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Kicau Burung Merana

erbagai even lomba burung diadakan setiap minggunya. Burung-burung tersebut 
diadu keindahan suaranya. Siapa yang terbaik dia yang menang. Namun tetap 
saja kepuasan berada pada pemiliknya.B

uaca pagi itu cukup cerah matahari bersinar terang di langit yang biru. Burung-burung 

terdengar riuh berkicauan. Di sebuah lapangan yang tidak terlalu besar di kawasan 

Karang Gayam,Jogjakarta. Sejumlah mobil berderet di pinggir lapangan berpagar besi C
itu. Tiang-tiang berjejer rapi menjulang memenuhi areal lapangan. Tampak orang-orang sedang 

asik memperhatikan sejumlah burung yang sedang digantangkan dalam sangkar di pucuk 

tiang,, mendengarkan nyanyian merdu suara sang burung. Ini adalah arena latihan lomba 

burung berkicau. Sekitar 40-an ekor burung perkutut tengah mengikuti latihan yang digelar 

secara rutin. Burung-burung tersebut dilatih agar bersuara indah, menurut keinginan sang 

empunya. Mereka dipersiapkan  untuk ikut serta dalam even perlombaan.

Lomba burung berkicau  kian marak diselenggarakan di berbagai kota khususnya di pulau 

jawa. Dari data buletin Agroburung tercatat lebih dari 10 perlombaan burung berkicau diadakan 



2

setiap minggunya. Jenis burung yang 

dilombakan pun bermacam-macam, dari 

jenis anis, murai, punglor, poksay, cucak 

dan yang saat ini paling banyak digemari 

adalah jenis perkutut. Even seperti ini 

seringkali diadakan di kota-kota besar, 

lomba yang biasa diadakan bisa dibilang 

cukup berkelas, nama Gubernur Cup, 

Bupati Cup, Kapolri Cup, sering muncul 

menarik perhatian para penggemar burung 

berkicau. 

Sesuai dengan namanya “lomba 

burung berkicau”, penilaian didasarkan 

pada suara/ kicauan masing-masing 

burung. Kriteria lomba dilakukan menurut 

jenis dan umur burung. Ada patokan 

tertentu atau standar penilaian, bagaimana 

seekor burung harus bersuara agar bisa 

masuk ke dalam nominasi.

Selain hadiah senilai jutaan 

rupiah yang diperebutkan, ada hal lain yang 

dikejar oleh para penggemar burung dalam 

setiap perlombaan : Prestise !!. Semakin 

banyak lomba yang dimenangkan apalagi 

dalam even lomba  yang berkelas, maka 

burung kicauannya akan semakin tinggi 

harganya. Seekor burung juara bisa 

dihargai hingga jutaan rupiah. “Susi 

susanti”, nama seekor burung perkutut 

juara milik Haji Muhamad, seorang 

penggemar burung, disinyalir pernah 

ditawar bahkan hingga 3 milyar rupiah.

Bisnis Hobi

Hobi memelihara burung ini nampaknya telah 

menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan. Burung yang baik 

menjadi incaran penggemar dan peternak. Penggemar 

tertarik mengikutsertakan burung dalam lomba, sedangkan 

peternak tertarik mengembangbiakan keturunannya yang 

bernilai jual tinggi. 

Sebagai contoh, mahalnya seekor perkutut dan 

mudahnya jenis ini diternakkan banyak menarik minat orang 

menernakkannya. Keuntungannya tidak bisa dibilang kecil. 

Sebut saja mr U, salah seorang pengusaha sekaligus pemilik 

sebuah penangkaran burung perkutut di Jogja. Dari usaha 

menangkarkan perkutut saja  ia mampu  membeli sebuah 

rumah yang cukup mewah lengkap dengan fasilitas 

kendaraannya. Bagaimana tidak, seekor perkutut  kualitas 

juara hasil tangkarannya berharga ratusan ribu bahkan 

hingga puluhan juta rupiah. Tak pelak ia merawat burung-

burung itu seperti anaknya sendiri. 

Kicau mania atau kung mania (khusus untuk 

penggemar perkutut) demikian panggilan untuk para 

penggemar burung berkicau ini. Mereka terdiri atas orang-

orang dari berbagai kalangan dan latar belakang.  Jumlahnya 

sangat banyak dan tersebar di seantero Nusantara. Mereka 

berlomba-lomba mendapatkan burung yang terbaik. Oleh 

karenanya bisa dimaklumi bila harga burung itu selangit

Para penangkar burung selalu berupaya untuk 

menghasilkan burung yang bersuara bagus. Bahkan 

terkadang dilakukan pembastaran dengan mengkawin-

silangkan antar spesies (kasus yang sering adalah puter 

dengan derkuku). Selain itu pula dilakukan inbreeding atau 

perkawinan sedarah untuk mendapatkan keturunan yang 

memiliki kualitas suara sebaik induknya. 

Pelan tapi pasti bila upaya para penangkar 

tersebut tidak mengindahkan kaidah-kaidah alam yang 

berlaku, lama kelamaan mereka akan dihadapkan pada 

kondisi dimana burung mereka berkurang daya tahannya 

terhadap suatu penyakit, dan saat di alam populasinya hanya 



sedikit serta tidak mempunyai ketahanan terhadap 

penyakit tersebut, maka akan berakibat kehancuran bagi 

burung tersebut. 

Lomba burung tampaknya menjadi hobi kelas atas. 

Burung yang bersuara emas hasil penangkaran hanya bisa 

dimiliki oleh orang-orang dengan modal kuat. Sementara 

orang yang bermodal kecil terpaksanya gigit jari karena tidak 

mampu membeli atau terpaksa mencoba mendapatkannya 

dari alam. Inilah yang mungkin menyebabkan berkurangnya 

populasi burung di alam. Di masa uang sulit dicari seperti saat 

sekarang ini, permintaan akan burung bisa menjadi solusi 

instan bagi yang membutuhkan duit dengan menjual dan 

mengambil dari alam. 

Penandaan hasil penangkaran dengan cincin (atau 

biasa disebut “ring”) tidak dapat mencegah pengambilan dari 

alam. harga ring yang cukup murah, mendorong para 

penangkap di alam untuk memasangkan ring tersebut pada 

burung-burung hasil tangkapannya.

Kian giatnya even lomba burung ini dilakukan, 

ternyata tidak banyak memberi andil yang merata bagi 

kesejahteraan masyarakat apalagi bagi kelestarian alam. 

Kecenderungan yang ada semakin meningkatnya frekuensi 

lomba, semakin meningkat pula jumlah dan jenis burung yang 

diperdagangkan. 

 Kebutuhan akan burung lomba kian bertambah. 

Sebagai gambaran, setiap lomba diikuti oleh lebih dari seratus 

bahkan dapat mencapai angka ribuan ekor burung. Bisa 

dibayangkan berapa banyak burung yang diikutkan lomba 

setiap tahunnya, jika setiap minggunya digelar puluhan 

lomba. Meski beberapa burung mungkin mengikuti lebih dari 

satu kali even, tetap saja data tidak dapat menghapus 

kenyataan betapa banyak burung yang hidup tidak pada 

tempatnya, bahkan tersiksa karena harus bersuara 

sekehendak “tuan”nya. 

Usaha penangkaran burung mungkin dapat 

menjadi jawaban. Namun hingga sejauh mana usaha 

penangkaran burung tersebut bisa berhasil masih perlu 

dipertanyakan. Hanya sebagian kecil dari jenis burung, 

semisal perkutut dan derkuku, yang berhasil ditangkarkan. 

Sedangkan burung-burung jenis lain (murai, anis, cucak dll.) 

yang juga banyak dilombakan masih termasuk sulit untuk 

ditangkarkan, sementara kebutuhannya masih jauh lebih 

besar bila dibandingkan dengan kemampuan produksi dari 

industri penangkaran yang ada. Akibatnya, kembali, 

penangkapan di alam menjadi sebuah pilihan. Artinya,upaya 

penangkaran burung-burung lomba dapat diibaratkan 

sebagai upaya mengatasi masalah dengan mendatangkan 

masalah baru.

Masalah ini kemudian ditambah lagi dengan 

diintroduksinya berbagai spesies asing, yang bukan asli 

Indonesia, yang ikut disertakan dalam lomba. Jenis love bird, 

hwa mei dan jenis-jenis lain sengaja diimpor oleh para 

penggemar burung karena dianggap mempunyai suara yang 

bagus. Dari segi konservasi, introduksi suatu spesies menjadi 

sebuah momok yang menakutkan karena, pada banyak 

kasus, introduksi suatu spesies terbukti menyebabkan 

kepunahan bagi jenis asli. Lihat saja pada kasus perkutut. Kini 

perkutut yang marak dalam lomba-lomba adalah perkutut 

bangkok. Perkutut lokal mulai kehilangan pamornya, bahkan 

di rumahnya sendiri.

Satu suara demi sebuah kepuasan

Burung-burung kicauan ini telah menjadi sebuah 

komoditi bisnis semata. Mereka dipaksa untuk bersuara 

bagus, bersuara emas menurut standar penilaian lomba 

burung. Sebuah usaha monokulturisasi dimana burung-

burung tersebut pada akhimya harus memiliki suara yang 

sama dalam setiap jenisnya. Padahal, bukankah keindahan 

itu sesunguhnya terletak pada  keanekaragamannya ?

Demi usahanya mendapatkan burung bersuara 

emas tersebut segala cara dilakukan,   termasuk 

pembastaran dan inbreeding, yang jelas-jelas mengancam 

keanekaragaman genetik dari suatu spesies. 

Dan demi sebuah kepuasan itu para kicau mania 

(atau kiranya lebih tepat disebut kicau maniac) tersebut rela 

merogoh kantungnya hingga jutaan rupiah. 

Uang menjadi standar baru bagi sebuah 

kepuasan. Semakin banyak uang yang 

dimiliki, maka semakin besar 

kepuasan yang didapat. Dan 

bagaimana dengan mereka 

yang tidak memiliki uang, 

tidakkah mereka juga 

berhak mendapat 

kepuasan itu ?!   

Akhirnya, saat 

burung 

terakhir di 

alam telah 

ditangkap, 

manusia 

akan sadar 

kebebasan 

burung-

burung 

tersebut 

tak akan 

pernah 

tergantikan 

oleh uang. 
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plonis panayensis 

merupakan salah satu jenis 

dari famili Sturnidae yang A
dtemukan di pulau Bengkalis, Prop. Riau. Masyarakat 

setempat menamakan dengan Perling, Jalak Perling atau 

Perling melayu. Masyarakat meyakini bahwa keberadaan 

burung di pulau ini mempunyai arti tersendiri. Beberapa dari 

mereka meyakini suara burung diatas rumah mereka 

sebagai pertanda keberuntungan atau akan kedatangan 

tamu. Seperti suara burung Prenjak di Jawa kan ?

Dalam buku Panduan Lapangan Burung-Burung di 

Sumatera, Kalimantan,Jawa dan Bali, disebutkan bahwa di 

Sunda Besar Famili Sturnidae terdiri dari 13 jenis, 10 

diantaranya adalah penetap, dan dua jenis 

merupakan jenis introduksi. 

Pada suatu kesempatan 

perjalanan ke Pulau 

Bengkalis, pada 

pertengahan Januari 

2002 lalu, saya menyempatkan diri 

mengamati burung di Taman kota Bengkalis. 

Dari hasil pengamatan, burung kecil dengan 

ukuran 20 cm ini berkelompok dalam jumlah besar 

di atas tower antena pengawas pantai. Burung dewasa 

berwarna ungu mengkilap kehijauan dan agak gelap. 

Sedangkan burung muda berwarna cokelat muda dengan 

coret-coret coklat tua. Paruh dan kaki berwarna hitan, 

iris merah menyala.

Yang menarik, di lokasi saya hanya 

menemukan sangat sedikit jenis burung. 

Disamping A. Panayensis, saya menemui kacamata dan 

beberapa jenis walet. Kondisi ini mungkin berkorelasi 

dengan tingginya populasi walet atau mungkin juga ada 

sebab lain. Mengingat hampir semua bangunan tinggi di 

kota ini, pada bagian atasnya telah dijadikan rumah walet. 

Menurut masyarakat setempat, usaha ini sudah ada 

semenjak lama. Tidak ada data pasti kapan orang mulai 

“menanam” walet. Untuk mendapatkan jawabannya perlu 

dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Ada yang 

beminat!.

Kembali ke A.panayensis, dari pengamatan selama 

tiga hari, burung ini mulai terlihat di kota pada pukul 17.00. 

Dari hasil pengamatan diperkirakan ada sekitar 400 sampai 

500 ekor. Jika hari telah gelap, sebagian pindah ke pohon 

pinus dan cemara yang ada di taman. Pada pagi hari, 

mereka sepertinya terbang ke daerah pedalaman untuk 

mencari makan. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda 

sarang di lokasi ini.

Karena Bengkalis merupakan kota kabupaten yang 

mulai menggeliat, dan mulai mengembangkan 

infrastrukturnya, tekanan terhadap lingkungan menjadi 

sangat tinggi. Pembangunan dermaga, telah 

menghancurkan ekosistem pantai yang merupakan habitat 

burung air dan tempat mencari makan bagi beberapa jenis 

burung terestrial. Pembangunan ruko dan gedung 

perkantoran menghilangkan sebagian besar pohon. Suara-

suara yang ditimbulkan oleh mesin-mesin menyebabkan 

polusi suara.Tekanan yang sedemiakian rupa akan 

menyebabkan stress pada organisme terutama burung.   

Disamping  itu diperkirakan penangkapan yang 

dilakukan oleh masyarakat juga merupakan 

salah satu faktor yang 

menyebabkan 

hilangnya 

beberapa 

jenis burung di pulau ini, 

mengingat masih banyaknya 

penduduk yang berpenghasilan 

sangat minin. Untuk 

menutupi kebutuhan sehari-

hari mereka terpaksa 

menangkap burung. Disamping itu permintaan 

pasar yang tinggi juga menjadi suatu penyebab.

Akankah burung ini dapat bertahan dengan kondisi seperti 

ini ? Semuanya terpulang kepada bagaimana kita 

memberikan advokasi kepada masyarakat, termasuk 

pemerintah. Mari kita sama-sama melestariakannya agar 

generasi masa depan terutama di Bengkalis masih bisa 

melihat A.panayensis di alam. (Bang Elga, Salah seorang anggota 

Kutilang IBC yang sekarang tinggal di Riau 

< >.Ilustrasi diambil dari gambar 

Karen Phillipps dalam Buku Burung-burung di 

Sumatra,Jawa,Bali dan Kalimantan  )

pittaschneideri@yahoo.com

Aplonis panayensis
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alau sempat jalan-jalan ke Kota Bukitinggi, jangan 

lupa untuk mampir ke Janjang “40”. Lokasi yang K
merupakan salah satu Landmark kota ini. 

Disamping untuk memancing “kran betis”, dari puncak 

tangga, kita bisa meyaksikan panorama daerah pinggiran 

dari kota Bukittinggi yang asri. Dari keunikan dan 

keindahannya ini terselip satu ironi yang akan membuat kita 

berdecak tanda ”tak” kagum.

Ketika kita mulai menapaki lokasi ini dari terminal 

Pasa Banto, kita akan disuguhi pemandangan unik. 

Kenapa? Karena kita akan melihat deretan sangkar yang 

berisi burung beraneka jenis. Kondisi sangkar sangat kecil 

dan sempit sehingga burung-burung ini pun dengan 

terpaksa harus berdesak-desakan. Disamping burung, di 

lokasi ini juga bisa ditemuai beberapa jenis reptil dan 

mamalia. Beberapa jenis reptil yang pernah ditemui antara 

lain Biawak dan labi-labi- sejenis penyu air tawar. 

Sedangkan mamalia antara lain, Kelelawar besar, Simpai 

Sumatera, Kera ekor panjang, Beruk, Kucing Hutan dan 

Marmoset.

Kondisi pasar yang temporer menyebabkan para 

pedagang menggunakan tempat yang sangat sempit, untuk 

menggelar barang dagangan mereka, dengan alasan 

efisiensi. Kondisi ini menyebakan stress pada 

hewan-hewan yang dijual. Disamping  tempat, para 

pedagang juga tidak memperhatikan makanan yang 

diberikan. Pernah terlihat burung yang seharusnya 

memakan biji-bijian dipaksa untuk memakan pisang, juga 

pepaya. Kondisi seperti ini menyebabkan banyak diataranya 

yang stress, bahkan ada juga yang mati.

Selain menjual, para pedagang di daerah ini juga membeli 

satwa yang ditangkap oleh para pemburu. Burung-burung 

yang dijual berasal dari daerah sekitar Bukitinggi seperti 

Agam, Pasaman, Solok, Kerinci bahkan ada juga yang 

memasok dari Jambi. Pemasok utama pasar ini adalah 

Pasaman dan Kerinci. Disamping itu, juga ditemuai burung 

dari kawasan Timur dan dari P. Jawa yang umumnya 

dibawa oleh pedagang dari jawa. Diperkirakan ada sekitarar 

20-30 jenis yang diperdagangkan setiap harinya dengan 

harga bervariasi antara 5000 sampai ratusan ribu rupiah. 

Berikut beberapa jenis yang berhasil diamati sepanjang 

tahun 2002. Pengamatan dilakukan secara lansung pada 

hari pasar yaitu hari Rabu dan Sabtu.(Bang Elga, Salah seorang 

anggota Kutilang IBC yang sekarang tinggal di Riau 
< >)pittaschneideri@yahoo.com

Janjang “40” 
 

Antara Pariwisata dan Perdagangan Satwa

1. Kerak kerbau (Acridotheres javanicus)

2. Kerak ungu (Acridotheres tristis)

3. Cipoh kacat (Aegitina tipia)

4. Empuloh janggut (Alophoixus bres)

5. Empuloh ragum (Alophoixus ochraceus)

6. Madi-hijau kecil (Calyptomena viridis)

7. Bubut (Cetropus sp.)

8. Cica-daun dahi-emas (Chloropsis  

aurifrons)

9. Cica-daun kecil (Chloropsis  cyanopogon)

10. Cica-daun sumatera (Chloropsis   

venusta)

11. Cica-daun besar (Chloropsis  soneratii)

12. Ekek geling (Cissa thalassina)

13. Ekek layongan (Cissa chinensis)

14. Ciung mungkal sumatera (Cochoa 

beccari)

15. Merpati (Columba livia)

16. Kucica kampung (Copsicus saularis)

17. Gagak hutan (Corvus enca)

18. Tangkar cetrong (Crypsirina temia)

19. Tangkar-uli sumatera (Dendrocitta 

occipitalis)

20. Srigunting hitam (Dicrurus macrocercus)

21. Srigunting bukit (Dicrurus remifer)

22. Tiong-lampu biasa (Eurystomus orientalis)

23. Alap-alap sapi (Falco moluccensis), 

dilindungi

24. Ayam hutan merah (Gallus gallus)

25. Poksai mantel (Garulax palliatus)

26. Perkutut (Geopelia striata)

27. Beo (Gracula religiosa)

28. Jinjing batu (Hemipus hirundinaceus)

29. Jinjing bukit (Hemipus picatus)

30. Sibia-ekor panjang (Heterophasia 

picoides)

31. Elang hitam (Ictinaetus malayensis), 

dilindungi

32. Pemandu  l ebah -as ia  ( I nd i ca to r  

archipelagicus),

33. Brinji mata-putih (Iole olivecea)

34. Kacembang gadung (Irena puella)

35. Beluk ketupa (Ketupa-ketupu)

36. Kapasan kemiri (Lalage nigra)

37. Bentet coklat (Lanius cristatus)

38. Bentet kelabu (Lanius schach)

39. Bentet loreng (Lanius trigrinus)

40. Mesia telinga-perak (Leiotrix argentauris)

41. Serindit melayu (Loriculus galgulus)

42. Takur bukit (Megalaima oorti)

43. Takur tutut (Megalaima rafflessi)

44. Kirik-kirik (Merop sp.)

45. Ciung batu-sumatera (Myiophoneus 

melanurus)

46. Kepudang kuduk-hitam (Oriolus cinensis)

47. Lepudang hutan (Oriolus xanthonotus)

48. Gelatik jawa (Padda orizifora)

49. Sepah hutan (Pericrorocotus flameus)

50. Tangkar oklet (Platylophus galericulatus)

51. Tangkar  kamb ing  (Pla tysmurus  

leucopterus)

52. Manyar tempua (Ploceus philippinus)

53. Takur api (Psilopogon pyrolopus)

54. Kutilang (Pygnonotus  aurigaster)

55. Cucak rawa (Pygnonotus  zeilanicus)

56. Cucak gunung (Pygnonotus bimaculatus)

57. Cucak kelabu (Pygnonotus cyaniventris)

58. Trocokan (Pygnonotus goavier)

59. C u c a k  k e r i n c i  ( P y g n o n o t u s  

leucogrammicus)

60. Cucak kuning (Pygnonotus melanicterus)

61. Cucak bersisik (Pygnonotus squamatus)

62. C u c a k  m u t i a r a  ( P y g n o n o t u s  

tympanistrigus)

63. Puter (S treptopelia  chinensis)

64. Elang bido (Spilornis cheela), dilindungi

65. Dederuk (Streptopelia bitorquata)

66. Jalak uren (Sturnus contra)

67. J a l a k  p u t i h  ( S t u r n u s  

melanopterus),dilindungi

68. Cekakak sungai (Todirhampus chloris), 

dilindungi

69. Punai (Treron sp.)

70. Gemak loreng (Turnix suscitator)

71. Anis kembang (Zoothera interpres)

Jenis-jenis burung yang diperdagangkan dengan kejam di Pasar Burung Janjang “40”



erlihat roman muka damai dan gembira si empunya 

kala memandangi burung perkutut peliharaannya Tmelantunkan suara. Suasana yang akan dengan 

mudah ditemui di rumah para 'pecinta' burung. Tak hanya 

satu ekor, kadang sampai puluhan bahkan ratusan burung 

bisa ditemui. Bukan hanya perkutut. Juga murai batu, 

bermacam-macam anis, cucak rawa, dan burung 

penceloteh yang lain.

Demam memelihara dan melombakan burung 

tampaknya kini semakin marak. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin menjamurnya even lomba burung yang diadakan. 

Mulai dari yang kelasnya ecek-ecek sampai dengan yang 

tarafnya nasional. Di tingkat lokal Yogyakarta saja, lomba 

burung berkicau dan perkutut bisa mencapai angka diatas 

lima kali setiap minggu. Pada masa-masa ramai lomba, bisa 

jadi setiap minggu ada lomba burung berkicau dan perkutut, 

total jendral jadi delapan. Belum lagi yang level nasional, 

satu hari bisa berlangsung tiga even di tiga tempat yang 

berbeda. Bahkan untuk jenis perkutut, telah ada sebuah liga 

layaknya 'Liga Bank Mandiri'-nya PSSI. 

Dari Pak Raden sampai Bei Polan

Dari even-even yang ada tersebut tampak 

pesertanya semakin berjubel. Kalau dahulu memelihara 

burungdan juga melombakannyahanya dilakoni oleh orang-

orang tertentu, kini melombakan burung sudah bukan 

merupakan hal yang wah bagi orang kebanyakan.  Bisa 

diibaratkan dari Pak Raden sampai Bei Polan. Dari 

kalangan pejabat dan orang-orang golongan atas yang 

memang secara finansial mampu sampai pegawai negeri 

golongan II-d yang hanya punya penghasilan pas-pasan. 

Burung atau kukila -dalam bahasa Jawa halus-, sudah 

bukan hanya lambang status, tapi sudah menjadi rabuk 

nyawa.

Berpuluh-puluh bahkan berjuta-juta rupiah bisa 

dihabiskan orang untuk dapat mengikuti lomba burung. Ini 

termasuk juga membeli burung kualitas lomba, memelihara, 

memberi makan, membuatkan sangkar yang representatif, 

sampai mendaftarkannya di sebuah lomba. ”Apalagi bagi 

para penangkar dan pedagang yang memang punya tujuan 

komersil, lomba adalah cara terbaik untuk mendongkrak 

harga”, kata Agus yang juga punya usaha sambilan 

penangkaran perkutut.

Jenis-jenis burung yang dilombakan sangat beragam 

namun yang paling sering antara lain cucak rawa 

(Pycnonotus zeylanicus), bermacam Anis (Zootera spp.), 

Murai batu (Monticola solitarius), perkutut (Geopelia striata 

). Cucak Rawa adalah burung kegemaran, dilevel yang 

seimbang adalah murai, ujarnya lagi.

Mengaku Pelestari

Sayang, seringnya lomba tidak diikuti dengan usaha 

penangkaran yang bagus. Banyak burung yang dilombakan 

adalah hasil tangkapan dari alam. Selain untuk lomba, 

burung hasil tangkapan dari alam dijadikan indukan dalam 

industri penangkaran burung. Hasil perkawinan inilah yang 

nantinya akan dijadikan indukan bagi penangkar burung 

lomba.

Ketika ditanya mengapa, Agus menjelaskan “burung yang 

diambil dari alam cenderung mempunyai kualitas fisik yang 

bagus. Dengan sedikit treatment  dari aspek makanannya 

maka akan diperoleh hasil yang bagus”. Senada dengan itu, 

Yusuf, wiraswastawan garmen, yang senang melombakan 

perkutut mengatakan, “Secara fisik memang burung 

tangkapan mempunyai kualitas yang bagus, cocok sebagai 

indukan.” Tapi khusus untuk perkutut biasanya burung dari 

alam mempunyai corak suara yang kurang bagus.”, ia 

menambahkan. Ige, seorang pengamat burung 

mengatakan, “memang dalam setiap penangkaran, indukan 

sering diambilkan dari alam.”

Usaha Pelestarian.

Kasus ini tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus 

dari pihak yang berkompeten karena seandainya 

penangkapan di alam tidak dilaksanakan secara bijaksana 

maka jumlah burung-burung ocehan akan semakin menipis, 

apalagi macam burung Cucak rawa yang memang di alam 

sudah semakin langka. 

Sebenarnya telah ada organisasi yang mewadahi para 

penggemar lomba burung, supaya dalam melakoni 

kesenangannya tidak menimbulkan kerusakan alam. Wadah 

tersebut adalah Pelestari Burung Indonesia (PBI). Namun 

tampaknya organisasi yang digagas dengan tujuan 

konservasi ini belum berada pada posisi yang seharusnya. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Agus, “Dipandang 

secara organisasi, maka saat ini PBI malah terlihat kental di 

aspek bisnisnya bukan pada aspek peleatariannya.” 

Terlepas dari itu semua, memang sudah saatnya bagi kita 

untuk melakukan hobi kita tanpa harus mengorbankan 

lingkungan sekitar kita. (yan)6

Kuuuu...keee....ttee...kuuunngggg.....Kuuu....keeteeekkk....kunggkunggg..Ketetetetetek...Ooooo....Kuuuu...keee....ttee...
kuuunngggg.....
Suaranya mendayu-dayu, ibarat langgam keroncong yang manis didengar. Di-senggaki dengan siulan si empunya, 
burung itu terpancing untuk semakin riang memamerkan suaranya, sang perkutut pun dengan bangga berceloteh 
sampai kung.

Nasibmu Ohh...Burung



Siapapun Anda, jika ingin menjadi warga Kadang Kukila silahkan mengisi formulir ini dan 

mengirimkannya ke Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation. *Catatan : Pendaftaran dapat juga 

dilakukan melalui sms ke 08174123109

Nama   :  ………………………        

Tanggal lahir  :  ………………………        

Pekerjaan   :  ………………………

Keahlian Khusus  :  ………………………        

Hobi  :  ………………………

Alamat  : ………………………      

Telp.  :   ………………………

Fax.    :   ……………………...

E-mail  :   ……………………... 7
Informasi Lebih Lanjut :

Kad ngK kilaa  u

Ya as n u ilan  In o esi  f r Co s r a ioy a K t g d n a o Bird n e v t n

J  T g l M t  o 64ln. e a  la i N  A

J n ka g, N ag k  Sl man o g n  g li , e ,

Yo ya artg k a

Te /F k  : 2 ) 6 56lp a s (0 74 8 5 9

-mail : uti ng n o e ia@ y os omE k la _i d n s L c .c

Berbagi Keindahan Burung Bersama Kadang Kukila

Selamat Datang

Kadang Kukila adalah wadah bagi teman-teman yang peduli dan sayang pada burung.

Kadang Kukila

31. Johan Susila, Lamper Krajan Semarang

Ada undangan dari ProFauna Indonesia untuk mengikuti INDONESIAN BIRDRACE III di Taman 

Hutan Raya R.Soerjo (Cangar), Batu-Malang, Jawa Timur pada hari sabtu-minggu, tanggal 23-24 

Agustus 2003. Bagi temen-temen KADANG KUKILA yang berminat turut serta atas nama 

KADANG KUKILA dapat menghubungi Ige di sekertariat Kutilang Indonesia via telp. 865569 atau 

SMS di 08174123109

31. Indera Susetya, UNDIP-Semarang32. Farid, Kota Baru Yogyakarta

33. Qurotul Uyun, SPsi,  Ngaglik Sleman

INFO

Jogja Bird Walk

Bird Race III

ogja Bird Walk (JBW) adalah kegiatan rekreatif dengan nuansa tantangan, kesehatan, ilmiah 

dan kepedulian lingkungan. JBW terbuka bagi semua orang yang ingin terlibat tanpa pungutan J
biaya. Namun agar tercipta suasana yang lebih santai, diharapkan para peserta membawa 

konsumsi sendiri. Kami menyediakan beberapa binokuler dan monokuler yang dapat dipakai 

bersama-sama. Jika anda tidak memiliki alat transportasi, dapat berangkat naik truk bersama kami 

dengan kapasitas maksimum 20 orang. Konfirmasi bisa melalui sms ke nomor 08174123109 dan 

telp. 0274-865569

Jogja Bird Walk bulan ini akan diselenggarakan Pada tanggal 27 Juli 2003 di Kawasan Tlogo 

Nirmolo,taman wisata Kaliurang (Lihat denah).Berangkat dari Sekertariat Yayasan Kutilang 

Indonesia jam 06.00 WIB. Pengamatan dimulai pukul 07.00 sampai 11.00 WIB. 

Gerbang Retribusi

Denah Lokasi JBWDenah Lokasi JBW

Dari 
Jogja

Gardu Pandang 

am B iT an erma n

Hutan Wisata “Telaga Putri” 

Lokasi 
JOGJA BIRD WALK

Lokasi 
JOGJA BIRD WALK

U



Diterbitkan 

Didukung  

The Gibbon Foundation

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

Setelah beberapa saat lautan itu tenang, kini badai kembali menerpa. Akankah kapal ini dapat bertahan ? Rasa iri, kerakusan akan 

kuasa terlebih uang pastilah akan berbuah kecurigaan, permusuhan dan saling jegal. Intinya, penderitaan dan penderitaan. 

Gambaran ini juga yang mengemuka dari fenomena maraknya lomba burung. Dibawah kuasa nafsu, kita dipaksa hanya mengejar 

uang. Makhluk Tuhan-pun kita rekayasa, kita buat semau kita.

Kuasa untuk memanfaatkan itu kita jadikan alasan untuk menjadi rakus, merasa paling benar dan mencemooh orang lain. 

Karenanya kita juga kemudian membuat aturan. Bagaima peraturan pemerintah kita dalam membatasi monopoli keindahan 

burung-burung pada sekelompok kecil umat manusia saja. Silahkan simak KABAR BURUNG edisi depan yang akan berusaha 

mengupas tentang hukun dan kebijakan pengelolaan satwa liar di Indonesia.

KICAU REDAKSI

Bisa didapatkan 
secara gratis setiap bulan  

Toko Buku SOSIAL AGENCY Ambarukmo

Toko Buku TOGA MAS Yogyakarta

Toko Buku Gramedia Jln.Soedirman  

Kantin Gelanggang Mahasiswa UGM

Kantin Fakultas Biologi UGM

Kantin Gelanggang Mahasiswa UNY

SekBer Perhimpunan Pencinta Alam DIY

Perkumpulan Pecinta Alam SMU DIY

Bagian TU Fakultas Biologi Atma Jaya

Bagian TU Fakultas Biologi Duta Wacana

Tempat Cukur Orang Cerdas KOMPAK

WarNet BangJo.net

WarNet dan Rental DOLPHIN

WarNet INTERSAT Timoho

Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat

Hotel Rubha Graha

Hotel JAYAKARTA

Hotel SAPHIR

Hotel NOVOTEL

Lembaga Indonesia Perancis

Lembaga Indonesia Jepang

Puri Bahasa 

Toko Buku Gramedia Pandanaran,Semarang

Toko Buku TOGA MAS, Semarang

Wartel Kosuma, UNDIP, Semarang

Supermarket GELAEL,Semarang

Toko SIRANDA, Semarang

Pusat Informasi Lingkungan Hidup,Bogor

Buletin KABAR BURUNG . Penanggung Jawab : Direktur Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation.  Redaksi : Ige.Kristianto. Ilustrasi dan Layouter : Harjo, Wisnu. Fotografer : Wiryawan. 
Reporter : “Gembil” Subyantoro, Wisnu  (Jogja), Rahmat Biru (Semarang). Data dan Informasi : Triman Setyadi Alamat Redaksi : Jln. Tegal Melati no.64 A, Jongkang, Sleman. Telpon : (0274) 865569. 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. Saat ini, penerbitan Kabar Burung 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.

Rasah ngece’ dab !

Kaosnya sih bisa jadi nggak kere’n, nggak gaul dan 

terlihat nggak cerdas, tapi yang make’ pastilah orang 

cakep, kere’n, gaul and cerdas. 

Soalnya, hanya mereka yang cakep, kere’n, gaul dan 

cerdas-lah yang tahu menempatkan segala sesuatu 

pada tempatnya. Misalnya make’ peci ya di kepala 

bukannya di dengkul, trus mae’n bola ya di lapangan 

sepakbola bukannya di jalan raya, trus di kampus  ya 

belajar bukannya cari tambahan duit. Termasuk 

memelihara burung pada tempat hidupnya, bukan pada 

sangkar dan kurungan yang sempit. Sangkar dan 

kurungan bukan tempat bagi burung. Nah yang bisa 

jalanin nyang beginian nih yang layak make’ kaos 

“mpan papan”.

“Mpan Papan” merupakan sebuah ungkapan filosofis 

jawa kaitannya dengan pengelolaan hidup. Secara 

mudah “Mpan Papan” dapat diartikan dengan 

menempatkan segala hal pada tempatnya. 

Harga kaosnya Rp 35.000,00. Terkesan mahal memang, 

tapi tidak akan terasa jika anda tahu bahwa 

keuntungannya akan digunakan untuk berbagai 

kegiatan pelestarian burung di alam, khususnya di Jogja 

Yang Kita Cintai.

Catatan : Bisa pesan dulu via telpon ke sekertariat 

Kutilang atau SMS ke nomor HP: 08174123109

Pembeli Kaos sampai 26 Juni 2003 : Mas Hari 

(Semarang) dan Mas Podang (Keparaan Lor, Jogja). 

Bagi yang di semarang bisa menghubungi saudara 

Rahmat “biru” di UKM Inzet Kampus Pleburan 

Universitas Diponegoro

Kaos “Mpan Papan”


