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HIDUP BERSAMA BURUNG

DI DAERAH PERKOTAAN YOGYAKARTA

Mengajak Peduli Lingkungan dengan Mencintai Burung di Alam

 Masyarakat jawa, terlebih yang tinggal di pusat 

kebudayaan Jawa mengenal adanya ajaran 

Hastabrata. Falsafah paternalisme Jawa ini 

mengajarkan delapan asas yaitu : karya ( 

pekerjaan ), garwo          ( istri ), wismo ( rumah 

), curigo ( keris ), turonggo ( kuda ), waranggono 

( penyanyi ), pradonggo ( gamelan ) dan kukila ( 

burung ) . Ada banyak tafsir atas kedelapan asas 

tersebut. Salah satunya asas kukila yang 

ditafsirkan sebagai keharusan memelihara burung 

perkutut dalam rangka lelaku ( perjalanan ) 

spiritual. Ada juga yang menterjemahkan kukila 

sebagai oceh-ocehan  yang berarti kritik. 

Maksudnya, seorang raja dan lelaki sejati harus 

terbuka atas kritik yang dilontarkan padanya. 

Yang agak nyeleneh menterjemahkannya sebagai 

keharusan merawat “burung” yang menjadi 

petunjuk bahwa seseorang itu adalah laki-laki 

sejati. Asas kukila inilah yang sering 

dikemukakan sebagai alasan untuk memelihara 

burung. Alasan lain munculnya 

alau masyarakat Yunani percaya 

bahwa Burung hantu merupakan 

Dewa kebijaksanaan dan masyarakat K
di dataran tinggi Kalimantan telah menggunakan 

burung sebagai kalender, maka kehadiran burung 

di daerah perkotaan Yogyakarta telah 

menimbulkan pro dan kontra. Memang baru 

sedikit orang yang mempermasalahkan kehadiran                          

burung-burung yang hidup liar di daerah 

perkotaan. Sebagian besar pengetahuan 

masyarakat yang tinggal di 

daerah perkotaan berkaitan 

dengan burung adalah tentang 

burung yang di pelihara di dalam 

sangkar.

Hal yang wajar ketika banyak 

warga masyarakat di daerah 

perkotaan Yogyakarta lebih 

memahami burung-burung 

yang dipelihara di dalam sangkar.
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 kegemaran memelihara burung adalah karena 

suara atau kicauan yang merdu, warna bulu dan 

penampilan yang menarik, cara terbang yang 

menarik dan kelangkaan suatu jenis burung yang 

dapat menjadi simbol status seseorang.

“Saat hujan baunya sangat tidak enak”, 

demikian komentar pak Gentur, kepala bagian 

personalia hotel Sriwedari yang diperkuat oleh 

salah seorang karyawan                      yang sedang 

menyapu kotoran di bawah sarang koloni burung 

Kuntul kerbau                ( Bubulcus ibis ). Selain 

Kuntul kerbau, di hotel yang menempatkan lokasi 

parkir di depan tiap kamar ini juga “menginap” 

burung Kuntul perak ( Egretta intermedia ) yang 

berukuran lebih besar. Burung-burung yang 

hanya tinggal di lingkungan hotel Sriwedari 

antara bulan Februari sampai Agustus untuk 

bersarang dan membesarkan anaknya ini 

mendapat “ijin” dari pemilik hotel. Sebaliknya 

oleh karyawan hotel, burung-burung yang sering 

mencari makan pada sawah-sawah yang sedang 

dipersiapkan untuk ditanami padi ini dianggap 

menjadi salah satu penyebab sedikitnya tamu 

yang menginap di hotel. Menurut keterangan 

salah seorang karyawan hotel, sebagian besar 

tamu hotel tidak menyukai keberadaan koloni 

burung yang telah dilindungi undang-undang ini 

karena takut terkena penyakit Flu 

Burung dan terutama karena bau amis yang 

sangat menyengat. Meskipun ada juga satu-dua 

orang tamu yang menyukainya karena burung-

burung yang selalu mengalami perubahan warna 

dan bentuk bulu saat musim kawin ini sering 

menampilkan atraksi terbang berkelompok yang 

menarik, terlebih saat pagi dan sore hari dengan 

latar belakang sun rise, sunset dan bulan.

Kalau kehadiran burung di lingkungan 

hotel Sriwedari dianggap sebagai masalah, 

sebaliknya burung-burung di lingkungan kampus 

UGM menghadapi masalah yang serius. “Dulu 

setiap pagi dan sore hari kita bisa mendengarkan 

kicauan beraneka jenis burung, sekarang paling-

paling hanya kutilang, trocokan dan kadang-

kadang kepudang”, komentar pak Tejo, salah 

seorang karyawan di Fakultas Kehutanan UGM. 

Menurut pak Tejo burung-burung tersebut 

menghilang dari lingkungan kampus karena 

banyak di tangkap dengan jaring, pulut dan 

ditembak. Pembangunan gedung-gedung baru dan 

konversi kawasan lembah menjadi taman kupu-

kupu telah menghilangkan semak-semak dan 

pepohonan yang menyediakan makanan dan 

tempat bersarang bagi burung. Hal ini 

kemungkinan juga menjadi penyebab lain 

hilangnya burung-burung dari lingkungan 

kampus UGM. Ismoyo, dkk. (1992) pernah 

mengadakan penelitian dan menemukan 31 jenis 

burung yang hidup di lingkungan kampus UGM. 

Saat ini belum ada

Kuntul di Hotel Sriwedari  

Arboretum Fakultas
Kehutanan UGM 
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 penelitian serupa untuk dapat mengukur tingkat 

keselamatan burung-burung di lingkungan 

kampus yang mempunyai tiga bentuk habitat bagi 

burung ini. Dari pengamatan setiap hari minggu 

pada bulan Oktober 2001 oleh Kelompok Kerja 

Restorasi Lingkungan (KKRL) bekerja sama 

dengan Kelompok Pengamat Pemerhati dan 

Peneliti Burung (KP3 B) Fakultas Kehutanan dan 

beberapa Kelompok Pecinta Alam SMU di DIY 

hanya ditemukan 18 jenis burung. Terlebih dari 

pengamatan sehari-hari kita dapat melihat bahwa 

burung Kutilang terdapat melimpah di 

lingkungan kampus. Penurunan jumlah jenis dan 

adanya dominasi suatu jenis pada suatu 

lingkungan menunjukkan adanya ketidak beresan 

dalam lingkungan tersebut ditinjau dari sudut 

pandang ekologi.

Burung Kota

Burung mampu hidup dalam semua tipe 

habitat yang ada di muka bumi. Burung Grey 

Gull  bertelur di padang gurun paling kering di 
o

permukaan bumi pada suhu 50 C yang terletak di 

Chili dan Peru. Burung Pinguin Kaisar bertelur di 
o

benua antartika pada suhu -60 C yang merupakan 

daerah paling dingin di muka bumi. Di daerah 

perkotaan yang padat dan penuh dengan hiruk-

pikuk aktivitas kota kita dapat menemukan 

burung Gereja, Walet, Layang-layang dan 

beberapa jenis lain, berusaha bertahan hidup pada 

lingkungan yang semakin tidak ramah. 

Burung merupakan satwa liar yang mempunyai 

kemampuan beradaptasi sangat baik dengan 

lingkungan tempat hidup manusia. Van Druff 

dalam Mc Kinney (1971) mengelompokkan jenis-

jenis burung yang mampu bertahan hidup dalam 

lingkungan 

Tempat manusia beraktivitas sebagai kelompok 

burung kota. Satwa berbulu yang mempunyai 

kemampuan untuk terbang seperti serangga, 

berenang seperti ikan, bertelur seperti reptil dan 

berdarah panas seperti mamalia ini dapat hidup 

berdampingan dengan manusia selama kebutuhan 

akan makanan dan tempat bersarangnya 

terpenuhi.. Haryadi (2000) mencatat bahwa 

burung dapat dijadikan salah satu indikator 

lingkungan untuk mengetahui tingkat kesehatan 

kota. 

Di daerah perkotaan Yogyakarta burung kota 

belum mendapatkan perhatian layaknya “kawan-

kawan” mereka yang hidup jauh dari aktivitas 

intensif manusia. Dalam penataan ruang terbuka 

hijau misalnya, burung masih dilihat hanya 

sebagai “dampak” ikutan dari keberadaan ruang 

terbuka hijau di daerah perkotaan. Hal ini 

dikatakan oleh mas Dambung salah seorang staff 

YUDP ( Yogyakarta Urban Development Project 

). Ruang terbuka hijau adalah tempat-tempat yang 

terbuka dan ditanami berbagai jenis vegetasi. 

Terbuka berarti tidak ada bangunan fisik di atas 

lahan tersebut. Ruang terbuka hijau merupakan 

tempat yang paling memungkinkan untuk dapat 

dikelola sebagai tempat hidup bagi burung kota.

Daerah perkotaan di Singapura, kota Kuala 

Lumpur di Malaysia, kota Roma di Italia dan kota 

Ubud di Bali adalah beberapa kota yang sering 

disebut sebagai kota burung. Kota-kota tersebut 

berhasil membangun ruang terbuka hijau di 

daerah perkotaan dengan ide dasarnya berupa 

keinginan untuk menarik kembali burung-burung 

ke daerah perkotaan. Bagaimana dengan kota 

Yogyakarta ? Dapatkah kita hidup berdampingan 

dengan burung tanpa harus saling merugikan ?
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NangkringNangkring

untul kita kenal sebagai burung yang sering terlihat mencari 

makan di sawah atau sebagai sekelompok burung putih yang 

sering terlihat terbang melintas dengan formasi seperti huruf  K
“V”. Mackinnon dkk. (1999) mencatat ada enam jenis kuntul. Blekok 

merupakan jenis lain yang mempunyai karakter yang mirip dengan 

Kuntul karena keduanya termasuk dalam suku yang sama, yaitu Ardeidae. 

Meski burung yang sering mencari makan di sawah, daerah berawa, 

pinggir danau, hutan mangrove dan gosong lumpur ini telah dilindungi 

oleh undang-undang namun kawasan-kawasan yang menjadi tempat 

hidup mereka di DI. Yogyakarta luput dari perhatian.

Lain ladang memang lain belalangnya. Begitu juga dengan nasib 

burung yang selalu bersarang dalam koloni ini. Di Semarang tepatnya di 

sepanjang jalan Srondol, tempat bersarang koloni burung yang 

mempunyai kaki, leher dan paruh panjang ini telah di tetapkan sebagai 

kawasan lindung oleh BKSDA ( Balai Konservasi Sumber Daya Alam) 

Jawa Tengah. Masyarakat di Desa Petulu Gunung, sebelah utara Ubud, 

Bali akan bertindak cepat mengusir ular dan musang yang suka memakan 

telur dan anakan koloni burung kuntul yang ada di sepanjang jalan utama 

desa mereka. Mereka juga akan mengembalikan anakan burung yang 

terjatuh dari sarang ke sarangnya. Jika gagal anakan ini akan dipelihara 

untuk kemudian dilepaskan setelah dewasa.

Penggunaan pestisida untuk membasmi hama tanaman pangan 

dalam sistem pertanian kita telah mengancam kelestarian burung yang 

banyak memakan ikan, serangga kecil, katak, kadal dan hewan-hewan 

kecil lain yang ada di sawah ini. Secara teoritis racun pestisida akan 

terakumulasi paling besar dalam jaringan tubuh burung pemangsa dan 

dapat mengakibatkan cangkang telur menjadi tipis sehingga proses 

perkembangbiakannya gagal. Burung Kuntul sering ditangkap untuk 

diperdagangkan sebagai satwa penghias kolam ikan orang-orang yang 

telah kelebihan uang. Perusakan tempat mereka bersarang seperti 

penebangan 

Kuntul Oh...Kuntul....
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pohon bambu tempat bersarang 

koloni burung Kuntul di salah satu 

sudut di Jln. Taman Siswa beberapa 

waktu lalu termasuk pegusiran 

seperti yang terjadi pada koloni 

tempat bersarang burung ini di areal 

parkir Hotel Ambarukmo juga 

menjadi penyebab terancamnya 

kelestarian burung ini.

Saat ini kita masih dapat 

menemukan tempat-tempat yang 

menjadi tempat bersarang koloni 

burung Kuntul ini di DI. 

Yogyakarta, antara lain di pelataran 

belakang Hotel Sriwedari dan di 

Desa Mlati, Sleman. Akankah 

mereka dapat bertahan?

?
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Sabtu 18 Mei 2002 Lim Wen Sin, Evi dan Agung dari 

Fakultas Biologi Atma Jaya mengamati burung di rawa 

Jombor Klaten. Selain bertemu dengan burung-burung air, 

mereka juga bertemu dengan pemburu lain. Pemburu 

dengan senapan berlaras panjang untuk menembak ikan dan 

pemburu dengan senapan berlaras pendek untuk menembak 

burung. Banyak cara untuk menikmati alam semesta dan 

beragam makhluk hidup penghuninya. Kenikmatan yang 

diperoleh diatas penderitaan adalah penjajahan. Mau jadi 

penjajah ?

Menggunakan dua sepeda motor tiga pemburu burung 

bersenjatakan binokuler ini meluncur ke rawa Jombor dari 

kampus Babarsari pukul 06. 00 WIB. Menyusuri Jalan 

Jogja-Solo sambil menyaksikan kesibukan sang Mentari 

memulai tugasnya memberi kehidupan bagi seluruh 

makhluk hidup di muka bumi mereka berbelok di pertigaan 

Jombor yang terletak setelah pabrik gula Gondang dan 

sampai di lokasi pengamatan pukul 06. 45 WIB. Kabut 

tebal masih menyelimuti rawa yang bagian tengahnya 

dipenuhi tanaman Enceng gondok dan bagian pinggirnya 

digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memelihara ikan 

dalam kolam apung dengan menggunakan jaring sebagai 

pembatasnya.

Di tengah kolam yang terdapat tumbuhan Teratai sering 

terlihat burung Sepatu teratai sedang mencari makan. 

Sesekali ia melompat-terbang pendek untuk berpindah 

tempat. Sementara itu Burung Tikusan, Bambangan merah, 

Mandar besar, Mandar batu, dan Kareo padi menikmati 

makan pagi mereka di tengah-tengah rawa yang banyak di 

tumbuhi Enceng gondok. Ikut nimbrung diantara mereka 

burung Belibis kembang, Blekok sawah, 

 Cangak abu, Cekakak jawa dan Raja udang biru. Menu 

utama mereka adalah ikan yang banyak hidup di rawa. 

Sama-sama makan ikan, cara makan mereka berbeda. 

Mengamati dengan cermat dari tempat bertenggernya, Raja 

udang biru menyambar ikan dengan cepat, kembali pada 

tempat bertenggernya, baru kemudian menikmati 

santapannya. Berdiri dengan satu kaki pada daerah rawa 

yang dangkal, Cangak abu me-nyosor-kan paruhnya pada 

ikan yang melintas. Belibis kembang lebih memilih untuk 

menyelam berulang-ulang di dalam rawa guna menangkap 

ikan. Sedikit tampil beda, burung Mandar lebih suka 

mematuk-matuk serangga dan permukaan tumbuhan saat 

makan.

Melihat burung dan ikan mati terkena peluru kita-kah, saat 

yang paling menyenangkan waktu kita berburu ? Kalau 

tidak, jadi kapan dong puncak ekstasinya ? Kalau puncak 

ekstasi itu kita temukan saat kita melihat burung kemudian 

mengincarnya, itu berarti kita tidak perlu membunuhnya. 

Membunuh burung yang kita temukan dapat mengakibatkan 

burung-burung tersebut tidak dapat kita temui lagi di lain 

waktu. Binokuler atau teropong dapat menjadi senjata baru 

untuk melihat dan mengincar burung. Burung-burung itu 

tidak akan pergi dari tempat ia hidup, selama tempat 

tersebut menyediakan makanan, tempat bersarang dan 

berlindung baginya. Dengan begitu kita senang dan burung-

burung itu juga senang. Nah, kalau sudah seneng sama 

seneng gitu kan tidak perlu meninggalkan kekecewaan atau 

penderitaan layaknya buah-buah dari penjajahan. Inggih 

ngoten mboten sedherek-sedherek ?

Menikmati Burung Di Rawa Jombor

Kolom Mitra
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ita tidak akan pernah mendengar Chrisye menyanyikan lagu 
“Sabda Alam” atau Nugie menyanyikan lagu “Burung Gereja” Kjika disekitar kita tidak hidup berbagai jenis burung. Apa yang 

akan terjadi jika di dunia ini tidak ada burung ?
Sembilan dari sepuluh jenis hama tanaman pangan dapat 
dikendalikan oleh musuh alaminya. Salah satu musuh alami tikus 
yang menjadi hama tanaman pertanian adalah Burung Hantu. 
Menurut BirdLife International ( 2000 ) penggunaan pestisida di 
seluruh dunia telah membawa kerugian sebesar US$ 54 milyar tiap 
tahun. Uang sebanyak itu bisa untuk membelikan Honda Astrea 
Supra masing-masing satu unit untuk seluruh penduduk Indonesia 
yang berjumlah 200 juta orang. Kita juga masih harus 
mengeluarkan US$ 16 trilyun setiap tahun untuk mengganti biaya 
penyerbukan pada 17 ekosistem yang ada di dunia.
Satu jenis burung di Indonesia telah punah. 118 jenis, dengan lebih 
dari separuhnya  ( 67 jenis ) adalah jenis-jenis burung yang hanya 
ada di kepulauan Indonesia, akan menyusul jika kita tidak 
menyelamatkannya.
Banyak hal yang mengancam kelestarian burung sehingga banyak 
cara untuk menyelamatkannya. Yayasan Kutilang Indonesia ingin 
menjadi salah satu pusaran kecil untuk menyelamatkan burung dari 
arus besar kepunahan yang melandanya. Untuk semakin 
memperbesar pusaran ini, kami mengajak siapapun anda untuk 
bergabung menjadi anggota Yayasan Kutilang Indonesia dalam 
wadah Kadang Kukila.

Siapakah yang bisa bergabung dalam Kadang Kukila ?
Semua orang bisa menjadi anggota.

Bagaimana caranya ?
Mudah ! Kita dapat memilih salah satu dari tiga kategori yang ada :
1.Kategori Pelajar ( Di bawah umur 18 tahun ) dengan 
menyumbang dana konservasi Rp 20.000,00 setiap tahun

2.Kategori Perorangan dengan menyumbang dana konservasi Rp 
40.000,00 setiap tahun.

3.Kategori Keluarga ( Satu anggota keluarga ) dengan 
menyumbang dana konservasi Rp 80.000,00 setiap tahun. 

Setelah itu, isi formulir pendaftaran dan kirim ke Yayasaan Kutilang 
Indonesia.

Kadang KukilaKadang Kukila

Formulir anggota Kadang Kukilo :

Nama :   ………………………        
Tanggal lahir :   ………………………        
Pekerjaan :   ………………………
Keahlian Khusus :   ………………………        
Hobi :   ………………………
Nama Pasangan ( Istri ) :   ………………………
Alamat :   ………………………      

Telp. :   ………………………
Fax. :   ……………………...
E-mail :   ……………………...

Informasi Lebih Lanjut :
Kadang Kukila
Jln. Tegal Mlati No 64 A
Jongkang, Ngaglik, Sleman, 
Yogyakarta
Telp/Faks : (0274) 865569
E-mail : kutilang.ibc@Lycos.com

Dana konservasi yang anda 
berikan akan dikembalikan 
kembali kepada anda dalam 
bentuk :
1.12 edisi buletin Kabar 
Burung langsung dikirim ke 
tempat tinggal anda.
2.Akses pada alat, pustaka 

dan data yang dimiliki 
Yayasan Kutilang Indonesia 
untuk kepentingan 
pelestarian                    
burung.

3.Kartu anggota. 

Selain itu, sebagai anggota 
Kadang Kukila  kita akan 
mendapatkan :
1.Kesempatan untuk 
mengikuti berbagai aktivitas 
yang di inisiasi oleh Yayasan 
Kutilang Indonesia, seperti 
Birdwatching reguler, Birdtour, 
seminar, diskusi  dll.
2.Prioritas untuk menjadi 
volunter dalam berbagai 
kegiatan di Yayasan Kutilang 
Indonesia.
3.Diskon untuk produk-
produk Yayasan Kutilang 
Indonesia dan Mitra Yayasan 
Kutilang Indonesia*
( * ) Dalam konfirmasi
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Indonesia dan Mitra Yayasan 
Kutilang Indonesia*
( * ) Dalam konfirmasi

Diterbitkan oleh Kutilang Indonesia for Birb ConservationDiterbitkan oleh Kutilang Indonesia for Birb Conservation
7

http://
http://


Kutilang Indonesia
for Bird Conservation
Jln. Tegal Mlati No 64 A
Jongkang, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
Telp/Faks : (0274) 865569
E-mail : kutilang.ibc@Lycos.com

Penanggung Jawab : Sugihartono
Pemimpin Redaksi    : Ige
Lay out                      : Idos,ige
Voluntir Tim Redaksi   : Idos, Kin, Toyo, Arif, Dadang
Photo                        : Okie, Kin
Gambar                   : Koh Tri, Karen philip

Berangkat dari hobi mengamati burung di alam, 5 orang mahasiswa dan 

alumni Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 12 Agustus 1990 mendirikan 

Kutilang Indonesia Birdwaching Club. Seiring dengan semakin 

meningkatnya permasalahan konservasi burung di Indonesia, pada tahun 

1992 Kutilang IBC memutuskan untuk keluar dari kampus dan pada tahun 

1999 mengambangkan diri menjadi Yayasan Kutilang Indonesia For Bird 

Conservation. 

Visi

Tercapainya kelestarian burung dan habitatnya serta keanekaragaman 

hayati Indonesia bagi kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan 

dan bijaksana. 

Misi 

Konservasi burung berbasiskan riset, penegakan hukum, dan partisipasi 

masyarakat.

Kegiatan   :

! Mendorong kebijakan penegakan hukum perlindungan satwa liar melalui 

studi ilmiah, pengelolaan data base, penyebaran informasi dan 

kerjasama dengan semua pihak terkait.

! Meningkatkan partisipasi dan penghargaan masyarakat terhadap 

konservasi burung dan sumber daya alam hayati Indonesia melalui 

pendidikan lingkungan, pengembangan anggota dan volunter serta 

pemasyarakatan hobi dan wisata pengamatan burung

! Meningkatkan peran strategis lembaga dalam pelestarian burung dan 

habitatnya di Indonesia. 

PROFIL

e tK pada Y h. KABAR BURUNG
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