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Kamera Trap
Kamera jebakan atau perangkap kamera atau kamera trap adalah kamera jarak jauh 
diaktifkan yang dilengkapi dengan sensor gerak atau sensor inframerah, atau menggunakan 
sinar sebagai pemicu.

Kamera trap merupakan alat yang bermanfaat untuk memonitor dan untuk konservasi 
kehidupan liar di hutan dan bisa dipergunakan untuk memonitor populasi dari banyak jenis 
binatang yang biasanya sulit untuk di temukan dan di pelajari.

Camera trapping adalah metode untuk menangkap hewan liar di film ketika para peneliti tidak 
hadir, dan telah digunakan dalam penelitian ekologi selama beberapa dekade. Selain aplikasi 
dalam berburu dan melihat satwa liar, aplikasi penelitian termasuk studi sarang ekologi, deteksi 
spesies langka, estimasi ukuran populasi dan kekayaan spesies, serta penelitian tentang 
penggunaan habitat dan pendudukan struktur bangunan manusia.



Sejarah Kamera Trap

George Shiras (Fotografer)

Memasang semacam kabel di 
permukaan tanah yang 
tersambung dengan kamera
untuk mengabadikan sesuatu
dalam film.

Frank M. Chapman (Peneliti)

Survei hidupan liar di 
kepulauan Barro Colorado di 
Panama menggunakan
kamera penjebak dengan
kabel trip
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• Butuh tenaga
manusia sedikit

• Dapat berfungsi
di kondisi “yang 
tidak ramah“

• Data nya lengkap
• Material edukasi

dan promosi yang 
sangat bagus

• Investasi awal
mahal

• Butuh perawatan
yang rutin dan 
seringkali
mengalami
malfungsi

• Mudah dicuri
• Hanya bisa untuk

hewan-hewan
tertentu

KEKURANGANKEUNGGULAN



TUJUAN SURVEY

DAFTAR JENIS
KELIMPAHAN RELATIF

KEPADATAN SATWA

INDEKS 
KEANEKARAGAMAN

TINGKAT HUNIAN

POLA AKTIVITAS,
PREDATOR

KEBERADAAN KEANEKARAGAMAN KELIMPAHAN SEBARAN PERILAKU



4 poin penting

Untuk memaksimalisir keberhasilan dalam usaha
kamera trap, sebaiknya kamera trap dipasang di area
yang sering dipakai satwa beraktifitas. Pengetahuan
mengenai tanda-tanda yang menunjukan kehadiran
binatang diperlukan untuk menentukan lokasi
kamera trap yang terbaik, situasi cuaca lokal, jenis
satwa khusus yang dipelajari, dan tipe habitat.

Sebelum menentukan lokasi untuk kamera trap, 
adalah penting untuk mengkaji lingkungan, 
melakukan beberapa perjalanan penyeledikian, 
dan mencatat lokasi dimana jalur binatang jelas 
ada. Biasanya perlu beberapa hari untuk menilai 
lokasi sebelum memasang kamera.

Pengetahuan dan nasihat orang 
setempat mengenai lokasi yang 
layak sebaiknya di pergunakan 
dalam tahap persiapan 
penelitian. 

Kemungkinan besar makin banyak waktu
yang di pakai untuk persiapan awal ini dan
tahap perabaan, makin bagus lokasi yang
akan didapatkan, namun ini harus
dipertimbangkan dengan logistik dan
waktu



Jalur alamiah

Tanda
pohon/bau

Kotoran

Jalur berjejak

HABITAT DAN JALUR SATWA

Satwa memakai jalur alamiah didalam hutan, jadi
memasang kamera trap di lokasi ini bisa menjadi factor 
penting dalam merancang sebuah penelitian. Batang pohon
yang panjang dan besar bisa jadi jembatan alamiah, daerah
terbuka yang dikelilingi vegetasi lebat bisa mengarahkan
satwa dan sungai adalah sumber air.
.

Mengidentifikasi kotoran satwa
biasanya tidak susah, dan 
memberi indikasi yang bagus
mengenai pemakaian jalur oleh 
satwa. Ada satwa yang menandai
wilayahnya dengan kotoran
dan/atau kencing, dan memilih
lokasi seperti ini akan meningkat
kemungkinan berhasil dalam
kamera trap.

Jejak kadang bisa ditemukan di tanah atau di 
pasir dekat sungai atau aliran. Buku lapangan
dengan macam-macam jejak bisa membantu

dalam mengidentifikasi jenis binatang yang 
disasar.

Ada bebrapa satwa yang 
suka menandai wilayah 
mereka dengan bekas cakar, 
tanduk atau bau pada 
pohon



Ketinggian

Jarak dari Jalur

Posisi Kamera Trap

Kamera Trap yang Berpasangan

Cahaya

POSISI KAMERA TRAP



Step 01

Step 02

Step 03

Step 04

Pengaturan Lokasi
Kamera Trap

Pilih punggung gunung, jalur, 
batang jatuh, area 
berlumpur/terbuka dan 
dimanapun ada
tanda-tanda bekas binatang.

Bersihkan semua vegetasi 
diantara kedua kamera, dan 
jika dimungkinkan bersihkan 
jalur
sebelah kiri-kanan dari kamera 
trap.

Simpan daun-daun segar /kering yang 
besar dibawah kamera trap di tanah. Ini 
untuk menghindari lumpur mengotori 
lensa atau sensor jika hujan.

Pasanglah vegetasi di 
belakang kamera trap, 
biar binatang terhindar 
lewat di belakang dan 
terpaksa jalan didepan 
kamera.



Step 09

Step 06

Step 07

Step 08

Pasang kamera trap sekitar 
30-50 cm tingginya dari 
tanah, tapi selalu periksa 
sudut pandang dengan 
kamera poket, jadi penting 
untuk selalu bawa kamera 
poket.

Jika pasang kamera dekat aliran atau 
sungai yang kemungkinan besar banjir, 
pasanglah kamera trap lebih tinggi 
daripada biasanya dan coba 
memperbesar area yang ditangkap
kamera

Ujilah sudut pandang dan sensor 
kamera trap dengan merangkak 
didepan kamera trap dengan kecepatan 
yang sama dengan jenis binatang yang 
dicari.

Pasanglah kamera trap dengan 
jarak 1km diantaranya (1-2 km 
tergantung pada ukuran binatang 
yang sedang diteliti). Pada saat 
memilih lokasi kamera trap yang 
paling penting adalah menemukan 
tempat yang paling tepat untuk 
kemungkinan mendapatkan 
binatang yang dicari. 



Step 09

Step 10

Step 11

Step 12

Dua hal yang terpenting 
untuk diperhitungkan adalah 
(1) mendapat lokasi yang 
terbaik yang dipilih dan (2) 
tidak ada celah dalam 
susunan kamera trap.

Buat titik GPS di setiap tempat 
pemasangan kamera trap dan kasih 
nama baru untuk setiap titik. Pastikan 
semua GPS yang digunakan memakai 
sistem yang sama.

Mencatat detil dari lokasi kamera trap. Catat 
data soal (1)lokasi, misalnya punggung gunung, 
jalur, sungai, area terbakar/area rusak (2) 
ketinggian (3) nomor kartu SD (4) nomor 
kamera. Tulis semua di buku catatan khusus. 
karena GPS bisa mati/rusak.

Usahakan memakai jalur yang 
sudah ada daripada membuat jalur 
baru



Penting Untuk Dilakukan!

Menguji kamera trap sebelum memasangya di lapangan untuk menentukan 
area deteksi dan kecepatan reaksi dari kamera trap. Satu orang merangkak 
didepan kamera dan hasilnya harusnya di periksa di layar kamera – jika kamera 
trap tidak memiliki layar, kamera poket bisa dipakai. Sebaiknya orang yang 
merengkak di depan kamera melakukan ini dengan ketinggian dan kecepatan 
yang sama dengan jenis binatang yang disasarkan, ini untuk memastikan 
detektor gerak/panas akan bereaksi pada saat binatang sasaran melewat 
didepan kamera trap, dan untuk memastikan binatang tersebut berada di 
pusat gambar pada saat kamera trap mengambil gambar.
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