemukan  banyak  jejak  dengan  berbagai  ukuran.
Kadang-kadang  juga  bisa  ditemukan  jejak  berang-berang  yang  berbeda  jenis  pada  satu  lokasi
tersebut,  karena berang-berang berbeda jenis  juga memiliki  relung habitat  yang berhimpit.  Jika
ditemukan  rangkaian  jejak  yang  panjang,  pola  jejaknya  akan  tampak  dengan  gaya  jalan  yang
melompat-lompat kecil, terlihat dari jejaknya yang agak mengumpul empat-empat buah. 

Karakter dari jejak masing-masing jenis adalah sebagai berikut:

Aonyx cinereus

Jejak  berang-berang  ini  memiliki  jari  lima  buah  dengan  jari  yang  memanjang.  Diantara  jari
memiliki  selaput  renang  namun  tidak  tertutupi  sepenuhnya.  Tidak  seperti  jenis  berang-berang
lainnya, jejak jenis ini biasanya tidak memperlihatkan cakar. Karena hewan ini memiliki kuku yang
pendek dan tidak memanjang keluar dari ujung jari, karena itulah diberi nama berang-berang cakar
kecil atau short-clawed otter. Ukuran lebar jejak kaki depan adalah ±4cm dan kaki belakang ±5cm.
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Lutrogale perspicillata

Jenis ini memiliki jejak yang paling besar, memiliki lebar jejak lebih dari 8cm. Cakar akan terlihat
jelas dan panjang. Selaput renang akan terlihat penuh.

Lutra sumatrana

Memiliki lebar ±5,8 cm untuk jejak kaki depan dan ±6,6 cm untuk jejak kaki belakang. Diantara jari
tertupi dengan selaput renang, akan terlihat jelas pada substrat yang lunak. Cakar juga terlihat jelas

Lutra lutra

Jejak Lutra lutra mirip dengan Lutra sumatrana. Walaupun jejak  Lutra sumatrana terlihat sedikit
lebih besar, namun bentuknya sangat mirip.

Lokasi ditemukan

Jejak bisa ditemukan di pinggir badan perairan yang memiliki substrat pasir atau lumpur. Pada area
persawahan jejak yang jelas biasanya ditemukan di daerah yang berlumpur, dan tidak tergenang air.
Lokasi jejak biasanya juga berada pada daerah dekat dengan lokasi feses. Jejak biasanya ditemukan
pada daerah pinggir yang terbuka dan landai sehingga mudah dikunjungi dan dinaiki dari badan
perairan.  Hamparan  pasir  yang  terkumpul  di  pinggir  sungai  juga  merupakan  tempat  yang
memungkinkan untuk menemukan jejak berang-berang.
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Jejak hewan lain yang mirip

Di lapangan,  akan sering  ditemukan jejak  hewan lain  yang  mirip  dengan berang-berang.  Jejak
hewan lain yang sering ditemukan pada pinggir perairan diantaranya adalah biawak, burung air,
berbagai jenis kucing, anjing, kera, dan musang.

1. Jejak biawak memiliki  jari  yang lima dan panjang,  mirip seperti  berang-berang.  Namun
jejak biawak memiliki jari yang terlalu panjang dan tidak memiliki selaput renang. Pada jari
juga akan terlihat pola-pola sisik yang tercetak pada jejak yang bersubstrat lumpur atau pasir
lembab. Ciri khas lain dari jejak biawak adalah terlihatnya goresan gesekan ekor ke tanah
diantara jejak kaki kiri dan kanan.

2. Burung air memiliki jejak yang berselaput renang seperti berang-berang, namun burung air
hanya memiliki tiga jari kurus ke arah depan. Kalau jejak yang jelas akan memperlihatkan
satu jari ke arah belakang.

3. Jejak  kucing  sering  juga  ditemukan  bersamaan  dengan  jejak  berang-berang  di  pinggir
perairan. Jejak kucing memiliki 4 jari yang pendek dan yang terlihat hanya berupa bantalan
kaki dan empat bulatan jari terpisah di depannya. Tidak memiliki cakar dan selaput renang.
Jenis  kucing  yang  sering  ditemukan  jejaknya  adalah  kucing  hutan  (Prionailurus
bengalensis).  Kalau  kucing  rumah  (Felis  domesticus)  tidak  ditemukan  di  pinggir  badan
perairan, karena mereka takut air.

4. Anjing memiliki jejak yang mirip seperti kucing, tapi memperlihatkan cakar yang jelas

5. Kera  memiliki  jejak  yang  sering  kali  bisa  membuat  terkecoh  pada  awal  pertama  lihat.
Memiliki jari yang panjang, ujung jari juga membulat, tidak bercakar mirip seperti jejak
berang-berang Aonyx cinerea jika dilihat sepintas lalu, namun jejak kera ini tidak memiliki
selaput renang dan hanya empat jari ke arah depan. Ciri khas dari jejak kera dan primata
secara umum adalah memiliki ibu jari yang arahnya ke samping, tegak lurus dari empat jari
lainnya.

6. Musang memiliki  jejak  yang mirip  seperti  kucing yang  memperlihatkan bulatan-bulatan
bantalan kaki serta bulatan jari terpisah di depannya, namun musang memiliki 5 jari yang
jelas, serta cakar kecil akan terlihat.

2. Kotoran berang-berang

Bentuk

Berang-berang memiliki kotoran yang sangat khas. Saking khasnya, masyarakat terutama petani di
sawah sangat mengenalnya jika kotoran ini ada di area persawahan. Petani menyebut kotoran ini
sebagai muntah berang-berang. Kotoran berang-berang ini berbau sangat busuk dan amis, mirip
sekali  dengan  muntah.  Kotoran  berang-berang  ini  dicirikan  dengan  adanya  sisa-sisa  hewan
mangsanya yang tidak tercerna sempurna, seperti tulang ikan, cangkang kepiting dan ikan.

Lokasi

Uniknya berang-berang punya WC umum, artinya jika koloni berang-berang berada pada daerah
tersebut, maka mereka akan membuang kotorannya pada suatu titik bersama-sama, dan lokasinya
tetap. Lokasi yang dipilih berang-berang sebagai WC umumnya itu adalah suatu titik yang khas,
tidak pada sembarangan tempat. 

Pada persawahan, lokasi feses berada pada pematang sawah yang memiliki fitur khusus. Mereka
akan memilih lokasi yang sepertinya mudah diingat (atau bertanda) seperti: di dekat pangkal pohon,
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dekat pondok, jembatan, dan percabangan saluran irigasi.

3. Sisa makanan: ikan dan keong mas

Sisa ikan dapat ditemukan di pematang sawah, terutama jika ada budidaya ikan didekat daerah
tersebut. Sisa ikan yang bisa ditemukan, biasanya adalah ikan budidaya seperti ikan mas atau ikan
nila yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis dimakan oleh berang-berang.

Sisa cangkang keong mas  yang dimakan oleh  berang-berang juga  bisa ditemukan di  pematang
sawah. Sisa keong mas ini berupa cangkang yang ditemukan dalam keadaan kosong, dengan bekas
gigitan yang rapi mengikuti alur putaran cangkang. Tumpukan cangkang keong mas biasanya juga
ditemukan  di  pinggir pematang  sebagai  usaha  dari  petani  untuk  membuang  hama  keong  mas
dari sawah. Namun keong mas ini berada dalam keadaan berisi, dengan cangkang yang utuh dan
selalu pecah dalam keadaan remuk kalau terinjak.

4. Sarang

Berang-berang tidak menggali sarang sendiri. Biasanya menggunakan celah dan lubang  yang telah
ada, seperti lubang-lubang di pinggiran sungai, di bawah membatan, di bawah akar kayu, dalam
semak pinggir sungai dll

5. luncuran (Sliding site)

Berang-berang  adalah  hewan  yang  suka  bermain-main  termasuk  main  seluncur-seluncuran.
Kadang-kadang kita bisa menemukan luncurannya di pematang sawah yang agak tinggi. Penemuan
luncuran  ini  akan  dipastikan  berasal  dari  hasil  kerja  berang-berang  jika  kita  juga  menemukan
jejaknya. Di daerah yang bersalju, berang-berang suka meluncur di atas permukaan es.

6. Kerusakan rumpun padi

Tanda keberadaan berang-berang yang juga terkenal bagi petani adalah kerusakan rumpun padi.
Rumpun padi akan dihimpit-himpit oleh badannya sehingga akan patah-patah. Mungkin berang-
berang merasa gatal-gatal berguling-guling di atas rumpun padi. Hal ini cukup membuat hewan ini
sebagai musuh bagi petani, padahal jika dihitung tingkat kerusakannya sangat sedikit sekali. Kira-
kira 4-7 rumpun padi dirusak, yaitu pada petak sawah yang berada dekat dengan lokasi kotorannya,
entah apa hubungannya kerusakan rumpun padi  ini  dengan lokasi  kotoran.  Dari  pengalaman di
lapangan, dari sehamparan luas sawah sejauh mata memandang, paling-paling ditemukan 3 buah
lokasi kotoran. Ya, berarti hanya tiga petak sawahlah yang dapat sialnya dirusak sama hewan ini.
WC  umum  berang-berang  itu  biasanya  tetap,  berarti  orang  yang  punya  sawah  tersebut  rutin
menemukan ini tiap musim tanamnya. Dari hasil wawancara, ternyata rumpun padi ini pun masih
bisa tegak dan tumbuh kembali.
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Habitat Berang-berang

Berang-berang menempati berbagai habitat lahan basah, baik alami maupun buatan. Lahan basah
yang menjadi habitat berang-berang itu diantaranya adalah sungai, danau, rawa, pesisir, dan sawah.

Secara umum, kebutuhan dasar berang-berang terhadap habitat itu adalah ketersediaan makanan, air
yang  bersih,  tempat  bersarang  yang  kering  dan  tersedianya  tempat  sembunyi  sementara  jika
bertemu manusia  dan  ancaman  lainnya.  Jika  hal  ini  telah  terpenuhi,  maka  kemungkinan  besar
berang-berang ada di sana.

Berikut penjelasan karakteristik lahan basah yang biasa ditemukan keberadaan berang-berang.

Sungai

Berbagai tipe sungai dapat ditemukan keberadaan berang-berang. Mulai dari sungai kecil, sampai
sungai yang besar, di atas pegunungan sampai ke laut, bersubstrat lumpur, pasir maupun batu.

Sungai  yang berbatu  dan berair  deras  merupakan salah  satu  habitat  berang-berang yang paling
mudah  diketahui.  Pinggiran  sungai  yang  berbatu-batu  besar  itu  menyediakan  rongga-rongga
diantaranya yang bisa dipergunakan sebagai sarang dan tempat sembunyi. Walaupun berarus deras,
tipe sungai  seperti  ini  memiliki  titik-titik  daerah yang tenang dan tidak berarus.  Kondisi  air  di
belakang batu besar umumnya tidak memilik arus yang cepat, dan di dalamnya merupakan tempat
yang bersembunyinya ikan-ikan dan kepiting.  Bagi  manusia  daerah  ini  juga  dikenali  oleh  para
pemancing akan ketersediaan ikannya di sana, sehingga menjadi tempat menarik untuk memancing
ikan.  Dari  pengamatan,  berang-berang  terlihat  mencari  makan  mengitari  batuan  besar  untuk
mencari ikan dan kepiting yang berada di dasarnya.

Sungai pegunungan – stream. Berarus lambat, air jernih, Dangkal, berlumut, banyak kepiting, ikan
yang bersembunyi di dasar pinggiran bervegteasi rapat, berbatu, sarang di lubang-lubang tanah yang
banyak.

Sungai besar. Lebar, dalam, air keruh, dasar pasir,

Sungai kecil dekat muara, berlumpur, arus lambat, kadar organik tinggi

Selain  itu  berang-berang  juga  ditemukan  di  danau,  rawa  air  tawar,  rawa  gambut  serta  payau,
kawasan mangrove pesisr pantai, serta kawasan sawah dan perairan dekat pemukiman manusia
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Peranan ekologis berang-berang

Berang-berang merupakan  top carnivore, dan bisa juga disebut sebagai harimaunya lahan basah.
Hewan ini berada di puncak dari piramida makanan, sehingga keberadaan hewan ini merupakan
sebagai indikator lingkungan/habitat yang masih baik. Berang-berang sering dianggap sebagai hama
oleh petani ikan, padahal hewan ini memiliki fungsi ekologis yang sangat besar. Dengan fungsinya
menjaga  keseimbangan  ekosistem,  hewan  ini  bermanfaat  dalam mengontrol  hama kepiting  dan
keong mas di sawah. Keberadaan hewan ini juga menjaga agar populasi ikan tetap sehat karena
berang-berang akan memakan ikan lemah dan sakit yang mudah tertangkap. 

Sifat oportunis dari hewan ini, yaitu memakan apa yang tersedia dan melimpah, sesuai dengan teori
dalam  ekologi  makan,  bahwa  hewan  akan  mencari  makanan  yang  mudah  didapatkan  dan
mengeluarkan usaha (energi) yang kecil untuk mendapatkannya.

Berang-berang juga memiliki peran dalam mengontrol hewan invasif yang memasuki suatu habitat
yang ada hewan aslinya. Berang-berang telah diketahui memakan ikan-ikan, kepiting, dan keong
mas yang bersifat invasif. Sehingga jenis-jenis lokal dapat terpelihara dengan baik.

Spesies asing invasif adalah spesies-spesies flora maupun fauna, termasuk mikroorganisma yang
hidup  di  luar  habitat  alaminya,  tumbuh  dengan  pesat  karena  tidak  mempunyai  musuh  alami,
sehingga menjadi  gulma,  hama dan penyakit  pada spesies-spesies  asli.  Karakter  spesies  invasif
antara  lain:  tumbuh cepat,  reproduksi  cepat,  kemampuan menyebar  tinggi,  toleransi  yang lebar
terhadap  kondisi  lingkungan,  kemampuan  untuk  hidup  dengan  jenis  makan  yang  beragam,
reproduksi aseksual, dan berasosiasi dengan manusia.

Sehingga peranan berang-berang menjadi penting dalam pengendalian jenis invasif. Oleh karena itu
gunakan kearifan lokal yang telah ada pada masyarakat sehingga budidaya ikan tidak terganggu,
namun tidak membahayakan bagi berang-berang.

Jaring-jaring  makanan  yaitu  rantai-rantai  makanan  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain
sedemikian rupa sehingga membentuk seperi  jaring-jaring.  Jaring-jaring makanan terjadi  karena
setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup lainnya.

--Halaman 17--



Ancaman kepunahan berang-berang

Sekarang ini berbagai ancaman telah semakin banyak yang diterima oleh berang-berang. Ancaman-
ancaman tersebut yaitu:

1. Perusakan habitat

Lahan  basah  sebagai  habitat  berang-berang  sekarang  ini  terancam oleh  perubahan  penggunaan
lahan seperti pembukaan perkebunan sawit besar-besaran di daerah rawa, pembangunan pemukiman
serta pembangunan waduk dan saluran irigasi  yang dibeton sehingga tidak menyediakan tempat
bagi berang-berang untuk bersarang. Pertambangan pasir dan emas juga telah merusak ekosistem
sungai.

2. Berkurangnya sumber makanan

Polusi dan sampah pada badan-badan perairan telah membuat pengurangan ikan dan hewan mangsa
lainnya.  Pemanenan  ikan  yang  tidak  ramah  lingkungan  seperti  sentrum dan  racun  juga  sangat
memberikan andil dalam berkurangnya jumlah ikan.

3. Perburuan

Karena dianggap hama oleh  petani  ikan,  berang-berang sering  kali  diburu  dan dibunuh.  Setiap
perjumpaan dengan  manusia,  maka bisa  berdampak  kematian  bagi  berang-berang ini.  Berbagai
macam bentuk  perburuan  dilakukan  oleh  manusia  seperti  menggunakan  anjing  buru,  ditembak
dengan senapan, dijerat dengan berbagai macam tipe jeratan, diasapi lubang sarangnya dan berbagai
cara lainnya.

4. Perdagangan

Perdagangan berang-berang untuk hewan peliharaan sekarang ini marak di forum jual beli secara
online. Bayi-bayi berang-berang diperjual-belikan, bahkan ada yang memperjual belikan bayi yang
berumur satu minggu yang matanya belum terbuka. Dalam perdagangan ini dilaporkan bahwa anak
berang-berang ini didapatkan dengan cara ditangkap ketika bersama induknya. Dan tidak jarang
induk akan mengalami kematian dibunuh.

Tindakan yang dibutuhkan dalam penyelamatan berang-berang

– Rehabilitasi dan menjaga habitat lahan basah

– Perlu regulasi dalam perdagangan

– Menggunakan kearifan lokal dalam mengatasi konflik

– dll
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Berang-berang dalam informasi sosial budaya
masyarakat

Salah informasi

Mungkin  banyak  dari  kita  sangat  mengenal  berang-berang  sebagai  “si  Pembuat  Bendungan”.
Informasi ini didapatkan dari berbagai sumber, baik cerita, film kartun, film dokumenter, film dan
artikel Harun Yahya dan dari  sumber lainnya. Informasi ini menyesatkan, karena berang-berang
tidak memiliki kebiasaan membuat bendungan. Hewan cerdik yang mampu membuat bendungan
dari tumpukan batang kayu tersebut adalah “beaver” Hewan ini tidak ada nama Indonesianya. ,
karena beaver ini hanya terdapat di Amerika bagian Utara. Sedangkan yang disebut berang-berang
dalam bahasa Inggrisnya adalah “otter”. Inilah yang ada di Indonesia.

Selain itu di daerah Jawa, berang-berang ini disebut sebagai “linsang”. Kenyataannya, linsang itu
adalah nama untuk hewan yang berbeda yaitu Prionodon linsang. Kenapa hal ini bisa terjadi? 

Mitos

Banyak mitos yang beredar di masyarakat berkaitan dengan berang-berang. Jika ditanyakan tentang
berang-berang, sebagian besar masyarakat lokal akan menyatakan bahwa hewan ini tidak memiliki
anus,  dan  buang air  lewat  mulutnya  (dimuntahkan).  Mitos  ini  berkembang dikarenakan bentuk
kotorannya  yang memang  khas,  yang  masih  memiliki  sisa-sisa  hewan  mangsa  yang tidak  bisa
tercerna seperti sisik ikan, tulang-tulang, bulu dan materi sisa dari hewan mangsanya. Jadi memang
mirip seperti muntah. Jika setelah makan ikan maka akan keluar feses berupa kumpulan tulang-
tulang ikan dengan tekstur yang berlendir dan bau yang sangat amis sekali.  Dari  literatur, jalur
pencernaan hewan ini sangat cepat sekali, makanan akan keluar setelah 2 jam!. Inilah jawabannya
jika ada yang menanyakan kenapa mirip seperti muntah. Dari kotoran ini sebenarnya bisa dianalisa
apa saja hewan yang dimakannya, bahkan untuk ikan bisa diidentifikasi sampai tingkat jenis dengan
melihat bentuk dan pola sisik ikan, sehingga dapat diketahui apa jenis yang lebih disukainya.

Mitosnya  lagi,  sebelum  muntah,  berang-berang  ini  membutuhkan  rangsangan  agar  terjadinya
muntah. Mereka akan menggosok-gosokkan bagian pantatnya yang tidak beranus ke rumpun padi.
Tanda patah-patahnya rumpun padi ini sangat dikenal oleh petani. Dan setelah itu baru muntah di
dekat daerah tersebut, biasanya setiap ada muntahan akan ada terlihat rumpun padi yang patah-
patah di dekat daerah tersebut. Umumnya tingkah laku merusak rumpun padi ini dilakukan ketika
musim padi menyiang dan padi bunting. Kenapa berang-berang ini merusak rumpun padi? Menurut
Hans Kruk, seorang ahli berang-berang dan pembuat buku tentang berang-berang, Berang-berang
dan  kebanyakan  hewan  mammalia  lainnya  suka  menggosokkan  badan.  Kalau  ada  yang  punya
kucing  akan  pernah  melihat  kucing  yang  suka  menggosokkan  badannya  dan  kucing  yang
menggelinding-menggelinding  dan  menggeliatkan  punggungnya  di  atas  pasir.  Nah  seperti  itu
jugalah berang-berang ini.

Konon kabarnya, berang-berang juga memiliki batu mustika yang berkhasiat supaya pemakainya
bisa berenang selincah berang-berang. Batu ini biasanya akan keluar melalu muntahnya (buang air
besar), karena tidak ingin kehilangan batu mustikanya, berang-berang akan mencari kembali batu
tersebut  diantara  tumpukan  kotorannya  sehingga  kotorannya  tersebut  diacak-acaknya.  Memang
berang-berang ini suka mengacak-acak kotorannya sendiri, khususnya untuk jenis berang-berang
cakar kecil (Aonyx cinereus), entah apa tujuannya. Diperkirakan hal ini dilakukan sebagai tingkah
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laku menandai teritorinya.

Sebagai tambahan infonya, sawah yang dirusak oleh berang-berang adalah sawah dari orang yang
tidak menghargai beras. Yang dikatakan tidak menghargai beras misalnya, makan bersisa kemudian
dibuang-buang, apalagi katanya jika membuang-buang nasi ketika sedang makan di sawah ketika
bekerja. Sebenarnya ini termasuk kearifan lokal yang bijak yang memiliki pesan yang positif. Jika
dilihat tingkat kerusakannya, berang-berang hanya merusak sekitar 4-8 rumpun, dan rumpun ini pun
masih bisa tumbuh kembali.

Kearifan lokal

Dalam masyarakat kita ternyata telah ada cara-cara untuk mengatasi konflik dengan satwa liar tetapi
dengan cara yang ramah lingkungan. Berikut dipaparkan berbagai metoda yang telah digunakan
oleh masyarakat  di  Sumatera Barat untuk mengurangi  dan menghindari  konflik  dengan berang-
berang:

1. Menggunakan ranting-ranting bambu pada kolam

Untuk mencegah agar kolam ikan tidak diganggu oleh berang-berang, masyarakat menggunakan
ranting-ranting bambu yang diletakkan di dalam kolam. Hal ini dipercaya menyusahkan berang-
berang menangkap ikan, karena tidak bisa leluasa berenang mengejar ikan.

2. Menggunakan daun pandan duri untuk pengaman rumpun padi

Berang-berang  kadang  suka  menggosokkan  badannya  ke  rumpun  padi  sehingga  rumpun  padi
menjadi  patah-patah.  Untuk  mengatasi  ini,  masyarakat  menggunakan  daun  pandan  duri  yang
ditancapkan dekat rumpun padi. Sehingga hal ini akan mencegah berang-berang untuk mengganggu
rumpun ini.

3. Menggunakan pelepah dan daun enau/kelapa untuk pagar sawah

Untuk mengamankan sawah dari  kerusakan karena masuknya berang-berang mencari  makan ke
dalam sawah,  masyarakat  memagari  sawah  dengan  pelepah  dan  daun  enau/kelapa.  Daun  jenis
palam-palaman ini memiliki lidi-lidi yang lumayan cukup keras untuk menghalangi niat si berang-
berang masuk ke sawah. Pagar ini juga berguna sebagai penghambat hewan pengganggu lainnya
seperti itik dll. 
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Lampiran 1 .Identifikasi hewan. Apakah telah melihat berang-berang? (sumber: situs 
SERO)

Hewan apa yang saya lihat?

Ini adalah kunci sederhana yang menolong anda memastikan apakah telah melihat berang-berang.

1. Seberapa jelas anda melihat hewan tersebut?
a) Kurang jelas / terlihat sekilas / dari jarak jauh.........................................................................2
b) Terlihat jelas hanya beberapa menit.........................................................................................5
c) Terlihat jelas dalam jarak dekat atau terlihat dalam waktu lama...........................................10
d) Saya sering melihat hewan ini dalam berbagai situasi...........................................................20
e) Saya melihatnya tertangkap,  atau sebagai  hewan peliharaan,  atau di  dalam kandang,atau

baru-baru ini mati dan saya bisa memeriksanya secara teliti dan mengambil foto................29
2. Dimana anda melihat hewan tersebut?

a) Sedang berenang di badan air (sungai, danau, telaga, rawa)....................................................3
b) Jauh dari badan air, atau sedang memanjat pohon...................................................................4

3. Maaf! Kami tidak dapat mengidentifikasi apa yang anda lihat
Susah untuk mengidentifikasi secara jelas hewan apa yang anda lihat, Berang-berang adalah 
hewan perairan, namun biawak bisa diragukan sebagai berang-berang karena jarak lihat atau 
cahaya yang tidak jelas. Mereka berenang dan berjalan dengan cara yang mirip.

4. Maaf! Kami tidak dapat mengidentifikasi apa yang anda lihat
Berang-berang secara normalnya tidak memanjat pohon, dan biasanya berada pada tempat yang 
dekat dengan air. Terdapat banyak jenis mamalia berukuran sedang dari suku Mustelidae dan 
Viveridae (misalnya: luwak, musang, linsang) yang memiliki banyak kemiripan. Mamalia-
mamalia ini memiliki kemiripan dalam bentuk tubuh, namun tidak menggunakan air sebagai 
tempat berburu makanan atau bermain

5. Dimana anda melihat hewan tersebut?
a) Sedang berenang di badan air (sungai, danau, telaga, rawa)....................................................6
b) Jauh dari badan air, atau sedang memanjat pohon...................................................................9

6. Bagaimana cara berenangnya?
a) Berenang secara perlahan, mengayuhkan ekor ke arah kiri dan kanan....................................7
b) Berenang cepat, menyelam ke dasar kemudian muncul lagi ke permukaan air, ekor muncul

ke permukaan air ketika gerakan menyelam............................................................................8
7. Anda mungkin telah melihat seekor biawak
8. Anda mungkin telah melihat seekor berang-berang

Kami yakin anda telah melihat  seekor  berang-berang,  namun untuk menentukan jenis,  anda
butuh penglihatan yang lebih baik.

9. Maaf! Kami tidak dapat mengidentifikasi apa yang anda lihat
Berang-berang secara normalnya tidak memanjat pohon, dan biasanya berada pada tempat yang
dekat dengan air. Terdapat banyak jenis mamalia berukuran sedang dari suku Mustelidae dan
Viveridae  (misalnya:  luwak,  musang,  linsang)  yang  memiliki  banyak  kemiripan.  Mamalia-
mamalia ini memiliki kemiripan dalam bentuk tubuh, namun tidak menggunakan air sebagai
tempat berburu makanan atau bermain

10. Dimana anda melihat hewan tersebut?
a) Sedang berenang di badan air (sungai, danau, telaga, rawa)..................................................11
b) Jauh dari badan air, atau sedang memanjat pohon...................................................................9

11. Bagaimana cara berenangnya?
a) Berenang secara perlahan, mengayuhkan ekor ke arah kiri dan kanan....................................7
b) Berenang cepat, menyelam ke dasar kemudian muncul lagi ke permukaan air, ekor muncul
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ke permukaan air ketika gerakan menyelam..........................................................................12
12. Anda mungkin telah  melihat  berang-berang.  Berapa ekor jumlah berang-berang  yang

terlihat?
a) Banyak – lebih dari tiga ekor................................................................................................. 13
b) Kurang dari empat ekor......................................................................................................... 16
c) Hanya seekor berang-berang.................................................................................................16

13. Seberapa besar ukurannya?
a) Panjang berang-berang yang terbesar lebih dari 1 m.............................................................14
b) Panjang berang-berang yang terbesar kurang dari 75 cm......................................................15

14. Anda mungkin telah melihat Berang-berang bulu licin (Lutrogale perspicillata)
15. Anda mungkin telah melihat berang-berang cakar kecil (Aonyx cinereus)
16. Seberapa besar ukurannya?

a) Panjang berang-berang yang terbesar lebih dari 1 m.............................................................17
b) Panjang berang-berang yang terbesar kurang dari 75 cm......................................................15

17. Apa warna berang-berang tersebut?
a) Coklat abu-abu pucat dengan bulu yang mengkilat dan kepala besar membulat...................14
b) Coklat gelap dengan bagian tubuh dan dagu berwarna lebih pucat ......................................18
c) Coklat sangat gelap dengan leher berwarna kekuningan dan ada garis putih pada bibir atas 19

18. Anda mungkin telah melihat berang-berang utara (Lutra lutra)
19. Anda mungkin telah melihat berang-berang hidung berbulu (Lutra sumatrana)
20. Bagaimana cara berenangnya?

a) Berenang secara perlahan, mengayuhkan ekor ke arah kiri dan kanan....................................7
b) Berenang cepat, menyelam ke dasar kemudian muncul lagi ke permukaan air, ekor muncul

ke permukaan air ketika gerakan menyelam..........................................................................21
21. Anda  mungkin  telah  melihat  seekor  berang-berang.  Berapa  ekor  biasanya  hewan  ini

terlihat dalam satu waktu?
a) Banyak – lebih dari tiga ekor................................................................................................. 23
b) Kurang dari empat ekor......................................................................................................... 22
c) Hanya seekor berang-berang.................................................................................................22

22. Bagaimana berang-berang tersebut menangkap makanannya
a) Mereka berenang di  dalam air,  dan  menyelam untuk menangkap ikan  yang dimakannya

ketika keluar dari air atau dibawa ke daratan dan ditahan dengan tangan lalu dimakan........26
b) Mereka  menggunakan  tangan  untuk  merasakan  di  bawah  batu  atau  lumpur,  dan

mendapatkan  kepiting,  serangga  dan  ikan  yang  dimakan  dengan  cara  dipegang  dengan
tangan..................................................................................................................................... 23

23. Apakah mereka berang-berang berukuran kecil, panjang total kurang dari 1 m?
a) Ya, mereka berukuran kira-kira sebesar kucing rumah..........................................................24
b) Tidak, minimal salah satu dari mereka berukuran lebih dari 1 m..........................................25

24. Mereka adalah berang-berang cakar kecil
25. Mereka adalah berang-berang bulu licin (Lutrogale perspicillata)
26. Seperti apa bentuk berang-berang tersebut?

a) Coklat gelap dengan bagian tubuh dan dagu berwarna lebih pucat dan kepala lebih datar
dengan hidung kecil mengkilap............................................................................................. 27

b) Coklat sangat gelap dengan leher berwarna kekuningan, ada garis putih pada bibir atas dan
hidung berbulu....................................................................................................................... 28

27. Anda telah melihat berang-berang utara (Lutra lutra)
28. Anda telah melihat berang-berang hidung berbulu (Lutra sumatrana)
29. Identifikasi dengan buku panduan Mammalia. Anda akan mendapatkan nama jenisnya

secara lebih tepat.
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