
K a b a r  b u r u n g
Mengapa burung bernyanyi?

Berkicau bukan sekedar untuk menghibur

Selain bulunya yang indah, burung mempunyai kicauan yang sangat mempesona bagi 
telinga kita. Menikmati suara burung menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi banyak 
orang. Nyanyian burung mempunyai kapasitas untuk menciptakan suasana yang damai. It is 
relaxing. 

ada umumnya burung mempunyai suara, meskipun cuma sekedar suara yang 

pendek dan sederhana ataupun suara yang parau dan memekakkan telinga, sampai Pnyanyian yang panjang dan indah. Jenis burung yang pandai bernyanyi biasanya 

adalah burung-burung petengger, yang dimasukkan dalam golongan Passeriformes oleh para 

ahli taksonomi. Jenis-jenis cucak atau bul-bul (Pycnonotus spp.), kepodang (Oriolus spp.), 

prenjak (Prinia spp.), cinenen (Othotomus spp.), punglor (Zoothera spp.) dan masih banyak 

lagi, mempunyai kicauan yang merdu.

Namun tidak semua burung bernyanyi. Burung-burung seperti pelican, dan 

beberapa jenis bangau tidak bersuara. Dan tidak semua burung bersuara merdu, ada juga 

yang suaranya tidak terlalu menarik seperti burung-burung paruh bengkok (mis.: Psittacula sp., 

Cacatua spp.), Cekakak (Halcyon spp.), Serak (Tyto alba), dan lain-lain. 
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selama musim kawin. Selain untuk menarik betinanya, 

burung jantan bernyanyi juga untuk menandai teritori. 

Setelah menemukan tempat untuk bersarang, burung 

berkicau untuk memproklamirkan daerah kekuasaannya 

kepada pejantan lain. Dengan demikian, kicauan tersebut 

memperingatkan pejantan yang lain untuk tidak memasuki 

daerah kekuasaannya sekaligus mengundang betina calon 

pasangannya untuk mendekati si pemilik suara. 

Meskipun biasanya burung jantan yang bernyanyi, 

pada beberapa jenis burung si betina juga tidak mau kalah. 

Cinenen (Orthotomus sp) sering berduet dengan 

pasangannya. Burung jantan dan betina berkicau bersahut-

sahutan. Kicauan seekor burung yang dijawab oleh burung 

lain di dekatnya kemungkinan besar merupakan nyanyian 

burung yang sedang memadu kasih. 

Manusia dapat menyembunyikan kekurangan 

suaranya dengan alat-alat yang canggih, namun kicauan 

burung mencerminkan si pemilik suara apa adanya. Burung 

membutuhkan tenaga untuk bernyanyi. Burung yang lebih 

kecil (lemah) tidak bisa menipu pendengarnya (sesama 

burung), dan berpura-pura bahwa si pemilik suara adalah 

rival yang lebih besar dan kuat. Burung adalah penyanyi 

yang jujur?

Sang Peniru Suara

Kebanyakan jenis burung berkicau mempelajari 

kicauan dengan cara meniru dari burung dewasa, seringnya 

mereka menirukan 'bapak'-nya. Beberapa menirukan suara 

pejantan tetangganya. Namun ada jenis burung yang bisa 

menirukan suara jenis burung lain. Di alam, Bentet kelabu 

(Lanius schah) terkenal suka menirukan suara burung lain. 

Tujuan sebenarnya dari perilaku menirukan suara 

ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. 

Kemungkinan peniruan suara oleh burung adalah salah satu 

usaha meningkatkan kualitas nyanyian sehingga lebih 

mudah untuk menarik pasangannya. Namun selain itu juga 

untuk mengintimidasi pemangsa dan segala sesuatu yang 

dianggap sebagai ancaman bagi dia. Secara teori biologi, 

peniruan suara ini terjadi sebagai respon terhadap adanya 

ancaman dari pemangsa atau pesaing.

Burung-burung peliharaan seringkali menirukan 

suara burung-burung lain di sekitarnya, bahkan suara-suara 

selain suara burung yang terdengar olehnya, seperti klakson 

mobil, bel pintu, mesin motor yang sedang dinyalakan, atau 

suara manusia. Hal itu terjadi karena dia merasakan adanya 

ancaman setiap kali suara itu terdengar. 

Semakin banyak suara yang bisa ditirukan oleh 

burung peliharaan kita berarti semakin banyak hal-hal di 

sekitar kita yang telah mengusik ketenangan burung 

tersebut. Burung di dalam sangkar mungkin selalu 

merasakan adanya gangguan di sekelilingnya. Apa enaknya 

hidup kalau selalu merasa terancam dari waktu ke waktu? 

Anda bersedia hidup di bawah tekanan seperti itu? Memang 

tidak pada tempatnya jika kita memelihara burung dalam 

sangkar. Lebih baik jika burung dibiarkan hidup bebas di 

alam, dimana dia bisa mendapatkan segala sesuatu tepat 

seperti yang diinginkannya. (evy - dari berbagai sumber)2

Darimana asal suara burung?

Kadang-kadang burung membuat suara dengan 

cara mematuk-matuk kayu (pelatuk), mengadu paruhnya 

(jenis-jenis bangau), atau dengan bulu-bulunya (ayam-

ayaman), tapi pada umumnya suara burung berasal dari 

suatu organ suara yang disebut syrinx. Organ tersebut 

terletak di percabangan bronchi. 

Syrinx mempunyai sepasang membran yang akan 

bergetar dan menghasilkan suara ketika udara dari paru-

paru melewatinya pada waktu seekor burung bernyanyi. 

Detail suara yang dihasilkan dikontrol oleh otot syrinx. 

Burung dengan lebih banyak otot pada organ suara akan 

menghasilkan suara yang lebih bervariasi.

Nyanyian dan panggilan

Para ahli burung membedakan suara burung 

menjadi dua macam: nyanyian dan panggilan, berdasarkan 

pada panjang dan kompleksitas suara. Nyanyian burung 

biasanya berkaitan dengan aktifitas berkembangbiak, dan 

panggilan lebih berkaitan dengan aktifitas mempertahankan 

diri.

Panggilan adalah suara sederhana yang pendek, 

biasanya berupa suara seperti chip, pip, twit, crrr, dan lain-

lain. Suara pendek ini digunakan untuk memberi peringatan 

jika ada musuh atau predator mendekat. Sekelompok 

burung betet akan menjadi sangat ribut jika ada seekor 

elang terbang rendah di atas tajuk pohon.

Tidak hanya untuk memberi peringatan akan 

adanya musuh kepada kawannya, jenis suara seperti ini 

juga digunakan untuk mengusir musuh. Kadang-kadang 

terlihat seekor elang bertengger di pohon dan ada burung 

srigunting (Dicrurus sp) yang terbang mengelilinginya 

sambil berteriak-teriak dengan tujuan mengintimidasi 

burung pemangsa tersebut. Seringkali burung Kekep babi 

(Arthamus leucorhynchus) melakukannya sambil mengejar 

sang pemangsa yang mulai meninggalkan tempatnya 

bertengger, seakan-akan dia berhasil membuat si elang 

melarikan diri karena ketakutan. Perilaku seperti ini disebut 

'mobbing'.

Beberapa jenis burung yang hidup di daerah empat 

musim dan melakukan migrasi secara berkelompok, 

menggunakan suara panggilan untuk mengkoordinasi 

kelompoknya selama perjalanan migrasi yang panjang. Bagi 

burung yang sedang bersarang, panggilan dari anaknya 

akan memandunya untuk kembali ke sarang. Setelah 

mencari makanan untuk buah hatinya, induk akan mengikuti 

suara burung muda di sarang sehingga tidak kesasar. 

Selama bersarang, terutama saat mengerami, jenis suara 

panggilan juga digunakan kedua induk untuk menandai 

pergantian waktu antara mengerami dan mencari makan. 

Sepasang burung yang sedang mengerami telur atau anak 

yang baru menetas akan berbagi tugas jaga, jika salah 

satunya sedang mengerami yang lain akan bertugas 

mencari makan. Dan biasanya mereka bertukar tempat 

setiap beberapa hari sekali.

Nyanyian umumnya relatif panjang, melodius, dan 

terdiri dari beberapa rangkaian nada yang lumayan rumit. 

Burung jantan bernyanyi untuk menarik pasangannya 
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ulau Bali dengan kekayaan flora dan faunanya 

membawa kita ke dalam dunia dimana manusia Phidup berdampingan dengan alam yang masih asri, 

dengan pepohonan tempat hidup satwa yang tidak dirusak 

demi kepentingan pribadi. Kesadaran masyarakat Bali akan 

kelestarian lingkungan hidup ternyata sangat tinggi.

Bedugul adalah tempat wisata yang jarang 

terlewatkan oleh pengunjung Pulau Bali. Karena identik 

dengan buah strawberry, saat mendaki bukit menyusuri jalan 

aspal melewati tepian Danau Bratan dan Danau Buyan 

tersebut, terlihat satu papan nama yang bertuliskan 

“Strawberry Hill”. Pemandangan alam di sana begitu 

mempesona. Terlihat pemandangan Danau Buyan dengan 

hamparan kebun strawberry di kaki gunung dan bukit yang 

hijau.

Saat bertandang ke Desa Pancasari di Kecamatan 

Sukasada, sebuah desa di tepi danau Buyan dalam rangka 

survei lokasi untuk pembangunan villa, saya berkenalan 

dengan seorang 'kelian' atau kepala dusun setempat. 

Sebagai seorang pemuka desa, pak Nyoman atau lebih 

akrab dipanggil Pak Man, berusaha untuk tetap 

mempertahankan kondisi lahan yang termasuk wilayah 

Kabupaten Singaraja ini, seandainya datang investor yang 

akan mengembangkan wilayah ini menjadi kompleks villa 

untuk orang-orang berkantong tebal. 

Keseimbangan alam baik flora dan fauna menurut 

Pak Man harus dijaga agar apa yang ada di alam ini tidak 

hilang. Kegiatan perburuan di daerah ini tidak pernah ada 

karena di sekitar bedugul dan juga beberapa tempat di Pulau 

Bali tidak mengijinkan hal itu. Mereka mempunyai Awig-Awig 

Palemahan yang mengatur pengelolaan lahan, dan biasanya 

berisi larangan untuk berburu satwa. Bagi yang melanggar 

akan diadili secara adat di banjar (dusun) setempat. Kegiatan 

perburuan di Bali pada umumnya bersifat tabu, artinya kita 

akan merasa malu jika melakukannya. Jangan sekali-kali 

S u r a t d a r i D e n p a s a r … … ( 2 )

Aturan-Aturan Adat
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Birdwatching : Pengamatan Burung

Birdwatcher : Pengamat Burung

Twitch : Menemukan atau mengamati suatu jenis burung                     

langka yang sudah diberitahukan oleh pengamat burung lain.

Twitcher : Pengamat burung yang terobsesi untuk membuat daftar 

jenis burung dan berusaha mengamati burung-burung langka 

yang sudah ditemukan oleh birdwatcher lain. Dalam obsesinya, 

seorang twitcher akan menjelajahi semua negara hanya untuk 

melihat suatu jenis burung yang brontok dan coklat !. Twitchers 

biasanya mempunyai daftar sangat panjang, tetapi daftar ini 

hanya berarti bagi para twitcher lainnya. Sering juga, twitcher 

tidak begitu pintar mengidentifikasi burung karena mereka hanya 

ingin menemukan burung-burung di daftar yang sudah mereka 

punya. Twitcher berasal dari kata twitch (kb, kk). “Kami akan 

ber-twitch” : mencoba melihat jenis langka yang sudah 

diberitahukan oleh pengamat burung lain. Tetapi bukan hanya 

para twitcher yang bisa ber-twitch.

Birder - seorang pengamat burung diantara seorang twitcher dan 

seorang dude. Dia bersemangat tetapi tidak berobsesi. Juga dia 

berpengetahuan dalam hal mengidentifikasi, dan berkenalan 

dengan lokasi lokal yang bagus untuk pengamatan. Para Birder 

mencari burung langka yang dikejar twitcher, dan senang 

membantu orang dude deng identikasi LBJ. 

Dude - seorang birderwatcher yang tidak terlalu serius tentang 

pengamatan, yang lebih menyukai lingkungan yang indah dan 

cuaca yang baik. Biasanya cukup puas dengan burung-burung 

yang sering dijumpai - jenis-jenis yang akan sangat 

membosankan seorang twitcher. Seorang Dude sering tidak 

terlalu pintar mengidentifikasi jenis-jenis burung, akan tetapi 

sangat menikmati burung-burung yang mereka lihat dan tidak 

hanya mengumpulkan daftar-daftar jenis burung mereka. Nggak 

usah malu kalau anda seorang Dude. Meski ada seorang dude 

yang menganggap dirinya lebih pintar dan sering membuat 

catatan yang sangat diragukan. Lihat stringy di bawah. 

Stringy - identifikasi yang diragukan. Seorang pengamat yang 

sering mengidentifikasi suatu jenis sebagai burung yang langka 

atau baru untuk suatu pulau atau lokasi tertentu tetapi ternyata 

adalah jenis yang sering dijumpai karena salah mengidentifikasi. 

Seorang birdwatcher yang sering membuat identifikasi yang 

diragukan, disebut stringers. 

Dip : Jenis-jenis burung di suatu kawasan tertentu yang tidak 

berhasil kita amati atau temukan saat kita melakukan 

pengamatan burung di kawasan tersebut.

Dip out on : Gagal melihat sesuatu jenis (atau banyak jenis) 

burung, biasa saat ber-twitch. Burung itu memang ada tetapi 

anda “dipped out on it”. Kemudian burung-burung yang terlewat 

menjadi dip. 

Bogey : Sejenis burung yang terus-menerus terlewat (dipped out 

on) walaupun sering berusaha (ber-twitch) melihatnya.

Grip seseorang off : Kalau anda gagal melihat (dip out on) suatu 

jenis burung tetapi seorang pengamat lain melihatnya, maka dia 

gripped you off. Biasanya, ini terjadi karena Anda malas bangun 

atau memilih pergi ke mal dengan sang pacar, sehingga tidak 

mengikuti kelompok pengamatan, kemudian mereka kembali 

dengan cerita tentang “bogie bird” anda. Aaaaaargh...!!

Tick : Suatu jenis burung baru yang dimasukkan kedalam sebuah 

daftar tertentu yang dibuat oleh seorang pengamat burung. 

Misalnya, kita membuat daftar burung-burung di Merapi, 

kemudian kita juga punya daftar burung-burung di Pegunungan 

Dieng. Dalam daftar burung-burung di Merapi, kita telah 

mencatat Elang jawa. Yang artinya kita pernah bertemu dengan 

Elang Jawa di Merapi. Dan dalam daftar burung-burung di 

Pegunungan Dieng kita belum ada catatan Elang Jawa. 

Kemudian saat kita melakukan pengamatan burung di Dieng, 

kita bertemu dengan Elang Jawa dan memasukkan Elang Jawa 

kedalam daftar burung-burung di Pegunungan Dieng yang kita 

buat. Maka Elang jawa tersebut menjadi “tick”.

Lifer : Suatu jenis burung yang untuk pertama kali, sepanjang 

hidup, diamati atau ditemui oleh seorang pengamat burung. 

Dalam kata lainnya, suatu tick dalam 'daftar kehidupan'.

Megatick : Suatu tick yang istimewa, karena burung yang ditemui 

atau diamati sangat langka dan dengan warna-warni bulu yang 

sangat indah dan/atau ukurannya yang sangat besar !!. 

Crippler - suatu megatick, yang membuat birdwatcher 'picang 

secara emosional' karena ke-indahan/besaran/istimewaan nya, 

serta amat sangat langka !! Tidak semua megatick dapat 

menerima status crippler, karena banyak juga burung langka 

yang kecil dan bulunya kurang indah (lihat LBJ dibawah). Yang 

seperti ini, sama sekali tidak mempunyai potensi untuk bikin 

picang secara emosional!

LBJ - Little Brown Job. Banyak burung kecil dan berwarna coklat 

atau warna lain yang tidak terang, walaupun saat sum plum. 

Burung ini sangat mirip jenis-jenis lain. Banyak burung betina 

dan juvenile yang sering termasuk LBJ dan mengidentifikasinya 

sulit, baik untuk pemula maupun untuk ahli burung.

Sum plum - summer plumage. Banyak burung migran (yang 

umum maupun yang langka) datang ke Indonesia saat bulunya 

non-breeding  atau bulu musim dingin. Bulu ini agak polos, abu-

abu dan coklat, jadi kalau ada yang ber-sum plum (berbulu 

breeding atau bulu musim panas yang berwarna-warni) sangat 

beruntung!

Vis mig - visible migration. Jenis burung yang sering bermigrasi, 

dan mereka bisa datang kemana saja. Itulah sebagian yang 

sangat mengherankan dalam hobi pengamatan burung. 

Kebanyakan burung migran tercatat saat mereka mendarat 

tetapi juga dapat dilihat saat terbang. Bagi para birdwatcher ada 

sesuatu yang cukup mengagumkan dan membahagiakan 

terhadap perjalanan burung ini, walaupun burung migrasi itu 

mungkin jenis sering dijumpai. Tidak setiap hari kita dapat 

melihat burung hutan melintasi laut atau ratusan ekor elang 

melintasi mall di kota besar. 

ISTILAH-ISTILAH BIRDWATCHINGISTILAH-ISTILAH BIRDWATCHING

melakukan perburuan ini, karena masyarakat bali akan 

marah sekali. Karena adat istiadatnya, masyarakat Bali 

hidup berdampingan dengan alamnya. 

Awig-awig serupa juga melindungi koloni burung 

kuntul di desa Petulu, Ubud. Populasi Kuntul kerbau 

(Bubulcus ibis) yang bercampur dengan Kuntul perak 

(Egretta intermedia), Kuntul kecil (Egretta sacra) dan kuntul-

kuntul yang lain di desa ini cukup besar. Pohon-pohon 

peneduh di tepi jalan dipenuhi oleh koloni burung-burung 

berleher jenjang ini. Pihak aparat desa dan masyarakat 

bertanggung jawab atas dampak kotoran yang ditimbulkan 

oleh satwa-satwa terbang itu, dan mereka 

membersihkannya setiap hari. Desa Petulu menggunakan 

satwa ini sebagai obyek wisata pedesaan yang terus 

dipertahankan karena juga akan membawa pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat pedesaan di wilayah 

tersebut.

Sebelum gelapnya malam, kami turun bukit untuk 

pulang ke Denpasar. Pak Man mengajak kami mampir di 

rumahnya yang berada di tepi Danau Buyan. “Mengapa 

tidak ada awig-awig serupa di tempat asal saya di Pulau 

Jawa?” adalah pertanyaan yang muncul di kepala saya saat 

itu, sehingga tidak terlalu memperhatikan waktu Pak Man 

menawari kami untuk menikmati secangkir kopi di 

rumahnya. Aroma kopi Bedugul memang beda dengan kopi 

kebanyakan. Saat kami menyeruput kopi suguhan istri Pak 

Man, terasa citarasa kopi yang pahit berbeda dengan kopi 

yang pernah saya minum di Jogja. Sambil ngopi, saya 

puaskan keingintahuan tentang daerah itu. Sempat saya 

bertanya kepada Pak Man tentang keberadaan burung 

Elang di kawasan Danau Buyan, dan beliau mengatakan 

bahwa suatu pagi beliau melihat seekor elang menyambar 

ikan di permukaan danau tersebut. Sewaktu ditanya jenis 

elangnya Pak Man tidak tahu jenis elang apa itu. Namun, 

saat berkunjung ke sana di lain waktu tampak seekor Elang-

ular bido (Spilornis cheela) terbang melayang di atas danau. 

Apakah mungkin Elang-ular bido melakukan sambaran di 

atas permukaan air seperti layaknya jenis-jenis elang 

pemakan ikan karena beradaptasi dengan pakan yang 

tersedia?

Agung B. R.  Anggota Kadang Kukila



dapat tick atau lifer. 

Keinginan menjelajah untuk menemukan lokasi 

baru dan lingkungan indah juga masih terpendam dalam 

diriku. Memang, pengamatan burung lebih seperti penyakit 

yang tidak ada obatnya. Tetapi penyakit ini menyenangkan 

sekali. Setelah membaca ulang buku Vincent dan Iwan, 

dalam pikiranku tersusun daftar jenis burung yang kuharap 

dapat kulihat. Beberapa jenis burung yang belum tercantum 

dalam “life-list” saya, antara lain : Pernis ptylorinchus (Sikep-

madu Asia), Hieraaetus kienerii (Elang perut-karat), Ducula 

lacernulata (Pergam punggung hitam), Platylophus 

galericulatus (Tangkar ongklet), Pellorneum pyrrogenys 

(Pelanduk bukit), Ficedula zanthopygia (Sikatan emas) dan 

Brachypteryx montana (Cingcoang biru).  Akhirnya, 

dengan pelengkapanku, semangat dan antisipasi 

tinggi pada dingin (dengan membawa sweater yang 

paling tebal), aku berangkat sendiri !

Perjalanan dari Yogyakarta, naik sepeda 

motor lewat Magelang - Temanggung - Parakan 

sampai ke Dieng, memakan waktu sekitar 3,5 jam. 

Sampai di Dieng sekitar pukul 15:00 WIB, jadi aku 

masih punya waktu untuk "rekkie" (peninjauan) ke 

beberapa lokasi yang dari petaku terlihat masih 

tertutup hutan. Malam itu aku menginap di 

Kampung Dieng dan memang dingin. Nggak usah 

mandi. Cuci muka saja. Ganti baju ? … nggak usah 

juga!

Hari kedua, aku mengunjungi lagi lokasi yang sudah 

aku lihat kemarin. Lokasi ini juga yang dulu di kunjungi Pak 

Vincent bersama Iwan dan timnya; yaitu Desa Sikesod 

(Kabupaten Batang). Perjalanan dari Kampung Dieng ke 

desa Sikesod cukup menantang karena kondisi jalan rusak 

parah, apalagi kalau bawa sepeda “bebek”. Tapi aku berhasil 

mencapai tujuan hanya dalam waktu sekitar 45 menit. Di 

desa Sikesod aku menemui Pak Soeripto dan memintanya 

untuk memanduku ke hutan. 

Habitat disekitar daerah ini cukup bagus karna 

hutan masih lebat, kelihatannya berpotensi untuk 

menemukan jenis-jenis burung dalam “daftar harapan”ku. 

Kami melintasi hutan ke arah desa Kali Tengah, melewati 

jalan setepak yang jelas. Sayang, selama dua jam pertama 

penemuan burung sangat mengecewakan, tidak seramai 

yang aku bayangkan. Pak Soeripto menjelaskan bahwa 

pemburu burung cukup aktif, karena hutan ini mudah 

dijangkau dari jalan aspal. Aduh !! Mendengar penjelasan itu 

semua harapan dan antisipasiku mulai larut !! Saat aku 

hampir "putus asa" dan ingin pulang baru mulai sedikit ramai 

! Akhirnya aku nggak jadi pulang ! 

Harapanku diselamatkan oleh burung kecil dan 

mempesona yaitu Tesia superciliaris (Tesia jawa) yang mulai 

bersuara, begitu juga dengan Napothera epilepidota 

(Berencet berkening), dan anggota Timallidae lainnya. 

Bahkan aku dapat melihat mereka dengan sangat jelas. 

Pemandangan asyik Pericrocotus flammeus (Sepah hutan), 

Macropygia unchall (Uncal loreng), Phaenicophaeus 

curvirostris (Kadalan birah), Eurylaimus javanicus (Sempur-

hujan rimba) dan banyak jenis lainnya membangkitkan 

semangatku kembali. Akhir hari kedua itu aku mencatat 37 

jenis, tambah satu yang tidak dapat diidentifikasikan, suatu 

burung misterius !

Hari terakhir, aku berencana kembali ke Yogya 

siang hari, jadi hanya beberapa jam saja untuk birdwatching. 

Aku ke Air Terjun Sirawe, Dusun Bitingan  di dekat Dieng. 

Lokasi ini terletak di pinggir ladang, tetapi ada lembah yang 

masih cukup utuh dengan hutan karena sangat terjal. 

Sebelum turun ke Air terjun, aku mencatat sekelompok 

Collocalia vulcanorum (Walet gunung) yang sedang terbang 

di atas sekelompok Collocalia fuciphaga (Walet sarang-

putih). Kedua jenis ini sangat mirip, bedanya C.vulcanorum 

sedikit lebih besar, terbang lebih cepat, dan warna 

tunggirnya lebih gelap. 

Kemudian suara “criik, criik, criik” 

yang keras menandai dua ekor 

Hirundapus giganteus (Kapinis-

jarum gedang) yang sedang 

terbang melintas dengan cepat. 

Banyak yang bilang, burung ini 

adalah burung yang terbang 

paling cepat di dunia. Sangat 

beruntung kalau lihat 

…blink and you miss it !. 

Collocalia linchi (Walet 

linci) juga ada dimana-

mana, sehingga ada 4 jenis walet dari satu titik 

pengamatan. Aku mengunakan tape-recorder untuk 

memancing burung dan kebetulan ada perjumpaan 

dalam jarak sangat dekat dengan Pteruthius 

flaviscapis (Ciu besar) dan Cettia vulcania (Ceret 

gunung). Burung ini kelihatan 'bingung' … “kok ada 

suara saya muncul dari kotak itu”. Aku kasihan 

sama mereka jadi hanya sebentar menggunakan 

alat pancingan itu.

 Sebelum pulang, saya sempat ke Telaga Cebong, 

ke arah selatan dari Dieng. Disana ada empat jenis burung 

air yaitu, Tachybaptus novaehollandiae (Titihan Australia), 

Anas superciliosa (Itik gunung), Gallinula chloropus (Mandar 

batu) dan Wow... !!  Fulica atra (Mandar hitam). Fulica atra, 

yang banyak terdapat di Inggris dan Australia adalah 

pengunjung yang sangat langka di Jawa. Pernah tercatat 

berkembangbiak di Hyang, dekat Jember Jawa Timur, tetapi 

ada kemungkinan juga dia berkembangbiak di Daratan 

Tinggi Dieng (??). Ini harus dicek kembali !. 

Penjelajahan tiga hari di Dieng, aku mencatat 54 

jenis. Tidak begitu banyak, tetapi kwalitas memang 

menyenangkan. "Dips" semua jenis dalam “daftar 

harapan”ku : Pernis pytlorinchus, Hieraaetus kienerii, 

Ducula lacernulata, Platylophus galericulatus, Pellorneum 

pyrrogenys, Ficedula zanthopygia, Brachypteryx montana 

…… Masih ada sesi kunjungan kembali besok, tetapi yang 

paling asyik hanya dapat diketahui setelah aku pulang.

Saat di lapangan, aku sempat membuat sketsa Dieng Bird Life

ejak datang ke Indonesia, tahun 1997, aku ber-

“twitch” (Lihat hal 6. Istilah-Istilah Birdwatching ) 

burung-burung endemik jawa. Menurut buku S
panduan lapanganku, banyak jenis endemik jawa hanya 

dapat ditemukan di Jawa barat. Karenanya, aku sering ke 

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk 

mencarinya. Sayang, aku selalu “dip” dengan beberapa 

jenis burung endemik. Sampai-sampai ada dua jenis burung 

yang jadi “bogey”. “Bogey bird”-ku adalah Crocias 

albonotatus (Cica matahari) dan Cochoa azurea (Ciung-

mungkal Jawa). Nggak apa-apa, karena masih banyak yang 

bagus dan menyenangkan disana.

Secara tidak sengaja, aku 

menemukan buku “Penilaian Sepintas 

Keragaman Fauna di Pegunungan 

Dieng” di kantor istriku. Buku itu ditulis 

oleh Vincent Nijman dan Iwan Setiawan. 

Setelah membacanya, semangatku 

untuk menjelejahi pegunungan Dieng 

bangkit kembali. Mungkin disana aku 

bisa dapat “tick” untuk daftar pulau 

Jawaku atau “lifer” atau bahkan, jika 

sedang sangat beruntung, “megatick”. 

Aku berusaha mencari infomasi lain dari 

kawan-kawan di beberapa milis, tapi 

tidak ada respon, jadi aku minta 'ijin' dari 

isteriku untuk beli peta. “Asal kamu pergi 

lama” ,jawabnya. 

Ada yang bilang, “Mau ke 

Dieng ?, ….dingin lho!”. Memang dingin, 

karena Dieng terletak di daratan tinggi 

atau plateau dengan ketinggian 2.200 

meter dpl. Dan itu,dua kali lebih tinggi 

dari gunung tertinggi di Inggris. Tetapi 

dingin itu nggak terasa jika melihat 

burung yang istimewa, apalagi kalau 

sang “burung misterius” itu. Dia berukuran Pycnonotus 

bimaculatus (Cucak gunung) atau Iole virescens (Brinji 

gunung). Saat itu dia sedang bersama dengan 'kelompok 

campuran'nya. Ekornya panjang, coklat tua bersama 

punggungnya, sayapnya hitam dengan pinggirnya putih, 

kepalanya hitam, bagian bawah putih-kekuningan (krem). 

Burung ini sangat gelisah dan berpindah-pindah dalam 

kanopi pohon. Aku lihat di Buku panduan, 

burung ini paling mirip dengan gambar 

Crocias albonotatus, tetapi ada cukup 

banyak perbedaan. Antara lain, Aku tidak 

melihat loreng-loreng putih dalam bagian 

coklatnya, perut bukan putih tapi krem dan 

penyebarannya terbatas di Jawa Barat saja. 

Setelah aku berkomunikasi dengan Pak 

Vincent dan Bas van Balen, di Belanda, 

deskripsi burung itu sangat cocok untuk 

Crocias albonotatus. 

Menurut Bas dan Vincent perutnya krem bukan putih 

seperti di gambar buku panduan. Mungkin karena jaraknya, 

aku tidak melihat loreng putih. Mereka sudah mencatat 

seekor dari Dieng - tetapi berada dalam sangkar seorang 

pemburu burung!. Catatan ini merupakan konfirmasi 

tentang keberadaan Crocias albonotatus di alam dan di 

Dieng merupakan “range extension" atau perluasan 

penyebaran untuk jenis yang telah terancam punah (near-

threatened) ini. Aaah! Puas banget!!. Ini bukan suatu tick 

atau lifer tetapi MEGATICK. (Neville Kemp)



7

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.    :  ……………………...
E-mail  :  ……………………...

Informasi Lebih Lanjut :

a n K kK da g u ila

a a  o e i r oYay san Kutil ng Ind n s a for Bird Conse ati n v

l M t  4Jln Tega  la i No6  A.
k g N a l a  Jong an , g glik  S m n,, e

Yo yg akarta

T /  6e p Faks : (02 4) 8655 9l 7
i ia s-mail : kut ang_indones @ yco .comE l L

Berbagi Keindahan Burung Bersama Kadang Kukila
Kadang Kukila adalah wadah bagi teman-teman yang peduli dan sayang pada burung.

Kadang Kukila
INFO

Jogja Bird Walk

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

Jogja Bird Walk bulan ini akan diselenggarakan pada hari minggu, tanggal 28 Maret 2004 di Ndeles, 

Lereng timur G. Merapi, Klaten. Berangkat dari sekretariat Yayasan Kutilang Indonesia jam 06.00 WIB. 

Konfirmasi bisa melalui sms ke nomor 08174123109 (Ige), 0816686160 (Lim Wen Sin) dan telp. 0274-

865569.

Lokasi merupakan tempat wisata hutan pegunungan, jalur pendakian G. Merapi. Karena musim 

penghujan, jangan lupa bawa ponco, raincoat atau payung (tas kresek juga boleh), dan sebisa mungkin 

memakai pakaian berwarna redup. Sebaiknya membawa bekal, P3K, dan keperluan pribadi lainnya.

Open rekruitment

Selamat Datang

Berlangganan Kirimkan perangko secukupnya ke alamat redaksi untuk berlangganan 
minimal  3 edisi KABAR BURUNG. 

catatan: KABAR BURUNG terbit setiap bulan

66. Fardhi Setyawan, Semarang

67. Retna Biwara, Jogja

68. Shanti Fajar Wati Mahendra, Jogja

69. Wulandari Dwi Astuti, Gilimanuk

70. Dian P. P., Surabaya

71. Bhatera Megasari, Sidoarjo

72. Ratri Anjarsari, Sidoarjo

73. Ali Hamzah Amin, Jember

74. Bayu Aji Harkito, Jogja

Warga Baru Kadang Kukila

Tertarik untuk menjadi pemandu pengamatan burung?

Jika anda seorang yang peduli lingkungan, pernah mengamati burung, sehat jasmani dan rohani.... 

Isi formulir pendaftarannya! Kami akan menyeleksi anda untuk menjadi pemandu Jogja Bird Walk.

Formulir pendaftaran bisa anda dapatkan di Sekretariat Yayasan Kutilang Indonesia for Bird 

Conservation sebelum 31 Maret 2004.

Gratisss...tis...tis... tidak dipungut biaya! Informasi selengkapnya, hubungi kami lewat:

0816686160 (Lim Wen Sin)

0274865569 (Kutilang)

Buletin KABAR BURUNG . Penanggung Jawab : Direktur Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation.  Pemimpin Redaksi : Ige.Kristianto. Ilustrasi dan Layout : Harjo. Reporter : Evy Kurniawati. 
Data dan Informasi : Triman Setyadi. PPSJ NYUS : Ch.Anita. Alamat Redaksi : Jln. Tegal Melati no.64 A, Jongkang, Sleman. Telpon : (0274) 865569. E-mail : 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.
Yayasan Kutilang Indonesia For Bird Conservation adalah lembaga non profit yang bergerak dalam bidang konservasi burung untuk melestarikan lingkungan. Kabar Burung adalah Media Komunikasi upaya-
upaya konservasi burung yang kami kerjakan. PPSJ NYUS adalah media informasi pengelolaan Pusat Penyelamatan Satwa di Kulonprogo. Saat ini, penerbitan Kabar Burung dan PPSJ NYUS didukung 
sepenuhnya oleh Gibbon Foundation. 
Redaksi terbuka terhadap berbagai bentuk sumbangan untuk kegiatan pelestarian burung dari pembaca. Sumbangan berupa tulisan, gambar, artikel, foto, buku dan perlengkapan pengamatan burung dapat anda 
kirimkan ke alamat redaksi.
Sumbangan berupa dana dapat anda kirimkan ke BNI Kantor Cabang UGM Yogyakarta dengan  nomor rekening 228.005968211.901  a.n. Ign. Kristianto M.

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 dan Rental DOLPHIN,Jogja

WarNet INTERSAT Timoho,Jogja

Warnet DIXI-Net ,Jogja

Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat,Jogja

Radar Jogja-Jawa Pos,Jogja

Hotel Rubha Graha,Jogja

Hotel JAYAKARTA,Jogja

Hotel Ambarukmo,Jogja

Hotel Inna Garuda,jogja

Hotel SAPHIR,Jogja

Hotel NOVOTEL,Jogja

Hotel Sahid Raya,Jogja

Hotel Santika,Jogja

Hotel Peti Mas,Jogja

Hotel IBIS,Jogja

Hyatt Regency Hotel,Jogja

Lembaga Indonesia Perancis,Jogja

Lembaga Indonesia Jepang,Jogja

Puri Bahasa,Jogja

Dunia Tera,Jogja

Wisma Bahasa,Jogja

Taman bacaan Natsuko Shioya,Jogja

TK Pelangi,Jogja 

Hotel Pondok Tinggal,Borobudur,Magelang

Restoran Tom’s Burger,Borobudur,Magelang

Hotel Santika,Semarang 

Toko Buku TOGA MAS,Semarang

Toko Buku Gunung Agung,Semarang

Wartel Kosuma, UNDIP,Semarang

Supermarket GELAEL,Thamrin,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

ChaliceChaliceHostHost.com

 http://www.chalicehost.com/
   info@chalicehost.com

Solusi web hosting dan 
registrasi domain dengan 

biaya yang terjangkau untuk Anda

 e TM-  e-TechMandiri
Web Design - Web Hosting - Networking - 
Computer Training - Rekayasa Elektronika

Jl. Sisingamangaraja 1/18 Yogyakarta 55153
Telp./Fax. : 0274 - 418611
E-mail : info@e-tech.co.id
Web Site : http://www.e-tech.co.id/

I N S P I R A T I O N

JL. Soga No. 33, Celeban, UH. Yogyakarta 55167
Telp. 0274 - 413912 / Hp. 081 51655910

Undangan, kartu nama, sticker,
kop surat, nota,sertifikat, 

spanduk, cetak offset

Are you sure you want to send

’BIRD’
To the Recycle Bin?

Y e s

N o

Foto: Lim Wen Sin/edit harjo


