
TEROPONG JENIS

Teropong jenis kali ini akan mengupas empat spesies burung endemik Sumatera bahkan
sebagian endemik Kerinci  yang saat ini keberadaannya sudah sangat jarang dan terancam
punah.  So, amati dengan seksama, karena mereka mungkin ada di sekitar kita.

11 l Bulletin KBC/Edisi 3/Oktober-2011

Celepuk Kerinci (Otus stresemanni)
Berukuran kecil (18cm), berwarna coklat merah bata. Mata gela , berkas

telinga mencolok. Berwarna lebih ucat dibandingkan dengan Cele uk gunung,
hitam dan utih. Iris kuning kehijauan, aruh utih, kaki abu-abu ke utih-
utihan.

Endemik di Sumatera. Hanya dikenal satu ekor yang dida at ada
ketinggian 920 m di Lembah Kerinci, Sumatera.

Se erti cele uk lain.

Berukuran sedang (30cm), berwarna coklat, ke ala berwarna
belang. Mahkota dan sisi ke ala hitam dengan bintik-bintik utih kecil,
tenggorokan utih dengan bintik-bintik hitam.

Endemik di Sumatera. Biasa terlihat di Bukit Barisan, Sumatera,
di hutan egunungan antara ketinggian 900 – 2.500 m.

Pemalu dan tinggal di atas tanah dalam kelom ok kecil. Lebih
menyukai arit berlumut dan tumbuhan bawah yang ra at di unggung
bukit.

Puyuh Gonggong Sumatera (Arborophila rubrirostris)

Jantan (50cm); bulu hitam kebiruan bersinar, sempidan tanpa
jambul, ekor pendek, kulit muka merah padam. Betina (42cm);
berbintik coklat kemerahan dengan ekor coklat gelap dan kulit muka
merah. Iris coklat, paruh putih kehijauan, kaki dan tungkai abu–abu
kehijauan, taji panjang (jantan).

Endemik di Sumatera. Rentan. Terbatas di hutan pegunungan
bawah di Bukit Barisan tengah dan selatan, antara ketinggian 1.000–
1.800m, di G.Kerinci sampai ketinggian 2.200m.

Hidup dilantai hutan pegunungan yang rapat, berpasangan atau
dalam kelompok kecil. Kebiasaan mirip sempidan lain.

Burung Abang Pipi/Sempidan Sumatera (Lophura inornata)

Burung cacing berukuran besar (28), biru mengkilap dan
hitam. Burung jantan dahi dan mahkota biru pucat; penutup
sayap tengah dan bercak sayap biru keabu-abuan; bulu ekor
tengah biru, yang lain dengan daun luarnya kebiruan; bulu
ekor luar hitam; bulu lainnya hitam mengkilap. Burung betina
dengan muka kuning tua. Iris coklat tua; paruh hitam; kaki
hitam.

Tiung Sumatera (Cochoa beccarri)

Endemik di Sumatera. Jarang; diketahui. Dari empat ekor, semua jantan, yang dikoleksi
di G. Singkalang dan Kerinci dari 1.200 - 1.600 m, dan bebrapa pengamatan baru-baru ini
dari G.Kerinci.

di pepohonan sepenuhnya, mencari makan buah-buahan di tajuk.
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PENAWARAN BEASISWA

ulan November 2011 ini umur
KBC telah genap 9 tahun.
Selama kurun waktu tersebut
KBC mengalami pasang surut
sejak diinisiasi oleh pendirinya

pada November tahun 2002. Sebagai satu-
satunya kelompok pengamat burung di
Sungai Penuh dan Kerinci dan mungkin
disekitar kawasan TNKS, keberadaan KBC
sangatlah strategis untuk menciptakan
generasi muda yang peduli dan berperan
aktif dalam upaya pelestarian kawasan
konservasi.

Slogan “Not Just A Birdwatching Club”
sebagaimana dalam judul artikel ini diatas
memberikan nafas baru dalam kegiatan KBC.
Kegiatan KBC t idak terbatas pada aktivitas
pengamatan burung saja namun dalam konteks yang
lebih luas. Ada 5 (lima) pilar yang akan dikembangkan
oleh KBC yaitu (1)Penguatan Kelembagaan,
(2)Penerapan Sains, (3)Pembinaan Cinta Alam,
(4)Pengembangan Ekowisata, dan
(5)Entrepreneurship.

#1 Penguatan kelembagaan sangat
penting untuk menjaga eksistensi
dan kontinuitas kegiatan KBC serta
visi dan misi yang diembannya.
Untuk itulah pada bulan Agustus
kemarin KBC telah menyusun
statuta/ anggaran dasar lembaga
yang mengatur tata organisasi dan
kepengurusan KBC.

#2 Dalam konteks bina cinta alam,
aktivitas-aktivitas yang
dilaksanakan KBC mengacu pada
pembentukan sikap (character
building) yang ramah terhadap lingkungan hidup.
Sikap-sikap tersebut ditanamkan dalam setiap
kegiatan misalnya tidak membuang sampah
sembarangan atau tidak mengganggu dan merusak
hidupan liar yang ada. Penekanan ini disertai dengan
pemahaman yang benar tentang akibat yang bisa
timbul sehingga sifat-sifat cinta terhadap alam tidak
terjadi karena doktrinasi tapi karena kesadaran.

#3 Selain itu, kegiatan pengamatan burung juga
dapat meningkatkan kapasitas keilmuan
penggiatnya. Hasil-hasil pengamatan burung yang
diperoleh dengan metode pengambilan data tertentu
secara ilmiah dapat memberikan informasi dan

pengetahuan yang menarik.

#4 Kegiatan pengamatan burung telah dikenal secara
luas dan mendunia, sehingga mempunyai potensi
yang besar untuk pengembangan ekowisata
unggulan. Kegiatan-kegiatan pengamatan burung

yang dilakukan oleh KBC diarahkan
untuk menemukenali obyek-obyek
pengamatan yang potensial
sekaligus mengasah kemampuan
anggota.

#5 Entrepreneurship atau jiwa
kewirausahaan sangat penting
untuk melatih kemandirian dan
keuletan serta menjadi salah satu
pendukung kegiatan KBC. Untuk
itulah anggota KBC pada tanggal 17
Agustus 2011 bertepatan dengan
HUT RI berkumpul mengadakan
rapat anggota pembentukan
Koperasi Pemuda Ornitho. Bentuk
Koperasi dipil ih karena sesuai

dengan semangat Indonesia.

Semoga 5 (lima) pilar yang saat ini menjadi nafas
KBC dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi
model organisasi yang dapat diduplikasi ditempat-
tempat lain terutama di sekitar kawasan konservasi.

Saat ini KBC mendapat dukungan pelatihan dan
pengembangan organisasi serta menjadi pelaksana
kegiatan project Bird Conservation & Education in
Kerinci Seblat NP, Sumatra: Building Local Foundation
to Address Increasingly Chronic Pressure on Bird
Habitat & Population yang didukung pendanaannya
dari The Rufford Small Grants Foundation.

Agung Nugroho

CATATAN BIRDERS

Dalam rangka meningkatkan upaya konservasi jenis, Balai Besar TNKS bekerjasama dengan Kerinci
Birdwatching Club (KBC) dan didukung oleh The Rufford Small Grants Foundation membuka kesempatan kepada
mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan penelitian skripsi di kawasan TNKS dengan obyek penelitian
spesies burung.
1.    Topik penelitian antara lain:

•   Eksplorasi jenisjenis burung di kawasan TNKS Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh
antara lain: jalur pendakian Gunung Kerinci, jalur pendakian Danau Gunung Tujuh, Rawa
Bento, Bukit Tapan, Goa Kasah, Pauh Tinggi, Pungut, Lempur. 

• Perburuan dan perdagangan burung di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
2.    Tujuan dari penelitian antara lain adalah:

• Mendata keanekaragaman jenis burung untuk tujuan monitoring dan bahan interpretasi
alam.

• Mengidentifikasi ancaman perburuan burung liar di alam.
• Melengkapi database peta sebaran burung di kawasan TNKS.
• Meningkatkan minat terhadap kegiatan pengamatan burung di kawasan TNKS.
• Sebagai bagian dari upaya pendidikan konservasi untuk meningkatkan kepedulian

terhadap kelestarian burung liar di habitat alaminya.
3.    Peneliti akan mendapat bantuan berupa:

•  Bantuan penelitian sebesar Rp. 2 juta per topik penelitian.
•  Akomodasi di Kota Sungai Penuh selama melakukan penelitian (2 kamar untuk 45 orang

di Mess KBC).
•  Penggunaan fasilitas Balai Besar TNKS seperti Pos Resort.
•  Peminjaman perlengkapan penelitian seperti Buku Field Guide,  GPS, Tenda, Sleeping

Bag, dan Teropong (selama tidak digunakan dalam tugas).
4.    Waktu penelitian diharapkan selesai Desember 2011.
5.    Dokumentasi dan datadata hasil penelitian harus diserahkan ke Balai Besar TNKS dan KBC sebagai bahan

kampanye, database dan keperluan lain dengan tetap menyebutkan sumbernya.
6.   Proposal harus disampaikan kepada kami selambatnya akhir bulan September 2011 melalui

email: bbtnks@gmail.com dan cc kekbctnks@gmail.com disertai dengan data diri berupa: Nama, NIM,
Jurusan/ Prodi, Fakultas, Universitas, Tempat dan tanggal lahir, Jenis kelamin, Alamat, Telpon, Email.

7.    Kesempatan terbatas untuk 5 (lima) proposal pertama yang terpilih.
8.    Peneliti yang disetujui diwajibkan untuk mengurus perizinan Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi

(SIMAKSI) ke Kantor Balai Besar TNKS, melakukan presentasi pra dan pasca penelitian serta
menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan penelitian.

9.    Informasi selengkapnya dapat menghubungi  Sdri. Dian Indah Pratiwi (Telp. 085641441851) dan Sdr. Agung
Nugroho (Telp. 08127876148).

Penawaran beasiswa ini terselenggara atas dukungan dari :
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Kerinci Birdwatching Club,

   Not Just A Birdwatching Club

“Kegiatan KBC tidak terbatas
pada aktivitas pengamatan
burung saja namun dalam

konteks yang lebih luas. Ada
5 (lima) pilar yang akan

dikembangkan oleh KBC
yaitu Penguatan

Kelembagaan, Penerapan
Sains, Pembinaan Cinta
Alam, Pengembangan

Ekowisata, dan
Entrepreneurship.”

1 10



Salam lestari…

dalah suatu kebahagiaan dan
kehormatan bagi kami dapat
mempersembahkan kembali

informasi dan pemikiran organisasi KBC yang
sepenuhnya dituangkan ke dalam buletin
ketiga ini.

Edisi kali ini akan lebih banyak mengupas
tentang aktivitas KBC yang semakin
berkembang. Salah satu yang menarik adalah
kegiatan Goes to School yang telah
dilaksanakan di beberapa sekolah, mulai
dari tingkatan TK hingga SMA. Selain sebagai
ajang sosialisasi organisasi, kegiatan ini
juga sangat baik dalam rangka pendidikan
konservasi bagi masyarakat usia dini
tersebut.

Selain itu edisi ketiga ini juga akan
membahas upaya pembentukan koperasi KBC
yang diharapkan dapat menjadi pilar
ekonomi dalam organisasi KBC kedepannya.

Ada satu kolom pada edisi kali ini yang lain
dari biasanya, yaitu kolom sisipan akhir
tahun, merupakan kilas balik singkat tentang
aktivitasaktivita yang telah dilakukan
sepanjang tahun 2011.

Tak ada gading yang tak retak,untuk itu kami
selalu membuka pintu selebar lebarnya
untuk segala macam kritik, saran serta
masukan bagi Bulletin kedepannya. Akhir
kata, redaksi mengucapkan terima kasih yang
sebesarbesarnya atas segala perhatian dan
kerjasama yang telah diberikan kepada
semua pihak yang membantu terbitnya
bulletin edisi ke3 ini. Semoga edisi ini dapat
memberikan informasi dan pencerahan bagi
para pembacanya. Amin.

DARI REDAKSI

Pelindung:  Penanggung Jawab:  Pemimpin Umum:
Bendahara:  Pemimpin Redaksi:  Tim Kreatif: Reporter:

Layout:
Blog:

anau Nyalo merupakan satu dari
tujuh rangkaian danau yang
berada di daerah Kabupaten
Kerinci, Jambi, tepatnya di Lempur
Tengah. Sabtu 12 februari 2011,

Kerinci Birdwaching club (KBC) yang terdiri dari
saya, Agung Nugroho, Josse dan Pitah
melakukan pengamatan burung ke Danau
Nyalo.  Trip kali ini kami ditemani oleh
beberapa staf dari Balai Besar Taman
Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) yang
dikomandoi oleh Saudari Ajenk, yang
ditemani oleh empat orang lainnya.

Pukul 07.00 WIB kita mulai bergerak dari
Sungai Penuh ke Lempur Tengah. Sampai di
tempat tujuan sekitar pukul 09.15 WIB.
Perjalanan dari kota hingga ke daerah Lempur
bisa dikatakan lumayan lama karena ada
beberapa situasi yang kita hadapi mulai dari
pemberhentian di Simpang Jujun untuk
membeli bekal perjalanan hingga
pemberhentian ditengah jalan dari Lolo
menuju Lempur dikarenakan ada proyek
pelebaran jalan. Tapi syukurlah kita tidak
terlalu kesiangan walaupun sebenarnya
sudah melewati target awal.

Sampai di Lempur kendaraan dititipkan
ditempat pertambangan pasir. Petualangan
dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati
jalan tanah berpasir disekitar pertambangan
dengan kemiringan antara 60 hingga 70
derajat. Selanjutnya track yang dilalui agak
mendatar namun tetap sedikit menanjak
dengan view  perkebunan dan sawah
penduduk. Selang 20 menit berjalan santai,
perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri
jalan setapak menurun yang curam hingga
sampai pada pinggir danau yang berawa dan
dikelil ingi pandanpandanan. Sampai lokasi
ini sekitar pukul 09.50 WIB.

Berada di Danau Nyalo ini
kiranya kita memang harus
berlapang dada karena
tidak adanya tempat
bersantai untuk menikmati
keindahan danau serta

Satu Lagi.....

harus siap untuk bertarung
dengan lintah dan
seranggaserangga kecil
yang menjaga danau mungil
ini .

Danau yang berada diketinggian 1000 mdpl
ini mempunyai banyak potensi keindahan
alam yang luar biasa. Antara lain seperti
ratusan burung belibis yang berenang dan
terbang berkoloni di sekitar danau, burung
tangkar uli sumatera yang merupakan salah
satu burung endemik Sumatera, burung
merbah dan beberapa satwa yang tidak bisa
kita nikmati langsung keindahannya hanya
suara merdunya yang bisa didengar seperti
siamang, burung rangkong dan sebagainya.
Selain itu, didanau ini kita juga bisa
menemukan beberapa jenis anggrek dan
salah satu tanaman unik yang dilindungi
yaitu kantong semar.

Flora dan fauna di tempat ini seakan
memanjakan diri untuk menyatu dengan
alam sekitar danau. Hal ini akan
menimbulkan kesan unik bagi setiap orang
yang mengunjungi danau ini. Salahsatu
pesona uniknya ada pada air danaunya. Air
danau ini, bila dilihat sekilas mungkin biasa
saja, namun jika
dilihat dengan lebih
teliti  lagi ternyata
warnanya agak
kemerahan. Dari
sinilah konon  nama

n y a l o
m e l e k a t
u n t u k
danau yang
berdiameter
l e b i h
kurang 100
meter ini.
Kata nyalo
mempunyai

arti menyala, yang muncul karena
airnya kemerahan seakan menyala.

CATATAN PERJALANAN

Kerinci Birdwatching Club, Not Just A
Birdwatching Club

KBC GOES TO SCHOOL
Diklat Pembentukan Anggota Penuh KBC

Napak Tilas Perjalanan KBC 2011

Be l a j a r  d a r i  En gg a ng

Kiprah KBC di Hari Bumi dan Hari
Kehutanan Internasional 2011

TIM   EDITORIAL
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Foto by Agung N.
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Di pertengahan tahun 2011 ini,
Kerinci Birdwaching Club (KBC)
kembali melakukan sebuah
terobosan dalam meningkatkan
peran edukasi kepada generasi
muda sekitar Kerinci dan Sungai
Penuh melalui kegiatan  KBC
GOES TO SCHOOL.

e n e r a p a n
kegiatan ini
b e r u p a
kunjungan ke

sekolah-sekolah mulai
dari tingkat TK hingga
SMA. Kegiatan ini
bertujuan untuk
menyampaikan ilmu
pengetahuan kepada
para siswa secara
langsung di dalam kelas
mereka. Materi yang
disampaikan juga sangat
beragam, mulai dari pengenalan satwa
burung dan habitatnya, SDA dan lingkungan
hingga pentingnya nilai-nilai konservasi alam.
Selain itu, kegiatan ini juga merupakan
salahsatu bentuk sosialisasi KBC dalam
eksistensinya.

Road show kunjungan ke sekolah dimulai
pada TK Pembina, Sungai Penuh. Kegiatan
ini diisi dengan memberikan cerita dongeng
tentang burung yang memiliki ni lai
keteladanan. Salahsatunya adalah dongeng
tentang burung Rangkong. Di balik bentuk
fisiknya yang indah, ternyata burung ini juga
menyimpan filosofi kesetiaan yang tinggi
terhadap pasangannya. Semoga, kisah-
kisah edukasi yang dikemas dengan menarik
ini akan menambah informasi dan menjadi
teladan yang baik bagi kehidupan mereka.

Selain mendongeng, KBC juga mengenalkan

beberapa jenis burung yang ada disekitar
dengan menirukan suara burung dan
memperagakan burung terbang dengan
mengepakkan tangan keatas kebawah. Para
murid TK Pembina sangat bersemangat dan
antusias sekali dalam menerima sosialisasi
KBC ini. Dipenghujung acara diadakan
kegiatan mewarnai gambar burung rangkong.

Lokasi  berikutnya KBC goes to school
dilaksanakan di SD Pertiwi.

Kegiatan sosialisasi
di SD sedikit berbeda
dengan TK. Teknik
yang digunakan
adalah dengan
memaparkan secara
lebih ilmiah tentang
burung, fungsi  dan
manfaatnya dalam
kehidupan. Dan
terbukti, teknik ini
lebih efektif untuk
mereka karena telah
terbiasa dengan

materi  IPA yang sehari-hari diajarkan.
Walaupun kegiatan sosialisasi yang
diberikan hanya 1 jam, tapi cukup
memuaskan karena semua murid yang
berjumlah 45 orang sangat antusias dan
bersemangat.

Roadshow kemudian berlanjut ke SMP. SMP
yang dijadikan target kegiatan kali ini adalah
SMPN 2 Sungai Penuh. Sosialisasi dibuka
dengan pemutaran film konservasi. Setelah
pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan
memperkenalkan profil organisasi, jenis-
jenis burung yang dilindungi, perlengkapan
pengamatan burung serta t ips-tips
pengamatan burung. Di penghujung acara,
diadakan game konservasi.

Akhir kata, semoga disamping sebagai ajang
berbagi ilmu, semua kunjungan ini juga
menjadi pengalaman berharga menuju
kedewasaan berorganisasi.

alam rangka Hari Bumi dan Hari
Kehutanan Internasional tahun
2011, KBC ikut memeriahkan
dengan mengadakan lomba

mewarnai untuk tingkat TK dan SD serta
lomba poster untuk umum.

Kegiatan ini  diselenggarakan untuk
meningkatkan kepedulian terhadap
kelestarian hutan beserta mahkluk hidup di
dalamnya. Tema yang diangkat adalah
pelestarian terhadap burung liar dan habitat
alaminya.

Alhamdulillah, event kali ini diikuti oleh banyak
peserta. Tercatat, peserta yang ikut lebih dari
50 orang yang berasal dari sekolah-sekolah
disekitar wilayah Kota Sungai Penuh.

Lomba diadakan pada Hari Minggu 8 Mei,
dimulai pada pukul 09.00 WIB. Acara diawali
dengan pemutaran film konservasi yang
dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional
yang ikut mendukung acara lomba.

Setelah pemutaran film, dilanjutkan dengan
perlombaan yang dilaksanakan hingga jam
11.00 WIB. Sambil menunggu hasil lomba

dari dewan juri, para peserta dipandu panitia
melaksanakan game yang berhubungan
dengan pengetahuan seputar dunia Burung
yang merupakan besic dari organisasi KBC
sendiri.

Tepat pukul 12.00 WIB, dewan juri selesai
melaksanakan tugasnya dan langsung
mengumumkan para juara lomba.

Juara Lomba Mewarnai, yakni dari SDN. 022
Sumur Anyir atas nama M. Habib As Shubhi.
Sedangkan untuk juara Poster dimenangkan
oleh Nelsi Brazilia dari SMAN 2 Sungai Penuh.

Pembagian hadiah diberikan langsung oleh
Bapak Najmudin (perwakilan TNKS) dan oleh
Bapak Suarman (perwakilan Dinas
Kehutanan Kota Sungai Penuh).

Dengan dilakukan penyerahan hadiah untuk
para pemenang, maka berakhir pula acara
lomba mewarnai dan poster dalam rangka
hari Bumi Internasional Tahun 2011. Namun,
sebelum semua kembali kerumah masing-
masing maka dilaksanakan foto bersama
untuk dokumentasi.

Kiprah KBC di Hari Bumi dan
Kehutanan Internasional 2011

EVENTS
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HEADLINE NEWSDiklat Pembentukan Anggota Penuh KBCPROFIL SPESIES

ahkan orang yang tidak tertarik
pada burung sekalipun pasti ingin
mengetahui tentang enggang.
Burungburung ini memang sangat

mengesankan, tubuhnya sangat besar
dibanding ukuran burung pada umumnya.
Paruhnya sangat mencolok, suaranya sangat
keras dan khas. Enggang bersayap lebar dan
berekor panjang. Jenis yang lebih besar
sering melakukan terbang jarak jauh dari satu
petak hutan ke petak hutan lainnya. ini
dilakukan untuk mencari pohon yang sedang
berbuah. Kepakan sayap pada jenis jenis
tertentu menimbulkan suara gaduh, hal ini
sering dijadikan indikasi awal adanya
enggang yang terbang di udara. Semua
enggang memiliki tonjolan bertanduk atau
casque  yang khas di atas paruh. Menurut
Holmes (1991), enggang bersarang pada
lubanglubang batang pohon, dan menambal
hampir seluruh lubang masuk dengan
lumpur, sehingga selama pengeraman
betina seperti dipenjarakan, diduga sebagai
perlindungan terhadap monyet. Ketika
waktunya mengeram, enggang betina
bertelur sampai enam bij i telur putih
terkurung di dalam kurungan sarang, dibuat
antara lain dari kotoran dan kulit buah.

Apabila anak burung dan burung betina tidak
lagi muat dalam sarang, burung betina akan
memecahkan sarang untuk keluar dan
membangun lagi dinding tersebut, dan
kedua burung dewasa akan mencari makanan
bagi anakanak burung. Dalam sebagian
spesies, anakanak burung itu sendiri
membangun kembali dinding yang pecah itu
tanpa bantuan burung dewasa.

Rangkong badak (Buceros rhinoceros)

Andhika
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erinci Birdwaching Club (KBC) tidak
bosanbosannya mengadakan
kegiatan untuk kemajuan
organisasinya kedepan. Salah

satunya adalah Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) bagi anggotanya. Diklat kali ini agak
berbeda dengan yang sebelumnya memiliki
tujuan khusus untuk mendapatkan
keanggotaan penuh KBC yang ditandai
dengan diberikannya kartu anggota KBC.

Kedepannya, Diklat KBC akan dibedakan
menjadi 2 jenis yaitu Diklat Pembinaan untuk
penyegaran dan pengenalan bagi anggota
biasa yang baru bergabung. Dan Diklat
Pembentukan untuk mendapatkan kartu dan
nomor anggota dan mendapatkan hakhak
sebagai anggota penuh diantaranya adalah
hak suara dan menjadi pengurus KBC.

Rencana awal diklat diadakan dibulan Juli
namun karena ada sedikit persiapan yang
belum matang maka kegiatan ditunda dan
baru terealisasikan pada tanggal 23 dan 24
Juli 2011, bertempat di Kantor Balai Besar
Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS).
Kegiatan diklat diawali dengan pembekalan
materi yang terdiri dari 8 materi wajib
(Pengenalan alatalat, pengenalan morfologi
burung, pengenalan ekosistem burung,
pengenalan jenis burung, pengenalan
organisasi KBC, pengenalan kegiatan
pengamatan burung, pengenalan metode
penelitian dan pengenalan TNKS) yang
diberikan oleh instruktur KBC.

B
Pada hari kedua kegiatan dilanjutkan dengan
ujian mengenai materi yang telah dibekali
pada hari sebelumnya sekitar 1 jam dengan
30 soal essay. Setelah ujian selesai peserta
langsung menuju lokasi pengamatan burung
diarea persawahan dibelakang kantor Bupati
Kabupaten Kerinci dimulai dari pukul 16.30
s.d 17.45 WIB.

Dalam praktek pengamatan peserta telah
dibagi menjadi 4 (empat) kelompok pada hari
sebelumnya. secara diamdiam instruktur
menilai keaktifan dan keseriusan peserta
secara individu dalam melaksanakan prosesi
kegiatan diklat. Selain itu, hal lain yang
dinilai pada praktek ini yakni kekompakan
tim kelompok serta presentasi hasil
pengamatan yang ditulis.

Diklat yang diikuti oleh 17 anggota aktif KBC
berakhir pukul 18.00 WIB. Untuk hasil
kelulusan peserta diklat belum bisa
diumumkan karena menunggu rapat
penilaian dari instruktur diklat.
Direncanakan hasil  diklat akan
diinformasikan dalam waktu dekat. Setelah
informasi diumumkan peserta yang lulus
akan dikukuhkan untuk menjadi anggota
tetap organisasi Kerinci Birdwaching Club
(KBC). Peserta yang belum lulus diberi
kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan
dengan waktu yang akan ditentukan
kemudian.

Semoga diklat pembentukan anggota penuh
KBC yang perdana diadakan ini bisa memberi
pencerahan untuk eksistensi organisasi KBC
di Kota Sungai Penuh/ Kerinci dalam
konsistensinya terhadap pelestarian satwa
burung liar dan habitat alaminya.

Kegiatan Diklat didukung oleh The Rufford
Small Grants Foundation, bagian dari project
“Bird Conservation and Education in Kerinci Seblat
NP, Sumatra: Building Local Foundation to Address
Increasingly Chronic Pressure on Bird Habitat and
Population”, project leader Agung Nugroho yang
juga pendiri KBC.

Fheni
Belajar dari Enggang
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merupakan jenis enggang yang paling
dikenal. Jantan berukuran 120 cm, dan betina
90 cm. Ukuran tersebut menjadikan jenis
enggang ini termasuk ke dalam jenis burung
besar. Karakteristik lainnya adalah suaranya
ribut, berwarna hitam, tetapi perutnya putih,
dan ekornya putih dengan garis hitam
melintang di tengah. Tanduk yang
melengkung ke atas berwarna kuning di
bagian depan, kemerahan di belakang.
Suaranya mirip bunyi klakson, “hok, hok”,
yang biasanya berubah menjadi suatu suara
parau seperti suara angsa “graak, graak” ada
waktu burung mulai terbang, terdengar dari
jauh (Holmes, 1991).

Terdapat satu kisah menarik dibalik
keindahan bentuk fisik burung enggang.
Kisah ini terkait hubungan sosial mereka
dengan pasangannya. Dari beberapa
penelitian membuktikan bahwa jenis burung
ini memiliki kesetiaan yang luar biasa
terhadap pasangannya. Enggang dewasa
menghabiskan sebagian besar waktunya
bersama pasangannya. Banyak kasus
menyebutkan, bahwa enggang hanya
memiliki satu pasangan dalam hidupnya.
Bila salahsatu meninggal, maka
pasangannya akan menhabiskan sisa
waktunya sendiri dan tidak berganti
pasangan. Hal ini yang menjadikan enggang
memiliki keistimewaan dibanding yang
lainnya. Namun, ironisnya hal ini juga yang
menyebabkan populasinya kurang
berkembang dan cenderung menurun di alam.

Di tangah hiruk pikuk kontroversi poligami
pada masyarakat, tentunya hal ini
merupakan pelajaran sosial yang patut ditiru.

Mengapa kita tidak belajar dari enggang?
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Bagi Pengamat Burung Kerinci sendiri,
pergantian waktu selalu dimaknai dengan
aktivitas positif dan semangat untuk berkarya
menuju perubahan yang lebih baik, baik bagi
anggota, organisasi maupun masyarakat.

Sepanjang tahun 2011 ini, ada berbagai
aktivitas dan kejadian penting yang terekam
oleh kamera Pengamat Burung Kerinci. Semua
terangkum dalam napak ti las KBC 2011
berikut ini. Semoga semua aktivitas ini
menggolongkan KBC kedalam golongan yang
pertama, yaitu mereka yang beruntung. Amin.

“Kegiatan KBC tidak terbatas pada
aktivitas pengamatan burung saja namun

dalam konteks yang lebih luas. Ada 5
(lima) pilar yang akan dikembangkan

oleh KBC yaitu Penguatan Kelembagaan,
Penerapan Sains, Pembinaan Cinta

Alam, Pengembangan Ekowisata, dan
Entrepreneurship.”

(Agung Nugroho, 2011)
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ahkan orang yang tidak tertarik
pada burung sekalipun pasti ingin
mengetahui tentang enggang.
Burungburung ini memang sangat

mengesankan, tubuhnya sangat besar
dibanding ukuran burung pada umumnya.
Paruhnya sangat mencolok, suaranya sangat
keras dan khas. Enggang bersayap lebar dan
berekor panjang. Jenis yang lebih besar
sering melakukan terbang jarak jauh dari satu
petak hutan ke petak hutan lainnya. ini
dilakukan untuk mencari pohon yang sedang
berbuah. Kepakan sayap pada jenis jenis
tertentu menimbulkan suara gaduh, hal ini
sering dijadikan indikasi awal adanya
enggang yang terbang di udara. Semua
enggang memiliki tonjolan bertanduk atau
casque  yang khas di atas paruh. Menurut
Holmes (1991), enggang bersarang pada
lubanglubang batang pohon, dan menambal
hampir seluruh lubang masuk dengan
lumpur, sehingga selama pengeraman
betina seperti dipenjarakan, diduga sebagai
perlindungan terhadap monyet. Ketika
waktunya mengeram, enggang betina
bertelur sampai enam bij i telur putih
terkurung di dalam kurungan sarang, dibuat
antara lain dari kotoran dan kulit buah.

Apabila anak burung dan burung betina tidak
lagi muat dalam sarang, burung betina akan
memecahkan sarang untuk keluar dan
membangun lagi dinding tersebut, dan
kedua burung dewasa akan mencari makanan
bagi anakanak burung. Dalam sebagian
spesies, anakanak burung itu sendiri
membangun kembali dinding yang pecah itu
tanpa bantuan burung dewasa.

Rangkong badak (Buceros rhinoceros)

Andhika
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Di pertengahan tahun 2011 ini,
Kerinci Birdwaching Club (KBC)
kembali melakukan sebuah
terobosan dalam meningkatkan
peran edukasi kepada generasi
muda sekitar Kerinci dan Sungai
Penuh melalui kegiatan  KBC
GOES TO SCHOOL.

e n e r a p a n
kegiatan ini
b e r u p a
kunjungan ke

sekolah-sekolah mulai
dari tingkat TK hingga
SMA. Kegiatan ini
bertujuan untuk
menyampaikan ilmu
pengetahuan kepada
para siswa secara
langsung di dalam kelas
mereka. Materi yang
disampaikan juga sangat
beragam, mulai dari pengenalan satwa
burung dan habitatnya, SDA dan lingkungan
hingga pentingnya nilai-nilai konservasi alam.
Selain itu, kegiatan ini juga merupakan
salahsatu bentuk sosialisasi KBC dalam
eksistensinya.

Road show kunjungan ke sekolah dimulai
pada TK Pembina, Sungai Penuh. Kegiatan
ini diisi dengan memberikan cerita dongeng
tentang burung yang memiliki ni lai
keteladanan. Salahsatunya adalah dongeng
tentang burung Rangkong. Di balik bentuk
fisiknya yang indah, ternyata burung ini juga
menyimpan filosofi kesetiaan yang tinggi
terhadap pasangannya. Semoga, kisah-
kisah edukasi yang dikemas dengan menarik
ini akan menambah informasi dan menjadi
teladan yang baik bagi kehidupan mereka.

Selain mendongeng, KBC juga mengenalkan

beberapa jenis burung yang ada disekitar
dengan menirukan suara burung dan
memperagakan burung terbang dengan
mengepakkan tangan keatas kebawah. Para
murid TK Pembina sangat bersemangat dan
antusias sekali dalam menerima sosialisasi
KBC ini. Dipenghujung acara diadakan
kegiatan mewarnai gambar burung rangkong.

Lokasi  berikutnya KBC goes to school
dilaksanakan di SD Pertiwi.

Kegiatan sosialisasi
di SD sedikit berbeda
dengan TK. Teknik
yang digunakan
adalah dengan
memaparkan secara
lebih ilmiah tentang
burung, fungsi  dan
manfaatnya dalam
kehidupan. Dan
terbukti, teknik ini
lebih efektif untuk
mereka karena telah
terbiasa dengan

materi  IPA yang sehari-hari diajarkan.
Walaupun kegiatan sosialisasi yang
diberikan hanya 1 jam, tapi cukup
memuaskan karena semua murid yang
berjumlah 45 orang sangat antusias dan
bersemangat.

Roadshow kemudian berlanjut ke SMP. SMP
yang dijadikan target kegiatan kali ini adalah
SMPN 2 Sungai Penuh. Sosialisasi dibuka
dengan pemutaran film konservasi. Setelah
pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan
memperkenalkan profil organisasi, jenis-
jenis burung yang dilindungi, perlengkapan
pengamatan burung serta t ips-tips
pengamatan burung. Di penghujung acara,
diadakan game konservasi.

Akhir kata, semoga disamping sebagai ajang
berbagi ilmu, semua kunjungan ini juga
menjadi pengalaman berharga menuju
kedewasaan berorganisasi.

alam rangka Hari Bumi dan Hari
Kehutanan Internasional tahun
2011, KBC ikut memeriahkan
dengan mengadakan lomba

mewarnai untuk tingkat TK dan SD serta
lomba poster untuk umum.

Kegiatan ini  diselenggarakan untuk
meningkatkan kepedulian terhadap
kelestarian hutan beserta mahkluk hidup di
dalamnya. Tema yang diangkat adalah
pelestarian terhadap burung liar dan habitat
alaminya.

Alhamdulillah, event kali ini diikuti oleh banyak
peserta. Tercatat, peserta yang ikut lebih dari
50 orang yang berasal dari sekolah-sekolah
disekitar wilayah Kota Sungai Penuh.

Lomba diadakan pada Hari Minggu 8 Mei,
dimulai pada pukul 09.00 WIB. Acara diawali
dengan pemutaran film konservasi yang
dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional
yang ikut mendukung acara lomba.

Setelah pemutaran film, dilanjutkan dengan
perlombaan yang dilaksanakan hingga jam
11.00 WIB. Sambil menunggu hasil lomba

dari dewan juri, para peserta dipandu panitia
melaksanakan game yang berhubungan
dengan pengetahuan seputar dunia Burung
yang merupakan besic dari organisasi KBC
sendiri.

Tepat pukul 12.00 WIB, dewan juri selesai
melaksanakan tugasnya dan langsung
mengumumkan para juara lomba.

Juara Lomba Mewarnai, yakni dari SDN. 022
Sumur Anyir atas nama M. Habib As Shubhi.
Sedangkan untuk juara Poster dimenangkan
oleh Nelsi Brazilia dari SMAN 2 Sungai Penuh.

Pembagian hadiah diberikan langsung oleh
Bapak Najmudin (perwakilan TNKS) dan oleh
Bapak Suarman (perwakilan Dinas
Kehutanan Kota Sungai Penuh).

Dengan dilakukan penyerahan hadiah untuk
para pemenang, maka berakhir pula acara
lomba mewarnai dan poster dalam rangka
hari Bumi Internasional Tahun 2011. Namun,
sebelum semua kembali kerumah masing-
masing maka dilaksanakan foto bersama
untuk dokumentasi.

Kiprah KBC di Hari Bumi dan
Kehutanan Internasional 2011

EVENTS
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Salam lestari…

dalah suatu kebahagiaan dan
kehormatan bagi kami dapat
mempersembahkan kembali

informasi dan pemikiran organisasi KBC yang
sepenuhnya dituangkan ke dalam buletin
ketiga ini.

Edisi kali ini akan lebih banyak mengupas
tentang aktivitas KBC yang semakin
berkembang. Salah satu yang menarik adalah
kegiatan Goes to School yang telah
dilaksanakan di beberapa sekolah, mulai
dari tingkatan TK hingga SMA. Selain sebagai
ajang sosialisasi organisasi, kegiatan ini
juga sangat baik dalam rangka pendidikan
konservasi bagi masyarakat usia dini
tersebut.

Selain itu edisi ketiga ini juga akan
membahas upaya pembentukan koperasi KBC
yang diharapkan dapat menjadi pilar
ekonomi dalam organisasi KBC kedepannya.

Ada satu kolom pada edisi kali ini yang lain
dari biasanya, yaitu kolom sisipan akhir
tahun, merupakan kilas balik singkat tentang
aktivitasaktivita yang telah dilakukan
sepanjang tahun 2011.

Tak ada gading yang tak retak,untuk itu kami
selalu membuka pintu selebar lebarnya
untuk segala macam kritik, saran serta
masukan bagi Bulletin kedepannya. Akhir
kata, redaksi mengucapkan terima kasih yang
sebesarbesarnya atas segala perhatian dan
kerjasama yang telah diberikan kepada
semua pihak yang membantu terbitnya
bulletin edisi ke3 ini. Semoga edisi ini dapat
memberikan informasi dan pencerahan bagi
para pembacanya. Amin.

DARI REDAKSI

Pelindung:  Penanggung Jawab:  Pemimpin Umum:
Bendahara:  Pemimpin Redaksi:  Tim Kreatif: Reporter:

Layout:
Blog:

anau Nyalo merupakan satu dari
tujuh rangkaian danau yang
berada di daerah Kabupaten
Kerinci, Jambi, tepatnya di Lempur
Tengah. Sabtu 12 februari 2011,

Kerinci Birdwaching club (KBC) yang terdiri dari
saya, Agung Nugroho, Josse dan Pitah
melakukan pengamatan burung ke Danau
Nyalo.  Trip kali ini kami ditemani oleh
beberapa staf dari Balai Besar Taman
Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) yang
dikomandoi oleh Saudari Ajenk, yang
ditemani oleh empat orang lainnya.

Pukul 07.00 WIB kita mulai bergerak dari
Sungai Penuh ke Lempur Tengah. Sampai di
tempat tujuan sekitar pukul 09.15 WIB.
Perjalanan dari kota hingga ke daerah Lempur
bisa dikatakan lumayan lama karena ada
beberapa situasi yang kita hadapi mulai dari
pemberhentian di Simpang Jujun untuk
membeli bekal perjalanan hingga
pemberhentian ditengah jalan dari Lolo
menuju Lempur dikarenakan ada proyek
pelebaran jalan. Tapi syukurlah kita tidak
terlalu kesiangan walaupun sebenarnya
sudah melewati target awal.

Sampai di Lempur kendaraan dititipkan
ditempat pertambangan pasir. Petualangan
dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati
jalan tanah berpasir disekitar pertambangan
dengan kemiringan antara 60 hingga 70
derajat. Selanjutnya track yang dilalui agak
mendatar namun tetap sedikit menanjak
dengan view  perkebunan dan sawah
penduduk. Selang 20 menit berjalan santai,
perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri
jalan setapak menurun yang curam hingga
sampai pada pinggir danau yang berawa dan
dikelil ingi pandanpandanan. Sampai lokasi
ini sekitar pukul 09.50 WIB.

Berada di Danau Nyalo ini
kiranya kita memang harus
berlapang dada karena
tidak adanya tempat
bersantai untuk menikmati
keindahan danau serta

Satu Lagi.....

harus siap untuk bertarung
dengan lintah dan
seranggaserangga kecil
yang menjaga danau mungil
ini .

Danau yang berada diketinggian 1000 mdpl
ini mempunyai banyak potensi keindahan
alam yang luar biasa. Antara lain seperti
ratusan burung belibis yang berenang dan
terbang berkoloni di sekitar danau, burung
tangkar uli sumatera yang merupakan salah
satu burung endemik Sumatera, burung
merbah dan beberapa satwa yang tidak bisa
kita nikmati langsung keindahannya hanya
suara merdunya yang bisa didengar seperti
siamang, burung rangkong dan sebagainya.
Selain itu, didanau ini kita juga bisa
menemukan beberapa jenis anggrek dan
salah satu tanaman unik yang dilindungi
yaitu kantong semar.

Flora dan fauna di tempat ini seakan
memanjakan diri untuk menyatu dengan
alam sekitar danau. Hal ini akan
menimbulkan kesan unik bagi setiap orang
yang mengunjungi danau ini. Salahsatu
pesona uniknya ada pada air danaunya. Air
danau ini, bila dilihat sekilas mungkin biasa
saja, namun jika
dilihat dengan lebih
teliti  lagi ternyata
warnanya agak
kemerahan. Dari
sinilah konon  nama

n y a l o
m e l e k a t
u n t u k
danau yang
berdiameter
l e b i h
kurang 100
meter ini.
Kata nyalo
mempunyai

arti menyala, yang muncul karena
airnya kemerahan seakan menyala.

CATATAN PERJALANAN

Kerinci Birdwatching Club, Not Just A
Birdwatching Club

KBC GOES TO SCHOOL
Diklat Pembentukan Anggota Penuh KBC

Napak Tilas Perjalanan KBC 2011

Be l a j a r  d a r i  En gg a ng

Kiprah KBC di Hari Bumi dan Hari
Kehutanan Internasional 2011

TIM   EDITORIAL
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PENAWARAN BEASISWA

ulan November 2011 ini umur
KBC telah genap 9 tahun.
Selama kurun waktu tersebut
KBC mengalami pasang surut
sejak diinisiasi oleh pendirinya

pada November tahun 2002. Sebagai satu-
satunya kelompok pengamat burung di
Sungai Penuh dan Kerinci dan mungkin
disekitar kawasan TNKS, keberadaan KBC
sangatlah strategis untuk menciptakan
generasi muda yang peduli dan berperan
aktif dalam upaya pelestarian kawasan
konservasi.

Slogan “Not Just A Birdwatching Club”
sebagaimana dalam judul artikel ini diatas
memberikan nafas baru dalam kegiatan KBC.
Kegiatan KBC t idak terbatas pada aktivitas
pengamatan burung saja namun dalam konteks yang
lebih luas. Ada 5 (lima) pilar yang akan dikembangkan
oleh KBC yaitu (1)Penguatan Kelembagaan,
(2)Penerapan Sains, (3)Pembinaan Cinta Alam,
(4)Pengembangan Ekowisata, dan
(5)Entrepreneurship.

#1 Penguatan kelembagaan sangat
penting untuk menjaga eksistensi
dan kontinuitas kegiatan KBC serta
visi dan misi yang diembannya.
Untuk itulah pada bulan Agustus
kemarin KBC telah menyusun
statuta/ anggaran dasar lembaga
yang mengatur tata organisasi dan
kepengurusan KBC.

#2 Dalam konteks bina cinta alam,
aktivitas-aktivitas yang
dilaksanakan KBC mengacu pada
pembentukan sikap (character
building) yang ramah terhadap lingkungan hidup.
Sikap-sikap tersebut ditanamkan dalam setiap
kegiatan misalnya tidak membuang sampah
sembarangan atau tidak mengganggu dan merusak
hidupan liar yang ada. Penekanan ini disertai dengan
pemahaman yang benar tentang akibat yang bisa
timbul sehingga sifat-sifat cinta terhadap alam tidak
terjadi karena doktrinasi tapi karena kesadaran.

#3 Selain itu, kegiatan pengamatan burung juga
dapat meningkatkan kapasitas keilmuan
penggiatnya. Hasil-hasil pengamatan burung yang
diperoleh dengan metode pengambilan data tertentu
secara ilmiah dapat memberikan informasi dan

pengetahuan yang menarik.

#4 Kegiatan pengamatan burung telah dikenal secara
luas dan mendunia, sehingga mempunyai potensi
yang besar untuk pengembangan ekowisata
unggulan. Kegiatan-kegiatan pengamatan burung

yang dilakukan oleh KBC diarahkan
untuk menemukenali obyek-obyek
pengamatan yang potensial
sekaligus mengasah kemampuan
anggota.

#5 Entrepreneurship atau jiwa
kewirausahaan sangat penting
untuk melatih kemandirian dan
keuletan serta menjadi salah satu
pendukung kegiatan KBC. Untuk
itulah anggota KBC pada tanggal 17
Agustus 2011 bertepatan dengan
HUT RI berkumpul mengadakan
rapat anggota pembentukan
Koperasi Pemuda Ornitho. Bentuk
Koperasi dipil ih karena sesuai

dengan semangat Indonesia.

Semoga 5 (lima) pilar yang saat ini menjadi nafas
KBC dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi
model organisasi yang dapat diduplikasi ditempat-
tempat lain terutama di sekitar kawasan konservasi.

Saat ini KBC mendapat dukungan pelatihan dan
pengembangan organisasi serta menjadi pelaksana
kegiatan project Bird Conservation & Education in
Kerinci Seblat NP, Sumatra: Building Local Foundation
to Address Increasingly Chronic Pressure on Bird
Habitat & Population yang didukung pendanaannya
dari The Rufford Small Grants Foundation.

Agung Nugroho

CATATAN BIRDERS

Dalam rangka meningkatkan upaya konservasi jenis, Balai Besar TNKS bekerjasama dengan Kerinci
Birdwatching Club (KBC) dan didukung oleh The Rufford Small Grants Foundation membuka kesempatan kepada
mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan penelitian skripsi di kawasan TNKS dengan obyek penelitian
spesies burung.
1.    Topik penelitian antara lain:

•   Eksplorasi jenisjenis burung di kawasan TNKS Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh
antara lain: jalur pendakian Gunung Kerinci, jalur pendakian Danau Gunung Tujuh, Rawa
Bento, Bukit Tapan, Goa Kasah, Pauh Tinggi, Pungut, Lempur. 

• Perburuan dan perdagangan burung di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
2.    Tujuan dari penelitian antara lain adalah:

• Mendata keanekaragaman jenis burung untuk tujuan monitoring dan bahan interpretasi
alam.

• Mengidentifikasi ancaman perburuan burung liar di alam.
• Melengkapi database peta sebaran burung di kawasan TNKS.
• Meningkatkan minat terhadap kegiatan pengamatan burung di kawasan TNKS.
• Sebagai bagian dari upaya pendidikan konservasi untuk meningkatkan kepedulian

terhadap kelestarian burung liar di habitat alaminya.
3.    Peneliti akan mendapat bantuan berupa:

•  Bantuan penelitian sebesar Rp. 2 juta per topik penelitian.
•  Akomodasi di Kota Sungai Penuh selama melakukan penelitian (2 kamar untuk 45 orang

di Mess KBC).
•  Penggunaan fasilitas Balai Besar TNKS seperti Pos Resort.
•  Peminjaman perlengkapan penelitian seperti Buku Field Guide,  GPS, Tenda, Sleeping

Bag, dan Teropong (selama tidak digunakan dalam tugas).
4.    Waktu penelitian diharapkan selesai Desember 2011.
5.    Dokumentasi dan datadata hasil penelitian harus diserahkan ke Balai Besar TNKS dan KBC sebagai bahan

kampanye, database dan keperluan lain dengan tetap menyebutkan sumbernya.
6.   Proposal harus disampaikan kepada kami selambatnya akhir bulan September 2011 melalui

email: bbtnks@gmail.com dan cc kekbctnks@gmail.com disertai dengan data diri berupa: Nama, NIM,
Jurusan/ Prodi, Fakultas, Universitas, Tempat dan tanggal lahir, Jenis kelamin, Alamat, Telpon, Email.

7.    Kesempatan terbatas untuk 5 (lima) proposal pertama yang terpilih.
8.    Peneliti yang disetujui diwajibkan untuk mengurus perizinan Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi

(SIMAKSI) ke Kantor Balai Besar TNKS, melakukan presentasi pra dan pasca penelitian serta
menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan penelitian.

9.    Informasi selengkapnya dapat menghubungi  Sdri. Dian Indah Pratiwi (Telp. 085641441851) dan Sdr. Agung
Nugroho (Telp. 08127876148).

Penawaran beasiswa ini terselenggara atas dukungan dari :

1 l Bulletin KBC/Edisi 3/Oktober-2011 Bulletin KBC/Edisi 3/Oktober-2011 l 10

B

Kerinci Birdwatching Club,

   Not Just A Birdwatching Club

“Kegiatan KBC tidak terbatas
pada aktivitas pengamatan
burung saja namun dalam

konteks yang lebih luas. Ada
5 (lima) pilar yang akan

dikembangkan oleh KBC
yaitu Penguatan

Kelembagaan, Penerapan
Sains, Pembinaan Cinta
Alam, Pengembangan

Ekowisata, dan
Entrepreneurship.”
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TEROPONG JENIS

Teropong jenis kali ini akan mengupas empat spesies burung endemik Sumatera bahkan
sebagian endemik Kerinci  yang saat ini keberadaannya sudah sangat jarang dan terancam
punah.  So, amati dengan seksama, karena mereka mungkin ada di sekitar kita.

11 l Bulletin KBC/Edisi 3/Oktober-2011

Celepuk Kerinci (Otus stresemanni)
Berukuran kecil (18cm), berwarna coklat merah bata. Mata gela , berkas

telinga mencolok. Berwarna lebih ucat dibandingkan dengan Cele uk gunung,
hitam dan utih. Iris kuning kehijauan, aruh utih, kaki abu-abu ke utih-
utihan.

Endemik di Sumatera. Hanya dikenal satu ekor yang dida at ada
ketinggian 920 m di Lembah Kerinci, Sumatera.

Se erti cele uk lain.

Berukuran sedang (30cm), berwarna coklat, ke ala berwarna
belang. Mahkota dan sisi ke ala hitam dengan bintik-bintik utih kecil,
tenggorokan utih dengan bintik-bintik hitam.

Endemik di Sumatera. Biasa terlihat di Bukit Barisan, Sumatera,
di hutan egunungan antara ketinggian 900 – 2.500 m.

Pemalu dan tinggal di atas tanah dalam kelom ok kecil. Lebih
menyukai arit berlumut dan tumbuhan bawah yang ra at di unggung
bukit.

Puyuh Gonggong Sumatera (Arborophila rubrirostris)

Jantan (50cm); bulu hitam kebiruan bersinar, sempidan tanpa
jambul, ekor pendek, kulit muka merah padam. Betina (42cm);
berbintik coklat kemerahan dengan ekor coklat gelap dan kulit muka
merah. Iris coklat, paruh putih kehijauan, kaki dan tungkai abu–abu
kehijauan, taji panjang (jantan).

Endemik di Sumatera. Rentan. Terbatas di hutan pegunungan
bawah di Bukit Barisan tengah dan selatan, antara ketinggian 1.000–
1.800m, di G.Kerinci sampai ketinggian 2.200m.

Hidup dilantai hutan pegunungan yang rapat, berpasangan atau
dalam kelompok kecil. Kebiasaan mirip sempidan lain.

Burung Abang Pipi/Sempidan Sumatera (Lophura inornata)

Burung cacing berukuran besar (28), biru mengkilap dan
hitam. Burung jantan dahi dan mahkota biru pucat; penutup
sayap tengah dan bercak sayap biru keabu-abuan; bulu ekor
tengah biru, yang lain dengan daun luarnya kebiruan; bulu
ekor luar hitam; bulu lainnya hitam mengkilap. Burung betina
dengan muka kuning tua. Iris coklat tua; paruh hitam; kaki
hitam.

Tiung Sumatera (Cochoa beccarri)

Endemik di Sumatera. Jarang; diketahui. Dari empat ekor, semua jantan, yang dikoleksi
di G. Singkalang dan Kerinci dari 1.200 - 1.600 m, dan bebrapa pengamatan baru-baru ini
dari G.Kerinci.

di pepohonan sepenuhnya, mencari makan buah-buahan di tajuk.
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