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Kebijakan Perlindungan Satwa Liar di Indonesia

egri kita amat kaya akan satwa liar. Tengok saja, paling tidak sekitar 17 % dari 

jumlah burung yang ada di dunia berada di Indonesia. Negara kita juga merupakan Nnegara dengan jumlah jenis burung endemik terbesar di dunia; sejumlah 352 jenis. 
Artinya, kita ber-hak memanfaatkan kekayaan jenis burung tersebut untuk memenuhi 
kebutuhan akan protein, satwa hiasan/opsetan, satwa peliharaan, satwa peragaan, aset 
wisata dan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lain. Sayangnya, belum lagi kita sempat 
memanfaatkannya, kekayaan hayati kita itu telah semakin menipis. Menurut IUCN 
(International Union for Conservation Nature and Natural Resources), Indonesia 
mempunyai daftar terpanjang burung-burung yang terancam punah, sejumlah 115 jenis.

ebanggaan sebagai bangsa yang kaya telah membuat kita terlena. Tanpa kita sadari, kita 

sedang berjalan menuju keterpurukan. Kekayaan kita kini sedang digerogoti kaum K
pemilik modal dan pengkhianat bangsa. Sialnya, pemerintah yang kita pilih melalui wakil-

wakil kita itu, terlalu lamban melindungi kekayaan negri kita. Dampaknya ?! Lihatlah : hutan kita 

telah hancur berantakan, satwa liar yang dapat mengembalikan kondisi hutan justru terkurung 

dalam sangkar-sangkar sempit atau terpatung dalam kaca dirumah-rumah mewah.
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Sejarah Kebijakan Perlindungan Satwa Liar di Indonesia

Pengaturan mengenai pemanfaatan satwa liar di Indonesia 

sudah ada sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda. 

Antara lain dengan pernah dikeluarkannya berbagai 

peraturan seperti: Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 

1931 Staatsblad 1931 Nummer 133); Ordonansi 

Perlindungan Binatang-binatang Liar 

(Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 

Nummer 134); Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura 

(Jachtordonnantie Java 1940 en Madoera Staatsblad 

1939 Nummer 733); dan Ordonansi Perlindungan Alam 

(Natuur Beschermingsordonnantie 1941 Nummer 167). Kini, 

peraturan-peraturan tersebut sudah tidak diberlakukan. 

Sebagai gantinya, kita memiliki Undang-undang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu UU No. 

5 Tahun 1990.

Era tahun 70-an, banyak negara di dunia yang mulai 

merasa perlu melindungi kekayaan hayatinya. Hal ini 

mendorong beberapa negara untuk menjalin komitmen 

bersama melalui berbagai konvensi Internasional, salah 

satunya adalah Convention on International Trade of 

Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) atau 

konvensi tentang perdagangan Internasional spesies-

spesies yang terancam punah. Tak mau ketinggalan, 

pemerintah Indonesia-pun ikut meratifikasi konvensi 

tersebut dengan mengeluarkan Keppres No. 43 tahun 1978. 

Sebagai konsekuensi logis dari ratifikasi konvensi CITES, 

pemerintah Indonesia harus lebih aktif dalam 

mengamankan peredaran satwa liar serta menetapkan 

sanksi hukum terhadap para pelaku pemanfaatan illegal. 

Salah satu bentuknya adalah dengan menetapkan 

peraturan perundangan yang mengatur tentang 

pengamanan peredaran satwa liar.

Terlahir Secara Paksa

Pasca ratifikasi konvensi CITES, perdagangan satwa liar di 

Indonesia tetap berlansung tanpa mengindahkan ketetapan-

ketetapan yang telah dibuat oleh CITES. Akibatnya, 

Indonesia mendapat ancaman penghentian jual beli /Total 

Band dari berbagai negara peratifikasi konvensi CITES. 

Sehingga dengan terburu-buru, pada tahun 1990, 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang 

Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 

yaitu UU No. 5 Tahun 1990. Apa jadinya jika sebuah 

undang-undang dikeluarkan di bawah ancaman ?

Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak diundangkan 

pada tanggal 10 Agustus 1990. Artinya, 12 tahun pasca 

ratifikasi konvensi CITES. Di dalam UU No.5 tahun 1990, 

semua jenis tumbuhan dan satwa yang ada di negara kita 

dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu dilindungi dan 

tidak dilindungi. Satwa dan tumbuhan dilindungi adalah 

satwa  dan tumbuhan yang berada dalam bahaya 

kepunahan dan populasinya jarang. Sehingga, terhadap 

satwa yang dilindungi siapapun dilarang untuk menangkap, 

melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, mengambil, merusak, memusnahkan dan 

memperniagakan termasuk mengeluarkan dari suatu tempat 

di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar 

Indonesia, baik dalam keadaan hidup, masih berupa 

telur, sudah mati, bagian-bagian tubuhnya termasuk 

sarangnya. Pengecualian atas larangan tersebut 

diberikan bagi keperluan penelitian, ilmu pengetahuan 

dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang 

bersangkutan. Juga bagi pemberian atau penukaran jenis 

kepada pihak lain di luar negri seijin pemerintah. Apabila 

satwa yang dilindungi, karena suatu sebab, membahayakan 

kehidupan manusia, maka larangan menangkap, melukai, 

dan membunuh  juga dapat dikesampingkan. 

Sistem penggolongan ini jauh berbeda dengan sistem 

Appendix yang digunakan CITES. Generalisasi tingkat 

bahaya kepunahan membawa kita pada langkah-langkah 

perlindungan yang tidak realistis. Mari kita cermati ! Sampai 

saat ini, paling tidak terdapat 95 jenis mamalia, 30 jenis 

reptilia, 6 jenis ikan, 20 jenis serangga, 13 jenis molusca, 3 

jenis crustacea dan 379 jenis burung yang 

dilindungi. Seperti yang tercantum 

dalam lampiran daftar jenis 

satwa dilindungi pada PP 

no.7 tahun 1999. 

Belum lagi untuk 

jenis tumbuhan. 

Pertanyannya, 

realistiskah jika 

kita harus 

mengetahui 

semua jenis 

Indonesia mendapat ancaman penghentian jual beli /Total 

Band dari berbagai negara peratifikasi konvensi CITES

Generalisasi tingkat bahaya kepunahan membawa kita pada 

langkah-langkah perlindungan yang tidak realistis
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tersebut, lengkap dengan diskripsinya, sehingga kita dapat 

terhindar dari pelanggaran terhadap UU no.5 tahun 1990 

yang jelas-jelas mengandung konsekuensi amat berat ?! 

Bayangin aja, 1 tahun penjara 

dan denda paling banyak Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) serta dikategorikan sebagai tindak pidana 

pelanggaran, jika kita dianggap lalai dalam mematuhi 

ketentuan-ketentuan dalam perlindungan satwa. Terlebih 

jika kita dipastikan dengan sengaja melanggar, maka kita 

diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 tahun dan 

denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Alasan ancaman bahaya kepunahan dan populasi yang 

jarang sebagai dasar penentuan jenis yang dilindungi 

mensyaratkan adanya pemantauan fluktuasi populasi satwa 

dan tumbuhan di alam secara periodik, karena tidak ada 

istilah statis di alam ini. Untuk 546 jenis satwa, belum 

termasuk tumbuhan, punyakah kita kelengkapan teknisnya 

? Jika kita punya, kenapa Gelatik jawa (Padda oryzivora) 

yang telah terancam punah, bahkan telah dikategorikan 

sebagai spesies Rentan oleh IUCN (International Union for 

Conservation on Nature and Natural Resources), yang 

artinya mempunyai peluang untuk punah sebesar 10% 

dalam kurun waktu 100 tahun, belum tercatat sebagai jenis 

yang dilindungi ? Sebaliknya Kuntul kerbau (Bubulcus ibis), 

yang memiliki trend populasi meningkat setiap tahun (Yus 

Rusila Noor, pers. Com) dan berarti sama sekali tidak 

berada dalam bahaya kepunahan, dimasukkan dalam 

kategori spesies yang dilindungi ? Jangan-jangan kita 

memang tidak pernah serius dalam membuat peraturan 

perundangan untuk melestarikan keanekaragaman hayati 

bangsa kita ?! 

Ketidakseriusan, untuk tidak mengatakannya sebagai 

ketidakmampuan, juga dapat kita lihat dari lambatnya engan 

dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa. Ada indikasi bahwa PP ini lagi-

peraturan pemerintah yang berisi aturan-aturan 

pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati 

dalam UU no.5 tahun 1990 

dikeluarkan. Setelah empat 

tahun, kita baru punya 

peraturan pemerintah yang 

bahkan baru sebatas mengatur tentang perburuan, yaitu PP 

No. 13 tahun 1994. Kepastian mengenai jenis-jenis hayati 

yang dilindungi, bahkan yang muncul dengan banyak 

kekurangan itu, baru ditetapkan 9 tahun kemudian dengan 

dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa. Ada indikasi bahwa PP ini lagi-

lagi muncul setelah pemerintah Indonesia pada waktu itu, 

kembali mendapat ancaman penghentian jual beli/total band 

dari negara-negara peratifikasi konvensi CITES (Supeno 

S.S. dkk-2000).

Pelaksanaan UU no.5 tahun 1990 memang banyak 

menuntut sarana dan prasarana pendukung, yang bahkan 

mutlak harus ada. Misalnya lembaga konservasi ex-situ 

maupun in-situ yang memenuhi syarat Internasional. 

Banyak lembaga konservasi yang ada di Indonesia belum 

cukup memadai. Kita bisa melihat sendiri, bagaimana 

tingkat kesejahteraan satwa (animal welfare) yang ada di 

lembaga-lembaga konservasi, seperti kebun binatang 

misalnya. Pemandangan gajah yang dirantai kakinya, 

pengunjung yang dibiarkan dengan bebas memberi makan 

satwa dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pegelolaan 

satwa yang tidak mengindahkan kaidah kesejahteraan 

satwa.

Sementara kekayaan hayati kita terus menyusut, dengan 

kita sadari atau tidak, kita masih belum beranjak dari 

kesalahan-kesalahan fatal yang kita sepakati dalam sebuah 

peraturan perundangan. Bukankah sekarang saatnya untuk 

berbenah ?! (Kontributor : Beta )

Banyak lembaga konservasi yang ada di Indonesia 

belum cukup memadai
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F
o

t
 
 
O

k
ie

D
o

.
K

u
t
il
a

g
 
I
B

C
o

:
/

k
n



a  J w (S z tu  b te i)El ng a a pi ae s ar ls

 
 

F
o

to
 :

O
b

lo
/D

o
k.

K
u

til
a
n

g
IB

C

Tempatku Bukan Dalam Kurungan !!!Tempatku Bukan Dalam Kurungan !!!

Undang-undang hanyalah sebuah kesepakatan bersama dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. 
Undang-undang tidak akan kita perlukan lagi ketika kita sadar dan tahu benar bagaimana harus mengelola kekayaan sumber daya alam hayati kita. 

Sadar dan tahu itu berarti bijaksana.Seorang yang bijak tidak akan menikmati kekayaan bersama semata-mata untuk kepentingan sendiri, terlebih dengan merugikan orang lain.

Meski masih banyak kekurangannya, bukan berarti undang-undang no.5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya dapat diabaikan. 
Penegakan hukum harus tetap berjalan atas nama kebenaran.Kini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membenahi kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam 

undang-undang tersebut. Kalau nunggu peraturan perundangan dibenerin dulu, bisa-bisa satu-persatu kekayaan hayati kita akan punah.



ika dalam UU no.5 

tahun 1990, terhadap Jsatwa dilindungi 

siapapun dilarang untuk 

menangkap, melukai, 

membunuh, menyimpan, 

memiliki, memelihara, 

mengangkut, mengambil, merusak, 

memusnahkan dan memperniagakan 

termasuk mengeluarkan dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, 

baik dalam keadaan hidup, masih berupa telur, sudah mati, 

bagian-bagian tubuhnya termasuk sarangnya, maka SK 

Menhut No. 301/Kpts-II/1991 jo. SK Menhut No. 479/Kpts-

VI/1992 justru berisi kebijakan pemerintah untuk menitipkan 

pemeliharaan satwa dilindungi pada perorangan. Para 

pemilik satwa dilindungi, baik hidup, opsetan maupun 

sebatas bagian-bagian tubuhnya diminta untuk 

mendaftarkan satwa tersebut pada petugas Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Lebih lanjut, para 

pemelihara berkewajiban untuk melaporkan perkembangan 

satwa secara periodik dan akan dikenakan pajak termasuk 

juga denda jika terjadi pelanggaran atau satwa titipan mati. 

Pajak tersebut akan digunakan sebagai Dana Konservasi. 

“Sampai saat ini kita belum dapat memahami alasan yang 

melatarbelakangi dikeluarkanya SK tersebut; sebagai 

langkah penertiban pemanfaatan satwa liar ataukah sebagai 

legalisasi penggalangan Dana Konservasi yang tidak jelas 

kemana larinya”, demikian komentar dosen Fakultas Hukum 

UGM, Sigit Riyanto, S.H. dalam diskusi panel Legalitas 

Penyitaan Satwa Yang Dilindungi Dan Implementasinya.

Terhitung sejak 1 November 1992, SK Menhut No. 

301/Kpts-II/1991 jo. SK Menhut No. 479/Kpts-VI/1992 

seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Faktanya, proses 

pemberian dispensasi 

pemeliharaan satwa 

dilindungi ini terus 

berlanjut. Bahkan, 

sampai muncul 

persepsi di kalangan 

masyarakat pemelihara 

satwa dilindungi bahwa SK 

tersebut merupakan ijin dari 

pemerintah yang melegalkan 

pemeliharaan satwa dilindungi. Kalimat penitipan 

pemeliharaan satwa dilindungi dimaknai sebagai penitipan 

pemilikan.

Hal ini banyak terungkap ketika akhir-akhir ini mulai muncul 

gerakan penegakan hukum dengan penyitaan satwa 

dilindungi yang dipelihara oleh masyarakat. Banyak para 

pemelihara satwa dilindungi yang menolak satwa 

peliharaannya disita karena merasa telah mendapatkan ijin 

dari pemerintah. Parahnya lagi, ada beberapa Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam, yang merupakan 

kepanjangan tangan Direktorat Jendral Perlindungan dan 

Konservasi Alam Departemen Kehutanan dan Perkebunan 

di daerah, sampai saat ini masih melaksanakan SK 

tersebut.

Pemerintah memang bukan pemegang kebenaran tunggal. 

Mereka hanyalah pelaksana amanat kita, pelaksana 

perintah-perintah kita, pelaksana ketentuan-ketentuan yang 

kita berikan melalui wakil-wakil kita di DPR-MPR. Kini tiba 

saatnya, kita memberikan amanat yang benar bagi 

pemerintah sehingga tercipta peraturan-peraturan yang 

akan membuat kekayaan keanekaragaman hayati kita 

lestari. Berani ?!

Sebuah Kebijakan Salah Arah

6

alam UU no. 5 tahun 1990, disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut atas beberapa ketentuan akan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan “organik” atau peraturan pelaksanaan. Tetapi PP yang 

dimaksud tidak kunjung dibuat, justru pemerintah mengeluarkan SK Menteri, yang bahkan isinya D
bertentangan dengan ketentuan dalam UU no.5 tahun 1990. Penerbitan SK Menhut No. 301/Kpts-II/1991 tanggal 10 

Juni 1991 jo. SK Menhut No. 479/Kpts-VI/1992 tanggal 27 Mei 1992 tentang Inventarisasi Satwa 
Dilindungi dan Bagian-bagiannya Yang Dimiliki  Perorangan ini, jelas-jelas 
melanggar kaidah herarki dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan, dimana peraturan perundangan yang lebih 
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 
diatasnya.

SK Menhut No. 301/Kpts-II/1991 jo. SK Menhut No.479/Kpts-VI/1992



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  :   ……………………... 7

Informasi Lebih Lanjut :

a n K kK da g u ila

a n la  o e i  Co s r oYay sa  Kuti ngI nd n s af or Bird n e ati n v

l M t  4Jln Tega  la i No6  A.
k g N a  l a  Jong an , g glik, S m n,e

Yo yg akarta

T / k  ) 6elp Fa s : (02 4 8655 97

a u i n o e ia s-m il : k t a g_ind n s @ yco .comE l L

Berbagi Keindahan Burung Bersama Kadang Kukila
Kadang Kukila adalah wadah bagi teman-teman yang peduli dan sayang pada burung.

Kadang Kukila
INFO

Selamat Datang

UGM Bird Map

35. Roseita 'itha-endhoet”, KSDH FKT UGM

36. Didiek, Gitapala FTP UGM

37. Y. Jauhari, Yogyakarta

38. Dodo Zakaria, Gitapala FTP UGM

39. A.Wahyu Prijono, Tuntungan Yogyakarta

40. Y. Tatag Winasis, Jl.Tengiri Yogyakarta

41. Kisno Hadi B.P. Jl. Janti Yogyakarta

42. Rudarti, Kotagede Yogyakarta

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 bulan ini akan diselenggarakan Pada tanggal 31 Agustus 2003 di Rawa Jombor, Klaten, 

Jawa Tengah (Lihat denah). Berangkat dari Sekertariat Yayasan Kutilang Indonesia jam 05.30 WIB. 

Pengamatan dimulai pukul 07.00 sampai 11.00 WIB. 

Emang di Kampus UGM ada burungnya ? Silahkan datang ke seputaran lingkungan kampus UGM 

setiap minggu kedua dalam bulan. Kita akan mengamati burung-burung yang ternyata mampu 

beradaptasi dengan baik pada lingkungan binaan kita. Pengamatan bulan ini akan dilaksanakan pada 

tanggal 17 Agustus 2003, dimulai pada pukul 06.00 sampai pukul 17.00 WIB.

Dari 
Jogja

Ke Kota 
Klaten

RSU 
Tegalyoso

Stasiun KA Masjid

Ke Wedi

Ke Cawas

Bukit Kapur

X

X

X
X

X
X

X

X

Pasar

Lokasi 
JOGJA BIRD WALK

Lokasi 
JOGJA BIRD WALK

U

Denah Lokasi JBWDenah Lokasi JBW



Diterbitkan 

Didukung  

The Gibbon Foundation

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

KICAU REDAKSI

Bisa didapatkan 
secara gratis setiap bulan  

Buletin KABAR BURUNG . Penanggung Jawab : Direktur Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation.  Redaksi : Ige.Kristianto. Ilustrasi dan Layouter : Harjo. Fotografer : Wiryawan. Reporter : 
“Gembil” Subyantoro, Wisnu  (Jogja), Rahmat Biru (Semarang). Data dan Informasi : Triman Setyadi Alamat Redaksi : Jln. Tegal Melati no.64 A, Jongkang, Sleman. Telp./Fax : (0274) 865569. Field Project 
: Dk.Paingan, Ds.Sendangsari, Kec.Pengasih Kab.Kulonprogo.  Telp.(0274)773457. 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. Saat ini, penerbitan Kabar Burung 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.

Lelaki sejati mencintai kebebasan,

Wanita............??????? 

Menikmati burung tidak mesti dengan mengurung
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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

Lembaga Indonesia Perancis,Jogja

Lembaga Indonesia Jepang,Jogja

Puri Bahasa,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 

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

Salam Lestari,
“Kalau nunggu undang-undang beres, keburu abis kekayaan satwa liar kita”. Kalimat ini tentu bukan berarti kekurangan-

kekurangan dalam undang-undang peraturan satwa, dapat kita abaikan. Kita, para pemelihara, pedagang, pelestari dan 

penyelamat satwa harus duduk bersama untuk menentukan peraturan-peraturan pengelolaan kekayaan satwa kita. Karena 

kekayaan satwa ini diberikan oleh-Nya, bukan hanya pada individu-individu tertentu yang “berduit”. Mereka yang hidup di jalan-

jalan, yang tidur di kolong jembatan, mengelola tanah di sawah, mencari laba di pasar dan juga mereka yang tinggal di istana 

negara. Kalau musuhan terus, kapan kekayaan satwa ini bisa kita nikmati dengan nyaman ?!

Tunggu edisi depan, kita akan mulai menengok daerah Jawa Tengah, dengan memulainya dari kota Semarang. Ada apa di 

Semarang ?? Baca aja edisi depan.


