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erasaan iri itu biasa terjadi ketika 

kita mengamati seekor burung Pyang terbang di udara seakan-

akan hal itu mudah sekali untuk dilakukan. 

Keluarga burung sudah mengalami terbang sejak jutaan 

tahun yang lalu. Bahkan sebelum masa itu keluarga 

serangga sudah merupakan pakar dalam hal terbang. 

Sementara manusia, kita baru bisa mengatakan bagaimana 

rasanya terbang akhir-akhir ini, dan hanya bisa 

melakukannya dengan mesin buatan yang hanya meniru 

kemampuan terbang seekor burung. Manusia mungkin 

mampu menjelajahi seluruh permukaan bumi. Namun 

burung adalah penguasa di udara, tempat di mana kita 

manusia tidak bisa menjejakkan kakinya.

Asal Mula Terbang

“Mengapa burung bisa terbang?”. Sebuah 

pertanyaan sederhana, namun rumit ketika kita berusaha 

menjelaskannya. Seseorang pernah menuliskan bahwa kata 

'mengapa' tidak bisa digunakan untuk mempertanyakan 

proses evolusi. Bagaimana burung berubah dari reptile 

menjadi hewan berbulu-bersayap dan bisa terbang telah 

diungkapkan kalangan ilmuwan yang mempelajari evolusi. 

Penemuan fosil jenis burung yang paling primitive, yaitu 

Archaeopteryx, telah sedikit menjelaskan perubahan itu. 

Tapi, mengapa hal itu terjadi? Jutaan tahun yang lalu tidak 

ada orang yang merencanakan bahwa sebagian jenis 

hewan keluarga reptil akan berubah menjadi burung dan 

sebagian lain tetap menjadi hewan melata. 

Kebiasaan untuk menghindar atau melarikan diri 

ketika ada musuh adalah satu hal yang diduga menjadi 

penyebab burung terbiasa untuk terbang. Mungkinkah 

insting untuk menyelamatkan diri ini telah mendorong 

perubahan itu? Dugaan lain, kebiasaan untuk menangkap 

mangsa yang terbang atau cepat geraknya. Dengan 

demikian nenek moyang burung beradaptasi supaya setara 

dengan mangsanya. Apapun teorinya, yang jelas saat ini 

burung membentuk suatu kelompok hewan yang hampir 

seragam secara morfologi, dan sangat berbeda 

dibandingkan hewan bertulang belakang lain. 

Bagaimana burung melakukan hal itu?

Burung adalah 'mesin' terbang yang sempurna. 

Bahkan burung terbang dengan lebih baik dibandingkan 

mesin terbang buatan manusia manapun. Burung tidak 

mendengung seperti pesawat terbang, dan tidak monoton 

seperti paralayang. Burung bisa bergerak naik atau turun 

sekehendaknya. Tidak seperti balon gas yang hanya 

bisa naik, atau parasut yang hanya bisa turun. Dan 

yang paling menarik, burung menggunakan bahan 

bakar yang ramah lingkungan, tanpa bahan kimia, 

tidak mudah meledak sehingga tidak berbahaya, dan 

hasil pembuangannya mudah terurai. 

Kemampuan untuk tebang merupakan ciri 

yang paling khusus dari burung. Hal itu 

membedakannya dengan hewan-hewan bertulang 

belakang yang lain. Seakan-akan burung memang 

'dirancang' untuk terbang. Selama proses evolusi, 

burung berkembang dari reptil kecil berkaki dua 

menjadi makhluk yang bertubuh ringan tapi kuat, 

bentuk tubuh streamline, berbulu dan bersayap, 

dengan metabolisme yang efisien dan syaraf motorik 

otak yang lebih berkembang.

Tubuh burung yang ringan dimungkinkan 

oleh tulang belulang burung yang bagian tengahnya 

berongga-rongga. Beberapa tulang di bagian kaki 

dan sayap berbentuk pipa panjang yang berongga di 

tengah. Dengan demikian burung relatif lebih ringan 

daripada hewan lain. Dibandingkan dengan reptile 

atau hewan menyusui, dengan ukuran tubuh yang 

sama, burung jauh lebih ringan. Tulang burung 

berbobot setengah dari tulang hewan menyusui. 

Meskipun tulang burung tidak pejal, namun kuat 

karena rongga-rongga di bagian tengah tulang terisi 

oleh jaringan tulang yang berserabut dan saling 

berkaitan sehingga membentuk kostruksi yang 

kokoh. 

Selain tulang yang berongga, rahang yang 

ringan dan tidak adanya gigi turut andil dalam 

meng urangi berat tubuh burung. Karena tidak 

pun ya gigi, burung mempunyai tembolok 

untuk membantu pencernaannya. 

Organ untuk bereproduksi pun ikut 

mengalami penyusutan. Burung betina 

hanya mempunyai satu indung telur dan 

itupun berukuran kecil.

Burung terbang dengan berbagai cara

Mengapa burung terbang 

dengan cara yang berbeda-

beda? Dari cara terbang 

yang paling sederhana dan 

membutuhkan sedikit tenaga, sampai 

terbang yang membutuhkan tenaga ekstra. 

Burung menggunakan tenaga sangat 

besar untuk terbang, 15 kali lebih besar 

dibandingkan ketika burung sedang bertengger. 

Burung menyimpan energi dari makanan dalam 

bentuk lemak di tubuhnya. Simpanan energi ini 

digunakan ketika hanya ada sedikit makanan yang 

tersedia atau dalam migrasi ketika burung harus 
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terbang non-stop di atas perairan laut yang 

luas. Mengingat pola hidup burung 

yang harus berburu makanan, 

berpindah tempat, melindungi diri dari 

pemangsa atau musuh, dan 

berkembang biak, sementara sem

ua aktivitas dilakukan dengan terbang, tidak 

mengherankan jika burung memodifika si cara 

untuk terbang. Bayangkan berapa 

banyak tenaga yang harus dikeluarkan oleh burung untuk 

melakukan aktivitasnya dalam sehari? Penjelasan yang 

paling mudah adalah burung menggunakan pola terbang 

yang berbeda untuk tujuan yang berbeda-beda juga.

Terbang meluncur, atau gliding, adalah cara terbang 

burung yang paling sedikit membutuhkan tenaga. Pada 

waktu terbang meluncur, burung menggunakan berat 

badannya untuk melawan terpaan angin dari depan. Oleh 

karena itu, hanya burung berukuran besar yang mampu 

melakukannya dengan baik. Jenis-jenis Elang sering terlihat 

terbang meluncur sejauh puluhan meter tanpa mengepakkan 

sayapnya. Terbang dengan cara ini memungkinkan burung 

menghemat tenaga. Namun, pada saat meluncur, makin 

lama burung tersebut terbang semakin rendah. Berbeda 

dengan ketika burung melakukan soaring atau terbang 

membubung, dia menambah ketinggiannya meskipun tanpa 

menggerakkan sayapnya.

Terbang membubung (soaring) dilakukan dengan 

memanfaatkan udara yang berhembus ke atas ketika angin 

menabrak tebing atau ketika suatu kolom udara panas 

(thermal) bergerak naik. Kolom udara panas terbentuk ketika 

terjadi pemanasan yang tidak merata pada udara di 

permukaan tanah. Udara yang lebih panas menjadi lebih 

ringan dibandingkan udara yang lebih dingin di sekelilingnya, 

sehingga bergerak ke atas. Burung yang terbang dengan 

memanfaatkan kolom udara panas ini biasanya terbang 

berputar-putar membentuk lingkaran dengan tujuan tetap 

berada di dalam udara yang bergerak naik Membubung 

dengan memanfaatkan kolom udara panas sering dilakukan 

oleh burung-burung pemangsa. Perilaku terbang seperti ini 

biasa disebut thermal soaring. Ketika hari beranjak siang, 

dan sinar matahari mulai terasa panas, saat itulah burung 

Elang mulai mendominasi perhatian seorang pengamat 

burung. Tapi soaring tidak hanya dilakukan oleh burung 

pemangsa. Jenis-jenis bangau juga melakukan hal itu. Begitu 

pula burung-burung laut.

Membubung memiliki dua keuntungan utama. 

Pertama, membubung menghemat energi yang dibutuhkan di 

udara ketika mencari makanan atau ketika mempertahankan 

tempat buruan. Kedua, membubung memungkinkan burung 

untuk secara meyakinkan meningkatkan jarak tempuh 

penerbangannya. Seekor burung camar dapat menghemat 

hingga 70% tenaganya ketika membubung. 

Terbang yang paling umum dilakukan oleh burung 

adalah terbang dengan mengepakkan sayapnya (flapping 

flight). Terbang dengan mengepakkan sayap membutuhkan 

tenaga lebih besar dibanding meluncur atau membubung. 

Oleh karena itu biasanya mereka tidak mengepakkan sayap 

terus menerus sewaktu terbang. Ada dua macam pola 

terbang gabungan yang selalu dilakukan burung 

untuk menghemat pemakaian tenaga; yaitu 

mengepak dan meluncur, serta mengepak 

dan melambung. Perilaku terbang 

dengan mengepakkan sayap 

kemudian meluncur yang 

dilakukan bergantian 

membutuhkan tenaga lebih 

kecil dibandingkan 

mengepakkan sayap terus 

menerus ketika terbang 

dengan kecepatan 

rendah. Begitu pula dengan terbang 

mengepakkan sayap dan kemudian 

melambung yang digunakan burung ketika bergerak 

dengan kecepatan tinggi. 

Satu pola terbang yang paling jarang dilakukan 

oleh burung adalah hovering flight atau terbang melayang 

tanpa berpindah tempat. Pola terbang seperti ini biasanya 

dilakukan ketika seekor burung sedang mencari makan. 

Burung yang paling mahir melakukannya adalah Burung 

Kolibri. Burung yang tidak dapat kita temui di Indonesia ini 

melakukan hovering ketika sedang menghisap madu dari 

sekuntum bunga, dan dia mampu bertahan dalam posisi 

itu selama yang dia inginkan. Bahkan dia dapat terbang 

mundur. Kenapa hovering jarang dilakukan? Kemungkinan 

karena pola terbang ini membutuhkan tenaga hampir dua 

kali lebih besar dibandingkan terbang biasa.

Terbang dalam formasi

Pernah mengamati burung kuntul yang terbang 

bersama-sama dalam formasi yang membentuk huruf 'V'? 

Ketika burung terbang, tekanan udara di bagian atas 

sayap berbeda dengan tekanan di bagian bawah. Udara 

dari bagian bawah sayap yang bertekanan lebih tinggi 

bergerak ke bagian atas sayap yang bertekanan lebih 

rendah. Hal ini menimbulkan aliran udara yang menuju ke 

atas. Aliran udara naik di ujung masing-masing sayap 

inilah yang dimanfaatkan oleh burung yang terbang di 

belakangnya. Dengan demikian, burung yang posisinya di 

belakang bisa menghemat lebih banyak tenaga.

Kebutuhan untuk Terbang

Mungkin kita pernah membayangkan ingin bisa 

terbang seperti burung di udara. Memandang bumi dan 

segala isinya dari atas sana. Mungkin kita hanya bisa 

menduga mengapa burung diberi kemampuan untuk 

terbang. Kita juga bukan makhluk yang bisa tahu 

segalanya. Mampukah kita tahu dengan pasti seperti apa 

rasanya terbang bagaikan seekor burung, sementara kita 

sendiri tidak bisa terbang? Kita hanya bisa tahu 

bagaimana rasanya diberi rumah dan diberi makan 

dengan teratur, tapi tidak diperkenankan untuk bebas 

bergerak kemanapun kita suka. Apa bedanya dengan 

hidup di dalam penjara? Mungkin burung pun punya 

kebutuhan untuk terbang seperti halnya kita mempunyai 

kebutuhan untuk bisa bergerak bebas. ***

4

omba pengamatan burung alias Bali Birdwatching 

Race 2004 menjadi kejutan bagi rekan-rekan Lpengamat burung Jogjakarta. Lebih cepat dari 

dugaan semula. Sebuah magnet kuat bagi beberapa rekan 

dari Kota Gudeg untuk menyeberangi laut dan 

menginjakkan kaki ke Pulau Bali. Selain mengikuti 

kompetisi, ada rencana utama yang akhirnya dapat 

dilaksanakan: mengamati burung di Bali.

Tahura Ngurah Rai, atau tepatnya di Mangrove 

Information Centre (MIC), sebuah hutan mangrove yang 

telah direhabilitasi, dipilih menjadi ajang lomba 7  8 Februari 

2004. Kesempatan emas bagi kami untuk berkenalan 

dengan pengamat burung dari berbagai asal sambil 

mengamati burung daerah Mangrove karena hutan bakau 

terakhir di Propinsi DIY yang terletak di sisi barat Muara 

Sungai Bogowonto kini telah menjadi deretan tambak ikan 

dan udang. Panas gerah diselingi hujan dan angin kencang 

tidak menghalangi birdwartchers untuk menempelkan 

binokuler ke wajah mereka. Lebih dari 40 jenis burung 

teramati selama kompetisi berlangsung, dengan berbagai 

perilakunya. Setiap saat terdengar suara nyaring Remetuk 

laut (Gerygone sulphurea) hinggap sambil berburu serangga 

di ranting bakau. Kuntul kerbau (Bubulcus ibis), Blekok 

sawah (Ardeola speciosa), Cangak merah (Ardea purpurea) 

terbang melintasi udara dari pagi hari hingga senja. Saat 

matahari mulai tenggelam, Kowak-malam kelabu (Nycticorax 

nycticorax) terbang secara berkelompok hingga fajar 

menyingsing. Luar biasa.

Usai kompetisi, beberapa kami bertekad 

melanjutkan pengamatan burung pada 11 Februari 

2004 di Bedugul tepatnya di Kebun Raya Eka Karya. 

Lapis lumut dan anggrek pada dahan pohon besar 

menyambut dengan “dingin” ketika rekan 

birdwatchers mengintip ke dalam gerbang kebun 

raya. Belasan Perling kumbang (Aplonis 

panayensis) berburu serangga di rumpun anggrek. 

Seekor Alapalap macan (Falco severus) bertengger 

tenang ketika beberapa Tekukur (Streptopelia 

chinensis) terbang dan hinggap di dekatnya. Dahan 

dan ranting pohon patah dan bertebaran di 

permukaan rumput setelah dihajar hujan dan angin 

kencang di malam hari. Setelah mengelilingi hampir 

separuh kawasan, belasan Punai penganten (Treron 

griseicauda) menampakkan diri di atas tajuk pohon 

sambil mencari buah yang menjadi makanannya. 

Sebuah kejutan besar ketika beberapa ekor 

Kacembang gadung (Irena puella) muncul. Burung 

jantan memiliki warna biru metalik terang pada 

bagian topi dan punggung, sehingga sangat mudah 

dikenali. Warna bulu betina tidak semenarik 

pejantan, namun tetap dapat dikenali dari jarak 

sekitar 25 meter.

Senja hari, Cak Oni dari Kokokan-Bali dan 

Iwan Londo (KIH Surabaya) menawarkan lokasi 

pengamatan lain, yaitu Pulau Serangan dan laguna 

sanctuary, Bali Tourism Development Centre. 

Segera tawaran tersebut diterima dengan senang 

hati. Alhasil, binokuler dan monokuler bawaan dari 

Jogja telah “siap tempur” di lokasi, saat mentari 

mulai memunculkan sinarnya pada tanggal 12 

Februari 2004. Lagi-lagi kami kagum sekaligus 

ngeri. Kawasan seluas lapangan sepakbola itu 

terbagi menjadi beberapa kolam yang ditanami 

pohon di tepi dan bagian tengahnya. Bau 

menyengat dari air keruh dan bangkai ikan terasa 

menusuk hidung. Di salah satu tepi kolam terdapat 

puluhan burung yang terdiri dari Kuntul kecil (Egretta 

garzetta), Kuntul perak (E. intermedia), Kuntul Cina 

Undangan dari Bali
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(E. eulophotes), dan Kuntul besar (E. alba). Mereka terbang 

rendah di atas air dan tibatiba menyambar ikan kecil lalu 

kembali ke tepi kolam. Perilaku tersebut terjadi untuk 

mensiasati perairan dalam yang kaya sumber pakan. 

Biasanya mereka menyukai perairan dangkal untuk mencari 

makan. Di antara puluhan burung kuntul berwarna putih 

bersih terselip seekor ibis rokoroko (Plegadis falcinellus) 

yang berwarna gelap, sedang menusuk-nusuk tanah dengan 

paruhnya. Beberapa Kirik-kirik laut (Merops philipinus) 

sesekali melintas di jalur mereka sambil menyambar capung 

dengan suara mengatup yang keras.  

Beberapa pasang Punai gading (Treron vernans) 

sedang berjemur dan sesekali memakan buah talok 

(Muntingia calabura) di pohon setinggi 2 meter tepat di depan 

wajah kami. Di tengah kolam beberapa ekor Pecuk-padi 

belang (Phalacrocorax melanoleucos) dan Pecuk-padi kecil 

(P. niger) tampak tetap tenang berjemur di ranting lamtoro 

meski melihat birdwatchers melintas dalam jarak sekitar 10 

meter. Kowak-malam kelabu (N. nycticorax) dan Kowak-

malam merah (N. caledonicus) terbang antar pohon seakan 

bingung menentukan tempat tidur yang ideal.

Belum selesai terkagum  kagum, seekor Kakatua 

Tanimbar (Cacatua goffini) berjemur di ranting Ketapang 

sambil membalas teriakan 2 saudaranya tanpa 

memperdulikan seekor Jalak mandarin (Sturnus nigricollis) 

yang asyik menyisir bulu sayapnya. Entah dari mana burung 

endemik Tanimbar dan jalak dari Benua Asia tersebut hingga 

nyasar ke tempat itu.

Pengamatan dialihkan ke Pulau Serangan setelah 

hidung kami cukup penuh oleh aroma kotoran burung dan air 

limbah. Pulau Serangan merupakan salah satu daerah 

birdwatching yang dibahas tersendiri dalam buku Birding 

Indonesia. Tidak ada rakit atau sampan yang harus dinaiki 

untuk menyeberang karena sudah ada jalan darat beraspal 

menghubungkan by pass Ngurah Rai dengan Pulau 

Serangan. Sepasang Itik benjut (Anas gibberifrons) tengah 

berenang di perairan tenang diikuti oleh 7 anaknya. Itik 

dewasa lainnya beristirahat dan sesekali merapikan bulu 

sayapnya. Sepasukan Dara-laut kumis (Chlidonias hybridus) 

terbang di perairan dangkal sambil sesekali menyambar ikan. 

Kedatangan mereka diramaikan pula oleh belasan Dara-laut 

jambul (Sterna bergii). Ketika sengatan sinar matahari 

semakin mendera, berpuluh Gajahan Penggala (Numenius 

phaeopus) ikut meramaikan suasana dengan hinggap di 

perairan dangkal. Meski ingin berlama-lama, sinar matahari 

dengan buasnya memaksa kami untuk mengakhiri 

pengamatan di hari itu.

Keesokan hari 13 Februari 2004, kami berada di 

sebuah bis menuju Taman Nasional Bali Barat ditemani oleh 

Iwan Londo, Putri, dan Dimas. Ditutupnya penangkaran 

Jalak Bali untuk mencegah penularan flu burung tidak terlalu 

mengecewakan kami karena Bli Ngurah menyampaikan 

undangan dari Mbak Wulan di Bali Tower-Menjangan Jungle 

& Beach Resort. Ada kegembiraan tersendiri saat anggota 

Kadang Kukila ini mengajak kami membesuk Punai siam 

(Treron bicincta) yang sedang mengeram di tajuk pohon 

pada tepi menara. Sarang Kapasan sayap-putih (Lalage 

suerii) hanya berjarak 5 meter dari balkon menara dan berisi 

2 ekor anakan yang masih disuapi serangga oleh induknya. 

Dengan tatapan puas kami akhiri pengamatan sore itu 

sambil mendengar suara khas Takur ungkut-ungkut 

(Megalaima haemachepala) dan Ayam-hutan hijau (Gallus 

varius) dari kejauhan.

Hangatnya sinar pagi 14 Februari 2004 mengajak 

kami melangkah ke sisi taman nasional lainnya, yaitu hutan 

gebang dengan padang penggembalaan ternak. Sambutan 

dilakukan oleh Srigunting hitam (Dicrurus macrocercus) dan 

Dederuk Jawa (Streptopelia bitorquata) yang berjemur 

dengan tenang di dahan kering, disusul oleh Tiong-lampu 

biasa (Eurystomus orientalis). Menyusuri jalan setapak berair 

sambil menghalau nyamuk tetap mengasyikkan ketika ada 

deretan jejak rusa dan babi hutan tercetak di tanah lembek. 

Delimukan zamrud (Chalcophaps indica) sesekali terbang 

dengan tiba-tiba karena terganggu oleh suara kaki menapak 

di genangan air. Perjalanan ini ditutup oleh belasan Sepah 

kecil (Pericrocotus cinnamomeus) dengan suara kecil merdu 

dari paruh mungil yang sesekali mematuk serangga di antara 

dedaunan. Seusai makan siang, segera kami meluncur 

kembali ke Denpasar untuk mengemasi barang-barang yang 

dititipkan di kediaman Pak Agung, anggota Kadang Kukila 

produksi Jogja yang berdomisili di Bali sekarang.

Minggu sore 15 Februari 2004, sebuah bis 

meluncur membawa kami dan semua kenangan selama 

birdwatching di Bali. Entah kapan lagi ada kesempatan bagi 

kami untuk memenuhi undangan dari burungburung di Pulau 

Dewata. (Lim Wen Sin - IBC & anggota Kadang Kukila, foto-

foto:Lim Wen Sin)
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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 25 April 2004 di pantai 

Ngongap, kec. Rongkop, Kab. Gunungkidul. 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 pengamatan merupakan pantai bertebing curam dengan ketinggian + 90 mdpl. Karena banyak 

karang, peserta sangat diharapkan untuk memakai sepatu dan topi. Dan sebaiknya membawa bekal, 

P3K, dan keperluan pribadi lainnya. Bawa makanan yang banyak ya.....

Dari Teman

Selamat Datang

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

catatan: KABAR BURUNG terbit setiap bulan

75. Wawan, Jogja

76. Adjie Yudha N. P. P., Jogja

77. Hendar Kusuma, Jogja

78. Sulastomo, Jakarta

79. Permadi B. P. (Didik), Jogja 

80. Azhar Bima, NTB

81. Bowo Nurcahyo, S. Si, Semarang

82. Novi Mas’udah, Jogja

83. Yuli Miniarti, Jogja

84. Anjas Untoro, Jogja

85. A. D. Laksananti, Jogja

86. Fajar Hery P., Klaten

87. Dila Swestiani, Jogja

88. Catur Budi P., Jogja

Warga Baru Kadang Kukila

HIMPUNAN MAHASISWA BUDIDAYA HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN UGM

PELATIHAN SINEMATOGRAFI
ALAM BEBAS

Oleh 

Fasilitas : 
Konsumsi 
Transportasi 
Co_Card 
Note Book 
Makalah 
Sertifikat 

Bentuk Kegiatan : 
1. Pengantar Silvikultur Lingkungan 

Oleh Dr. Ir. Suryo Hadiwinoto,MSc 
2. Teknik Sinematografi oleh Crea TV production 

Metoda penulisan jurnalisme lingkungan 
Dasar-dasar penulisan 
Pengenalan teknik sinematografi alam bebas 

3. Praktik pengambilan gambar 
4. Evaluasi peserta dan preview hasil gambar 

24,25 April & 2 Mei 2004
Tempat di FKT UGM dan
Hutan pendidikan WANAGAMA I

Kontribusi :
Mhs budidaya hutan :  90.000 
Pelajar & mahasiswa : 100.000 
Umum    : 120.000 

Informasi & Pendaftaran 
Sekretariat HIMABA Fak. Kehutanan UGM 
Jl. Agro no.1 Bulaksumur Yogyakarta 

Contact person
Adi (081578855871)
Topik (08562899748)

Foto: Ige. Kristianto

PEKA ADVERTISING
SPANDUK, SABLON, PAPAN REKLAME, DLL.

JL. SUKOHARJO 12 CC DEPOK SLEMAN YK.  Hp.08179435022 (Yodha)
 

PARAMITAPARAMITA
T O U R S

Hubungi :
- Hotel Ambarukmo  Tel. 0274-489128, 488488 Ext. 7142
- Galeria Mall lt. B1  Tel. 0274-584715, 584716
- Paratour@indosat.net.id

Paket Wisata,Tiket Pesawat, dan Voucher Hotel Murah, Transport

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 Melia Purosani,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 KARISMA,Semarang 

Toko Buku TOGA MAS,Semarang

Toko Buku Gunung Agung,Semarang

Wartel Kosuma, UNDIP,Semarang

Warnet Citramedia Multimedia,Semarang

Warnet JiBiYu*net,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

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

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

neo sd ianI
neo sd ianI

LAI NT GU

K

LAI NT GU

K

no sec rd vr aib ti or nof

no sec rd vr aib ti or nof

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

Kaos GRATIS
Bisa kamu dapatkan dengan syarat kamu adalah 

 dan dapat menjawab 
pertanyaan dibawah ini

       

Tulis ,  dan  
yg bisa dihubungi. Jawaban dikirimkan ke 
redaksi”KABAR BURUNG” sebelum tanggal 19 
April 2004. Jawaban benar yang masuk akan 
diundi dan 1 orang pemenang berhak 
mendapatkan kaos dari Neville Kemp

warga kadang kukila

Burung apakah ini?
nama latin nama lokal nomor telepon

Foto : Neville Kemp


