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A. Latar Belakang 

Kepedulian masyarakat terhadap isu kelestarian burung sebagai bagian 

penting dari kelestarian alam secara global, dapat dimulai dengan memperluas dan 

memperdalam pengetahuan mereka terhadap isu tersebut. Penyebaran informasi 

mengenai jenis-jenis burung, lengkap dengan penyebaran serta status 

kelimpahannya saat ini, dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif awal yang 

dapat dilakukan. Namun demikian ke-efektifan penyebaran informasi ini sangat 

tergantung pada aktualitas informasi, media yang tepat, serta kemasan informasi 

itu sendiri.  

Menyikapi masalah di atas, Kutilang IBC dengan dukungan Yayasan 

KEHATI sepakat untuk menerbitkan suatu bentuk feature secara periodik dalam 

surat kabar. Feature KABAR ALAM, dikemas semenarik mungkin sehingga 

pembaca tertarik untuk menyimak informasi aktual tentang jenis-jenis burung, 

identifikasinya, penyebaran, status keterancaman, dan ajakan untuk 

melestarikannya. 

Secara khusus, KABAR ALAM bertujuan untuk: 

1. Memperkenalkan kepada masyarakat, jenis-jenis satwa burung sebagai 

elemen keanekaragaman hayati. 

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap jenis-jenis hidupan liar 

(khususnya burung). 

 

Dari kegiatan penerbitan KABAR ALAM  lewat media massa ini, diharapkan: 

1. Masyarakat semakin tahu dan faham fenomena tentang burung, beserta  

arti penting pelestariannya sebagai bagian dari pelestarian alam. 

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pelestarian 

alam, khususnya pelestarian satwa burung di habitatnya. 

   

B. Hasil Kegiatan  

 Feature KABAR ALAM merupakan realisasi dari penangguhan program 

yang sama, dengan nama FAKTA ALAM yang merupakan bagian dari Proyek 



Pemasyarakatan Konservasi Burung dan Habitatnya di Yogyakarta (Kutilang-

Yayasan KEHATI, 1998). Untuk  alasan kemenarikan feature, nama FAKTA 

ALAM kemudian diganti menjadi KABAR ALAM. 

Proses awal pelaksanaan program penerbiatan KABAR ALAM dimulai 

dengan penawaran terhadap beberapa surat kabar untuk menjadikan feature 

KABAR ALAM sebagai suatu rubrik. Dari beberapa surat kabar lokal yang 

dihubungi Kutilang dalam proses ini, semua masih mempertimbangkan KABAR 

ALAM sebagai suatu bentuk iklan layanan masyarakat, dan belum bisa 

mengkategorikannya sebagai suatu rubrik. Alasan mengenai hal ini antara lain: 

- kepadatan space, sehingga belum bisa dialokasikan space untuk suatu 

rubrik baru 

- materi KABAR ALAM yang hanya terbatas pada burung cukup 

menarik, tetapi mereka mengehndaki tema yang lebih luas 

- kontinuitas rubrik. KABAR ALAM belum bisa menjanjikan 

kontuninuitas dalam waktu yang lebih panjang.    

 

Dalam hal ini SKH BERNAS menawarkan bentuk kerjasama, sehingga 

walaupun KABAR ALAM dipertimbangkan sebagai iklan layanan masyarakat, 

tetapi ada discount untuk biaya terbit. Sebagai kontra prestasi, logo SKH 

BERNAS ikut tercantum dalam feature di tiap penerbitannya. 

 Dengan kondisi di atas, program penerbitan feature KABAR ALAM  

akhirnya sepakat untuk bekerja sama dengan Surat Kabar Harian BERNAS, 

sebuah surat kabar harian lokal dengan jangkauan pembaca meliputi DIY dan 

Jawa Tengah.  

Skala prioritas konservasi jenis berdasar keterlimpahan dan ancaman, serta  

jangkauan pembaca merupakan dua hal yang mendasari pemilihan tema KABAR 

ALAM dalam setiap edisi penerbitannya. Oleh karenanya tema tersebut 

didasarkan pada beberapa kriteria, seperti: 

- status keterancaman menurut IUCN 

- status perlindungan menurut Undang-Undang 



- ke-endemikan 

- burung-burung migran yang terdapat di Yogyakarta dan sekitarnya 

 

C.  Pengkajian Kegiatan 

1. Ketercapaian Waktu Kegiatan 

Sesuai kesepakatan, 11 edisi KABAR ALAM diterbitkan secara periodik 

seminggu sekali, setiap hari Minggu. Penerbitan tersebut dimulai tanggal  7 

Februari 1999. Namun karena terdapat 2 hari di mana KABAR ALAM tidak bisa 

terbit (tertunda), maka program ini baru selesai pada tanggal 2 Mei 1999. Tanggal 

di mana KABAR ALAM tertunda penerbitannya, adalah: 

1. Tanggal 28 Maret 1999, dikarenakan liburnya SKH BERNAS menyambut 

Hari Raya Idul Adha. 

2. Tanggal 18 April 1999, dikarenakan terdapat kesalahan teknis di pihak SKH 

BERNAS. 

Secara rinci, edisi penerbitan KABAR ALAM beserta temanya adalah sebagai 

berikut: 

Edisi Tgl. Terbit Tema 
1. 7   Februari 1999 Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) 
2. 14 Februari 1999 Kakatua Kecil Jambul Kuning 

(Cacatua sulphurea abboti) 
3. 21 Februari 1999 Jalak Bali  

(Leucopsar rothschildi) 
4. 28 Februari Gelatik Jawa (Padda oryzivora) 
5. 7   Maret 1999 Satek Buntut Putih  

(Phaeton lepturus) 
6. 14 Maret 1999 Celepuk Gunung  

(Otus angelinae) 
7. 21 Maret 1999 Bebek Hutan  

(Cairina scutulata) 
8. 4   April 1999  Burung Layang-layang Asia 

(Hirando rustica) 
9. 11 April 1999 Maleo (Macrocephalon maleo) 
10. 25 April 1999 Bangau Bluwok  

(Mycteria cinerea) 
11. 2   Mei 1999 Burung Matahari  

(Crocias albonotatus) 
 



2. Tanggapan Masyarakat Sebagai Indikasi Keberhasilan Kegiatan 

Surat tanggapan masyarakat baik yang ditujukan ke SKH BERNAS 

maupun ke Sekretariat Kutilang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator 

keberhasilan penerbitan KABAR ALAM. Namun demikian jumlah surat 

tanggapan tersebut  tidak bisa dikatakan telah mewakili semua tanggapan dari 

pembaca. Hal ini karena tidak semua pembaca feature KABAR ALAM 

menyampaikan tanggapannya secara tertulis. 

Dari beberapa surat yang masuk, dapat diketahui tenggapan 

masyarakat/pembaca terhadap feature KABAR ALAM adalah: 

- KABAR ALAM  cukup menarik untuk dibaca, dan informasi di dalamnya 

penting mengingat banyak dari pembaca belum menyadari 

keanekaragaman jenis burung 

- KABAR ALAM   cukup mengena dalam ajakannya untuk pelestarian 

burung 

- Tema KABAR ALAM terlalu konsentrasi pada jenis-jenis burung yang 

terancam punah. Sebaiknya tema tersebut dapat diperluas ke arah semua 

jenis burung 

- Bila mungkin, materi KABAR ALAM diperluas ke arah semua jenis 

keanekaragaman hayati 

- Space untuk KABAR ALAM agar diperlebar, sehingga informasi yang 

disampaikan bisa lebih banyak 

 

3. Hambatan  

Hambatan pelaksanaan program penerbitan KABAR ALAM adalah 

tingginya harga penerbitan yang harus dibayarkan kepada pihak surat kabar. Hal 

ini kemudian berakibat pada terbatasnya space, yang membatasi jumlah periode 

terbit dan informasi yang bisa disampaikan dalam setiap penerbitannya. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepada Yth: 
Kutilang 
Saya  salah  seorang pembaca Bernas  yang  tertarik dengan  rubrik KABAR ALAM.  Tadinya 
saya kira rubrik tersebut suatu iklan, karena desain lay outnya yang "nyeni". Setelah saya 
baca,  ternyata  isinya  sangat menarik. Sebagai  seorang yang awam  tentang burung,  saya 
merasa sangat dibantu dengan adanya informasi yang terdapat dalam rubrik tersebut. 
Saya  kemudian mencari  tahu  tentang  Kutilang  dari  Bernas.  Saya  ingin  usul,  seandainya 
Kutilang dapat memperluas materi Kabar Alam  tidak hanya burung  saja. Saya pikir akan 
lebih menarik jika diperluas ke hewan‐hewan unik lain, atau bahkan tumbuhan. Tentunya 
akan lebih menarik bukan? 
Trims 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Saya seorang guru yang juga merasa sangat prihatin dengan gangguan terhadap kehidupan 
satwa  liar  kita.  Sayangnya,  di  Yogya  sendiri  nampaknya  kegemaran memelihara  burung 
merpakan  budaya masyarakat yang akan sulit bagi kita untuk mengambil sikap.  
Melihat rubrik saudara di Bernas, saya jadi berpikir mengapa tidak rubrk tersebut dijadikan 
langkah awal untuk  'menyadarkan  saudara‐saudara  kita yang masih  tanpa  rasa bersalah 
memelihara  burung,  dngan  mengorbankan  kebebesannya  hidsup  di  alam?  Bukankah 
semua  orang  berhak  untuk  tanpa  harus  mengeluarkan  biaya  menikamati  keindahan 
burung di alam? 
Semoga Kutilang dapat menindaklanjuti saran saya ini 
Terima kasih 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Saya seorang  mahasiswa yang kebetulan tinggal di dekat Pasar Burung Ngasem. Membaca 
rubrik KABAR ALAM, saya jadi ingat bahwa ternyata beberapa jenis burung yang dimuat di 
rubrik  tersebut, dijual  secara beabas di pasar  tersebut. Antara  lain  saya pernah melihat 
elang jawa dan burung hantu. Menyadari hal iut, saya usul bagaimana kalau dalam rubrik 
KABAR  ALAM  lebih  ditekankan  pada  himbauan  kepada  masyarakat  untuk  tidak 
membeli/menjual burung‐burung yang dilindungi tersebut? Setahu saya di Pasar Ngasem 
tersebut juga banyak dijual  satwa lain yang katanya juga dilindungi Undang‐undang. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Saya seorang siswa SMA yang tertarik dengan rubrik KABAR ALAM di Bernas. Sayang tidak 
dicantumkan  alamat  Kutilang maupun  Kehati  dalam  rubrik  tersebut.  Setelah  saya  cari 
informasi ke Bernas, baru saya tahu tentang Kutilang maupun Kehati. 
 Saya  ingin  usul,  bagaimana  jika  rubrik  ini  diperluas  ukurannya?  Dengan  demikian, 
informasi ‐yang menurut saya menarik dan penting‐ dapat  lebih banyak disampaikan. Hal 
ini karena gambarnya hitam putih, maka sepertinya pembaca membutuhkan keterangan 
yang lebih rinci tentang burung‐burung yang dimuat. 
Semoga usul saya dapat diterima. terima kasih. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



4. Rekomendasi 

Dari hasil evaluasi internal Kutilang serta pihak SKH Bernas, dihasilkan 

beberapa kesepakatan, antara lain: 

1. Bahwa feature KABAR ALAM sebagai salah satu media informasi sekaligus 

alternatif soft advocacy dalam upaya menggugah kepedulian masyarakat  

dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, layak untuk diteruskan 

pelaksanaannya. 

2. Untuk pelaksanannya di masa yang akan datang, materi KABAR ALAM 

sebaiknya diperluas, walaupun mungkin masih terbatas di bidang burung. 

Muatan lokal dalam kaitannya dengan soft advocacy bisa lebih dipertajam. Hal 

ini misalnya dengan mengangkat tema-tema burung peliharaan, sikap terhadap 

kelompok-kelompok pemelihara burung, perdagangan burung, dan banyak hal 

lain yang kaitannya dengan budaya lokal. 

  


