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Mengapa kita mengamati burung? Berbagai jawaban bias diberikan untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Ada yang tertarik karena warna bulunya, suaranya atau tingkah lakunya. Mereka 

selalu ada di sekitar kita, baik melalui suara maupun melihatnya secara langsung memang sulit untuk 

dihindari. Mengamati burung dapat menjadi hobi yang mengasyikan dan membawa kita (pengamat) 

untuk mengunjungi berbagai tempat yang indah dan juga alami. Meskipun sebenarnya kegiatan ini 

dapat juga dilakukan di sekitar rumah atau tempat tinggal kita. Pada ulasan ini akan disampaikan 

tentang kapan kita dapat memulai kegiatan pengamatan burung, perlengkapan apa saja yang 

diperlukan, tempat yang perlu dikunjungi untuk kegiatan ini, serta beberapa informasi pelengkap yang 

menunjang kegiatan pengamatan burung ini. 

 

Berpakaian 

Melakukan pengamatan burung ini tidak perlu memakai pakaian mahal dan atau warna 

mencolok. Warna mencolok justru menunjukkan kehadiran manusia (pengamat) yang mengganggu 

sebagian besar jenis burung yang notabene ‘pemalu’. Gunakanlah pakaian yang berwarna redup / 

gelap, seperti cokelat atau hijau. Selain itu yang paling penting adalah pakaian harus nyaman 

digunakan, mampu menyerap keringat, memiliki kantung untuk tempat buku catatan saku, berkerah 

dan mudah kering jika basah karena hujan misalnya. Selain itu biasakanlah menggunakan pakaian 

dengan lengan panjang agar lengan tidak terganggu oleh gigitan serangga atau tergores duri (Mirip 

pakaian ranger Taman Nasional / Polisi Hutan). Biasakanlah untuk menggunakan topi lapangan dan 

bawalah payung / jas hujan. 

 

 

   



 
 

 

Perlengkapan 

Sama halnya dengan pakaian, perlengkapan pengamatan burung relatif tidak mahal. Berikut ini 

daftarnya: 

1. Buku catatan dan pensil 

Buku catatan ini berupa notebook yang sebaiknya 

memiliki sampul yang tahan air, tidak mudah terlipat dan 

cukup kecil untuk dapat disimpan di kantong baju. 

Gunakanlah buku catatan lapangan untuk mencatat semua 

bagian burung yang anda lihat, seperti ukuran burungnya, 

warna kepala, bentuk paruh, warna bulu sayap, warna 

perut dan warna ekor. Jangan sekali-kali kita 

mengandalkan ingatan saja. 

 

 

 

 

2. Buku Pengenalan Jenis 

Buku pengenalan jenis burung (Field Guide) diperlukan untuk 

membantu kita mengenali jenis burung yang kita lihat dengan 

benar.  

 

 

 

 

 

3. Teropong Binokuler dan atau Monokuler 

Teropong adalah perlengkapan yang paling mahal. 

Tetapi jika anda mampu, belilah teropong berkualitas 

tinggi karena akan tahan lama. Jka hendak membeli 

teropong, pilihlah yang ringan dan gambarnya jelas. 

Teropong berukuran 8x30 atau 8x40 adalah yang ideal 

untuk mengamati burung di hutan. Jika kita hendak 

mengamati burung di tempat terbuka, teropong 

berukuran 10x40 akan lebih baik. 

Bagaimana memakai teropong? 
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1. Coba temukan roda fokus (1) dan penala okuler (2). 

2. Tutup lensa objektif (lensa besar) sebelah kanan dengan tangan dan putar roda fokus hingga objek 

terlihat jelas dengan mata kanan. 

 

 

 

 

 

 

3. Tutup lensa objektif kanan dan putar roda penala okuler hingga 

obyek terlihat jelas dengan mata kanan. 

4. Sekarang teropong anda sudah ditala untuk kondisi mata anda. Jangan mengubah / memutar penala 

okuler. 

5. Jika hendak menggunakan teropong, gunakan roda fokus untuk memperjelas obyek. 

 

4. Kamera 

 

Kamera digunakan untuk mengabadikan setiap momen dari aktivitas burung yang kita amati dalam 

bentuk foto. Foto ini juga merupakan data untuk menginventarisir biodiversitas alam. 

Mengamati Burung 

Setelah kita mengetahui cara berpakaian dan perlengkapan dasar apa yang kita perlukan untuk 

mengamati burung. Sekarang, marilah kita lihat bagaimana kita dapat mengamati burung. Hal pertama 

yang harus diingat adalah, penglihatan dan pendengaran burung sangat tajam. Burung juga dapat 

terbang dan dengan cepat dapat menghilang dari pandangan kita jika burung tersebut merasa 

terganggu. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diingat, yaitu: 

1. Jangan bersuara (ribut) dan berjalanlah perlahan. 

2. Jika mungkin carilah tempat untuk bersembunyi. 



 
 

 

3. Gunakanlah topi dan pakaian yang tidak berwarna mencolok. 

4. Lebih baik jika kita melihat burung dengan posisi duduk. 

Membuat Catatan Pengamatan 

1. Sketsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika anda belum pandai dalam menggambar burung, jangan berkecil hati. Gambar burung yang anda 

buat tidak harus seperti lukisan. Buat saja sketsa sederhana dari burung yang anda lihat. Berlatihlah 

membuat sketsa sesering mungkin di rumah sampai anda dapat membuatnya dengan cepat. Di bawah 

ini adalah cara membuat sketsa burung yang mudah. Gunakanlah buku pengenalan jenis burung untuk 

mengenali jenis yang telah anda gambar. 

 

2. Di Lapangan 

Peran catatan lapangan sangat besar disini. Buku pengenalan jenis burung sering kali sulit digunakan 

pada saat kita di lapangan. Bagian ini memberikan beberapa petunjuk apa yang harus dilihat jika kita 

menjumpai burung yang tidak kita kenal jenisnya.  

 

3. Bentuk dan Ukuran 

Bentuk dasar merupakan kunci dari keakuratan sketsa kita. Semua orang telah mengenal beberapa 

jenis burung. Gunakan burung yang telah anda kenal sebagai patokan ukuran, misalnya burung yang 

anda lihat lebih besar dari burung gereja tetapi lebih kecil dari burung merpati. 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Pola 

Gambar dibawah ini menunjukkan pola warna bulu, ciri-ciri lain. 

 

 

5. Catat 

Semua yang anda lihat dan anda dengar harus dicatat seperti tingkah laku saat pengamatan. Bagaimana 

burung terbang, bergerak, dan apa yang dilakukannya sering dapat membantu kita dalam mengenali 

jenis burung tersebut. Gambar di bawah ini adalah contoh mengenal jenis burung dengan melihat 

tingkah lakunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Catatan pengamatan 

Dalam buku ini anda menyalin ulang hasil pengamatan di lapangan yang anda catat di buku 

catatan lapangan. Buku ini merupakan kumpulan informasi dari hasil pengamatan anda dan tidak perlu 

dibawa ke lapangan cukup disimpan saja di rumah. Dalam buku ini ada beberapa hal yang sebaiknya 

ada:  

1. Lokasi pengamatan 

2. Jenis habitat 

3. Cuaca, Jika informasi tersedia catat pula keadaan cuaca daerah tersebut dua atau tiga hari 

sebelumnya.  

4. Waktu mulai pengamatan dan kapan berakhir (jam dan tanggal pengamatan) 

5. Luas daerah pengamatan 

6. Jenis-jenis burung yang dijumpai 

7. Jumlah burung 

Jika sulit menghitung jumlah yang persis, gunakan taksiran relative seperti umum, banyak, jarang, dan 

sebagainya. 

8. Keterangan tambahan 

Meliputi rincian pengamatan tingkah laku, sketsa gambar burung, dll. Sebaiknya catatan pengamatan 

ini formatnya sama dan rapi agar mudah dibaca dan biperbandingkan. 

Waktu yang Tepat untuk Melihat Burung 

Berdasarkan pengalaman, bahwa pagi dan sore hari adalah waktu yang ideal untuk mengamati 

burung. Selain karena faktor cuaca yang tidak begitu panas, pada saat- saat tersebut burung sedang 

sangat aktif, entah itu bersuara atau bergerak (mudah untuk menemukannya). Meskipun siang hari 

burung juga masih sering dijumpai, tetapi seramai pagi atau sore hari. 

 

Banyak pula jenis-jenis burung yang nokturnal (aktif pada malam hari) seperti burung hantu 

dan burung cabak maling. Mengamati jenis nokturnal memerlukan keahlian khusus dan kesabaran 

tinggi, apalagi teropong biasanya sulit digunakan pada malam hari.  

 



 
 

 

Tempat untuk Melihat Burung 

Anda dapat mengamati burung dimana saja. Tempat yang paling baik untuk memulai 

pengamatan burung adalah disekitar rumah atau di taman-taman kota. Anda mungkin akan kaget 

menyadari bahwa banyak jenis burung yang disekitar rumah anda. Buatlah daftar jenis burung yang 

paling sering anda lihat disekitar rumah. Jika anda sudah merasa mampu mengenali semua jenis 

burung yang ada disekitar rumah cobalah pergi ke tempat-tempat yang masih alami. 

 

 

Daerah pantai adalah tempat yang menarik untuk mengamati burung. Beberapa jenis burung 

yang hidup di pantai termasuk burung yang sering diidentifikasi jenisnya. Coba perhatikan bentuk 

paruh dan kaki mereka, kenali jenis burung tersebut pada bulan-bulan tertentu (bulan apa sajakah 

mereka ada di tempat tersebut). 

Burung-burung tersebut adalah jenis burung merandai (migran) mereka melakukan migrasi 

setiap tahunnya, berkembangbiak dibelahan bumi utara. Pada saat musim dingin mereka pindah ke 

selatan untuk mencari tempat yang lebih hangat. Banyak habitat buatan yang ramai dengan burung, 

misalnya sawah. Anda dapat melihat aneka burung air dan burung darat. Daerah lahan basah seperti 

rawa dan danau juga menarik untuk dikunjungi. 

Hutan adalah tempat yang paling menarik untuk pengamatan burung, tetapi juga sekaligus 

tempat dengan tingkat kesulitan paling tinggi. Jika anda mengamati burung yang ada di hutan anda 

akan lebih sering mendengar suaranya. Hutan baik di dataran rendah dan di dataran tinggi, adalah 

tempat yang kaya akan jenis burung. Jika anda telah mencoba berbagai habitat anda akan menyadari 

bahwa jenis-jenis burung di satu tempat tidak selalu dijumpai di tempat lain. 

Penutup 

Untuk keselamatan diri saat pengamatan di hutan, jangan lupa membawa kompas, peluit, air 

mineral dan bekal, karena sangat mudah untuk kehilangan arah jika di hutan (tersesat). Beritahu teman 

atau orang di rumah ke mana anda pergi dan kapan akan kembali. Tekun, sabar, dan banyak berlatih 

adalah kunci untuk menjadi seorang pengamat burung yang baik. 



 
 

 

 

Selamat mengamati burung di alam liar tanpa 
mengganggu habitat di alam! . 
 
 

 

 

 

 
 


