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Pohon Kehidupan
Tanaman Yang Disukai Oleh Burung

Seiring dengan semakin banyaknya ketertarikan untuk melakukan pengamatan 
burung di alam, kita mungkin berpikir untuk mengembangkan habitat burung di 
sekitar kita sehingga semakin banyak burung yang datang. Kita bisa menanam 
beberapa jenis pohon dan semak untuk bersarang dan berlindung, serta sumber 
pakan yang tersedia sepanjang waktu. Jenis apakah yang sebaiknya ditanam?

ohon dikatakan sebagai symbol of nature di kota-kota besar. Kompleks perumahan atau 

jalan-jalan besar dengan pemandangan yang terasa kurang menarik, gersang dan 

membosankan akan menjadi lebih nyaman dengan penanaman beberapa batang P
pohon. Halaman atau kebun yang kecil sekalipun selalu punya ruang untuk sebatang pohon 

sebagai tempat yang cocok untuk burung dan memberikan kita kesenangan dalam mengamati 

burung. 

Pohon-pohon besar di tepi jalan raya atau bahkan di tengahnya akan memberikan pemandangan 

tekstur batang pohon yang artistik bagi pengguna jalan. Bunga-bunga atau buah yang muncul di 

puncak-puncak tajuknya merupakan latar belakang yang indah bagi jendela di gedung-gedung 

tinggi. Memandang burung-burung terbang dari satu pohon ke pohon lain sambil mencari makan 

bersama pasangannya merupakan pelepas kejenuhan yang mujarab di tengah-tengah kepenatan 
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Mengapa tidak melakukan penghijauan untuk 

burung? Tujuan kita adalah menanam pohon dan semak-

semak tertentu yang membuat burung tertarik untuk datang ke 

tempat itu. Selain itu kita bisa membuat koridor antar daerah-

daerah bervegetasi yang tersebar. Jalur hijau dan taman 

dalam kota selalu merupakan semacam oase bagi burung-

burung, serangga dan makhluk hidup lain di tengah-tengah 

gurun kebisingan dan keruwetan kota. Masalahnya, jenis 

tanaman apa yang harus ditanam?

Ficus adalah salah satunya

Penanaman jenis-jenis pohon yang  pernah ada 

selalu lebih baik daripada mendatangkan jenis tanaman baru 

dari luar pulau, bahkan dari luar negeri. Banyak sekali 

tanaman lokal yang tidak kalah indah dengan tanaman impor 

dan yang pasti lebih disukai oleh burung. Selain biayanya 

lebih murah, tanaman lokal secara alami mampu beradaptasi 

dengan kondisi lingkungan disekitarnya. Burung-burung yang 

hidup di sekitar kita belum tentu bisa berinteraksi dengan 

tanaman yang kita datangkan dari luar pulau tempat kita 

tinggal.

Un tuk  menda tangkan  

burung disekitar rumah kita atau di 

taman-taman kota, sebaiknya 

ditanam jenis-jenis pohon yang 

menyediakan makanan bagi 

burung. Keanekaragaman 

juga  pen t ing ,  ka rena  

tanaman yang beragam 

akan mengundang lebih 

banyak burung se la in  

memberikan pemandangan 

yang lebih menarik. Burung-

burung pemakan nektar yang 

berwarna cerah misalnya, 

menyukai bunga-bunga 

yang berwarna cerah juga 

seperti jenis-jenis Kembang 

Sepatu (Hibiscus rosa-

sinensis), Soka (Ixora spp.) 

dan Kaliandra (Caliandra 

callothyrsus). Burung-burung 

p e m a k a n  s e r a n g g a  a k a n  

mendatangi pohon-pohon yang 

disukai serangga.

Satu jenis pohon yang disukai burung dan dapat 

dengan mudah kita jumpai di kota Jogja adalah beringin-

beringinan (Ficus spp.) dari famili Moraceae. Keluarga ficus 

merupakan pohon yang besar dengan kanopi lebar. Daun, 

cabang dan bahkan batang pohonnya mengeluarkan getah 

kental berwarna keputihan yang sering digunakan sebagai 

bahan baku pembuat karet. Beberapa pohon terbesar di dunia 

berasal dari genus Ficus. Bukan masalah tingginya melainkan 

keliling batangnya, karena kebanyakan pohon Ficus 

mempunyai akar napas atau akar gantung yang keluar dari 

cabangnya dan menjulur ke bawah. Ketika mencapai tanah, 

akar tersebut akan tumbuh membesar menjadi semacam 

batang yang menopang cabang di atasnya. Ficus merupakan 

jenis tanaman yang merontokkan daun-daunnya selama 

musim kering untuk menghemat kebutuhan air. Meskipun 

tidak semua Ficus berbuah, buah ficus yang sebenarnya 

adalah bunganya yang merupakan sumber makanan bagi 

burung dan binatang liar lain.

F. religiosa atau sering disebut pohon Bodhi, 

dianggap keramat oleh pemeluk agama Budha karena Sang 

Budha Gautama mendapatkan penerangan budi di bawah 

pohon tersebut. Buahnya berwarna ungu tua, dan berbeda 

dari jenis lain karena daunnya mempunyai ujung yang 

panjang. Tanaman yang masih muda biasanya epifit, 

menempel pada pohon lain. Ficus benjamina adalah pohon 

beringin yang banyak digunakan 

sebagai pohon peneduh atau 

tanaman hias di rumah-rumah. 

Daunnya yang tebal dan lebar 

serta buahnya yang berwarna 

merah merupakan daya tariknya. 

Seperti F. religiosa, pohon ini epifit 

pada awalnya. Pohon Karet Kebo 

(F. elastica) lebih terlihat tumbuh 

melebar j ika dibandingkan 

dengan tingginya. Cabang-

cabangnya tumbuh ke samping 

dan ditopang oleh akar gantung 

yang tumbuh membesar, 

sehingga seakan-akan pohon 

tersebut terdiri dari beberapa 

batang pohon yang tumbuh 

menjadi satu. Daunnya lebar 

dan tebal berwarna hijau tua, 

buahnya berwarnya hijau 

kekuningan. Beberapa orang 

alergi terhadap getahnya. 

Karena tajuknya sagat lebar dan 

rapat, pohon karet tidak mengijinkan 

tanaman di bawahnya tumbuh dengan 

menghalangi sinar matahari. Tapi untuk lahan yang luas dan 

terbuka pohon ini sangat menarik. Ficus glomerata atau 

pohon Lo, mempunyai buah yang tumbuh di batang bagian 

bawah. jenis-jenis yang lain diantaranya F. stricta (Preh) dan F. 

variegata. 



Surga bagi burung dan serangga

Pohon beringin adalah jenis tanaman yang mudah 

tumbuh dimana saja, dan tidak rewel dengan kondisi tanah 

tertentu. Selain kontribusinya dalam menyajikan 

pemandangan yang menyejukkan dan sebagai perlindungan 

dari sinar matahari yang terik, jenis pohon ini merupakan 

surga bagi burung dan serangga. Bagi burung, pohon ini 

merupakan tempat untuk berlindung, membangun sarang, 

dan menyediakan berbagai macam makanan. Bagi serangga 

seperti tawon ficus, pohon ini menyediakan tempat untuk 

bereproduksi.

Pengamatan burung yang dilakukan di lingkungan 

Kampus UGM menunjukkan bahwa beberapa jenis burung 

menggunakan pohon Beringin (Ficus benjamina), pohon Preh 

(Ficus stricta) dan Pohon Bodi (Ficus religiosa) untuk mencari 

makan, bersarang ataupun sekedar bertengger untuk 

beristirahat. Burung-burung pemakan buah dan biji yang 

sering terlihat makan buah Ficus antara lain Punai Gading 

(Treron vernans) dan Kepudang Kuduk Hitam (Oriolus 

chinensis). Burung pemakan serangga yang memanfaatkan 

pohon ini untuk mencari ulat dan tawon adalah Cipoh kacat 

(Aegithina tiphia), Kacamata Biasa (Zosterops palpebrosus), 

dan Walet Sapi (Collocalia esculenta). Bondol Peking 

(Lonchura punctulata) membuat sarangnya di pohon F. 

religiosa di depan Gedung Pusat UGM. Kutilang (Pycnonotus 

aurigaster) dan Trocokan (P. goiavier) sangat mendominasi 

pohon-pohon tersebut, mencari makan dan sering terlihat 

mengusir Punai Gading dan Kepudang Kuduk Hitam. Burung 

Madu Sriganti (Nectarinia jugularis) serta Cabai Jawa 

(Dicaeum trochileum) mencari makan di benalu yang tumbuh 

pada pohon F. religiosa.

Ficus bukan satu-satunya pohon pendukung habitat 

burung. Jenis yang lain juga tidak kalah menarik. Setiap 

orang bisa menanam pohon, mengapa tidak menjadikannya 

lebih bermanfaat bagi semua bentuk kehidupan? Mari kita 

mulai menanam pohon. Buktikan bahwa mengembangkan 

habitat burung berarti juga meningkatkan kualitas habitat kita 

sendiri.
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Nama Nama Ilmiah Nama Nama Ilmiah

Aren Arengga pinnata Kersen/Talok Muntingia calabura
Bambu Bambusa Langsat Lansium domesticum
Harendong nagri Miconia speciosa Lobi-lobi Flacourtia inermis
Dadap ayam Erythrina variegata Menteng/bencoy Baccaurea lanceolata
Dadap srep Erythrina indica Namnam Cynometra cauliflora
Kaliandra Caliandra callothyrsus Nangka Artocarpus communis
Kantil Michelia campaka Pala Myristica fragrans
Trembelekan Lantana camara Rambutan Nephelium lappaceum
Kenanga Cananga odorata Rukem Flacourtia rukam
Murbei Morus alba Salam Eugenia polyanthum
Nusa indah Mussaenda frundosa Srikaya Annonona squamosa
Palem Livistona rotundifolia Sawo kecik Manilkara kauki
Palem merah Cyrtostachys lacca Asem kranji Pithecellobium dulce
Pinang sirih Areca catechu Bodi Ficus religiosa
Pohon Kupu-kupu Bauhinia variegata Beringin Ficus benjamina
Si anak nakal Duranta repens Cemara laut Casuarina equisetiolia
Soka Ixora spp Flamboyan Delonix regia
Pisang hias Heliconia spp Jarak pagar Jatropha curcas
Arbei Rubus rosaefolium Keben Baringtonia asiatica
Belimbing Averrhoa carambola Kayu putih Melaleuca leucadendron
Buni Antidesma bunius Kapuk Ceiba petandra
Duku condet Lansium domestikum Karet kebo Ficus elastica
Durian Durio zibethinus Lo Ficus glomerata
Gowok Eugenia polychephalum Laban Vitex pubercens
Jomblang Eugenia cumini Mindi Melia azedarach
Jambu air Eugenia jambos Preh Ficus stricta
Jambu biji Psidium guajava Randu alas Gossampinus heptaphylla
Jambu bol Eugenia malaccaensis Sempur Dillenia pubescens
Kelapa Cocos nucifera Sengon Albizzia falcataria
Kemang Mangivera caesia Tanjung Mimusopos elengi
Kepel Stelechocarpus burahol Turi Sesbania grandiflora
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Tanggal 21 oktober kemaren, saya dan 3 orang 

teman dari Jogja (Mamiek, Lim Wen Sin, dan Toni Jemblink) 

berada di Bandung untuk mengikuti kegiatan banding burung 

layang-layang asia (Hirundo rustica). Kami berangkat dari 

sekretariat Kuti lang sehari  sebelumnya dengan 

menggunakan travel menuju kantor YPAL di Cibeureum. 

Bandung memang kota yang sibuk. Banyaknya kendaraan 

membuat jalan-jalan di sana macet. Setelah tiba di kota 

tersebut sejak pukul 06.00 WIB dan muter-muter mengantar 

penumpang lain, kami baru sampai di kantor YPAL pukul 

09.15 WIB.

Sampai di sana kami disambut teman-teman dari 

BICONS dan Kang Zaini dari YPAL. Setelah makan siang dan 

istirahat sebentar, kami berangkat ke taman Ganesha (depan 

kampus ITB) untuk pengamatan burung. Sebelum berangkat 

kami mendapat informasi bahwa taman tersebut merupakan 

habitat bagi sekitar 20 jenis species burung sehingga 

membuat kami berpikir taman itu besar sekali. Alangkah 

terkejutnya kami sesampainya di sana, ternyata taman itu 
2hanya 500 m  luasnya. Namun, taman Ganesha yang sekecil 

itu dapat menjadi tempat hidup beberapa jenis burung seperti 

betet biasa (Psittacula alexandri), jalak putih (Sturnus 

melanopterus), kerak kerbau (Acridotheres javanicus), caladi 

ulam (Dendrocopus macei) dan beberapa species lain.

Sekitar pukul 15.30 kami berangkat ke lokasi untuk 

melakukan banding.  Kegiatan ini diselenggarakan oleh 

temen-temen dari HIMBIO UNPAD, dengan lokasi di jalan M. 

Toha, sebelah pabrik Coklat Ceres. Prosesi kegiatan ini 

diawali dengan pemasangan mist-net. Sekitar 30 orang yang 

terdiri dari mahasiswa biologi UNPAD, anak-anak BICONS, 

dan kami berempat mengikuti kegiatan ini. Pukul 18.00 persis 

burung layang-layang mulai berdatangan dari berbagai arah. 

Beberapa saat kemudian delapan ekor layang-layang asia 

berhasil lengket di mist-net yang kami pasang.

Burung yang tertangkap dimasukkan ke dalam 

kantong yang terbuat dari kain, kemudian dimulailah pelatihan 

dengan demo awal dilakukan oleh Kang Dani dari BICONS. 

Pertama kali yang dilakukan adalah pemasangan cincin pada 

kaki kanan, dilanjutkan dengan pengukuran morfologi burung 

yang sudah dipasangkan cincin tadi. Pengukuran ini berguna 

sebagai penandaan individu. Pengukuran meliputi panjang 

rentang sayap, panjang tubuh, panjang paruh, panjang 

tarsus, panjang bulu ekor, berat tubuh, dan beberapa ciri yang 

lain seperti penentuan usia (adult, subadult, atau juvenile), 

Dolan ke Bandung
Pasang cincin Layang-Layang Asia dan Pengamatan Burung

j e n i s  kelamin, skala bulu primer, skala titik 

p u t i h  pada ekor dan warna dada. Setelah semua 

d a t a  dicatat maka burung tersebut dapat dilepaskan, 

tetapi harus diperhatikan keadaan burung tersebut sehingga 

t i d a k  sembarangan dilepas (diterbangkan). 

Pada saat dipegang burung tersebut akan 

mengala m i  s t r e s s  d a n  j i k a  l a n g s u n g  

diterbang kan akan berakibat fatal bagi burung 

tersebut. Cara yang paling baik untuk melepasnya adalah 

membiarkan burung tersebut di tempat gelap atau dibiarkan 

begitu saja sampai dia terbang sendiri.

Kegiatan banding burung layang-layang asia ini 

berakhir pada pukul 21.15, dengan jumlah burung yang 

ditandai sebanyak 12 ekor. Ada 1 ekor yang mati mungkin 

karena stress berat. Kejadian ini mungkin bisa menjadi 

pelajaran bagi kita jika akan melakukan banding, supaya pada 

saat banding dapat dilakukan secepat mungkin sehingga 

burung yang sudah tertangkap dapat langsung dilepas dan 

tidak menyebabkan kematian.

Pada pagi hari berikutnya kami berangkat ke 

kampus UNPAD Jatinangor untuk pengamatan raptor migran. 

Akan tetapi hasilnya nihil alias tidak ada yang lewat. Pukul 

13.00 siang kami pulang dari Jatinangor dan singgah di Kebun 

Binatang Bandung. Kebun binatang ini memiliki koleksi jenis 

burung cukup banyak. Yang berada di sangkar raptor-lah yang 

menarik perhatian kami. Kami mencatat ada 13 ekor Elang 

Ular Bido (Spilornis cheela), 9 ekor Elang Bondol (Haliastur 

indus) dan 4 ekor Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus). Di 

kebun binatang ini juga terdapat kowak malam yang hidup 

bebas di pohon beringin (Ficus benjamina) yang tumbuh di 

sana.

Sekitar pukul 17.30 kami menuju kantor YPAL. Pukul 

19.15 travel tujuan Jogja datang menjemput dan kamipun 

‘berangkat untuk pulang’. Masih ingin rasanya kami berlama-

lama di sana tapi tugas di Jogja sudah menunggu. Walaupun 

Cuma 2 hari, banyak pengalaman yang kami dapatkan di 

sana. Bandung benar-benar kota kembang dan benar-benar 

bening. Akhirnya hanya lambaian tangan yang dapat 

kuberikan di akhir waktuku di Bandung. Kamis pagi, sekitar 

pukul 05.00 kami tiba di Kutilang Jogja dengan membawa 

kenangan manis dari Kota Kembang.

Acressendo Taman

(KSB FB UAJY dan anggota Kadang Kukila)



Banding

Banding Layang-layang Asia di Malioboro

Jumat, tanggal 17 Oktober 2003, kami kedatangan teman dari BICONS dan HIMBIO 

UNPAD Bandung. Mereka datang ke Jogja untuk membagi pengalaman  memasang cincin 

(bird banding) pada burung Layang-Layang Asia (Hirundo rustica), sekalian untuk ikutan 

Matalabiogama Birding Competition. Setelah ngobrol-ngobrol di PPSJ kami segera 

meluncur ke Malioboro, tepatnya di antara gedung Kantor Pos Besar dan Gedung BNI. 

Setelah membeli bambu sebagai tiang, segera jaring (mist-net) burung layang-layang itu 

kami bentangkan. Selanjutnya menunggu dan menunggu. Satu ekor burung nyaris 

terperangkap namun berhasil meloloskan diri. kejadian inipun terus berulang sampai dua 

ekor burung berikutnya. Mungkin karena di kota Pelajar, jadi burungnya cerdas-cerdas.

Sesaat kami putus asa sampai akhirnya terdengar, “Nah, yang ini mesti tertangkap!”. Seekor 

burung layang-layang yang masih muda itu terjerat dalam jaring. cincin burung layang-

layang yang dibawa oleh temen-temen pun segera kami pasang di kakinya.

Mengamati Layang-Layang Asia pake binokuler, 
sebelum hari menjadi benar-benar gelap.

Anggota Dharma Perempuan PPSJ,Kutilang,
dan Bicons selalu ceria mengikuti kegiatan. 

Peserta dan penggembira.

Kebiasaan nyuri mangga akhirnya berguna.
Siap-siap ‘ngerek’ mistnet. Cukup pake bambu dan tali.

Mist-net itu..... Akhirnya dikibarkan. 

Menunggu 
sambil harap-harap cemas. 

Akankah kita mendapatkan 
seekor burung untuk 

dipasang cincin malam ini?

Bukan karena hujan Teteh bawa payung. Sekedar 
menghindari ‘serangan bom’ dari ribuan burung 

 yang terbang sambil mengeluarkan kotoran.

Mas Lim... Kang Teddy... Burungnya kecil banget yaa?

Ini bukan pembantaian, tapi 
pengukuran rentang sayap, 
burung harus dipaksa agar 

membuka sayapnya. 
Lembut tapi tegas.



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 :
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Berbagi Keindahan Burung Bersama Kadang Kukila

Selamat Datang

Berlangganan Ka-Bur

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

Kadang Kukila

Kirimkan perangko secukupnya ke alamat redaksi untuk berlangganan 

minimal  3 edisi KABAR BURUNG. 

catatan: KABAR BURUNG terbit setiap bulan

Warga Baru Kadang Kukila

48. Rahmad Alamsyah, Riau 

49. Budhy Pramono Santoso, Semarang

50. S. Fatimah K., Kotagede

51. M. Syafiqul H., Grobogan

52. Titik Wiji Asmara, Sidoarjo

INFO

Jogja Bird Walk

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. Jangan lupa membawa bekal 

untuk makan pagi. Konfirmasi bisa melalui sms ke nomor 08174123109 dan telp. 0274-

865569

Jogja Bird Walk di penghujung tahun ini akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 28 

Desember 2003 di Wanagama. Berangkat dari sekertariat Yayasan Kutilang Indonesia jam 

06.00 WIB.

Kondisi rute pengamatan datar namun berbatu, sedikit berlumpur di musim penghujan, jadi 

rekan - rekan bisa membawa topi, jas hujan, ataupun payung.
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Salam Lestari,

Akan ada damai saat kita dengan tulus saling memaafkan. Setiap manusia selalu mempunyai kekurangan dan kesalahan baik 
yang disadari ataupun tidak. Meskipun sedikit terlambat, kami tidak ingin melewatkan kesempatan bersilaturahmi kepada 
pembaca. Semoga kita semua bisa berbesar hati menerima setiap ganjalan yang terjadi semata karena ketidaksempurnaan kita 
sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan yang sama yang telah menciptakan bumi seisinya. Kami yakin semua orang 
setuju bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak berguna. Sebatang pohon yang hanya merupakan bagian kecil 
dari bumi ini ternyata mempunyai manfaat yang sangat besar. Tidak hanya bagi manusia namun juga untuk makhluk hidup lain. 
Bukankah pada awalnya kita diciptakan untuk hidup saling berdampingan dengan menempati posisinya masing-masing? 
Mengapa harus menyempitkan fungsi sebatang pohon hanya sebagai peneduh?

Bulan depan, seorang teman akan berbagi pengalamannya dalam mengamati jenis-jenis burung di Kampus II Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. Kenyataannya dengan site yang tidak terlalu luas (jika dibandingkan UGM tentunya), kampus II UAJY bisa 
menjadi habitat burung.
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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. 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 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 

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

 keluarga besar
 kutilang indonesia

 mengucapkan

 selamat idul fitri 1 syawal 1424 H

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


