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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan tentang Kali Lamong 

2.1.1 Profil Kali Lamong 

Kali Lamong merupakan sungai yang termasuk dalam bagian wilayah sungai 

Bengawan Solo dengan cakupan DAS seluas ±720 km
2 

dan memiliki potensi 

unggulan sebagai kawasan perdagangan jasa, industri, perikanan, pariwisata, dan 

pertanian tanaman pangan (Susanti, 2008). 

Sebagian dari wilayah sungai ini berada di perbatasan Kota Surabaya dengan  

Kabupaten Gresik. Muara Kali Lamong terletak di sebuah teluk yang disebut 

Teluk Lamong (Hakim, 2009) dan memiliki delta yang membentuk daratan hasil 

sedimentasi bernama Pulau Galang seluas ±6 ha (Satriyono, 2009). Kondisi 

disekitar kawasan Kali Lamong  bisa dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kondisi disekitar kawasan muara Kali Lamong. Tampak sebuah 

perahu milik salah satu perusahaan yang berdiri di tepi Kali  

Lamong. 
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2.1.2  Potensi Kali Lamong 

Sebagai bagian dari kawasan pesisir Pantai Utara Jawa Timur, Kali 

Lamong merupakan satu kesatuan pantai dengan pola perkembangan garis pantai 

yang sebagian besar memiliki ciri topografi wilayah pantai relatif datar dengan 

kemiringan 0 - 3 derajat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh LSM Ecoton, 

tipe sungai dari Kali Lamong yang memiliki muara dengan sedimentasi tinggi, 

membuat daerah ini berperan sebagai daerah persinggahan dan feeding ground 

bagi burung migran yang berasal dari benua Eropa menuju Australia. 

Burung-burung tersebut diantaranya Kuntul Besar (Casmerodius albus), 

Bangau Tongtong (Leptoptilos javanicus), Belibis Kembang (Dendrocygna 

arquata), Pecuk Ular Asia (Anhinga melanogaster), dan jenis burung air lainnya 

(Arisandi, 2001). Kondisi kawasan pada salah satu sisi Kali Lamong dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Lokasi pertambakan di salah satu tepi Kali Lamong. Tambak ini 

       menjadi lokasi dari stasiun IX. 
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Akibat topografi pantai yang relatif dangkal tersebut, Kali Lamong 

memiliki produktifitas biologis yang tinggi. Ditambah lagi letaknya diapit oleh 

aluvial Brantas dan aluvial Bengawan Solo menjadikan Kali Lamong daerah yang 

subur. Kesuburan kawasan ini dapat dilihat dengan perkembangan kawasan Oso 

Wilangun, Sememi dan Kalianak yang menjadi kawasan budidaya perikanan air 

payau. Selain itu, Kali Lamong juga didukung dengan keberadaan mangrove yang 

menjadikan kawasan ini sebagai pemasok unsur hara bagi kehidupan pesisir 

Surabaya maupun Gresik. Tercatat sepanjang Pantura Jawa Timur, termasuk Kali 

Lamong, terdapat lebih dari 25 jenis mangrove, diantaranya bakau dan api-api. 

(Arisandi, 2004). 

Pentingnya peranan mangrove seperti yang terdapat di Kali Lamong dapat 

menunjang potensinya sebagai kawasan perlindungan ekosistem. Hal tersebut  

dapat dibaca kembali sebagaimana tertulis pada Pasal 42 ayat 2, Peraturan Daerah 

Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2010-2013 

yang berbunyi ‘Upaya pengelolaan kawasan pantai berhutan mangrove 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menetapkan 

kawasan pantai berhutan mangrove dengan fungsi utama sebagai kawasan 

lindung yang terintegrasi dengan kegiatan ekowisata dan ilmu pengetahuan’.  

Kawasan Kali Lamong dengan potensi mangrovenya juga disebut sebagai 

kawasan pengembangan dan/atau  pembatasan fungsi kawasan strategis 

berdasarkan aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:  

a. mengembangkan dan melestarikan ekosistem pantai dan pesisir kawasan 
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pantai timur dan sekitar Kali Lamong sebagai kawasan lindung dan 

melarang adanya kawasan terbangun;   

b. melindungi kawasan sempadan saluran utama kota yang berfungsi sebagai 

   sistem drainase kota, pariwisata dan transportasi air; dan  

c. melindungi satwa dan ekosistemnya sebagai salah satu hutan kota  

(Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Surabaya 2010-2013, Pasal 68 ayat 2). 

2.1.3  Ancaman terhadap potensi Kali Lamong 

Pesatnya perkembangan kawasan industri di sekitar Kali Lamong yang 

berada di perbatasan Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik berpotensi 

mengganggu ekosistem Kali Lamong. Potensi tersebut bisa semakin parah bila 

terjadi realisasi proyek besar seperti pembangunan Waterfront City, pembangunan 

terminal peti kemas, dan perluasan  pelabuhan Tanjung Perak yang kesemuanya 

melibatkan proses reklamasi (Bapeprov Jatim, 2010).  

Burhan (1994) menyatakan, wilayah pesisir Kota Surabaya di bagian  utara 

sudah berubah menjadi zona industri atau zona pergudangan, yang secara perlahan 

tapi pasti akan menggusur pertambakan dan lajur mangrove di kawasan tersebut, 

sehingga berdampak mengubah bentang alam pesisir terhadap hidrologi, intrusi 

air laut, drainase kota, jalur hijau mangrove, dan biota perairan pesisir dengan 

cepat. 

Seiring bertambah padatnya aktifitas manusia di kedua kota tersebut, 

keberadaan mangrove di sepanjang Kali Lamong dapat dengan cepat digantikan 

oleh lahan-lahan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti tambak udang 
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dan bandeng, permukiman, tempat rekreasi, pelabuhan laut, dan sawah (Arisandi, 

2001).  

Padahal, keberadaan mangrove disepanjang tepi kali dapat difungsikan 

sebagai penahan pematang tambak agar tidak longsor. Sementara sebagian yang 

berada di tengah tambak dapat digunakan untuk mengundang kawanan burung 

agar bersarang di pohon bakau dan api-api, karena sebagian besar petambak 

seperti di daerah Ujung Pangkah- Gresik, Sememi (Surabaya), dan Curah Sawo 

(Probolinggo) dapat memanfaatkan kotoran burung yang bersarang untuk 

mempengaruhi produksi ikan yang mereka panen (Arisandi, 2001).  

Hutan mangrove atau yang umum disebut sebagai hutan bakau banyak 

dijumpai di sepanjang pantai utara Jawa Timur, yakni di daerah Paiton, 

Pemandangan Laut Bentar- Kecamatan Gending Probolinggo, kawasan Oso 

Wilangun dan Romo Kalisari (Mutaqin dan Rohani, 2009). Terancamnya 

keberadaan hutan mangrove disebabkan adanya desakan kepentingan 

pengembangan kawasan industri, permukiman, dan budidaya perikanan payau 

(Mutaqin dan Rohani, 2009).   

Mengingat kondisi hutan mangrove Pantura Jawa Timur, khususnya di 

sekitar muara Kali Lamong yang sedang terancam akibat pengembangan wilayah 

kota, maka terancam pula keberadaan fauna, salah satunya burung, yang 

memanfaatkan kawasan mangrove sebagai tempat tinggal atau hanya sekedar 

mencari makan. Untuk itu perlu dihindari adanya eksploitasi kawasan mangrove 

secara berlebihan yang tanpa memperhatikan upaya pelestariannya (Mutaqin dan 

Rohani, 2009).   
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Perubahan kondisi mangrove terutama digunakan untuk area industri dan 

pelabuhan, menyisakan mangrove hanya di daerah tambak, sedangkan pada garis 

pantai lainnya hanyalah semak mangrove atau berupa kumpulan mangrove 

dengan ketebalan kurang dari 60 meter (Arisandi 2001). 

Apabila proyek-proyek seperti disebutkan sebelumnya terjadi, maka  

perubahan pertama yang terjadi adalah hilangnya fungsi ekologis mangrove, 

terutama di kawasan estuari Kali Lamong. Menurut Arisandi (2004), telah 

teridentifikasi beberapa jenis mangrove dan vegetasi lain dari Familia 

Avicenniaceae, Familia Rhizophoraceae, Familia Sonneratiaceae, Familia 

Meliaceae, Familia Euphorbiaceae, Familia Acanthaceae, dan Familia Palmae 

(kini dikenal dengan Familia Arecaceae) yang memiliki peranan sebagai 

pengendali kualitas perairan pesisir di Kali Lamong.  

Ekosistem mangrove tersebut juga  berperan sebagai penyuplai nutrien 

bagi perairan di sekitarnya, habitat bagi makrofauna yang berfungsi sebagai 

dekomposer, dan habitat burung-burung, baik non-burung air maupun burung air 

dari jenis kuntul (Ardeideae), pecuk (Phalacrocorax spp.), kowak (Nycticorax 

spp.) dan jenis lainnya. Selain itu beberapa jenis mangrove seperti Pohon Bakau 

(Rhizophora mucronata) dan Pohon Api-api (Avicennia marina) memiliki 

kemampuan dalam mengakumulasi logam berat pencemar, sehingga keberadaan 

mangrove di perairan Kali Lamong dapat berperan untuk menyaring dan 

mereduksi tingkat pencemaran logan berat di perairan laut.  

Bersamaan dengan hilangnya mangrove dan berjalannya proyek di sekitar 

kawasan Kali Lamong tersebut akan mengganggu hubungan ekosistem mangrove 
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dengan perairan laut. Proses reklamasi akan berisiko mempercepat proses 

sedimentasi di bagian muara. Sedimentasi ini meliputi  mengendapnya sejumlah 

masa material di suatu tempat oleh aliran air sehingga tidak mampu berpindah ke 

tempat lain baik karena adanya penghalang ataupun karena berkurangnya energi 

pembawanya. Dampak dari tingginya sedimentasi mengakibatkan  pendangkalan 

sungai sehingga akan  mempengaruhi kelancaran jalur pelayaran, mengubah 

ekosistem  muara, merusak kehidupan terumbu karang, habitat ikan, dan padang 

lamun, juga mengurangi volume tampungan air (Maskur, 2008). 

Apabila hal itu terjadi, maka akan ada peningkatan frekuensi dan besaran 

(magnitude) banjir di Kota Surabaya dan kawasan Gresik yang dilewati Kali 

Lamong, seperti di kawasan Surabaya Barat,  Benjeng dan Balong Panggang. 

Terjadinya pendangkalan di muara- muara sungai oleh proses sedimentasi 

disebabkan tersumbatnya sistem drainase ke laut (Arisandi, 2004). Hal serupa 

juga dikemukakan oleh Susanti (2008), mengenai banjir di DAS wilayah sungai 

Bengawan Solo (termasuk Kali Lamong), diantaranya disebabkan oleh kerusakan 

DAS akibat penebangan liar, konversi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat 

dalam pemeliharaan lingkungan. Total lahan kritis di wilayah sungai Bengawan 

Solo mulai kategori potensial kritis sampai sangat kritis pada saat ini mencapai 

luas ±11,39km
2
, akibat proses erosi yang berkelanjutan dan kerusakan vegetasi 

(Susanti, 2008).  

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Surabaya 2010-2013 pasal 43 ayat 2, kawasan Kali Lamong 

termasuk dalam kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf 
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a. Kawasan tersebut termasuk Teluk Lamong, saluran diversi Gunung Sari dan 

kawasan pantai timur Surabaya. Disebutkan pula pada Pasal 68 ayat 1 Peraturan 

Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 

2010-2013 bahwa kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan 

hidup meliputi kawasan Pantai Timur Surabaya dan sekitar Kali Lamong, 

Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan 

Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Pakal, dan Kecamatan Benowo yang berada di 

Unit Pengembangan II Kertajaya, Unit Pengembangan I Rungkut, Unit 

Pengembangan Sambikerep XII dan Unit Pengembangan XI Tambak Oso 

Wilangun. 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Burung 

2.2.1 Pengertian mengenai burung 

Burung dalam definisi Illustrated Encyclopedia of Birds, Birdlife 

International (2011) adalah satu-satunya hewan berbulu dan vertebrata (selain 

kelelawar) yang memiliki sayap dan kemampuan terbang yang kuat. Secara 

khusus, mereka memiliki beragam struktur tubuh spesial, seperti tulang berongga, 

otot terbang yang kuat, dan sistem pernafasan yang dapat menyokong kebutuhan 

oksigen saat terbang.  

Burger (2006) mengartikan burung sebagai vertebrata berdarah panas, 

berkaki dua, dan berbulu. Pemahaman lain mengenai burung diungkapkan 

Peterson (1980), bahwa burung merupakan salah satu kelompok hewan bertulang 

belakang yang jumlahnya jauh melebihi jumlah hewan bertulang belakang lain 
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kecuali ikan. Hewan ini dapat dijumpai di manapun di seluruh dunia kecuali di 

pusat benua Antartika. Burung merupakan salah satu kelompok hewan bertulang 

belakang yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh hewan lain yaitu bulu. 

Bulu berbobot sangat ringan namun strukturnya kokoh, jauh lebih praktis dari 

rentangan kulit yang menyangga kelelawar saat terbang ataupun struktur sayap 

pesawat udara yang kaku. Selain itu bulu jauh lebih mudah diperbaiki atau diganti 

jika rusak (Peterson, 1980). 

2.2.2 Habitat burung  

 Menurut Alikodra (2002) dalam Afnan (2009), habitat adalah suatu 

kesatuan kawasan yang terdiri atas beberapa komponen, baik fisik maupun biotik, 

yang digunakan oleh satwa liar sebagai tempat hidup dan berkembangbiak. 

Habitat memiliki fungsi dalam hal penyediaan makanan, air, dan pelindung. 

Rusaknya habitat akan mempengaruhi hubungan antara suatu sistem dengan 

sistem lain. Kerusakan tersebut dapat disebabkan beberapa hal, antara lain 

aktifitas manusia, satwa liar, atau bencana alam (Alikodra, 2002 dalam Afnan, 

2009). Hal-hal tersebut di atas merupakan ancaman yang berarti bagi jenis-jenis 

burung. Beberapa hal lain yang dapat mempengaruhi keterancaman pada spesies 

burung antara lain adalah perbedaan ketinggian suatu tempat, lokasi pada satu 

pohon, tempat hinggap, dan jenis tumbuhan dalam suatu lokasi (Basuni, 1988 

dalam Rusmendro et al., 2009). 

Burung merupakan salah satu satwa yang dengan mudah dapat dijumpai 

hampir disetiap tempat di dunia dan secara khusus mempunyai posisi penting 

sebagai salah satu kekayaan satwa Indonesia. Jenisnya sangat beranekaragam dan 
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masing-masing jenis memiliki nilai keindahan tersendiri. Hidupnya memerlukan 

syarat-syarat tertentu seperti adanya kondisi habitat yang bebas dari segala macam 

gangguan (Hernowo, 1985 dalam Rusmendro et al., 2009). Burger (2006) 

menyatakan, beberapa spesies burung dapat bertahan hidup hanya pada satu tipe 

habitat saja. Faktor seperti iklim dan intervensi manusia dapat mempengaruhi 

distribusi persebaran burung yang terbatas tersebut. 

Pada kawasan mangrove yang banyak berada di pesisir utara Pulau Jawa, 

salah satunya di kawasan Kali Lamong, beberapa spesies burung dengan mudah 

dapat dijumpai. Sebagian besar dari mereka tergolong burung air. Menurut 

Elfidasari dan Junardi (2005) dalam Nurdini (2010), burung air adalah jenis 

burung yang seluruh hidupnya berkaitan dengan daerah perairan atau lahan basah. 

Sisanya merupakan burung kosmpolit dan burung hutan umum dengan sebaran 

terbatas. Beberapa jenis burung air membutuhkan ekosistem mangrove sebagai 

tempat mencari makan, bersarang, dan berkembang biak (Arisandi, 1998).  

Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh diantara zona pasang surut dan 

pantai berlumpur. Walaupun memiliki sedikit jenis pohon, hutan ini kaya akan 

ikan dan udang-udangan, sehingga dapat mendukung kehidupan burung-burung 

air dan beberapa jenis burung hutan yang umum (MacKinnon et al., 2010). 

Romimohtarto dan Juwana (2001) menyatakan bahwa nama mangrove diberikan 

kepada jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pantai dan dapat menyesuaikan 

diri pada keadaaan asin. Mangrove Indonesia dikenal sebagai kawasan hutan yang 

tersusun oleh tumbuhan sejenis yang paling beragam di dunia dan sekaligus 
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merupakan pelabuhan bagi kehidupan berbagai jenis hewan dan tumbuhan 

(Howes et al., 2003). 

Mangrove juga merupakan habitat penting bagi sebagian besar kelompok 

burung air serta beberapa jenis burung daratan. Bagi beberapa jenis burung air 

seperti Cangak (Ardea spp.), Bangau (Ciconiidae) atau Pecuk 

(Phalacrocoracidae), habitat mangrove menyediakan ruang yang memadai untuk 

membuat sarang, terutama karena tersedianya makanan dan bahan pembuat 

sarang. Bagi jenis-jenis pemakan ikan, seperti kelompok burung Kuntul (Egretta 

spp.), mangrove menyediakan tenggeran serta sumber pakan yang berlimpah 

(Howes et al., 2003).  

2.2.3 Ancaman terhadap burung 

Burung mengalami tekanan yang sangat serius oleh kegiatan manusia, 

khususnya burung-burung di kawasan rawa, pesisir, lahan basah, dan sekitarnya. 

Perusakan lahan-lahan basah, hutan mangrove, dan hutan rawa di sepanjang 

pesisir utara Jawa mengancam kehidupan beberapa jenis burung. Kegiatan 

tersebut mengakibatkan Trulek Jawa punah, Bubut Jawa sangat jarang, Mentok 

Rimba mungkin punah, Kacamata Jawa sangat jarang, dan Bangau Bluwok 

menurun menjadi hanya satu koloni berbiak. Penangkapan ratusan ribu burung air 

yang bermigrasi di sepanjang pesisir utara, yang kemudian dijual sebagai 

makanan di pasar setempat, juga sangat membahayakan keberadaan jenis-jenis 

tersebut sehingga jumlahnya menjadi berkurang (MacKinnon et al., 2010).   

Jepson (1997) turut menyatakan keprihatinannya atas hilangnya lahan 

basah (disappearing wetlands) di pesisir utara Pulau Jawa sebagai hilangnya 
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dataran rendah dengan rawa-rawa berisi keluarga burung pantai migran, seperti 

Cangak dan Bangau. Sekian banyak lahan basah tersebut sekarang hampir 

semuanya terkonversi menjadi area persawahan, pertambakan, dan perindustrian.  

Bukan hanya di lahan basah, keberadaan burung masih sangat diperlukan 

pada situasi perkotaan. Menurut Sujatnika (1995) dalam Rusmendro et al. (2009), 

kehadiran burung di perkotaan dianggap perlu sebab keanekaragaman burung 

dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan. Adanya usaha untuk mengungkap 

habitat burung di setiap perbedaan pemanfaatan fungsi lahan yang berada di 

kawasan yang berkembang dan keanekaragaman jenis burung pada setiap 

pemanfaatan lahan, diharapkan dapat membantu menjelaskan hubungan keduanya 

sehingga mampu menjaga kelestarian lingkungan yang ada disekitar kawasan 

tersebut. 

 

2.3 Tinjauan Umum Metode Pengamatan Burung 

2.3.1 Macam-macam metode pengamatan burung 

Inventarisasi jenis burung dapat dilakukan dengan menggunakan teropong 

binokular dan teropong monokular. Kegiatan ini umumnya dilakukan pada pagi 

hari sekitar pukul 07.00-11.00 WIB dan sore hari sekitar pukul 15.00-17.00 WIB 

(Rudyanto, 1996 dalam Arifin, 1998). Carlton (2004) menyebutkan aktifitas 

burung secara optimal dimulai saat matahari bersinar pertama kali di pagi hari 

hingga tiga jam setelahnya dan berakhir beberapa saat sebelum matahari 

terbenam. Sehingga, disarankan untuk melakukan pengamatan burung pada 
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waktu-waktu tersebut. Selain berjalan kaki, pengamatan dapat dilakukan 

menggunakan perahu bahkan pesawat untuk mengitari kawasan pengamatan.  

Carlton (2004), Bibby et al (1992), dan Widodo (2009) menyebutkan  

beberapa metode yang umum digunakan untuk pengamatan burung adalah IPA 

(Indices Pontuelles d’Abundance), line transect, dan point count.  

Metode IPA pertama kali diperkenalkan oleh Blonden et al (Anonim, 

2009) pada tahun 1970. Metode tersebut menggunakan minimal 10 stasiun 

pengamatan dengan radius pengamatan sekitar 25 meter di setiap stasiun. Burung 

yang dijumpai di stasiun ataupun di sepanjang jalur pengamatan dicatat dan 

dihitung jumlahnya selama 10 menit. Sementara Widodo (2009) menggunakan 

metode IPA dengan radius stasiun 50 meter dan waktu pengamatan 20 menit. 

Metode ini sangat optimal digunakan di tempat yang memiliki jangkauan wilayah 

pengamatan yang luas dan jarak tempuh yang jauh. 

Metode line transect  merupakan metode yang digunakan bila waktu 

pengamatan sempit dan jarak tempuh cukup jauh. Sehingga pengamat dituntut 

untuk terus berjalan dan mencatat semua kontak dengan burung di sepanjang 

kedua sisi yang dilalui. Kelebihan metode ini adalah lebih cepat menyelesaikan 

pendataan jenis dan jumlah burung pada suatu kawasan yang di teliti, sehingga 

kesempatan mencatat jenis burung yang sama lebih kecil. Metode ini sangat baik 

digunakan untuk mengamati burung yang bergerak cepat dan mencolok. Metode 

ini tidak cocok untuk pengamatan burung di habitat yang rapat (Bibby et al.,  

1992). Gambar line transect disajikan dalam Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Contoh pembuatan line transect. Gambar ini dapat diaplikasikan 

   untuk jalur sejauh 500 meter. Estimasi jarak antar pos sekitar 100 

   meter (Carlton,2004). 

 

Metode point count merupakan metode yang banyak digunakan dalam 

pengamatan burung. Metode ini dilakukan dengan berjalan ke suatu tempat 

tertentu, memberi tanda tempat tersebut, dan mencatat semua jenis yang dijumpai 

beserta jumlahnya selama waktu kurang lebih 10 menit. Lebih lanjut mengenai 

metode ini disajikan dalam subbab 2.3.2. 

2.3.2 Metode point count 

Metode point count sangat sesuai digunakan untuk waktu pengamatan 

yang cukup panjang dan bisa digunakan untuk jarak tempuh sejauh apapun karena 

tidak terikat oleh panjangnya jalur pengamatan. Namun, di setiap tempat yang 

diamati (stasiun/ pos), harus dibuat radius pengamatan yang konsisten dan disebut 

bullseye (Carlton, 2004). Radius ini idealnya mencapai 20 meter atau setara 

dengan 1.256 m
2
 karena dalam radius ini aktifitas burung masih dapat teramati 

dengan baik (Hostetler dan Main, 2011). Untuk habitat yang sangat rapat, maka 

bullseye dapat diperkecil hingga 15 meter. Bila tidak terlalu rapat, bullseye dapat 

diperbesar hingga 50 meter. Burung yang teramati di luar radius yang ditentukan 

akan dicatat dalam kolom tersendiri dan disebut kolom opportunistic (Carlton, 

Garis transek Titik pengamatan 

Titik tengah 
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2004). Contoh transek yang dapat digunakan dalam metode point count tersaji 

dalam Gambar 2.4, dan 2.5.  

Gambar 2.4 Contoh pembuatan stasiun metode point count. Contoh ini dapat  

diaplikasikan bila pos saling berdekatan dan searah. Radius bullseye 

(stasiun pengamatan) 15, 30, 50 meter (Carlton, 2004). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5   Contoh pembuatan stasiun dengan metode point count. Radius 

stasiun 20 meter dan waktu pengamatan 10 menit (Hostetler dan 

Main., 2011). 

 

 Metode point count dapat digunakan pada pengamatan bersifat 

inventarisasi, monitoring, dan penelitian khusus karena sifatnya yang mudah 

diaplikasikan untuk menghitung burung dalam periode atau lokasi tertentu. Pada 

lokasi yang luas, penyebaran stasiun dilakukan secara acak sebagai perwakilan 

area tersebut. Harus dihindari penggunaan pakaian berwarna mencolok saat di 

10 menit 

Titik pengamatan Titik tengah 
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lapangan dan tidak membuat gaduh saat pengamatan karena akan bersifat 

mengganggu aktifitas burung (Hostetler dan Main, 2011).  

 Burung diluar radius 20-40 meter dicatat sebagai outsider species. 

Selebihnya dianggap sebagai additional notes. Kondisi fisik lapangan secara 

umum seperti cuaca dan kecepatan angin dicatat. Tidak melakukan pengamatan 

saat cuaca buruk. Selain berbahaya bagi pengamat, frekuensi perjumpaan dengan 

burung akan menjadi sangat kecil (Hostetler dan Main, 2011).     
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