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Ingin Melihat Cendrawasih Merah…  
Bersungguh-sungguhlah! 

 

Pagi ini terasa istmewa bagi saya.  

Durasi alam mimpi yang dipaksa berhenti dua jam lebih cepat dari biasanya membuat rasa lelah 
dan kantuk - sisa hari kemarin – makin mencengkram kuat setiap jalar sel-sel tubuh saya. Sulit 
rasanya melawan. 

“Ojo tangi awan-awan, rejeki mu mandak dipatok ayam.” Begitu kiranya pesan para tetua. 
“Kumpulkan nyawa,” cuci muka, tunggu teman-teman yang lain, dan… hap! Saya siap berangkat. 

Adalah Desa Yenbeser, yang terletak di Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat menjadi 
target pertama Tim Raja Ampat pagi itu. Tujuannya hanya satu, menjemput Pak Karel, guide yang 
akan mengantarkan kami ke lokasi Bird Watching Yenbeser. 

Sedikit mundur ke belakang… 

Begitu sampai di dermaga Pantai Waiwo, “habis sudah,” adalah kata yang tepat untuk 
menggambarkan keadaan kami. Bagaimana tidak, salah satu mesin speedboat Yamaha Enduro 40 
yang menjadi penggerak kapal, rusak dan masih diperbaiki di pinggir Pantai Waiwo, ditambah lagi 
dengan bungkus-bungkus –bekal - sarapan yang belum pula selesai dipersiapkan. Tambahkan lagi 
dengan detak jam yang terus berputar mengiringi matahari yang pelan tapi pasti terus merangkak 
naik di ufuk timur sana. Makin sempurna lah alasan kami untuk gagal melihat tarian Burung 
Cendrawasih Merah di Pulau Waigeo. 

Dan kami bukanlah satu-satunya tim yang terkendala. Nadine Chandrawinata serta Tim Wonderful 
Indonesia yang kebetulan memiliki rute yang sama dengan kami juga mengalami keterlambatan 
serupa, akibat kurangnya persiapan dari pihak pengelola resort. Alhasil, jadwal bird watching harus 
molor sekitar satu jam sebelum akhirnya segalanya siap. 

Long story short… 

Semua telah siap, Pak Karel telah dijemput, dan kami segera menuju lokasi.  

Pintu masuk menuju lokasi bird watching tertutup ranting berdaun lebat. Tanpa guide lokal, 
mencari pintu masuk ini bisa dipastikan sangatlah sulit, karena pepohonan di pinggir pantai 
membentuk pola yang acak dan lebat, sehingga menyamarkan pintu masuk tersebut. 

Guguran dedaunan hutan yang melambari jalan setapak menuju pos pengamatan terlihat masih 
basah dan lembab akibat hujan yang turun pada malam sebelumnya. Kontur jalur yang cenderung 
menanjak—variasi tanah dan batuan karang—menjelang pos pengamatan membuat pakaian saya 
semakin lama semakin basah saja. Kuyup oleh keringat sendiri. Panas-lembab bercampur keringat 
ditambah kembang-kempis paru-paru berusia seperempat abad lebih… sungguh formula sempurna 
sebuah “ketidak-nyamanan.” 

Ketidak-nyamanan yang pada akhirnya terbayar impas, bahkan lebih, manakala—ternyata—kami 
masih bisa menyaksikan Burung Cendrawasih Merah (Paradisaea Rubra) di ranting pohon di atas 
sana menari-nari untuk menarik perhatian lawan jenisnya, dan kemudian kawin. Dewi Fortuna 
berpihak kepada kami. 
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“Karena keinginan hati yang kuat lah, yang membuat kita masih bisa menyaksikan burung-burung 
tersebut saat ini—merujuk pada waktu kedatangan kami yang terlampau siang. Mereka menunggu 
sampai kita datang,” ucap Pak Karel.  

Tim Wonderful Indonesia telah sampai di lokasi lebih dulu. Kami yang datang terakhir terpaksa 
mondar-mandir mencari celah spot foto terbaik yang mungkin tersisa.  

Tak berapa lama, Fajar dan Mio telah berdiri dengan manis pada spot temuan-nya masing-masing 
dengan lensa tele 70-200mm sebagai senjatanya. Sementara saya? Jangankan spot terbaik… lensa 
tele pun tak punya. Apa yang bisa diharapkan dari lensa 18-135mm untuk aktifitas bird 
photography seperti ini? Hiks. 

Seandainya ada penyewaan lensa tele di lokasi bird watching ini… #daydreaming  

Dengan keterbatasan lensa dan spot, tentu dituntut sedikit kreatif. Akhirnya saya putuskan untuk 
keluar dari pos pengamatan yang di bangun alakadarnya tersebut. Layaknya tentara sedang 
berlatih perang, saya paksa melata macam buaya (tanpa ‘darat’) di lantai hutan—agar tidak 
mengganggu Burung Cendrawasih Merah yang sedang bertengger di atas sana, sambil mencari spot 
foto terbaik “kualitas dua.” #Damn! 

Aktifitas merangkak-rangkak ini sudah barang tentu menambah deras aliran keringat saya, apalagi 
semakin lama berada di sini, tubuh semakin terasa panas dan lembab saja. Namun begitu 
mendapatkan posisi “incar” sempurna, saya kembali berpose ala tentara; sedikit merunduk, kepala 
dan mata menghadap ke sasaran, sambil pula memegang kamera. Posisi ajaib ini pada awalnya 
tidak berpengaruh pada pinggang saya. Tapi begitu menahan posisi ini lebih lama sedikit saja… 
rasanya seperti lansia. Encok dimana-mana, huhuhu. 

Ada beberapa tips berkaitan dengan aktifitas bird watching ini: 

1. Datanglah lebih awal. Kalau perlu, jam 04:30 waktu setempat, anda sudah berada di lokasi. 
Keuntungan datang lebih awal adalah, anda bebas memilih spot foto terbaik di dalam pos 
pengamatan dan karenanya pula rasio foto terbaik anda akan menjadi semakin baik, 
ingatlah selalu “Victory Loves Preparation.” 

2. Karena lokasi bird watching di Pulau Waigeo sangat lembab, bawalah handuk kecil. Handuk 
ini berfungsi untuk menyeka keringat yang mengucur deras pada muka anda ketika harus 
menahan posisi-posisi ajaib seperti; ber-jinjit, merunduk, rebah, kayang (kalau perlu,) dan 
lain sebagainya. Handuk kecil ini juga bisa berfungsi untuk menyerap air keringat yang 
menempel pada body atau lensa kamera anda. 

3. Bawalah pakaian ganti, apalagi bila anda masih punya beberapa tujuan lain - setelah 
aktifitas bird watching. Sebenarnya tidak membawa pakaian ganti pun tidak menjadi 
masalah, namun anda harus rela merasa tidak nyaman karena lengket akibat deposit 
keringat sendiri. 

4. Bila memungkinkan, bawalah lensa 300-400mm, semakin panjang semakin bagus.  
Dikarenakan tempat bermain burung-burung tersebut selalu berada di ketinggian, lensa 
super tele semacam ini tentu sangat membantu untuk memperoleh foto yang impresif. 
Minimal sekali gunakan lensa 135mm, karena kurang dari itu, cropping yang harus anda 
lakukan untuk memperoleh foto utuh seekor burung tentu bisa lebih dari 50% ukuran foto 
aslinya.  
Sumber daya terbatas seringkali memancing kreatifitas seseorang. Gali terus setiap 
kemungkinan yang tersedia dengan kondisi (lensa, body kamera, spot) alakadarnya yang 
anda miliki. Percayalah, usaha keras anda akan berbuah manis pada akhirnya nanti. 

5. Bagi anda yang masih awam, gunakanlah jasa seorang guide. Dan itu adalah penting!  
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6. Gali sebanyak-banyaknya informasi dari guide anda. karena dengan demikian, kemungkinan 
untuk mendapatkan foto terbaik tentu akan semakin tinggi. 

7. Hindari mengeluarkan suara-suara gaduh. Suara-suara gaduh akan membuat burung-
burung tersebut merasa terganggu atau terancam. Dan bila sudah begini keadaanya, mereka 
biasanya akan terbang dan mencari tempat hinggap lain. 

8. Musim kawin Burung Cendrawasih Merah ini adalah mulai bulan Mei hingga Agustus. 
Semakin menjauh dari bulan-bulan tersebut, aktifitas burung-burung tersebut akan 
semakin berkurang. Maka datanglah pada bulan-bulan tersebut. 

9. Musim menari Burung Cendrawasih Merah biasanya antara bulan Mei hingga September. 
Semakin menjauh dari bulan-bulan tersebut, semakin berkurang pula aktifitasnya. 

Menurut guide kami, Pak Karel, pada musim kawin, paling banyak 3-4 jantan akan memperebutkan 
satu betina. Sedangkan normalnya hanya 1-2 jantan yang memperebutkan satu betina.  

“Untuk membedakan antara jantan dengan betina, kita bisa lihat saja dari ekornya. Kalau yang 
jantan, ekornya panjang. Sementara yang betina, ekornya pendek,” sahut Pak Karel ketika saya 
tanyakan cara membedakan antara Cendrawasih jantan dengan Cendrawasih betina.  

“Mereka biasanya makan semut, kepompong, dan juga apel hutan. Apel hutan itu bukan apel seperti 
yang biasa kita makan, tapi sejenis buah liar yang bentuk dan warnanya menyerupai apel, sehingga 
kita menyebutnya dengan Apel Hutan,” imbuhnya lagi. 

Burung Cendrawasih Merah yang kami lihat pagi itu adalah hewan endemic Raja Ampat, dan hanya 
bisa ditemukan di Pulau Waigeo dan Pulau Batanta. Burung ini telah masuk dalam daftar IUCN Red 
List sebagai burung yang dilindungi. 

Sekitar pukul 07:30, atap hutan kembali sepi dari kicauan dan tarian Burung Cendrawasih Merah, 
karenanya kami putuskan untuk kembali ke kapal untuk melanjutkan ke tujuan berikutnya.  

Dalam perjalanan kembali ke boat—dari pos pemantauan—saya tiba-tiba merasa…  

Jangan-jangan, kini giliran burung-burung tadi yang memantau kami (men watching) dari suatu 
tempat tersembunyi diatas pohon sana…#Hiii… 

Ah, sudahlah, kita tidak boleh berprasangka burung, eh buruk bukan? Hee. [BEM] 

 

Artikel ini telah dimuat pada website Indonesia Traveller:  
http://indonesia.travel/agents/id/raja-ampat/want-to-see-the-red-bird-of-paradise-then-mean-it 
 

P.S.  Karena tulisan ini telah dimuat pada Website Indonesia Traveller di atas, maka, saya 

sengaja menjadikannya sebagai suplemen dari artikel “Itinerary Raja Ampat,” setelah 

mengalami revisi minor tentunya. 
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