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engelolaan burung sebagai salah satu keanekaragaman hayati memerlukan berbagai data

pendukung. Telah banyak penelitian-penelitian tentang burung yang dilakukan oleh berbagai

kalangan, mulai dari mahasiswa, peneliti dan para pemerhati burung yang saat ini semakin

berkembang di Indonesia. Data yang dihasilkan dari penelitian-penelitian tersebut, sebenarnya

dapat digunakan dalam pengelolaan untuk kelestarian burung dan juga merupakan sumbangan bagi

ilmu pengetahuan terkait burung. Penelitian di daerah tropis juga akan memberikan sumbangan

berarti bagi perkembangan ilmu tentang burung (ornitologi) dan memberikan data akurat untuk

pengelolaan burung di tropis. Sayangnya, banyak dari penelitian tersebut masih terbatas menjadi

laporan, skripsi, thesis atau disertasi), dan masih sedikit tidak dipublikasikan. Salah satu bentuk

upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah penyelenggaraan seminar atau konferensi, suatu

media pertemuan ilmiah untuk mendesiminasikan hasil penelitian atau pengamatan.

Untuk kepentingan itulah diselenggarakan “Konferensi Nasional Peneliti dan Pemerhati Burung di

Indonesia”.

Konferensi ini dimaksud dan ditujukan untuk 1) ajang tukar menukar informasi (terkini) tentang

perburungan di Indonesia, 2) meningkatkan jejaring di antara para peneliti dan pemerhati burung

dari berbagai kalangan, serta 3) upaya meningkatkan peran penelitian dalam mendukung

konservasi burung di Indonesia serta pengembangan ilmu pengetahuan tentang burung di

Indonesia.
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PENYELENGGARA

Konferensi ini diselenggarakan oleh Divisi Ekologi Manajemen dan Satwa Liar, Departemen

Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor,

bekerja sama dengan Burung Indonesia, Pusat Penelitian Biologi-LIPI, Asian Raptor Research and

Conservation Network (ARRCN), Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Indonesian Ornithologists’ Union, Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Pajajaran dan

Suaka Elang.

WAKTU dan LOKASI

Konferensi akan dilaksanakan pada Tanggal 13 dan 14 Februari 2014 di Kampus Fakultas

Kehutanan IPB, Darmaga Bogor; dengan kegiatan ekskursi pada Tanggal 15 Februari 2014

PESERTA

Konferensi ini terbuka bagi semua peneliti dan pemerhati burung, baik berdomisili di Indonesia

maupun di luar negeri, yang peduli terhadap burung-burung di Indonesia.

STRUKTUR KONFERENSI

Konferensi akan terdiri atas 5 sesi umum (Plennary Session) dan 7 simposium, presentasi poster

serta ekskursi (pilihan). Sesi umum akan menampilkan pembicara kunci yang berasal dari dalam

dan luar negeri.

SIMPOSIUM

Topik-topik simposium adalah:

1. Burung di habitat yang dimodifikasi oleh manusia (urban dan non-urban)

2. Burung-burung di wilayah Wallacea

3. Ekologi dan konservasi burung pemangsa

4. Bio-ekologi dan konservasi burung di habitat alami

5. Burung pantai

6. Pemanfaatan dan perdagangan burung

7. Topik khusus

POSTER

Selain presentasi di dalam simposium (oral presentation) peserta dapat mempresentasikan hasil

penelitiannya dalam bentuk poster.

EKSKURSI

Ekskursi atau kunjungan lapangan akan dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 15 Februari 2015.



MAKAN MALAM

Pada Hari Jumat 13 Februari 2014 akan diselenggarakan pertemuan informal sekaligus makan

malam bersama bagi peserta yang berminat.

ABSTRAK

Peserta yang akan membawakan makalah dapat memilih untuk melakukan presentasi lisan di

dalam salah satu simposium atau mempresentasikan makalahnya dalam bentuk poster, walaupun

demikian keputusan akan dibuat oleh Panitia berdasarkan seleksi. Abstrak dalam Bahasa Indonesia

terdiri atas maksimum 200 kata di luar judul dan identitas penulis. Abstrak dikirimkan ke alamat

konferensiburung@gmail.com dan selambat-lambatnya diterima oleh panitia pada tanggal 15

Januari 2015. Abstrak terdiri atas maksimum 200 kata di luar judul dan identitas penulis,

menggunakan font Arial 11 untuk isi dan Arial 12 untuk Judul. Hasil seleksi abstrak akan

diumumkan pada tanggal 1 Februari 2015.

PENDAFTARAN

Formulir keikutsertaan bisa di unduh di

https://birdecologyandconservation.wordpress.com/pendaftaran/

BIAYA PENDAFTARAN

Mahasiswa D3/S1 : Rp 80.000

Mahasiswa S2 dan S3 : Rp 100.000

Umum : Rp 150.000

Makan malam (pilihan) : Rp 50.000

Catatan:

Biaya tersebut mencakup konsumsi selama kegiatan (snack dan makan siang) serta sertifikat. Biaya

tersebut tidak termasuk akomodasi (penginapan) dan biaya ekskursi. Untuk rincian informasi

tentang ekskursi dapat menghubungi panitia di konferensiburung@gmail.com

Biaya pendaftaran dapat ditransfer ke:

Rekening BRI No. 0595-01-016032-50-1 a.n Ir. Lin Nuriah G., MSi

Rekening Bank Syariah Mandiri No. 1427058411 a.n. Yeni Aryati Mulyani

Bukti transfer mohon dikirimkan melalui email: konferensiburung@gmail.com
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