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Sejarah
BICONS berdiri pada 24 September 1999, diinisiasi oleh 
beberapa orang yang peduli dengan pelestarian burung dan 
habitatnya. BICONS didirikan atas dasar pemikiran semakin 
terdesaknya keberadaan satwa liar di kawasan perkotaan. Burung 
dijadikan sebagai titik masuk BICONS untuk berbagai upaya 
pelestarian lingkungan hidup.

Visi dan misi

Visi BICONS adalah “sensitized-people in conservation of birds 
and its habitat” (mewujudkan kesadaran kritis masyarakat untuk 
pelestarian burung dan habitatnya), yang diwujudkan dengan 
mengemban misi melaksanakan penelitian, meningkatkan 
kapasitas dan kesadaran publik, mendorong arah kebijakan yang 
kondusif dan mengembangkan jejaring kerja.

Keanggotaan

Keanggotaan BICONS terbuka untuk masyarakat umum yang 
peduli dengan pelestarian burung dan lingkungan hidup di Kota 
Bandung. Dengan menjadi angggota BICONS, anda telah turut 
serta dalam upaya-upaya pelestarian burung dan habitatnya.

Hak Anggota: Mendapatkan informasi mengenai burung dan 
habitatnya, berhak mengikuti seluruh kegiatan yang 
diselenggarakan dan mengusulkan ide untuk menentukan 
program.

Program
Program SBW (Sunday Bird Watching) merupakan program 
payung bagi seluruh program kerja BICONS. Menu utama pada 
program ini yaitu sebagai sarana dalam rangka menanamkan 
kecintaan terhadap lingkungan dan membangun kesadaran kritis 
masyarakat kota Bandung melalui pendidikan lingkungan hidup. 
Selain program PLH, juga dilakukan Program Penelitian, Program 
Pelatihan, dan Program Penyadartahuan Masyarakat. SBW secara 
rutin dilakukan setiap hari Ahad pukul 07.00-10.00 WIB di Taman 
Ganesha dan lokasi pilihan lainnya di kota Bandung.

Sekretariat:
Jl. Paledang No. 21 Cibeureum
Bandung 40184
Telp./Fax.: 022-6070139
bicons2000@yahoo.com

PROFIL

óEkspedisi Kutilang

óBCNH Program

óBandung Best 9 Bird Watching 
Site Program (CP: Ader R. 
08567305219)

óBICONS Bird Tour

óBICONS Outbond Division (CP: 
Asep M. S. 085624668138)

óBackyard School and Nest 
Boxing Program (CP: Yogi S. 
08157120816)

óPencincinan burung Hirundo 
rustica bekerja sama dengan 
HIMBIO Unpad

óPengamatan Migrasi Burung 
Pemangsa

Kegiatan Lain



Burung Kutilang diisukan sebagai simbol satwa Kota Bandung. Fungsi burung 
Kutilang secara ekologis sebagai penyebar biji-bijian tumbuhan, sehingga keberadaan 
burung tersebut sangat penting bagi kawasan hijau Kota Bandung, demikian juga 
keberadaan burung tersebut sangat tergantung dari adanya kawasan hijau Kota 
Bandung. Namun, keberadaan jenis ini di habitat alaminya di bandung belum banyak 
diungkapkan. Selain itu, perhatian masyarakat luas terhadap jenis ini sebagai maskot 
fauna kota bandung sangat kecil. 

Ekspedisi kutilang merupakan kegiatan penelitian yang akan mengumpulkan 
data dan informasi mengenai populasi, distribusi, dan habitat burung kutilang di Kota 
Bandung. Lokasi kegiatan yaitu di lima wilayah kota (Bandung Barat, Bandung Utara, 
Bandung Timur, Bandung Selatan, dan Bandung Tengah). Dari masing-masing wilayah 
diambil beberapa lokasi yang merepresentasikan habitat burung Kutilang yaitu di 
ruang terbuka hijau , antara lain:
1. Bandung Utara: UPI, Tahura Djuanda, Ganesha & ITB, Babakan Siliwangi
2. Bandung Selatan: Tegallega, Lodaya, PT. INTI
3. Bandung Timur: T. Pahlawan, Arcamanik, Cikadut
4. Bandung Barat: TPU Sirnaraga,  TPU Pandu, Mekar wangi, Husen
5. Bandung Tengah: Balai Kota, T. Maluku, T. Cibeunying, Pakuan, T. Pramuka, T. 

Lalulintas

Kegiatan ini bersifat terbuka untuk umum, kemudian peserta kegiatan diberi 
keleluasaan untuk memberikan ide mengenai desain kegiatan tersebut.

ekspedisi
 kutilang

Contact Person:
Deri Ramdani (081572010696)



Pemberian informasi lingkungan yang benar kepada masyarakat sangatlah penting 
karena informasi merupakan petunjuk bagaimana seseorang dapat bertindak. Sunday 

Bird Watching (SBW) merupakan salah satu cara untuk membangkitkan minat dan 
membangun kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian burung liar 

dan habitatnya di Kota Bandung

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran kritis masyarakat akan 
pelestarian burung dan habitatnya.Pada Program SBW juga terdapat beberapa kegitatan 

antara lain Pelatihan, Penelitian (Ekspedisi Kutilang, Blue-crowned Night Heron 
Program, dll.).

Memonitoring kondisi burung yang ada di taman kota. Monitoring burung bertujuan 
untuk memantau fluktuasi jenis burung di taman-taman kota Bandung, sampai tahun 

2007 empat taman kota yang telah dipantau yaitu Taman Ganesha, Taman Maluku, Taman 
Balaikota dan Taman Cilaki (Sekarang Taman Lansia). Data yang diperoleh kemudian 
akan  digunakan sebagai masukan kepada pemerintah daerah untuk tata ruang dan 

pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan efek bagi lingkungan.

Melaksanakan bird coaching clinic yaitu latihan pengamatan burung sebagai bentuk 
rekreasi pendidikan yang kreatif untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan memupuk 

kesadaran sejak usia dini. Slogan ‘ Ternyata burung lebih indah di alam’ merupakan 
kampanye untuk menanamkan kesadaran publik bahwa burung di habitat alaminya lebih 

berarti secara fungsi dan keindahan daripada burung yang dipelihara manusia.

Kegiatan ini dilakukan setiap hari Ahad (pukul 07.00-10.00) di Taman Ganesha dan 
beberapa lokasi pilihan lain di Bandung seperti taman Maluku, Taman Cilaki, Taman 

Merdeka, serta Dago Pakar dengan target para pengunjung lokasi tersebut terutama 
anak-anak dan keluarganya  (family-based).

SUNDAY
BIRD WATCHING

Contact Person:
Tedi Setiadi (085624967493)

Latar Belakang

Tujuan

Penelitian

Pendidikan Lingkungan

Waktu dan Lokasi Kegiatan



BCNH WORKING GROUP
PROGRAMME

Dalam kurun 3 bulan pertama di 
tahun 2008, BCNH Working Group-BICONS 
telah dan akan melaksanakan program 
sebagai berikut:
 
1. Pemantauan populasi 

Data hasil penghitungan selanjutnya 
dikirimkan kepada Wetlands International-
Indonesia Programme untuk disertakan 
sebagai bagian dari kegiatan sensus burung 
air tingkat asia (Asian Waterbird Census 
(AWC)) yang diselenggarakan pada bulan 
pertama setiap tahun. 

2. Pembuatan Fact Sheet burung kowak-
malam abu (Februari 2008) 

Salah satunya dalam acara Melody in Nature 
yang bertempat di Tahura Ir.H.Juanda, 17 
Februari 2008. Poster dan brosur akan 
menjadi media edukasi tentang burung 
kowak-malam abu bagi masyarakat Kota 
Bandung. 

3. Studi Distribusi kowak-malam abu di 
Kota Bandung dan kondisi habitat makan 
(Maret 2008) 

Kegiatan yang direncanakan berupa survey 
distribusi dan kelayakan habitat makan 
b u r u n g  k o w a k - m a l a m  a b u  y a n g  
dilaksanakan di habitat makannya di 
kawasan Bandung Timur (Gedebage, 
Majalaya dan sekitarnya). 

BCNH WORKING GROUP-BICONS
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Contact Person:
Ahmad Shofyadi (08121467491)
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