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Bintang, Peringkat II "Bird-watching" Tingkat Nasional

Halaman: (/ I

Jualan Botol Bekas Mineral
untuk Biaya Lomba

BINTANG Rantau Randa
(14). Siswa kelas VIII SMP N 16
Yogyakarta itu boleh dibilang
masih helia. Namun usia tak
memhuatnya surut melangkah
demi sebuah prestasi, meski
harus berlaga di antara orang-
orang yang lehih matang dari
sisi usia maupun pengalaman.
Terbukti, awal Agustus 2007
lalu, Bintang berhasil meraih
peringkat II dalam lomba "Bird-
watching" (Pengamatan Bu-

kurikuler di sekolahnya , "Sche-
dultsem".

"Kebanyakan peserta dari
kalangan mahasiswa," kata si
sulung dari pasangan Bambang
Muryanto Kusumo Aji dengan
Ina Chandra Minangwati saat
ditemui Bernas Jogja di rumah-
nya di Jalan Nitipuran, Jumat (2/
11) Ialu.

Perlombaan sejenis itu pun,
sudah kali ketiga diikutin^a.
13ahkan sedan is masih kcIas VI

rung ) Tingkat Nasional yang Sekolah Dasar . Seperti Lomba
diadakan Flora Fauna di Pulau " Bird-watching " di Surabaya
Sempu, Malang, Jawa Timur (2006), juga di Gunung Lawu
hersama tim kelompok ekstra- pads 2007 saat is masih duduk di
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AMATI BURUNG -- Bintang Rantau Randa, siswa SMP N 16
Yogyakarta yang gemar mengamati burung. Namun tak ada
seekor burung pun di pelihara di rumahnya. Dari kegemarannya
itu pula, is mampu berkompetisi bersama peserta lain, hingga
meraih peringkat II pada perlombaan Agustus lalu.
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kelas VII SMP, meskipun, akti-
vitas mengamati burung bukan-
lah kegiatan yang mernasyarakat
di Yogyakarta. Hanya orang-or-
ang dan kalangan tertentu saja
yang mempunyai minat khusus
itu. Begitu pun ketika aktivitas
tersebut masuk ke sekolah. Lewat
"Schedultsem" alias Sekolah
Kidul Ngasem (SMP N 16 terletak
di selatan Pasar Burung "Nga-
sem" --red) yang dibentuk pada
27 Januari 2007 itu, sekolah ter-
sebut mendukungnya sehingga
menjadi satu-satunya sekolah di
Indonesia yang mempunyai
ekskul "bird-watching".

"Tapi ya, masih minimalis.
Peralatan semacam binocular
(teropong), juga masih pinjam,
karena harganya mahal. Tapi,
teman-teman yang berminat ikut
ekskul itu sangat banyak. Yang
mendaftar saja 60-an siswa,
setelah diseleksi tinggal lima
orang yang diterima. Jadi seka-
rang "Schedultsem" punya 18
anggota. Memang diseleksi,
hanya siswa yang benar-benar
serius untuk mengamati saja
yang diterima, bukan yang
sekedar main-main," kata Bin-
tang yang sekaligus menjadi
ketua ekskul itu.

Masih adanva 'keterha-
tasan' bagi "Schedultsem"
untuk berkembang. juga senipat
dirasakan Bintang saat akan
mengikuti perlombaan di Ma-
lang kala itu. Diakuinya, pihak
sekolah hanya mampu mem-
herikan uang bekal Rp 500.000
kepada tint tersebut. Tentulah,
dana yang diterinya tak mungkin
ntencukupi kebutuhan, terma-
suk Biaya tran5portasi ke arena
loin ha. Meskipun. rnnhah Bin-

tang, segala kekurangan biaya
ditutup oleh pihak Yayasan
Kutilang.

"Padahal, paling nggak kami
butuh dana dua juta rupiah untuk
biaya ke sana. Akhintya, untuk
nambah biaya, saya dan teman-
teman jualan kaos. Memang sih,
harganya jadi dimahalin dikit.
Kami juga ngumpulin botol-
botol dan gelas-gelas plastik
bekas air mineral untuk dijual ke
pengepul. Ya, lumayan, meski
masih kurang. Tapi kekura-
ngannya ditutup oleh yayasan,"
papar Bintang.

Kegemaran Bintang dalam
mengamati aneka burung, baik
dari jenis, bulu, suara, hingga
habitatnya, kian memupuk hara-
pan dan cita-citanya untuk
kuliah di Jurusan Biologi kelak.
Baginya, iltnu itu akan kian
mendekatkannya pada dunia
yang tengah digemarinya kini.
Meski, di rumahnya sendiri,
Bintang tak memelihara seekor
burung pun. Lho?

"Wah, repot juga mera-
watnya. Lagipula, lebih baikjika
mereka dibiarkan bebas," jawab
pecinta burung Rangkong Ba-
dak ini.

Meski namanya kian berkibar
lewat lomba-lomba "bird-watch-
ing" hingga taraf nasional, tak
jua memhuatnya kian enggan
'blusukan' ke Pasar Burung
"Ngasetn" tiap pulang sekolah.
Di sana, Bintang tetap banyuk
mengorek ilniu bersama teman
temannya. Juga di pantaI dan
pegunungan, tempat dimana
"birdwatching club"-nya mela-
kukan pengamatan sehagai
bagian dari aktivitas ekskulnya.
(ito)
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