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FOTO BARENG: 6 Artis
dangdut Rasa Sayang
membuat para peserta
Surabaya Fun Walk &
Festival Pedestrian
joget bersama.

ALL OUT:
Penampilan G-five
band meriahkan
suasana Surabaya
Fun Walk &
Festival
Pedestrian di
Taman Bungkul
Surabaya.
FOTO-FOTO:
ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

Ajang Sosialisasi Cinta Fauna
SURABAYA Kegiatan
Surabaya Fun Walk &
Festival Pedestrian yang
digelar dalam rangka HUT
Radar Surabaya ke 8 di
Taman
Bungkul,
Surabaya, Minggu (22/2)
bukan hanya menjadi
ajang pesta pejalan kaki.
Namun kegiatan yang
digelar bekerjasama dengan Pemkot Surabaya itu
sekaligus dijadikan ajang
sosialisasi.
Hal itu seperti yang dilakukan oleh kelompok Fauna Alam Nusantara dan Surabaya Reptil yang tampil
menghibur peserta Surabaya Fun Walk & Festival
Pedestrian di Jl Urip Sumohardjo sisi barat. Dua
komunitas pecinta hewan
fauna ini menjadikan ajang
pesta pejalan kaki itu sekaligus untuk sosialisasi
kepada peserta agar mencintai fauna.
“Kami berterima kasih
kepada Radar Surabaya,
karena dalam momen itu
tujuan kami tercapai. Yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hewan yang dianggap berbahaya juga bisa menjadi
sahabat,” kata Samsul
Bahri, pendiri Fauna Alam
Nusantara, kemarin.
Selama ini masyarakat
awam memang cenderung
menilai jika hewan yang dianggap berbahaya sebenarnya bisa dipelihara. Meski
tak jarang dari masyarakat
membunuh hewan-hewan
itu untuk dijumpai. Atas
kondisi ini, akhirnya mereka
getol mensosialisasikan jika
tidak semua hewan berbahaya bagi manusia.
“Contohnya hewan ular,
tidak semua berbahaya.
Meski banyak manusia
yang membunuh ular karena dianggap berbahaya.
Dan kegiatan seperti ini

ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

PECINTA ULAR: Aktivis Surabaya Reptil turut serta memeriahkan acara Festival Pedestrian.

harus dilakukan secara
berkala, ya setidaknya setahun sekali,” tambahnya.
Saat tampil banyak anggota Fauna Alam Nusantara yang menjadi konsultan dadakan, untuk menjawab banyak hal tentang
dunia fauna dan satwa liar
yang ditanyakan peserta
fun walk dan festival pedestrian. Disela-sela memberikan jawaban kepada
peserta festival, Samsul
Bahri juga memberikan

penjelasan jika hewanhewan yang dipamerkan
merupakan aset Indonesia.
“Ini aset Indonesia, yang
tidak perlu ditakuti tapi
harus dijadikan sahabat,”
tambah pria yang akrab
dipanggil Samson itu.
Tak heran, jika ribuan
peserta banyak yang mampir dan foto bersama di
area pameran fauna dan
satwa. Saat itu masingmasing anggotanya bahkan
bak selebriti. Maklum para

AKU BERANI: Salah satu peserta Festival Pedestrian memberanikan diri membawa
ular yang dipamerkan aktivis Fauna Alam Nusantara.

peserta berebut untuk foto
bersama. Baik anggota
Fauna Alam Nusantara
yang membawa ular phyton, biawak dan hewan
lainnya. Tak jarang dari peserta yang awalnya takut,
berbalik menjadi senang.
“Eh ternyata ular ini
(Phyton,red) bisa dipelihara juga ya,” kata salah
satu ibu-ibu yang akhirnya
meminta foto bersama.
Kondisi yang hampir
sama juga dialami oleh

BEREBUT: Anak-anak berebut memegang ular yang selama ini dianggap
menakutkan.

anggota Surabaya Reptil,
yang dalam kegiatan banyak memamerkan hewan
jenis reptil. Mereka juga
sibuk melayani peserta
untuk foto bersama maupun memberikan jawaban
tentang pertanyaan mengenai hewan reptil.
“Kita banyak melayani foto
dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hewan reptil. Yang selama ini
banyak diburu dan dibunuh
masyarakat yang takut,”

JINAK: Biawak yang jadi rebutan untuk dipegang oleh peserta Festival
Pedestrian.

kata Doni Kartiko, Humas
Surabaya Reptil, kemarin.
Dengan kegiatan kemarin
dinilai sangat membantu
untuk mensosialisasikan
kepada masyarakat jika tidak

sembarang hewan itu berbahaya. Sehingga ajang Surabaya Fun Walk & Festival
Pedestrian seyogjanya dilakukan secara berkala. (rud)
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Fauna Alam Nusantara
Sekretariat
: Perum Deltasri, Blok AY 31, Waru, Sidoarjo.
Kontak Person
: Samsul Bahri
Telp
: 081938310682
Surabaya Reptil
Sekretariat
: Jl Barata Jaya Gg 16 No 26.
Kotan person
: Doni Kartiko
Telp
: 08564800500.

JANGAN TAKUT: Ular yang dilepas di Jl Urip Sumoharjo jadi
tontonan yang menarik bagi anak-anak.
redaktur: rudianto | layouter: edy subagyardjo

