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Pohon Kehidupan
Burung-burung di Kampus Universitas Atma Jaya

Salah satu kampus di Jl. Babarsari adalah Kampus II Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Dengan adanya pohon-pohon peneduh, burung pun berdatangan 
untuk bersarang atau sekedar mencari makan. Teman-teman Cyornis Bird Club 
(CBC) berbagi pengalaman dalam mengamati burung-burung di tempat mereka 
menuntut ilmu.

 ampus II Universitas Atma Jaya terletak di Jl. Babarsari no. 44, yang sebelah 

utaranya berbatasan langsung dengan Hotel Sahid. Bangunan kampus II UAJY Kberbentuk huruf U, yang mana bagian depan dan tengahnya ditumbuhi banyak 

pepohonan. Untuk bagian depan, ditumbuhi 7 pohon yang cukup tinggi dan rimbun termasuk 

pohon angsana dan bagian tengahnya ditumbuhi banyak pohon ketapang dan pohon kepel.

S e k a b a r  D u a  K a b a r
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Saat sang surya bersinar, kami, mahasiswa fakultas 

biologi UAJY yang tergabung dalam Cyornis Bird Club, 

menyiapkan diri untuk menjalankan aktivitas kami sehari-hari 

yaitu kuliah. Tepat, jam 07.30 kami sampai kampus dan 

langsung berlari menuju ke ruang kelas di lantai dua. 

Wah.....capeknya lari-lari, ujar Andreas. Aku pun 

menanggapinya dengan nafas yang tersengal-sengal karena 

kecapaian. Jam 07.35, kuliah dimulai. Saat kami kuliah 

dengan tenang, tiba-tiba terdengar suara burung yang cukup 

gaduh sehingga membuat buyar konsentrasi kuliah. Sejenak 

kucari sumber bunyi tersebut, dan ternyata burung tersebut 

adalah Burung Gereja Erasia (Passer montanus). Setelah ku 

tahu, sumber bunyi tersebut, aku pun mulai mencoba 

berkonsentrasi pada pelajaran sampai jam pelajaran habis. 

Kami keluar dari ruangan, dan mulai mendiskusikan tentang 

rencana kami. “ Bagaimana kalau kita mencoba mengamati 

jenis-jenis burung yang ada di kampus kita “, ujarku dan 

semua pun mengangguk setuju. Akhirnya, kami semua 

bergegas mengambil binokuler di rumah masing-masing. 

Tepat jam 10.00 wib, kami berkumpul di lobby kampus II 

UAJY. Lokasi pengamatan pertama kami adalah tangga 

barat kampus II dekat kelas Arsitektur. Binokuler pun kami 

arahkan sekehendak hati. 

Tiba-tiba binokuler Andreas tertuju pada dahan 

ranting pohon ketapang dan berkata, wah....di ranting itu ada 

Bondol Haji (Lonchura maja) dengan jumlah 4 ekor dan 

disampingnya ada Bondol Jawa (Lonchura leucogastroides). 

Perbedaan yang mencolok antara Bondol Haji dengan 

bondol lainnya adalah kepalanya yang berwarna putih. 

Selain itu, Venan, Tobi, Anton, Richard juga menemukan 

Cinenen Kelabu (Orthotomus ruficeps), Bondol Peking 

(Lonchura punctulata), Cabai Jawa (Dichaeum trochileum), 

Cucak Kutilang (Pycnonotus aurigaster), dan Cerukcuk 

(Pycnonotus goiavier). Akhirnya, rasa capai menghampiri 

kami semua. Saat itulah kami sepakat untuk pulang dan 

melanjutkan pengamatan pada keesokan harinya. Pada saat 

aku hendak mengambil motor di parkiran timur kampus II 

UAJY, kami menemukan Perenjak Jawa ( Prinia familiaris ).

Keesokan harinya, kira-kira jam 4 sore, 

pengamatan dilanjutkan kembali. Lokasi yang kami pilih 

adalah lobby, sekitar 30 menit kami mengarahkan binokuler 

ke pohon angsana dan ternyata kami melihat seekor burung 

berwarna abu-abu tua, berukuran sebesar jalak bali dan ada 

bercak putih pada bulu primer. Setelah kami identifikasi 

ternyata itu adalah burung Kerak Kerbau ( Acridotheres 

javanicus ). Kerak kerbau ini merupakan salah satu jenis 

jalak yang umum terdapat di perkotaan dan lahan pertanian 

sampai ketinggian 1500 m. Binokuer pun terus kami arahkan 

pada kerak kerbau tersebut.

Tiba-tiba datang seekor Bentet Kelabu (Lanius schach) yang 

menyerang Kerak Kerbau tersebut. Perkelahian pun tak 

terhindarkan dan sang Kerak Kerbau akhirnya memilih 

mengalah dan terbang ke arah selatan kampus II UAJY, 

kami sangat terpana melihat fenomena tersebut. 

Wow......sungguh kejadian yang sangat fenomenal, ujar 

Andreas. Setelah puas melihat kejadian tersebut, kami 

melanjutkan perjalanan kami menuju ke tangga lantai 3. 

Binok pun kami arahkan ke pohon angsana dengan maksud 

dapat melihat Kerak Kerbau lagi. Bukan Kerak Kerbau yang 

kami lihat tapi satu ekor Punai Gading jantan ( Treron 

vernans ) sedang bertengger di puncak pohon tersebut. 

Setelah lama berada di lantai 3 kami pun menuju ke 

lapangan lilin yang terletak di tengah-tengah kampus II 

UAJY, di sana kami mendapati Cinenen Kelabu, Bondol Haji, 

Kacamata Biasa (Zosterops palpebrosus) dan 3 ekor Kekep 

Babi (Artamus leucorhynchus).

Matahari semakin turun di arah barat, kicau burung 

semakin sepi, akhirnya kami menuju ke tempat pengamatan 

terakhir yaitu bagian atap utara di lantai II. Tujuan 

pengamatan di sana yaitu hendak melihat arah terbang dari 

Kuntul Kerbau (Bubulcus ibis) dan Cangak Abu (Ardea 

cinerea). Kuntul Kerbau terbang ke arah selatan yang 

mungkin menuju ke Hotel Sriwedari atau Pakualaman dan 

Cangak Abu menuju ke arah barat laut, sedangkan yang lain 

menuju ke arah timur laut. Yang membuat kami bingung 

adalah dimana persinggahan terakhir dari cangak abu bila ia 

terbang ke arah timur laut ?!?!?! ini merupakan suatu 

pertanyaan besar bagi tim CBC......

Keep our spirit on nature conservation and let them  free......

By : Alvin, Cyornis Bird Club
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de awal pembentukan KP3 bermula dari 

keprihatinan seorang dosen Ekologi di Fakultas IKehutanan, akan semakin sedikitnya 

mahasiswa yang aktif bergabung dalam kelompok studi. Hal 

inilah yang kemudian pada tahun 1998 tercetuskan ide 

membentuk kelompok studi yang memiliki kepekaan untuk 

meneliti suatu fenomena alam termasuk satwa dan 

habitatnya. KP3 Burung salah satunya, merupakan realisasi 

dari gagasan tersebut. Kelompok Peminat, Pemerhati dan 

Peneliti Burung pada awalnya merupakan ajang untuk 

mensosialisasikan hobi pengamatan burung dikalangan 

mahasiswa dan masyarakat umum. Selanjutnya, kelompok 

ini juga melakukan inventarisasi dan penelitian burung di 

beberapa tempat.

Pada awal pembentukan, KP3 Burung beranggotakan 

tiga orang, kemudian semakin bertambah. Tanggal berdiri 

KP3 Burung ditetapkan pada tanggal 9 September 1998, 

bersamaan dengan pertemuan pertama dan pengangkatan 

koordinator. Pada saat itu, juga ditetapkan nama lain dari 

KP3 Burung yaitu  WBWC (Walet Bird Watching Club). Akan 

tetapi nama ini kurang begitu dikenal dikalangan teman-

teman mahasiswa. Secara organisatoris, KP3 burung 

berada dibawah koordinasi Forkomkon (Forum Komunikasi 

Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan), akan tetapi 

keanggotaan KP3 Burung tidak terbatas hanya untuk 

mahasiswa jurusan Konservasi Strata-1(S-1). 

Kegiatan perdana KP3 Burung yaitu pengamatan 

burung di lingkungan kampus UGM. Kegiatan perdana 

(pada bulan September 1998  tanggal tidak terdokumentasi) 

ini dilakukan pada sore hari di depan Balairung. Setelah 

kegiatan tersebut, secara rutin anggota KP3 Burung 

melakukan pengamatan burung di lingkungan kampus 

UGM. Pada bulan November 1998 tepatnya pada tanggal 

14-17 November 1998, untuk pertama kalinya KP3 Burung 

mengadakan pengamatan di luar kampus UGM. Wanagama 

menjadi prioritas lokasi pengamatan yang utama, dengan 

harapan KP3 Burung dapat melakukan pemantauan rutin 

terhadap keragaman jenis burung yang terdapat di lokasi 

tersebut. Kegiatan pengamatan burung di Wanagama 

diulang lagi pada tanggal 24 Maret 2002. Kegiatan 

selanjutnya, yaitu pengamatan di kawasan hutan lindung 

dan hutan wisata Kaliurang. Kegiatan ini dilakukan pada 

tanggal 18 Oktober 1998, dan diulang lagi pada tanggal 31 

Mei  3 Juni 1999. Kegiatan pengamatan juga dilakukan di 

Ungaran (di sekitar kawasan Gunung Batok) selama tiga 

hari yaitu tanggal 14  17 Agustus 1999.

KP 3 Burung baru aktif kembali pada akhir tahun 

2001. Kegiatan pengamatan burung di Samigaluh 

merupakan angin segar untuk kegiatan KP3 Burung. 

Kegiatan ini dilakukan di Samigaluh pada tangal 5  6 

November 2000. Kegiatan tercatat lainnya adalah 

pengamatan burung air di pada tanggal 18 januari 2002. 

Pengamatan Burung yang dilakukan di Trisik ini berawal 

dari adanya surat ajakan dari Wetland Internasional, yang 

dalam setiap tahunnya selalu meminta bantuan kelompok 

pengamat burung regional  maupun individu untuk ikut 

melakukan sensus terhadap burung-burung perairan. 

Kegiatan KP3 Burung juga terhubung dengan 

jaringan pengamat burung yang lain. Beberapa kali KP 3 

sempat mengikuti perkembangan jaringan RAIN di Jawa 

bagian tengah, tapi kemudian vakum, juga demonstrasi 

yang menolak kegiatan lomba burung berkicau, termasuk 

terhadap perlombaan burung berkicau di lingkungan 

kampus UGM. Beberapa anggota KP3 Burung juga ikut 

dalam berbagai penelitian untuk menambah keterampilan 

dalam pengamatan aktivitas burung. Keikut sertaan pada 

kegiatan Sunday Birdwatching yang diadakan 

Matalabiogama juga ridak luput dari perhatian anggota 

KP3 Burung. Pengiriman delegasi untuk mengikuti lomba 

pengamatan burung, juga dilakukan termasuk Bird Race II 

(tahun 2001) dan Bird Race III (tahun 2003). Meskipun 

belum pernah mendapat juara, tapi dengan keikutsertaan 

sebagian anggota KP3 Burung dalam event nasional, juga 

menambah jaringan dengan bertemu para pengamat 

burung yang lain.

KP3 Burung sempat mengalami masa kevakuman, 

yaitu pada akhir tahun 1999 sampai awal tahun 2000. 

Pada masa-masa ini intensitas kegiatan pengamatan 

burung sangat kurang, sebatas pada kegiatan pelatihan 

awal untuk anggota baru, ddan kegiatan pengamatan di 

sekitar kampus. Hikmah yang dapat diambil dari masa 

kevakuman ini adalah bahwasannya konsistensi dan juga 

regenerasi sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. 

Mulai tahun 2003 KP3 Burung dinahkodai oleh 

Yayan Wahyu Candra. Untuk kedepan, kegiatan KP3 

Burung masih terfokus pada pemantauan jenis burung di 

kampus UGM. Kegiatan untuk memperluas jaringan 

dengan para pengamat burung yang lain juga masih akan 

terus dilakukan. (Yayan)

Kelompok Peminat, Pemerhati, dan Peneliti Burung

KP3 BURUNG F a k u l t a s K e h u t a n a n U G M

”KP3 BURUNG”

Forum Komunikasi Mahasiswa Konservasi  

“FORKOMKON”

Sekretariat: Jl Agro Bulaksumur, Fakultas Kehutanan 
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wan lembayung masih tampak di ufuk barat, 

ketika para peserta Jogja Bird Walk menapaki Abibir tebing pantai selatan. Dua puluh 

pengamat burung, lengkap dengan ransel dan perbekalan, 

mulai bertingkah menyaingi suara serangga malam. Angin 

laut yang lembab mulai membelai tiap tubuh yang kelelahan 

karena perjalanan yang cukup menguras tenaga. Jogja Bird 

Walk yang dilaksanakan kali ini, lain dari biasanya. 

Keinginan untuk menemukan keberadaan burung pantai nan 

eksotis “Si Buntut-sate putih” mengharuskan JBW kali ini 

menginap di tepi pantai berjurang. Cukup berbahaya 

memang, tapi pengalaman seperti ini jarang dapat terulang 

kembali. 

Rombongan JBW-ers mulai bergerak dari markas 

Kutilang pukul 15.00 WIB, sampai di Dusun Temon, Desa 

Giri Purwo, Kecamatan Panggang Gunung Kidul sekitar 

pukul 16.30 WIB. Lokasi pengamatan masih satu jam 

perjalanan dari dusun yang berada paling tepi dari laut ini, itu 

pun menggunakan kendaraan bermotor atau truk. Setelah 

ijin dengan Kepala Dusun setempat, perjalanan dilanjutkan, 

dan sekitar pukul 17.30 WIB baru sampai di tepi pantai. 

Untuk mencapai lokasi bermalam, rombongan harus berjalan 

kaki kurang lebih setengah jam, melewati jalan setapak 

diantara ladang penduduk, semak belukar dan batu karang. 

Konsentrasi sangat dibutuhkan disini, mengingat medan 

yang membahayakan, meski sangat menyenangkan bagi 

yang suka petualangan. 

Gubug milik para pencari lobster, cukup memadai 

untuk digunakan sebagai tempat bermalam dan berteduh 

bila hujan tiba. Lokasi gubug dinamai Guwo karena di 

bawahnya terdapat gua sarang walet. Malam hari dihabiskan 

dengan acara masak bersama, sembari bersendau gurau 

dan berdiskusi ringan mengenai informasi terkini. Setelah 

kelelahan, tikar yang digelar di dalam gubug dan di tepi 

pantai-pun menjadi sasaran untuk menghabiskan sisa 

malam.

Pagi hari, ketika matahari mulai menyeruak diantara 

awan kelabu, Cekakak Sungai (Todirhamphus chloris) 

bersuara membangunkan tiap insan yang masih terlelap. 

Udara dingin menyebabkan beberapa pegiat JBW enggan 

meninggalkan tikar. Sementara itu, suara Bubut, 

kemungkinan jenis Bubut Alang-Alang juga mulai mengisi 

pagi. 

Kegiatan pengamatan pada pagi itu cukup santai. 

Pengamatan dilakukan disekitar hutan yang berada di 

sebelah utara dan timur gubug, dan terutama di tepi pantai.  

Setelah Cekakak Sungai berhasil ditemukan keberadaannya, 

Alap-alap sapi (Falco mollucensis) juga mulai tampak 

terbang melintas, kemudian hinggap di pohon kering di bukit 

sebelah utara. Suara Cipoh Kacat (Aegithina tiphia) dan 

Pelanduk Semak (Malacocincla sepiarium) juga mulai ramai, 

meski tidak dapat terdeteksi keberadaannya. Sepasang 

Cucak Kutilang (Pycnonotus aurigaster), juga Merbah 

Cerukcuk (Pycnonotus goiavier), tampak bertengger 

sembari berkicau di dahan pohon, kemudian terbang. 

Burung Madu Sriganti (Nectarinia jugularis) juga mulai 

beraktivitas mencari serangga diantara ranting-ranting 

pohon Akasia, sementara matahari pagi mulai menghangat. 

Dari arah laut, suara khas Buntut-sate putih 

(Phaethon lepturus) 'tetetete-tik' menjadi tanda burung ini 

mulai beraktivitas. Teramati, burung ini dengan keindahan 

bulu ekornya yang panjang, melakukan manuver udara di 

atas laut. “Cantik sekali burung ini”, komentar beberapa 

peserta. Warna putih bersih dengan coretan hitam pada alis, 

bagian atas dan ujung sayap, serta paruh kekuningan 

merupakan ciri Buntut-sate putih ras Kepulauan Pasifik 

(Phaeton lepturus dorothea). Berbeda dengan Ras Pulau 

Cristmas (Phaeton lepturus fulvus) yang memiliki warna 

bulu kekuningan (buah aprikot keemasan) (MacKinnon, 

1992). JBW kali ini hanya berhasil menjumpai ras dorothea. 

Namun berdasarkan informasi, ras fulvus pernah teramati di 

tempat ini.

Puas mengamati si cantik, yang kemudian menepi di 

karang terjal sehingga tak terlihat lagi, kemunculan Walet 

cukup sebagai pengganti objek pengamatan. Walet sarang 

putih (Collocalia fuciphaga), Walet sapi (Collocalia 

esculenta), dan Kapinis rumah (Apus affinis) berhasil 

teridentifikasi. Gerombolan Walet ini tampak terbang sambil 

menangkap serangga. Seekor Walet sarang putih teramati 

sedang mengambil materi sarang dari pohon Kelapa. Di sisi 

timur gubug, empat ekor Tekukur (Streptopelia chinensis) 

berjemur di ranting pohon Akasia. Diantara semak-semak 

Kerinyu, Cinenen Pisang (Orthotomus sutorius) dan Prenjak 

Coklat (Prinia polychroa) sibuk mencari serangga sambil 

bersuara. Ketika matahari mulai bersinar panas, empat ekor 

Betet (Psittacula alexandri) terbang melintas sambil 

bersuara gaduh.

Pukul 08.00 WIB, udara sudah sangat panas. 

Rombongan JBW memutuskan untuk bergerak 

meninggalkan lokasi Guwo menuju ke arah barat, mencoba 

menemukan mamalia terbang “Kalong” (Pteropus 

vampyrus). Dari kejauhan tampak Elang Bido (Spilornis 

cheela) soaring, sementara kalong terbang bergerombol di 

atas lokasi yang diperkirakan merupakan sarang mereka. 

Pukul 11.00 WIB kegiatan pengamatan dihentikan, dan 

rombongan memutuskan untuk kembali ke Jogja. Angin 

pantai dan udara yang sangat panas mengantar kepergian 

para pegiat JBW. ........... “sampai jumpa pada JBW 

berikutnya.......... kami tunggu partisipasinya...........          

Ikut JBW yoookk.......”

    Astri - anggota Kadang Kukila

Diantara celah tebing pantai nan terjal, masih ada sisi kehidupan burung pantai yang sering 

terlupakan. Buntut-sate putih (Phaeton lepturus), Walet sarang putih (Collocalia fuciphaga), Walet 

sapi (Collocalia esculenta), dan Kapinis rumah (Apus affinis) merupakan bukti kecil akan keagungan 

ciptaan Yang Maha Kuasa. 



Siapapun Anda, jika ingin menjadi warga Kadang Kukila silahkan mengisi formulir ini dan 
mengirimkannya ke Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation. 

Nama   :  ………………………        
Tanggal lahir  :  ………………………        
Pekerjaan   :  ………………………
Keahlian Khusus  :  ………………………        
Hobi  :  ………………………
Alamat  : ………………………      
Telp.  :   ………………………
Fax.    :   ……………………...
E-mail  :   ……………………...

Informasi Lebih Lanjut :
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Berbagi Keindahan Burung Bersama Kadang Kukila
Kadang Kukila adalah wadah bagi teman-teman yang peduli dan sayang pada 

Kirimkan perangko secukupnya ke alamat redaksi untuk berlangganan 

minimal  3 edisi KABAR BURUNG. 

catatan: KABAR BURUNG terbit setiap bulan

Warga Baru Kadang Kukila

53. Eka Sulistyowati, Jogja    56. Ch. Anita, Semarang

54. W. Andi Ringgo, Magelang 57. Dwi H. Widyawan, Maguwo

55. Astri Meirani MP, Bantul    

INFO
Jogja Bird Walk (JBW) adalah kegiatan rekreatif dengan nuansa tantangan, kesehatan, ilmiah dan kepedulian lingkungan.

JBW terbuka bagi semua orang yang ingin menikmati keindahan burung di tempat hidupnya dengan 

berjalan-jalan sambil mengamati burung. Kami menyediakan beberapa binokuler dan monokuler yang 

dapat dipakai bersama-sama. Juga sebuah truk dengan kapasitas maksimum 15 orang. Gratis, tanpa 

dipungut biaya. Tapi agar tercipta suasana yang lebih santai, diharapkan para peserta membawa 

konsumsi sendiri. Jangan lupa membawa bekal untuk makan pagi. Konfirmasi bisa melalui sms ke 

nomor 08174123109 dan telp. 0274-865569

Untuk mengawali tahun ini, JBW akan diadakan di hutan wisata Telaga Nirmala pada tanggal 25 Januari 

2004. Berangkat dari sekretariat Kutilang Indonesia pukul 06.00 WIB. Bagi yang pingin nyusul pakai 

kendaraan sendiri, kami tunggu di lokasi pengamatan.
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Ada Undangan dari Bali.........

Untuk menjalin komunikasi sesama pengamat burung, HIMABIO UNUD mengadakan Bali Bird Race 

2004 di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Denpasar, Bali pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 7-8 Februari 

2004. 

Bagi temen-temen Kadang Kukila yang berminat turut serta atas nama KADANG KUKILA dapat 

menghubungi Ige di sekretariat Kutilang Indonesia via telp. 865569 atau sms di 08174123109.

Salam Lestari......
Akhir tahun, bagi kebanyakan orang adalah waktu untuk mengulang kembali apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun kemaren. 
Bagi temen-temen mahasiswa, akhir tahun kemarin adalah musim liburan. Beberapa teman kami telah mengisi waktu libur mereka 
dengan mengamati burung. Meskipun tidak mendapatkan libur lebaran sebanyak teman-teman dari universitas lain, Cyornis Bird 
Club dari UAJY telah mengamati burung-burung di sekitar kampus mereka. Bagaimana teman-teman dari kampus lain? Burung apa 
saja yang ada di tempat kalian? Liburan juga telah memungkinkan teman-teman dari luar kota untuk datang ke Jogja dan ikutan 
Jogja Bird Walk di Kabupaten Gunungkidul. Dengan peserta yang melebihi harapan, kami mengamati burung di pantai bertebing 
laut selatan. Sulit untuk tidak terkesan dengan keantusiasan teman-teman dalam melakukan pengamatan burung bersama kami, 
dan kami bangga bisa memberikan wadah bagi mereka yang ingin memulai mengamati dan mencintai burung di alam. 
Bulan depan kami akan membicarakan sesuatu yang menarik untuk diamati pada burung, yaitu perilakunya. Bagaimana burung 
‘ngadi salira’ atau merawat dirinya? Kita baca edisi bulan depan.

KICAU REDAKSI
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Kutilang_indonesia@Lycos.com. Field Project : Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta, Dk.Paingan, Ds.Sendangsari, Kec.Pengasih, Kab.Kulonprogo. Telp. (0274) 773457. E-mail : pps_jogja@indo.net.id. ISSN 
: 1411-0415. Percetakan : Kutilang Cetak.
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Bisa didapatkan 
secara gratis setiap bulan  

Toko Buku SOSIAL AGENCY Ambarukmo,Jogja

Toko Buku TOGA MAS, Jogja

Toko Buku Gramedia Jln.Soedirman,Jogja  

Kantin Gelanggang Mahasiswa UGM,Jogja

Kantin Fakultas Biologi UGM,Jogja

Kantin Gelanggang Mahasiswa UNY,Jogja

Kantin STIE YKPN,Jogja

SekBer Perhimpunan Pencinta Alam DIY,Jogja

Perkumpulan Pecinta Alam SMU DIY,Jogja

Bagian TU Fakultas Biologi Atma Jaya,Jogja

Bagian TU Fakultas Biologi Duta Wacana,Jogja

Tempat Cukur Cowok Cerdas KOMP@K,Jogja

WarNet BangJo.net,Jogja

WarNet dan Rental DOLPHIN,Jogja

WarNet INTERSAT Timoho,Jogja

Warnet DIXI-Net ,Jogja

Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat,Jogja

Hotel Rubha Graha,Jogja

Hotel JAYAKARTA,Jogja

Hotel SAPHIR,Jogja

Hotel NOVOTEL,Jogja

Hotel Sahid Raya,Jogja

Lembaga Indonesia Perancis,Jogja

Lembaga Indonesia Jepang,Jogja

Puri Bahasa,Jogja

Wisma Bahasa,Jogja

Taman bacaan Natsuko Shioya, Jogja 

Toko Buku Gramedia Pandanaran,Semarang

Toko Buku TOGA MAS, Semarang

Wartel Kosuma, UNDIP, Semarang

Supermarket GELAEL,Semarang

Toko SIRANDA, Semarang

Pusat Informasi Lingkungan Indonesia,Bogor

Klub Indonesia Hijau,Surabaya

Yayasan Kaliandra Sejati,Surabaya

Pusat Primata Schmutzer-Ragunan,Jakarta 

Didukung  

The Gibbon Foundation

Diterbitkan 

Kutilang Indonesia for Bird Conservation

Jln. Tegal Mlati No 64 A

Jongkang, Ngaglik, Sleman, 

Yogyakarta

Telp/Faks : (0274) 865569

E-mail : kutilang_indonesia@Lycos.com

Anda butuh berpromosi sekaligus berpartisipasi 
dalam penyelamatan lingkungan dengan mencintai
burung di alam ? Mari bekerjasama, silahkan memasang iklan disini.
Keterangan lebih lanjut hubungi : Ige melalui nomor telpon (0274) 865569 atau
HP. : 08174123109
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 kutilang indonesia

 mengucapkan

S e l a m a t n a t a l d a n t a h u n b a r u



Cangak abu

A r d e a  c i n e r e a

Selamat Datang

Berlangganan

Kadang Kukila

Jogja Bird Walk

Bali Bird Race


