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Seperti ungkapan yang mengatakan bahwa cinta tak harus memiliki, 
memelihara burung pun tidak harus dengan dikurung.

Memelihara burung bagi sebagian masyarakat masih dipersepsikan dengan mengurungnya 

dalam sangkar, diberi jatah makan dan minum, bahkan dimandikan setiap pagi.  Burung-burung 

tersebut disayangi oleh pemiliknya, dinikmati keindahan suaranya,warnanya, kegagahannya 

dengan duduk-duduk santai di beranda rumah, sambil sesekali ‘metheti’ burung itu untuk 

memaksanya berkicau.

Sebagian besar orang memelihara burung untuk menikmati suaranya, misalnya 

burung Anis (Zoothera spp.), Kucica (Copsycus spp), Kepudang (Oriolus sp.) dan Jalak 

(Sturnus spp.). Selebihnya karena penampilan yang menarik, misalnya Gelatik jawa (Padda 

oryzivora) dan Merak (Pavo muticus); kemampuan menirukan suara manusia, seperti Beo 

(Gracula religiosa) dan Kakatua (Cacatua spp.); kemampuan terbangnya, seperti burung dara 

(Columda livia) dan karena langka sehingga bernilai sebagai simbol status, seperti berbagai 

jenis burung pemangsa (Accipitridae, Falconidae, Tytonidae, Strigidae) dan Cenderawasih 

(Paradisaeidae).

Memelihara Burung
Tidak Harus Dengan Mengurung

K a b a r  b u r u n g
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Tak seorangpun dari hobiis mengurung burung 

dalam sangkar ini mau menerima tuduhan sebagai 

eksploitator. Mereka umumnya mengaku sebagai pencinta 

bahkan pelestari burung. Sementara itu sekitar satu juta 

burung, dari berbagai jenis, dijual di pasar-pasar burung di 

Jawa dan Bali setiap tahunnya (Whitten dkk.,1999). Satu 

juta yang lain diduga di ekspor ke luar negri melalui Jakarta 

dan Singapura (Mackinnon, dkk., 1999). Artinya, sekitar dua 

juta ekor burung tercerabut dari tempat hidupnya setiap 

tahun. 

Habitat hilang, burung berkurang

Mengambil burung dari alam untuk disangkarkan 

bukan satu-satunya akibat berkurangnya populasi satwa 

tersebut.  Tekanan terhadap habitat burung akibat konversi 

dan perusakan habitat merupakan penyebab lain yang tidak 

dapat diabaikan.  

Laju pengurangan luas kawasan berhutan oleh 

HPH di negara kita saat ini berlangsung lebih cepat 

dibandingkan pada jaman penjajahan belanda di Jawa 

(Wiratno, dkk., 2002).  Pulau Jawa dan Bali, yang luasnya 

hanya 10% dari luas daratan Indonesia, dihuni oleh 68% 

dari seluruh populasi penduduk Indonesia.  Akibatnya kini 

luas hutan yang tersisa hanya 10% dari total luas Pulau 

Jawa dan Bali, itupun pada umumnya hanya terdapat di 

daerah pegunungan.  Kurang dari 3% dataran rendah di 

Jawa dan Bali yang masih tertutup pepohonan dan hanya 

separuhnya yang berada di kawasan lindung (MacKinnon, 

dkk., 1999).  Tidak mengherankan jika keanekaragaman 

jenis burung berdasarkan ketinggian tempat di Jawa 

menunjukkan proporsi yang abnormal jika 

dibandingkan dengan proporsi jenis burung 

berdasarkan ketinggian tempat di Sumatera dan 

Kalimantan.  Beberapa jenis burung juga tampaknya telah 

menghilang dari Pulau Jawa atau paling tidak dalam 

beberapa tahun terakhir ini sudah tidak pernah teramati lagi 

(Ballen, 1987 dalam MacKinnon, 1999).

Lebih jauh perusakan habitat ini dapat mengancam 

keberlanjutan potensi ekonomi dari keberadaan burung di 

alam.  Jenis burung walet mempunyai nilai ekonomi yang 

tinggi. Walet Sarang Putih (Collocalia fuchipaga) dan Walet 

Sarang Hitam (Collocalia maxima) secara rutin dipanen 

sarangnya untuk konsumsi.  Pada tahun 1990 nilai impor 

sarang burung Walet Sarang Putih --ke Hongkong saja-- 

dapat mencapai 360 juta dolar AS (MacKinnon, 1999).  

Potensi ini dapat hilang seiring dengan rusaknya habitat 

tempat hidup burung berkaitan dengan hilangnya tempat 

mencari makan dan tempat berlindung.

Biarkan mereka bebas

Memelihara burung di alam menjadi alternatif yang 

menarik, setidaknya ada dua poin 

penting yang tercakup yaitu keindahan 

burung bisa dinikmati secara bebas oleh 

semua orang dan terjaganya kelestarian 

lingkungan.  Hal yang paling mudah 

untuk dilakukan adalah dengan tidak 

ikut terlibat pengrusakan dan konversi 

habitat burung untuk keperluan lain.  

Selalu memakai produk yang ramah 

lingkungan adalah tindakan yang 

bijaksana, dengan demikian kita 

mengurangi pencemaran lingkungan.  

Pengalaman dari beberapa orang yang 

pernah mengamati burung di alam, 

ternyata dari segi penampilan burung 

lebih indah jika teramati di alam, di 

habitat aslinya.  Burung dalam sangkar 

kadang-kadang bulunya menjadi kusut 

karena sering terkena kawat atau 

bambu yang menjadi sangkarnya.

Bagaimana burung bisa menjaga 

kelestarian lingkungan?  Burung lebih 

dua juta ekor burung tercerabut dari tempat hidupnya setiap tahun 

pengembangan fungsi ruang terbuka hijau 
sebagai habitat burung



erosi tanah.

Itu saja? Tentu tidak! Bagi yang suka pengamatan 

burung, tidak harus pergi keluar kota untuk mengamati 

burung. pengamatan burung bisa dimulai dari halaman 

rumah kita. Hal ini bagus juga sebagai pendidikan 

lingkungan untuk anak-anak.  Habitat untuk hidupan liar 

merupakan habitat yang baik juga bagi anak-anak untuk 

menemukan keajaiban alam sekitar. Alam adalah sumber 

ilmu. Lingkungan yang dihidupi oleh beragam bentuk 

kehidupan merupakan laboratorium belajar tanpa batas. 

Habitat burung di halaman rumah bisa menjadi pemicu 

untuk mengembangkan kepedulian seumur hidup terhadap 

lingkungan hidup. 

Siapa bilang memelihara burung harus dilakukan 

dengan mengurungnya dalam sangkar?

sering digunakan sebagai indikator perubahan lingkungan.  

Hal ini dikarenakan burung hidup tersebar di hampir semua 

tipe habitat dan burung relatif lebih mudah untuk diteliti 

dibandingkan binatang lain.  

Pemeliharaan burung di alam tidak hanya dapat 

dilakukan dengan menjaga habitat-habitat burung yang 

masih tersisa, akan tetapi juga bisa dilakukan di daerah 

perkotaan.  Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan 

fungsi ruang terbuka hijau sebagai habitat burung.  

Bagaimana kita menata lingkungan sekitar kita menjadi 

hijau, tapi bukan sekedar hijau, dan bukan sekedar point of 

view.  Hijau sebagai rumah, tidak hanya untuk kita, tapi juga 

untuk makhluk hidup lain.  

 Kita bisa mulai menanam pohon-pohon yang 

disukai burung di halaman rumah kita. Penanaman pohon-

pohon yang disukai burung di taman kota dan di sekitar 

pemukiman kita akan meningkatkan populasi berbagai jenis 

burung dan serangga.  Bahkan bisa mengembalikan jenis-

jenis burung yang telah terdesak ke hutan-hutan dataran 

tinggi akibat hancurnya hutan dataran rendah. Banyak jenis 

burung merupakan pemakan serangga. Serangga, 

meskipun kurang menyenangkan bagi kita, disukai oleh 

burung. Dengan demikian burung bisa menjadi pengendali 

populasi serangga yang alami.

Banyak jenis pohon yang disukai burung adalah 

tanaman yang berbunga indah.  Tidak mengherankan 

jika tempat-tempat yang disukai banyak burung 

umumnya juga menyenangkan buat kita.  Selain 

itu, rencana lansekap yang bagus akan 

menghasilkan tatanan yang cantik dan alami 

disekitar rumah kita. Penataan kawasan 

yang baik akan meningkatkan nilai 

properti. Rumah yang nyaman tentu 

berharga lebih mahal. Keberadaan 

beberapa jenis pohon akan 

menurunkan suhu udara daerah 

perkotaan yang saat ini terus 

meningkat. Artinya kita dapat 

menghemat pengeluaran untuk 

pemakaian pendingin ruangan 

(AC). Pepohonan dapat 

menyerap timbal (Pb), yang 

diketahui dapat menurunkan 

tingkat IQ anak-anak. Selain itu, 

penataan dalam penanaman 

pohon yang baik dapat mengurangi 

tempat-tempat yang disukai banyak burung 
umumnya juga menyenangkan buat kita
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Birdwatching, belakangan ini mulai digemari sebagai hobby 

alternatif teman-teman mahasiswa. Banyaknya jenis burung 

dan tingkah lakunya yang aneh, sering menimbulkan rasa 

penasaran para birdwather. Berlatar belakang hobby yang 

sama, mengamati burung di alam, banyak diantara teman-

teman mahasiswa yang kemudian mendirikan perkumpulan 

baru,”club pengamat burung”.

Cyornis Bird Club, salah satunya, merupakan club 

pengamat burung di Jogja yang masih imut-imut. Tepatnya 

pada tanggal 30 Agustus 2003, club ini resmi berdiri. 

Bermula dari kegemaran Alvin, Arum, Tobi, Wendi, Richard, 

Andreas dan Venan, mengamati burung di alam inilah,  

mereka kemudian “mengusung” nama Cyornis Bird Club 

(CBC). Cyornis, mungkin masih terdengar asing bagi 

masyarakat awam. Nama Cyornis diambil dari salah satu 

nama Genus burung  pemakan serangga (Suku 

Muscicapidae) atau kita lebih mengenalnya sebagai burung 

Sikatan. 

Jadi kurang lebih sudah dua bulan, CBC, menjalankan 

aktivitasnya untuk ikut meramaikan hobby mengamati 

burung di alam. Ibarat bayi, umur dua bulan merupakan 

saat untuk menangis keras-keras (red:berkoar-koar) untuk 

menunjukkan eksistensinya sebagai manusia baru. 

Ketujuh bidrwatcher ini semuanya masih aktif kuliah di 

Fakultas Biologi Atmajaya Yogyakarta. Perlahan tapi pasti, 

orientasi mereka-pun bergeser, dari sekedar hobby 

mengamati burung, kemudian muncul kesadaran akan 

perlunya konservasi burung beserta habitatnya.

Pendataan burung di Bumi Perkemahan Babarsari, 

Pendataan burung di kampus 2 Universitas Atmajaya 

Yogyakarta, dan monitoring Layang-layang Asia (Hirundo 

rustica) di sekitar jalan Ahmad Dahlan Yogyakarta, 

merupakan berbagai kegiatan yang selama ini rutin 

dilakukan. “Rencananya, kami akan mendata burung-

burung di pantai selatan Yogyakarta dan raptor migran yang 

setiap tahunnya tidak pernah absen melewati lereng selatan 

Merapi”, ujar Alvin ketua CBC.

Cuaca pagi itu cukup cerah, matahari bersinar 

terang di langit yang biru. Burung-burung terdengar riuh 

berkicau di sebuah lapangan yang cukup besar di kawasan 

Babarsari, Yogyakarta yaitu lapangan Bumi Perkemahan. 

Buper merupakan suatu hutan terbuka, yang setelah diteliti, 

ternyata menyimpan banyak jenis burung. Di lapangan 

inilah team Cyornis Bird Club ( CBC ) Yogyakarta yang 

terdiri dari Alvin, Arum, Venan, Tobi, Andreas, Wendy, dan 

Anton melakukan latihan pengamatan burung untuk 

mempersiapkan diri mengikuti Birdrace III di Malang. 

Pada saat waktu menunjukkan pukul 06.45, team 

CBC memulai latihan pengamatan burung di bagian timur 

Bumi perkemahan. Selang beberapa menit kemudian, tiba-

tiba Venan berbisik “Mas Alvin, itu ada Dederuk Jawa di 

pohon cemara”. “Itu bukan Dederuk Jawa, Nan. Itu Punai 

Gading (Trenon vernans)”, jawab Alvin sambil mengamati. 

Kontan saja Alvin dan Venan memberitahukan kepada 

teman-teman lain bahwa di pohon cemara tersebut terdapat 

punai gading yang jumlahnya hampir 30-an ekor. Punai 

Gading memiliki ciri-ciri yaitu garis subterminal hitam pada 

ekor abu-abu, ujungnya berpita pucat tipis dan tunggir 

berwarna coklat berangan. Selain menemukan Punai 

Gading, Alvin, Venan dan Arum juga menemukan Caladi 

Ulam ( Dendrocopus macei ) dan Cekakak Sungai  

(Todirhampus chloris).   

Hari terus beranjak naik dan mataharipun kian 

terik. Namun, panas matahari kali ini tidak sekalipun 

menggoyahkan keinginan team CBC untuk mengamati 

keberadaan burung Punai Gading yang cantik itu. Terlihat, 

teman-teman CBC terus mengarahkan teropong mereka ke 

arah timur lapangan Bumi Perkemahan. Pada saat waktu 

menunjukkan pukul 09.30 WIB, jumlah Punai Gading 

semakin berkurang. Setelah diamati, ternyata punai tersebut 

berpindah tempat ke bagian Barat Bumi Perkemahan 

tepatnya diatas pohon beringin dan pohon sukun.    

Tidak dapat diketahui secara pasti kapan Punai 

Gading tersebut mulai menetap di Bumi Perkemahan 

Babarsari. Bagi team CBC sendiri, keberadaan punai 

gading di BUPER merupakan suatu kejutan yang belum 

pernah ditemukan.

By : Alvin Souisa - Cyornis Bird Club (CBC)

Kemunculan para birdwatcher, 
seringkali bermula dari kegemaran mereka 
untuk berpetualang. Petualangan di alam 
seringkali menimbulkan rasa penasaran 
pada berbagai fenomena alam, terutama 
keragaman jenis satwa beserta tingkah 
lakunya. Burung salah satunya, merupakan 

CBCCyornis Bird Club 

Kita punya teman baru……

Punai di Bumi Perkemahan 
Babarsari
Punai di Bumi Perkemahan 
Babarsari



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

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

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

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

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

konsumsi sendiri. Konfirmasi bisa melalui sms ke nomor 08174123109 dan telp. 0274-865569.

Pada bulan yang penuh hikmah ini kami menyelenggarakan Jogja Bird Walk Special Edition yang akan 

diadakan pada tanggal 29-31 November 2003 di Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul. Berangkat 

dari sekretariat Yayasan Kutilang hari sabtu pukul 15.00 WIB. Karena akan menginap peserta 

diharapkan membawa perlengkapan secukupnya.

Minggu, 26 Oktober 2003, para warga KADANG KUKILA melaksanakan pertemuan anggota untuk 

kedua kalinya. Berbeda dengan pertemuan pertama yang hanya diikuti oleh tiga orang, pertemuan 

kali ini dihadiri oleh 21 orang. Banyak keluhan dari warga KADANG KUKILA yang menyatakan 

bahwa mereka hanya pernah mendapatkan buletin KABAR BURUNG satu kali. Mulai edisi ini, kami 

membuka kesempatan untuk dapat berlangganan KABAR BURUNG melalui pos dengan cukup 

mengganti ongkos kirim. Lebih baik jika kami mendapatkan perangko langsung dari para warga, 

bukan dalam bentuk uang. Alternatif lain, yang sebenarnya lebih kami harapkan, para warga 

KADANG KUKILA dapat mengambilnya di sekertariat Yayasan Kutilang Indonesia.

Dengan bantuan Kadang Deni Wibowo dan Rositha, mulai tahun depan bagi para kadang yang tidak 

memiliki banyak waktu dapat mengakses Kabar Burung melalui Website Yayasan Kutilang Indonesia 

: www.Kutilangindonesia.org

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

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

Informasi Lebih Lanjut :
a n K k aK da g u il

a as n ila  In o e i   Co s r a ioY y a  Kut ng d n s af or Bird n e v t n

J  g l M t  4ln. Te a  la i No6  A

J k g N a  l a  ong an , g glik, Se m n,

Yo y ag ak rta

T /F k  : ) 6 6elp a s (0274 8 55 9

- a  u i n o e ia@ y s mE m il : k t la g_ind n s L co .co

Berbagi Keindahan Burung Bersama Kadang Kukila

Berlangganan Kabar Burung

Jogja Bird Walk

Ngumpul - ngumpul

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

Kadang Kukila

Selamat Datang
Warga Baru Kadang Kukila

45. Riri Sarisanti, Jogja

46. Evert Van Bodegom, Wageningen - Belanda

47. Agung Nugroho, Grobogan-Jawa Tengah
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Cukup dengan mengganti ongkos kirim.Kirimkan perangko secukupnya ke alamat 

redaksi untuk berlangganan minimal 3 edisi KABAR BURUNG. Catatan : KABAR 

BURUNG terbit setiap bulan

KICAU REDAKSI

Bisa didapatkan 
secara gratis setiap bulan  

Buletin KABAR BURUNG . Penanggung Jawab : Direktur Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation.  Redaksi : Ige.Kristianto. Ilustrasi dan Layouter : Harjo. Fotografer : Wiryawan. 
Reporter : Evi kurniawati, “Gembil” Subyantoro, Wisnu  (Jogja), Rahmat Biru (Semarang). Data dan Informasi : Triman Setyadi Alamat Redaksi : Jln. Tegal Melati no.64 A, Jongkang, Sleman. 
Telp./Fax : (0274) 865569. Field Project : Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta;  Dk.Paingan, Ds.Sendangsari, Kec.Pengasih Kab.Kulonprogo.  Telp.(0274)773457. 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.

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 Orang Cerdas KOMPAK,Jogja

WarNet BangJo.net,Jogja

WarNet dan Rental DOLPHIN,Jogja

WarNet INTERSAT Timoho,Jogja

Warnet DIXI-Net ,Jogja

Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat,Jogja

Hotel Rubha Graha,Jogja

Hotel JAYAKARTA,Jogja

Hotel SAPHIR,Jogja

Hotel NOVOTEL,Jogja

Hotel Sahid Raya,Jogja

Lembaga Indonesia Perancis,Jogja

Lembaga Indonesia Jepang,Jogja

Puri Bahasa,Jogja

Wisma Bahasa,Jogja

Taman bacaan Natsuko Shioya, Jogja 

Toko Buku Gramedia Pandanaran,Semarang

Toko Buku TOGA MAS, Semarang

Wartel Kosuma, UNDIP, Semarang

Supermarket GELAEL,Semarang

Toko SIRANDA, Semarang

Pusat Informasi Lingkungan Indonesia,Bogor

Pusat Primata Schmutzer-Ragunan,Jakarta 

Salam Lestari,

Bukan untuk yang pertama ini kami mencoba mengajak sidang pembaca pada wacana pemeliharaan burung di alam. Juga tidak 

akan menjadi yang terakhir. Satu, dua langkah kami mencoba untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Berbicara hanyalah 

langkah awal, untuk mencari teman seperjuangan. Juga bukan berarti hanya bicara. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan 

seiring hambatan dan tantangan yang terus menghadang. Di tempat lain beberapa kawan sudah sering manawarkannya. Juga 

bukan berarti kami menjiplaknya. Karena sebuah kesadaran bahwa selalu ada kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan ini. 

Bukankah tak ada yang sempurna dalam kehidupan ini ?

Bulan depan, masih dalam tema yang sama, kami akan berbagi sedikit pengetahuan kami tentang pohon-pohon yang memberi 

kehidupan bagi burung. Bukan sebuah upaya pengkultusan tentunya, tapi wacana dengan kesadaran bahwa manusia punya 

kewajiban untuk mengelola. Semoga menjadi berkah seperti waktu berbuka bagi kita yang menjalani ibadah puasa dengan 

kesadaran diri, bukan paksaan.

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

Desain  : Sidik Purnomo, I.F. Burhanuddin

Selamat Menunaikan
Ibadah Puasa

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


