
Fastradha’s Bird Watching 

Bird watching (pengamatan burung) adalah kegiatan 

pengamatan burung yang aktifitas dari burung masih alami 

(belum tersentuh oleh tangan manusia). Kegiatan ini biasanya 

dilaksanakan di alam bebas, tetapi juga bisa dilakukan di 

taman-taman kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana keanekaragaman burung di suatu 

daerah yang diamati. 

Keadaan burung di kota Malang sebagian besar sudah 

terjamah oleh tangan manusia. Salah satu contohnya adalah 

di alun-alun kota Malang. Yang bisa kita lihat kurang lebih tiga 

spesies, yaitu burung dara, burung gereja, dan burung wallet. 

Meskipun terlihat seperti alami karena tidak hidup dalam 

sangkar, namun penempatan mereka di alun-alun disengaja 

oleh pemkot Malang, dengan cara memberi pagupon di 

beberapa titik di alun-alun. 

Tetapi, karena kurangnya perawatan oleh pemerintah dan masyarakat, paguponnya terlihat 

kotor. Selain itu, lampu-lampu taman dan air mancur juga terlihat kotor karena burung dara sering 

hinggap disana dan membuang kotoran. Pelataran alun-alun juga kotor karena kotoran dan 

makanan burung yang tersebar di pelataran. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya kenyamanan 

pengunjung, makanan yang dijual pedagang juga bisa terkontaminasi oleh kotoran burung. 

Menurut kami, seharusnya pemerintah bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. 

Mereka harusnya sudah memikirkan konsekuensi sebelum melakukan kebijakan. Mereka seharusnya 

membersihkan pagupon dan lingkungan sekitar alun-alun agar tidak kotor oleh kotoran burung dara, 

membuat tim khusus untuk membersihkan fasilitas disana. Makanan untuk burung juga disediakan 

agar masyarakat tidak membawa makanan yang bisa membuat burung dara sakit, dan pemerintah 

menjualkan makanan untuk burung dara. Membuat peraturan tentang pemberian makan, tidak 

boleh menyentuh dan menyiksa burung dara. Dan kalau bisa, pemerintah mencontoh di luar negeri. 

Meskipun mereka juga melepas burung dara di pusat kota, namun kebersihan tempat tetap terjaga, 

sehingga nyaman untuk dikunjungi. 

Bagi masyarakat, seharusnya 

mereka tidak menyebar makanan 

burung dara sehingga pelataran menjadi 

kotor. Jika mereka ingin memberi 

makan, cukup membeli makanan yang 

dijual oleh pemerintah. Dan juga mereka 

tidak boleh mengganggu kenyamanan 

dari burung dara. 
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