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Jadikan Hidup Lebih Hidup
Nonton Burung di Alam

apan Birdwatching tidak menarik ? Pertanyaan balik ini dilontarkan Evi ketika ditanya, 

“apa yang menarik dari pengamatan burung”. Tapi sebenarnya “makanan” macam apa itu KBirdwatching ? Trus, bagaimana menikmatinya ? Setelah itu, bagaimana mencerna dan 
kemudian jadi apa ? Sebagai hobi yang relatif masih baru birdwatching layak menerima semua 
pertanyaan itu.

Awalnya hobi nonton atau mengamati burung di tempat burung hidup ( selanjutnya kita 

sebut saja birdwatching) hanya menjadi monopoli para ahli biologi. Charles Darwin, salah seorang 

penggagas teori evolusi, menjadi salah satu contohnya. Ia menjelajahi berbagai tempat untuk 

mengamati, memperhatikan detail berbagai jenis burung yang ditemui, memilah dan 

mengelompokkan, kemudian menarik sebuah kesimpulan.

Selanjutnya, meski tidak jelas titik baliknya, birdwatching mulai diminati masyarakat luas, 

bahkan telah menjadi industri pariwisata. Parade burung Pinguin di Taman Nasional Kepulauan 

Phillip, negara bagian Victoria, Australia, merupakan tujuan  wisata utama ke tiga, setelah Great 

Barrier Reef dan Ayer's Rock. Afrika Selatan menerima pemasukan dari wisata birdwatching 

sebesar US $ 12 juta setiap tahun. Antara pertengahan tahun 1980 hingga pertengahan 1990 terjadi 

peningkatan pertumbuhan Industri birdwatching sebesar 115 % di Amerika Serikat (BirdLife 

International, 2000).



Para penonton burung di Jogja

Di Indonesia birdwatching terus merangkak 

tumbuh. Kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, Jakarta, 

Semarang, Jogja, Malang, Surabaya dan beberapa kota 

besar lain di luar Pulau Jawa menjadi titik awal hadirnya 

birdwatching. 

Meski masih terbatas pada kalangan pelajar dan 

mahasiswa, birdwatching mulai naik daun di Jogja. 

Beberapa kelompok Pecinta alam telah menjadikan 

birdwatching sebagai salah satu agenda kegiatannya. 

Belum lama ini, MAPAGAMA Universitas Gadjah Mada 

(UGM) telah mengunjungi 

burung-burung yang hidup di 

Pulau Sempu, Jawa Timur. 

MAPASAINT, Fakultas MIPA UGM 

sedang bersiap menunggu 

kedatangan burung-burung 

migran di pantai Trisik. Okie dan 

kawan-kawan dari Fakultas 

Biologi Duta Wacana baru saja 

pulang dari Gunung Ungaran 

untuk mengamati kehidupan 

burung Julang Emas (Aceros 

undulatus).

M ATA L A B I O G A M A ,  

Fakultas Biologi UGM telah 

berulangkali mengamati burung-

burung yang hidup di Jogja, 

mulai dari lereng selatan Gunung 

Merapi, Wanagama sampai 

pantai Trisik. Evi, Lim Wen Sin 

dan kawan-kawan Fakultas 

Biologi Atmajaya berulangkali 

mengunjungi Pantai Rongkop, 

mengamati kehidupan Phaeton 

lepturus, si burung tropis. MPA 

CAKRAWALA STIE  Widya  

Wiwaha, KP3 BURUNG Fakultas 

Kehutanan UGM, PHC SMU N 3 

Yogyakarta dan kawan-kawan 

Kerabat WWF DIY-Jateng juga 

sering melakukan pengamatan 

burung di berbagai tempat di 

Jogja.

Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation 

bekerjasama dengan kawan-kawan dari Yayasan Kanopi 

Indonesia dan Hijau, masih terus mempromosikan 

birdwatching bagi masyarakat Jogja. Salah satu cara yang 

ditempuh adalah dengan menginisiasi kegiatan 

birdwatcing reguler. Bulan Agustus lalu, bersama anak-

a n a k  d a r i  S D  U n g a r a n ,  k a w a n - k a w a n  d a r i  

MATALABIOGAMA dan PHC kegiatan ini dilaksanakan 

dengan mengamati burung-burung di lereng selatan 

Gunung Merapi dan burung Kuntul di Dusun Kentingan.

Serba serbi Birdwatching

Modal utama hobi birdwatching adalah keinginan 

untuk hidup bersama dengan semua makhluk hidup di 

muka bumi. Selebihnya hanyalah beberapa perlengkapan 

teknis, seperti pakaian yang berwarna tidak mencolok, 

buku catatan, teropong/binokuler dan buku panduan 

lapangan.

Membuat diri pada kondisi paling nyaman, saat 

mengamati burung, merupakan jurus paling ampuh untuk 

dapat merasakan kebersamaan hidup selaras dengan 

makhluk hidup lain, seperti : Memilih tempat yang lebih 

tinggi sehingga 

leher tidak sakit, 

s e l a l u  

membelakangi  

m a t a h a r i  

sehingga burung 

ter l ihat  je las ,  

t idak shi luete,  

bersandar pada 

p o h o n  y a n g  

rindang dan tidak 

memaksakan diri 

untuk menempuh 

jalur pengamatan 

yang terlalu jauh. 

Hadirnya rasa 

k e b e r s a m a a n  

hidup selaras 

dengan seluruh 

makhluk hidup di 

muka bumi akan 

m e n j a d i k a n  

s e t i a p  

p e n g a m a t a n  

b u r u n g  

p e n g a l a m a n  

y a n g  t i d a k  

p e r n a h  

terlupakan.

Kebanya

kan burung aktif 

bergerak pada 

pagi dan sore hari. Kita dapat memulai pengamatan dari 

jam 06.00 sampai jam 10.00 dan selanjutnya dari jam 14.00 

sampai jam 17.00. Jika kita melakukan pengamatan dalam 

waktu satu hari penuh, maka jeda waktu pengamatan 

tersebut dapat kita isi dengan berbagai macam kegiatan 

“outdoor” lain, misalnya memasak di alam. Terlebih jika kita 

melakukan kegiatan pengamatan ini bersama keluarga 

atau dalam kelompok-kelompok kecil .  Sangat 

menyenangkan !

Birdwatching juga bisa menjadi kegiatan olah 

raga yang menyehatkan. Seperti kata Bas van Ballen, 

ornitolog berkebangsaan Belanda yang saat ini tinggal di 

Indonesia, “Birdwatching adalah science yang paling 

sportif dan sport yang paling ilmiah”. Tempat hidup satwa 

berbulu ini relatif terhindar dari pencemaran, baik udara, 

sungai dan tanah, sehingga juga merupakan tempat yang 

sehat. Oleh karenanya banyak ilmuwan yang memilih 

Birdwatching memberi alternatif baru 
bagi mereka yang mencintai burung
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baru bagi mereka yang mengaku mencintai burung. 

Banyak dari kita, yang mengaku mencintai burung, 

menangkap, memperjual belikan dan kemudian 

mengurung burung di dalam sangkar. Setiap hari burung 

itu kita mandikan, kita beri makan, termasuk  

tambahan vitamin, kemudian kita bersiul sambil 

methethi,memaksa burung itu berkicau.

Tidak perlu kiranya kita membongkar makna kata 

“cinta” disini. Setiap orang, bersama proses hidup yang 

telah dilaluinya, mempunyai hak yang sama untuk memberi 

definisi dan pengertian atas kata “cinta” itu. Tidak ada yang 

salah kecuali kita mampu memperkirakan dampak dari 

definisi itu. Jika merugikan orang lain, termasuk makhluk 

hidup lain di muka bumi ini, maka disitulah kebenaran kata 

“salah” atas definisi kata “cinta” itu layak ditempatkan.

Burung diciptakan untuk kesejahteraan seluruh makhluk 

hidup di muka bumi, bukan kesejahteraan sekelompok 

kecil umat manusia. Ketika satu ekor burung diambil dari 

lereng merapi, kemudian diperjual-belikan di pasar burung 

Ngasem, selanjutnya berada di dalam sangkar seorang 

berduit di pusat kota Yogyakarta, maka 

burung itu hanya memberi kesejahteraan 

sebagian kecil dari masyarakat Jogja. 

Lebih jauh, burung yang telah 

terkurung di dalam sangkar itu tidak 

dapat lagi membantu penyerbukan 

pohon-pohon yang hidup di lereng 

merapi, tidak mampu lagi membantu 

menyebarkan bi j i -bi j i  tumbuhan 

sehingga lahan-lahan yang terkena awan 

panas letusan Gunung Merapi tidak 

dapat kembali ditumbuhi beraneka jenis 

pepohonan dan tidak mampu lagi 

menghibur warga Klangon, Kinahredjo, 

Kaliurang dan Turgo yang kepanasan 

saat mencari rumput. Artinya, lebih 

banyak kerugian yang ditimbulkan.

Mendatangi tempat-tempat hidup 

burung, menikmati kelucuan tingkah 

lakunya ,  memperhat ikan  de ta i l  

w a r n a n y a  d e n g a n  t e r o p o n g ,  

mendengarkan suaranya diantara 

hembusan angin pegunungan dengan 

tetap membiarkan makhluk berbulu itu 

m e n c a r i  m a k a n a n  s e n d i r i ,  

membersihkan bulunya sendiri, memilih 

pasangan kawinnya sendiri tanpa harus 

melarang orang lain untuk ikut 

merasakan kebahagiaan yang kita 

rasakan, tentu akan menjadikan cinta 

kita pada burung lebih berarti. Mari bikin 

hidu p lebih hidup ! Hidup di dunia ini ha 

nya sementar a,   kenapa  tidak  menjadi- 

k a n n y a   l e b i h   b e r a r t i  ?

satwa ini sebagai indikator kualitas lingkungan. 

Bahkan, Setiawan (2000) mencatat bahwa kehadiran 

burung di daerah perkotaan merupakan salah satu 

indikator sehatnya lingkungan perkotaan.

Bagi yang pernah membaca buku THE SILENT 

SPRING atau yang sudah diterjemahkan oleh penerbit 

Obor menjadi MUSIM SEMI YANG BISU tentu dapat 

merasakan betapa dasyatnya dampak yang ditimbulkan 

dari hobi mengamati satwa yang mampu terbang seperti 

serangga, berdarah panas seperti mamalia, mampu 

bertelur seperti reptil dan bahkan mampu berenang 

seperti ikan ini. Dari hobi mengamati perilaku burung 

Robin di taman kampusnya, Rachel Carson telah 

menyadarkan seluruh warga Amerika atas perilaku 

buruk mencemari lingkungan dengan pestisida dan 

mendorong munculnya gerakan kepedul ian  

lingkungan di banyak negara di dunia.

 Kalau cinta, kenapa mengurung ?

Birdwatching hadir untuk memberi alternatif 

Modal utama hobi birdwatching 
adalah keinginan untuk hidup bersama 
dengan semua makhluk hidup di muka 
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Kalo’ mengamati burung ya ... Jangan 

gaduh, sebaiknya dengan tenang, santai dan 

waspada. 

Nah, kalo burungnya jauh ya ... 

Nggak keliatan, makanya 

didekatin pelan-pelan ... 

Serimg kita bingung 

menentukan letak  

bertengger burung . 

. . Nah, gunakan saja 

k‘ ompas’ jam untuk 

ngasih ta’u teman 

kita . . . 

pagi hari . . . Saat yang ideal 

untuk mengamati burung, selain 

udara masih segar . . . Banyak 

burung yang aktif di pagi hari. 

Kalo’ nggak sempat . . . Ya sore 

hari . . . Kalo’ siang . . . 

panaaaaassss!!!!

Mengamati burung jangan sampai 

berhadapan dengan matahari . . . 

Soalnya burung jadi siluet, 

keliatan hitam . . . Sebaiknya 

matahari ada di belakang kita!

Dimana saja kita bisa mengamati 

burung . . . Di pantai, gunung, 

hutan, sawah atau di 

perkampungan . . . Bahkan di 

kota!

Lha kalo pingin ngamati . . . 

Pake baju lapangan yang 

berwarna kalem . . . Bawa 

minuman, makanan kecil . . . 

Pokoknya yang santai-santai 

saja!

Birdwatching Tips Garden

Hai . . .

H
. . 

oa 
. 

Asem . . .

Hoa . . . Hoa . . . 

Di mana saja . . . 

Bisa lho!!!!

Wathoo . . . 

Adoh tenan !!!

Wah, . . . 

Ra’ konsen iki!!!

Lha, kalo gini . . . 

Khan kelihatan !!!

Usai pengamatan . . . 

Jangan lupa buat 

catatan tentang 

burung yang dijumpai!

Daaaa . . .

Panaaass!!
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elamat Pagi Indonesia ! Kusambut Sang 

surya yang masih merah di ujung Bukit SSikendil, Gunung Ungaran, Jawa Tengah 

itu dengan penuh syukur. Gunung dengan tinggi 2060 

meter di atas permukaan laut ini dihiasi hamparan kebun 

teh dengan butir-butir embun yang berkilauan saat 

terkena sinar matahari. Sisa-sisa pepohonan 

berkelompok, membentuk hutan yang terpisah, mencoba 

bertahan untuk memberi hidup beraneka jenis burung, 

termasuk Julang Emas (Aceros undulatus). Sebuah 

harmoni kehidupan tercipta, menambah khasanah 

pesona negri Indonesia, meski tetap meninggalkan 

tanya.

Semua 

cerita penat 

perjalanan panjang 

dari Jogjakarta 

menuju Desa 

Promasan, mulai 

dari sesaknya bus 

Jogja-Semarang, 

lambatnya 

angkutan 

pedesaan sampai 

beratnya tas 

carrier yang 

kugendong saat 

menapaki 

punggungan terjal, 

telah sirna oleh 

pesona display tiga 

ekor Elang hitam 

(Ictinaetus 

malayensis). Sore yang indah itu, mereka hiasi dengan 

atraksi terbang melayang, berputar-putar dan kemudian 

menukik, menghilang diantara pepohonan.

Pagi ini, perlahan aku keluar dari tenda, 

menyeduh kopi panas, memandang langit yang membiru. 

Melamun dan  termenung, betapa indah alam negri ini. 

Sekilas, terlihat berkelebat seekor burung. Burung apa 

gerangan? Cepat-cepat kuambil binokuler dari tenda dan 

kuarahkan mataku pada burung yang bertengger di 

pucuk pohon itu,.“ah ha…”, senyumku bangga. Seeokor 

burung bentet kelabu Lanius schach sedang menikmati 

indahnya pagi. Seneng deh, ada temen.

Kutenggok jam telah menunjukan pukul 09:04 

WIB, kakiku mulai melangkah menapaki bukit Botak. 

Banyak burung yang setia menemani perjalananku, 

Srigunting hitam (Dicrurus macrocercus), Sikatan belang  

(Ficedula westermanni) dan Kipasan ekor merah (Rhipidura 

phoenicura) yang sangat ribut dan berkelompok. Di 

sebelah tenggara, Rawa Pening terlihat bagaikan kaca 

berkedip-kedip dengan latar belakang gunung Merbabu 

yang menjulang tingggi. Aku rebah di savanna sejenak, 

mengatur nafas yang tersenggal-senggal setelah 

menapaki bukit terjal.

Sayup-sayup kudengar suara bagai ribuan 

tawon, semakin keras bagaikan suara helikopter, 

spontan aku berdiri menoleh ke arah datangnya suara. 

Dari Cagar Alam Gebukan, arah timur laut, terlihat 

bayangan hitam semakin mendekat. Dengan binokuler 

yang aku bawa, kulihat seekor burung. Paruhnya besar 

berwarna putih gading, bulu di lehernya putih, tubuhnya 

hitam pekat dan ekornya putih tanpa garis. Semakin 

mendekat, ia melintas di atas kepalaku, kira-kira 12 meter 

dari tempatku 

berdiri. Dari bawah, 

kulihat bulu halus 

kemerahan di 

tengkuknya dan 

kantung leher 

berwarna kuning 

dengan sedikit 

kebiruan. Aku sangat 

yakin bahwa burung 

tersebut adalah 

Julang emas jantan.

Puas 

dengan adegan tadi, 

aku langkahkan 

kakiku menuju 

puncak Gunung 

Ungaran. Setapak 

demi setapak 

punggungan 

kulewati. Belum sampai di puncak gunung, suara 

menderu itu kembali kudengar. Kali ini lebih keras. Dari 

arah Medini kulihat empat ekor Julang emas terbang 

bersamaan. Seekor mempunyai ciri-ciri seperti burung 

yang tadi kulihat, tetapi tiga ekor yang lain tampak 

berbeda, lehernya tidak berwarna putih, tidak ada warna 

merah pada tengkuknya dan kantung lehernya berwarna 

lebih biru. Berarti ada satu jantan dan tiga ekor betina. 

Mereka tidak merasa terganggu dengan keberadaanku. 

Tapi benarkah ?

Mataku tertuju pada hamparan kebun teh yang sangat 

luas. Masih terlintas di pikiranku, tidakkah mereka 

merasa terganggu? Kebun sangat luas yang terhampar 

didepanku tentunya dulu adalah hutan yang bagus, 

dengan banyak pohon beringin (Ficus sp.) yang buahnya 

merupakan makanan favorit Julang Emas. Andai tidak 

ada ladang teh dan kopi, tentu akan banyak lagi makanan 

dan areal bagi mereka.Ya....Andai saja!? selamat terbang 

bebas para Julang, tetaplah hidup, agar cucuku kelak 

bisa melihat kalian dari tempat dimana aku duduk 

sekarang ini. Amien. (Okie Kristyawan, UKDW)

Kepak Julang Emas di Gunung Ungaran

Gunung Ungaran
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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 a  o e ia i  n e t nYay sa  Kutil ngI nd n s  for B rdC o s rva io

. l M t 4 AJln Tega  la i No 6  

J k g N a , e ,ong an , g glik  Sl man 

Yo y ag akart

T / k  7 5 6elp Fa s : (02 4) 86 5 9

a ui l d n a L c-m il : k t ang in o esi @ ycos. omE _

Berbagi Keindahan Burung Bersama Kadang Kukila

Selamat Datang
17. Lalu Darmawan, IAIN Sunan Kalijaga
18. Sinthia Windhi N, Karang Asem Baru
19. Anis Efizudin, Bantul
20. Seno W,  Salakan 

21. Adhe sambu ‘A, UKDW
22. Deni Wibowo, Pakem
23. Ignatius Ericky, ABAYO

Kadang Kukila adalah wadah bagi teman-teman yang peduli dan sayang pada 
burung.

disi ini cukup layak dicatat dalam 

tonggak sejarah penerbitan KABAR 

BURUNG, khususnya bagi warga E
Kadang Kukila, karena dalam edisi inilah, kali 

pertama seorang warga menulis surat bagi 

kita, warga kadang kukila dan semua 

pembaca. Berikut ini salinan surat Kadang 

Lalu Darmawan.

Bismillahhirrahmannirrahim.

Salam dan doa saya sampaikan kepada 

semua krue Kadang Kukila, semoga 

keinginannya yang tulus akan mendapatkan 

jalan yang mulus. Apapun namanya, ketika 

terucap kata “bersama”, saat itu juga peran 

bijaksana berwacana. Hal serupakah yang 

menjadi bahasa saya bilamana disukai atau 

barangkali mau disikapi.

Terlepas dari “semua”, sedikit saya bertutur 

cerita. Pada waktu yang bersamaan dengan 

yang lainnya, saya lagi berbelanja di Toko 

Buku Social Agency, sempat menengok 

disebelah kassa, saya melihat selebaran 

“Kabar Burung”. Sayapun pulang tak lupa 

membawanya, setibanya di Kost, saya 

membaca, mencermati, mengamati sampai 

saya tertarik dan ingin bergabung dengan 

saudara-saudara semua. Insya Allah 

seandainya aku diterima, disekertariat, saya 

bercerita panjang lebar tentang kesan dan 

pengalamanku dalam bertualang, karena aku 

mungkin bisa dikatakan petualang kampus, 

tidak kurang dari tiga provinsi dan kota besar 

dimana ada perguruan tinggi disitu aku 

hinggap “layaknya sang burung”.

Sampai disini dulu, dan semoga aku diterima 

menjadi krue Kadang Kukila. Amin.

Lalu Darmawan

Mahasiswa IAIN SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS USHULUDDIN

YOGYAKARTA

Banyak lontaran yang menarik. Mungkin ada 

Warga, atau dalam bahasa Lalu Darmawan 

disebut Krue, Kadang Kukila yang tertarik 

untuk menanggapi atau ingin memberikan 

tanggapan lain tentang Kadang Kukila, 

tentang Kabar Burung atau tentang burung. 

Mari jadikan Kabar Burung ini milik kita, 

semua orang yang mencintai burung demi 

tempat hidup yang nyaman di muka bumi 

yang tunggal ini. 

KABAR DARI SEORANG WARGA BARU 
KADANG KUKILA

Kadang Kukila
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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

Salam Lestari,
Mewujudkan janji untuk selalu menghidangkan sajian yang paling baik, kami sedikit berbenah pada halaman pertama. 
Apa yang telah kami tulis disini adalah sejatinya pilihan kami dalam mencintai burung. Kami sadar benar bahwa tidak 
hanya kami yang mencintai burung. Ada banyak orang dan tentu saja dengan banyak alasan. Kami tidak sedang berusaha 
menunjukkan bahwa pilihan kami yang paling benar, apalagi mengadili orang-orang yang memilih cara lain dalam 
mencintai burung. Jika apa yang anda baca terasa demikian, maka sejujurnya bukan itu niat kami. Kami percaya bahwa 
tidak ada kebenaran tunggal di dunia ini. Bahkan kami percaya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk 
menentukan kebenaran dan pilihannya secara sadar. Jika anda merasa kami ajak, dengan jujur kami akui kami mengajak 
para pembaca untuk mengetahui pilihan kami. Tidak untuk menjadi seperti kami. Hanya sebatas untuk dapat menerima 
kami dan pilihan kami. Meski bukan berarti kami menutup diri bagi para pembaca yang ingin bergabung bersama kami.
Selanjutnya tunggu kami di edisi depan dengan laporan berkisar tentang burung migran. Beberapa jenis burung yang 
hidup di daerah empat musim sering melakukan migrasi secara besar-besaran menuju daerah tropis untuk menghindari 
kejamnya musim dingin. Sebagian orang mendeklarasikan burung migran sebagai tamu negara, jembatan budaya dan 
persaudaraan seluruh umat manusia di muka bumi.

KICAU REDAKSI

Kalo’ bisa bersiul 
Ngapain piara burung!

Bisa didapatkan 
secara gratis setiap bulan  

Toko Buku SOSIAL AGENCY Ambarukmo

Toko Buku TOGA MAS

Kantin Gelanggang Mahasiswa UGM

Kantin Fakultas Biologi UGM

Wartel KopMa UGM

Kantin Gelanggang Mahasiswa UNY

SekBer Perhimpunan Pencinta Alam DIY

Perkumpulan Pecinta Alam SMU DIY

Bagian TU Fakultas Biologi Atma Jaya

Perpustakaan Fakultas Biologi Duta Wacana

Tempat Cukur Orang Cerdas KOMPAK

WarNet 4mili

WarNet BangJo.net

WarNet dan Rental DOLPHIN

WarNet INTERSAT Timoho

Warnet DIXI net

Toko JANGKAR ADV

Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat

Pusat Informasi Lingkungan Hidup (Bogor)

Biarkan burung bebas lepas
kalo’ emang sayang kenapa harus di sangkar

Agenda
Pembukaan Festival Cinta Satwa Liar
Selasa, 22 Oktober 2002, Pukul 19.00,

 Aula Museum TNI AD

Lomba Menirukan Suara Satwa Liar
Umum : 19.00 - selesai, Anak-anak : 16.00 - 18.00
Kontribusi : Rp. 1000,-

Lomba Dongeng Fabel
Anak-anak usia Sekolah Dasar : 13.00 - 17.00
Kontribusi : Rp. 5000,-
Rabu - Kamis, 23 - 24 Oktober 2002
Aula Museum TNI AD

Diskusi Mitos Satwa
30 Oktober 2002, Pukul 09.00 - 13.00

Ruang Pameran Bentara Budaya

Animal Party (Pesta Kostum Satwa)
2 Nopember 2002, Pukul 19.00 - Selesai

Kontribusi : Rp. 2500,-
Café Kedai Poci Unik, Barat Terminal Condong Catur 

Informasi lebih lanjut : Hijau-GPL, 0274-624976


