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Bukan hanya Burung Gereja dan Garuda 
 
      etidaknya kita mengenal dua jenis burung. Pertama, 
        burung Gereja‐burung kecil dengan warna coklat 
kekuningan yang mudah sekali kita jumpai. Dia sering 
membuat jengkel karena kotorannya sering bertebaran di 
lantai atau pagar rumah kita. Kedua, burung Garuda, 
burung mitos lambang negara kita. Elang Jawa, sejenis 
burung Elang yang hanya hidup di hutan‐hutan 
pegunungan pulau Jawa, pada umumnya dianggap 
penjelmaan Garuda itu. Namun, orang‐orang Karimunjawa 
berpendapat lain. Elang Laut Dada Putih‐lah sang Garuda. 
Burung Gereja dan Garuda hanyalah sebagian dari kecil 
dari jenis burung yang ada. Anda yang memelihara burung 
pasti sudah paham, banyak jenis burung yang indah warna 
bulunya atau merdu suara kicaunya. Cucak Rowo, sebagai 
contoh, mempunyai suara yang merdu. Merak Hijau, contoh 
lainnya, terkenal karena keindahan warna bulunya. Di 
dunia ini diperkirakan hidup sekitar 9000 jenis burung. Di 
Indonesia sejauh ini sudah tercatat 1539 jenis burung. 
Beberapa jenis di antaranya bahkan hanya hidup di bumi 
persada ini. Tepatnya 381 jenis. Jenis‐jenis burung tersebut 
disebut burung endemik. 
 
Dari Kolibri sampai Ostrik 
 
       urung sangat beragam. Dilihat dari ukurannya, burung  
       Kolibri mencatat rekor terkecil. Burung terkecil ini 
hanya berukuran 6 cm, sudah termasuk paruhnya. 
Beratnya hanya 1 gram bandingkan dengan Ostrik yang 
tingginya mencapai 2,4 meter, beratnya sampai 156 kg. 
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Atau burung Albatros yang ukuran rentang sayapnya 3,3 
meter. Warna bulu burung juga bervariasi. Tiap jenis 
mempunyai pola warna bulu yang khas. Sehingga sering 
digunakan sebagai ciri pembeda satu jenis dengan jenis 
yang lain. Diantara burung jantan dan betina pun banyak 
yang berbeda. Pada umumnya burung jantan lebih menarik 
warnanya. Variasi burung juga dapat dilihat pada bentuk 
badan, paruh dan kakinya. Cobalah perhatikan juga, paruh 
Bethet, Murai, Emprit, Kuntul atau Elang. Sama‐sama 
berfungsi untuk mengambil dan "mengunyah" makanan. 
Namun bentuknya berbeda. Bentuk‐bentuk itu disesuaikan 
dengan jenis makanannya. Paruh Bethet yang kuat dan 
bengkok cocok untuk memakan biji‐bijian keras, seperti 
jagung. Berbeda dengan bengkoknya paruh Elang, yang 
sesuai untuk mencabik‐cabik daging mangsanya. Paruh 
panjang dari Kuntul, memungkin mencari makan di tempat 
berlumpur yang dalam. Berbeda dengan Trinil Pantai, 
paruhnya pendek. Kaki burung juga disesuaikan dengan 
habitat hidupnya. Bebek yang perlu berenang, kakinya 
dilengkapi dengan selaput renang di sela‐sela jarinya. 
Blekok yang hidup di tempat berlumpur, kakinya panjang. 
Burung‐burung Unta, Ostrik, Rea, kakinya kuat penting 
untuk berlari kencang. Burung‐burung ini sayapnya 
memang tidak berfungsi. Sedangkan burung‐burung yang 
hidup di pohon‐pohon hutan, kakinya kecil tetapi jari‐
jarinya kuat, perlu untuk mencengkeram ranting untuk 
bertengger.  
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Dari Gurun sampai Kutub 
(Dari Kota sampai Rimba) 
 
 Burung hidup hampir semua tempat di bumi ini. Bahkan 
pada tempat‐tempat yang sangat ekstrim kondisinya. Di 
gurun‐gurun yang terletak di Chili dan Peru, beribu‐ribu 
burung Grey Gull bertelur. Padahal gurun‐gurun itu adalah 
gurun yang paling gundul di bumi ini. Tidak ada tumbuhan , 
tidak ada binatang penetap, tidak ada peneduh, hanya ada 
angin sore yang sedikit menyejukkan. Pada siang hari 
suhunyamencapai 500C dan pada malam hari suhunya 
membekukan. Namun, burung itu selalu hadir secara 
teratur tiap tahun ke gurun itu untuk bertelur dan 
membesarkan anaknya!. Sebaliknya burung Pinguin Kaisar, 
memilih bertelur pada saat yang dingin pada musim dingin 
di benua Antartika. Saat itu suhunya ‐60oC!. Di tempat‐
tempat yang lebih nyaman kondisinya pastilah bisa diduga 
akan mudah ditemui burung. Dengan kata lain, dimanapun 
kita pergi akan bertemu dengan burung. Di tengah‐tengah 
keramaian kota, selain burung Gereja, akan bisa kita jumpai 
Kuntul (misalnya di halaman Hotel Ambarukmo, 
Yogyakarta; di pinggir jalan raya Srondol, Semarang) atau 
burung Layang‐layang Asia, yang bertengger berjejer di 
sepanjang kabel listrik atau antena radio. Di beberapa kota 
besar bahkan banyak dijumpai koloni burung yang besar, 
Jalak Hitam Kecil banyak dijumpai di Kualalumpur, burung 
Merpati hidup bebas di New York. Di hutan yang lebat di 
Sumatera dan Kalimantan burung Rangkok menguasai 
tajuk hutan. Bahkan di gua yang gelap hidup burung‐
burung Walet. Mereka bersarang, bertelur dan 
membesarkan anaknya dalam kegelapan total. Makannya 
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adalah serangga terbang yang berlimpah di udara. Di 
tebing‐tebing pantai karang yang curam, burung Dara Laut 
atau burung Satek meletakkan telurnya. Mereka mencari 
makan di lautan yang luas. 
 
 
Burung adalah… 
 
• Wakil para Dewa 
     Masyarakat tertentu percaya bahwa jenis‐jenis burung 

tertentu adalah wakilnya para dewa. Burung Hantu 
bagi masyarakat Yunani Kuno adalah simbol dewa 
kebijaksanaan. Thot‐manusia berkepala Bangau dan 
Horus‐manusia berkepala Elang adalah dewa bulan 
dan dewa mataharinya bangsa Mesir Kuno. 
Masyarakat dayak laut di Kalimantan Selatan, sampai 
sekarang masih percaya bahwa ada tujuh jenis burung 
yang menjadi menantu dewa. 

• Sumber Imajinasi 
       Perhatikanlah karya‐karya seni. Entah berapa lukisan, 

patung, lagu, puisi, batik, pakaian atau lainnya. Burung 
menjadi salah satu tema/obyek garapannya. Sifat‐sifat 
yang dimiliki suatu jenis burung, sering menggugah 
suatu bangsa atau negara memakai burung sebagai 
simbol. Setidaknya ada tiga negara yang menggunakan 
Elang sebagai simbol, yaitu Indonesia, USA dan 
Jerman. 

• Sumber Utama Lauk 
        Mungkin kita sering tidak sadar, bahwa makanan 

utama kita adalah burung. Ayam, yang menjadi 
"daging" paling murah dan mudah diperoleh ini adalah 
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burung yang telah dibudidayakan. Empat ribu tahun 
yang lalu bangsa Cina telah mulai menjinakkan ayam 
Hutan Merah, nenek moyang ayam piaraan dewasa ini. 
Ayam Kalkun adalah contoh lain burung burung yang 
telah dijinakkan untuk memenuhi kebutuhan lauk 
manusia. Beberapa jenis burung liar juga banyak 
ditangkap untuk menjadi lauk‐pauk. Burung air yang 
berdatangan pada musim migrasi ke lahan‐lahan 
basah di daerah pesisir utara Jawa, banyak yang 
masuk perangkap yang dibuat masyarakat daerah itu. 
Burung‐burung itu kemudian diperjualbelikan sebagai 
burung goreng. 

• Harta Karun 
        Karena suara yang merdu dan atau warnanya indah, 

burung mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Bisnis 
burung telah menciptakan lapangan pekerjaan yang 
luas. Bisnis ini membuat mata rantai yang panjang, 
mulai dari penangkap, pengumpul, penjual dan 
pembeli sampai pada usaha‐usaha pendukungnya: 
makanan, sarang dan asesoris lainnya. Seorang yang 
jatuh hati pada suatu jenis burung, rela mengeluarkan 
jutaan rupiah untuk mendapatkannya. 

• Pengendali Alami 
        Burung merupakan  bagian dari ekosistem alami. 

Perannya di ekosistem adalah pemangsa (konsumen), 
kalau dilihat dari jaring‐jaring makanan. Itu suatu 
proses alamiah. Kalau itu terjaga keseimbangannya 
dalam ekosistem terjaga juga. Sehingga serangga yang 
ada di alam tidak akan tumbuh tanpa kontrol sehingga 
menjadi hama pertanian. Sebelum banyak, burung 
memangsa serangga itu. Beberapa jenis tumbuhan 
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juga harus berterima kasih pada burung. Tanpa 
burung Cabe, benalu akan hidup selama pada satu 
pohon saja. Biji‐biji yang telah tertelan sang burung 
itu, akan dibawa‐bawa kemana‐mana dan dijatuhkan 
bersama kotorannya menyangkut di pohon lain. 
Penyerbukan bunga Dadap dibantu oleh Bethet. 

 
Dimana mereka pergi 
 
Burung‐burung Kuntul, Blekok, Bangau Tontong dulu 
banyak dijumpai di sawah‐sawah. Mereka sangat akrab 
dengan para petani dan kerbaunya yang sedang membajak 
sawah. Sekarang ini, sangatlah sulit untuk menjumpai 
Bangau Tontong. Kita harus pergi ke Segara Anakan, 
Cilacap, untuk bertemu dengan burung berkaki panjang, 
yang cara terbang melayangnya sangat anggun ini. 
Mengapa sawah‐sawah menjadi sepi burung? 
Burung Ciblek dan Prenjak, yang sering ribut di 
pekarangan atau kita pun sudah jarang. Bagaimana kita 
bisa mengetahui kedatangan tamu kita lagi? (Orang Jawa 
percaya kicauan burung ini, pertanda kita akan kedatangan 
tamu). Glatik Jawa, burung emprit yang paling cantik, juga 
bersembunyi. Kita tidak menjumpai lagi gerombolan 
burung ini menyerbu padi. 
Mereka hanyalah sebagian kecil dari jenis‐jenis burung 
yang telah "menghilang". Kemanakah mereka pergi? 
Ada yang "menghilang" karena kita tidak menemukannya. 
Jumlahnya yang tinggal sedikit, membuat kita jarang atau 
sulit bertemu. Namun yang lebih tragis lagi adalah yang 
"menghilang" untuk selamanya. Alias telah punah dari 
bumi ini. 
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Dalam 300 tahun terakhir telah tercatat 42 jenis burung di 
bumi ini telah pasti punah; 11 jenis lainnya diduga punah. 
Di Indonesia baru satu jenis burung yang punah, yakni 
Trulek Jawa. Namun, 104 jenis burung lainnya telah 
terancam punah. Bahkan, salah satu analisis menemukan 
22 jenis burung Indonesia berpotensi punah dalam kurun 
waktu 100 tahun mendatang; 8 jenis punah dalam 20 tahun 
dan 3 jenis punah dalam 5‐10 tahun. 
 
Sumbersumber Petaka 
 
Kondisi kelestarian burung memang sangat 
mengkhawatirkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut 
faktor‐faktor utama pengancam kelestarian burung. 
 
• Hilangnya dan Rusaknya Habitat 
        Perumahan Pantai Indah Kapuk dibangun di atas rawa‐

rawa di sekitar Muara Angke, Jakarta. Rawa‐rawa itu 
dulunya merupakan tempat mencari makan dan juga 
bertelur bagi jenis‐jenis burung merandai. Mereka ada 
yang menetap di situ, ada juga yang datang dari pulau‐
pulau kecil di Kepulauan Seribu atau bahkan jauh dari 
Jepang, China, Siberia atau tempat‐tempat lainnya di 
dataran Benua Asia. bagaimanakah nasib burung‐
burung itu sekarang? Juga nasib burung‐burung hutan 
yang hutannya terbakar atau ditebangi pohonnya? 
Atau kebun dan ladang serta perkampungan yang 
digenangi untuk menjadi waduk; ditelanjangi menjadi 
padang golf? 

   
        Perubahan fungsi habitat tersebut di atas telah 
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menghilangkan atau merusak fungsi habitat burung. 
Faktor inilah yang menjadi penyebab utama 
kepunahan burung.  

 
• Perburuan dan Perdagangan 
        Perburuan burung‐burung di alam menjadi ancaman 

lain bagi kelangsungan hidup burung. Sejauh 
perburuan itu dalam batas‐batas pertumbuhan 
burung, tidak masalah. Namun, kecenderungannya 
perburuan itu tidak terkendali. Terkadang hanya 
untuk iseng saja. Penjualan senapan angin yang bebas, 
mendukung nafsu manusia untuk membunuh. Nilai 
ekonomi yang tinggi dalam bisnis perdagangan 
burung hidup atau mati, telah merangsang orang 
untuk terus memburu burung lainnya. Cucak Rowo, 
Murai Batu, Kakatua merupakan sedikit contoh dari 
jenis‐jenis burung yang terancam punah akibat 
perdagangan. 

 
• Pencemaran 
 
        Rachel Carson dengan bukunya yang terkenal "Musim 

Semi yang Bisu" (The Silent Spring) menggambarkan 
dengan sangat baik sekali dan menyentuh bagaimana 
akibat pencemaran pada burung.  

        Memang, pencemaran di bumi ini tidak memilih 
korbannya. Burung juga menjadi korban, secara 
langsung maupun tidak langsung. Melalui rantai 
makanan, akumulasi zat pencemar berlipat ganda 
pengaruhnya. Burung pemangsa, misalnya Falcon, 
adalah top predator.  Akibatnya, antara lain, cangkang 
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telur burung tidak bisa mengeras. Proses reproduksi 
akhirnya terputus. Populasinya pun lama kelamaan 
menurun. Pencemaran yang menimbulkan hujan 
asam, akan merusak atau bahkan menghilangkan 
burung‐burung hutan atau burung air. Pencemaran 
minyak di lautan, telah membunuh banyak sekali 
jenis‐jenis burung laut. 

 
Burung pun memerlukan Kita 
 
Kita memerlukan burung. Itu pasti. Tanpa burung, 
kehidupan di bumi ini akan lain sekali. Serangga barangkali 
akan lebih merajalela, sebagai salah satu kemungkinan. 
Namun apa yang telah kita lakukan terhadapnya? 
Nampaknya kita lebih banyak "memanfaatkannya". Kita 
lebih banyak mengambil untung darinya. Kita tidak 
memikirkan kelangsungan hidupnya. Kalau kondisi ini 
diteruskan, sesuatu pasti akan terjadi. meledaknya hama 
belalang di Lampung, diduga akibat terlalu banyaknya 
penangkapan burung utnuk diperdagangkan di Jakarta. 
meledaknya hama tikus, karena Elang atau burung Hantu 
sudah jarang lagi. 
Kita mesti melakukan sesuatu. Burung memerlukan kita. 
Lalu apakah yang bisa kita lakukan? 
 
• Pelihara jenis burung yang jumlahnya berlimpah 
        Memelihara burung dalam sangkar merupakan budaya 

yang sudah berkembang lama. Bahkan orang Jawa 
menggunakan perumpamaan "kukilo" (burung, 
sebagai salah satu simbol kehebatan seorang laki‐
laki), sehingga melarang orang untuk tidak 
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memelihara burung di sangkar sangatlah sulit. 
Pelarangan ini juga akan berimplikasi sosial ekonomi 
yang cukup besar. Oleh karena itu kampanye 
penyadaran akan pilihan jenis burung yang akan 
dipelihara sangatlah penting. Jenis‐jenis burung yang 
mendekati punah tidak boleh dipelihara. 

 
• Berburu dengan "senjata" lain 
        Berburu burung dengan senjata angin menjadi masalah 

tersendiri. Penjualan senjata angin yang bebas telah 
mendorong hobi ini. Burung menjadi sasaran bidik 
yang paling mudah, dibandingkan satwa lainnya. 
Burung itu tentu mati atau cidera jika kena bidik. Ada 
perburuan lain yang tidak mencelakakan burung, yaitu 
berburu gambar burung, dengan senjata kamera; 
berburu jenis burung dengan binokuler atau teleskop 
dan berburu kicauan burung dengan tape rekorder. 
Bentuk perburuan ini tidak hanya tidak mencelakai 
burung, namun juga membantu burung. Kegiatan ini 
membantu kita dalam memahami burung. 
Pemahaman ekologi hewan, khususnya burung, sangat 
terbantu dengan kegiatan‐kegiatan tersebut. Dengan 
memahaminya, kita akan lebih menghargainya. 

        Di Indonesia telah banyak berdiri perkumpulan 
pengamat burung, yang awalnya berbasis di 
Universitas. Mereka telah banyak berpartisipasi dalam 
upaya konservasi burung di Indonesia dan 
mempopulerkan kegiatan ini. anda bisa bergabung 
dengan mereka (lihat lampiran). 

 
• Kembali ke alamkurangi polusi 
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        Praktek pertanian modern telah banyak menyebar zat 
racun ke tanah. Sebagian pupuk kimiawi, pestisida 
yang dipakai petani terbuang percuma dan meracuni 
daerah sekitarnya. Ujung‐ujungnya satwa burung yang 
terkena‐bisa jadi Kuntul menjadi jarang di sawah 
karena ini. Kesadaran akan perlunya kembali ke alam, 
dengan memulai lagi praktek pertanian organik 
memberi harapan baru untuk mengurangi beban 
pencemaran alam. 

 
• Konsumen hijau 
        Sebagai konsumen sebenarnya kita mempunyai 

potensi kekuatan yang besar. Jika kita tidak mau 
membeli suatu produk industri, yang mencemari 
lingkungan misalnya, pasti akan memaksa produsen 
untuk memperbaiki proses produksinya. Kesadaran 
akan produksi yang bersih, tanpa mencemari 
lingkungan telah menciptakan gerakan konsumen 
hijau. Gerakan ini patut didukung, karena secara tidak 
langsung akan melindungi burung dari ancaman 
secara langsung maupun tidak langsung (hilangnya 
habitat). 

 
• Kritis terhadap pembangunan wilayah 
        Pembangunan wilayah, sering tidak memperhatikan 

kepentingan hidup makhluk lain, termasuk burung. 
Kepentingan manusia selalu dinomorsatukan. Kita 
mesti kritis terhadap pembangunan‐pembangunan 
yang akan mengancam kelangsungan hidup burung. 

 
 


