
GLOSARIUM
Definisi kata-kata yang akan ditemukan dalam 
program edukasi digital "Wild About Welfare"



KATA-KATA KUNCI

KESEJAHTERAAN SATWA Kesejahteraan satwa tergantung pada lingkungan 
fisik serta kondisi mentalnya. Seekor satwa dapat mengalami perasaan baik 
maupun buruk seperti kepuasan atau rasa takut. Perasaan tersebut dapat 
dimunculkan melalui perilakunya. Dengan memahami perilaku alami dari satwa, 
anda dapat menentukan apakah satwa yang dipelihara sejahtera atau tidak.

PERILAKU SATWA Perilaku satwa menjadi indikator yang sangat baik tentang 
kesejahteraannya. Pemantauan dan pemahaman kebutuhan perilaku masing-
masing jenis satwa menjadi sangat penting.

PENGAYAAN Pengayaan lingkungan dan perilaku bagi satwa kurungan dapat 
memperbaiki kesejahteraannya secara signifikan. Perangsang yang cocok 
dapat diadakan dan menjadi bagian dari rutin pemeliharaan sehari-hari.

DESAIN ENKLOSUR Sebuah enklosur harus sesuai dengan kebutuhan fisik 
dan perilaku jenis satwanya. Banyak penyesuaian yang dapat dibuatkan staf 
pemelihara untuk kebutuhan tersebut.

NUTRISI DAN PRESENTASINYA Diet harus sesuai dengan spesies untuk 
memastikan kesehatan yang baik. Cara menyajikan makanan dapat mendorong 
perilaku alami seperti mencari makan atau menyaring makanan. Perilaku alami 
ini mengarah pada kesejahteraan yang positif.

PERAWATAN KESEHATAN Perawatan kesehatan yang baik sangat penting 
dalam fasilitas pemeliharaan satwa. Semua staf dapat terlibat. Perawatan 
kesehatan dapat mencakup prosedur medis, pemberian obat, pengamatan 
perilaku dan bahkan perawatan pencegahan. Pemeriksaan kesehatan melalui 
observasi serta komunikasi yang baik dengan manajer dan dokter hewan anda 
adalah sangat penting.

PENCATATAN DAN MANAJEMEN Pencatatan kesehatan fisik dan perilaku 
satwa secara rutin akan membantu seorang penjaga satwa memastikan 
satwanya sehat dan bahagia. Memastikan standar praktik manajemen yang 
tinggi diterapkan untuk semua aspek perawatan satwa adalah penting dan 
pencapaiannya membutuhkan keterlibatan semua staf.

Kesejahteraan satwa yang baik adalah penting dan harus menjadi prioritas 
di semua fasilitas. Sebagai penjaga satwa, Anda dapat meningkatkan 

kesejahteraan satwa secara signifikan melalui perubahan sederhana pada 
perawatan harian Anda.
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Akreditasi (Accreditation) – sebuah proses di mana fasilitas dinilai dan melewati ambang standar 
yang diterima untuk menjadi anggota terakreditasi atau bersertifikat dari asosiasi nasional atau 
regional. 
Stres akut (Acute stress) – peristiwa atau stimulus jangka pendek yang memicu respons stres. 
Misalnya, suara keras tiba-tiba yang menakuti satwa dan mendorongnya untuk lari dari daerah di 
mana stimulus itu terdengar.
Adaptasi/Beradaptasi – perubahan yang dilakukan oleh satwa atau spesies agar lebih cocok 
dengan tantangan di lingkungan mereka.
Ad libitum (atau ad lib) – dari Bhs. Latin, akses bebas atau berkelanjutan ke sumber daya, 
biasanya makanan seperti jerami.
Amygdala – bagian otak yang membantu memproses emosi.
Biosekuriti (Biosecurity) – cara untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit atau penularannya ke 
satwa lain atau antara staf perawatan satwa dan satwa.
Kondisi tubuh (Body condition) – status gizi dan kesehatan seekor satwa sering kali ditunjukkan 
oleh berat badan, kondisi otot dan penampilan kulit/sisik/bulu.
Brakiasi (Brachiation/brachiate) – gerakan berayun yang dipakai jenis penghuni pohon tertentu 
seperti owa di mana hanya lengan yang digunakan untuk bergerak di antara cabang-cabang. 
Kurungan/dalam kurungan (Captivity/captive) – Suatu keadaan di mana satwa disimpan dalam 
kurungan oleh manusia, dimana kebutuhan sehari-hari dan kesejahteraan satwa tergantung pada 
manusia untuk pemeliharaan dan perawatan.
Stres kronis (Chronic stress) – Respons stres jangka panjang yang dipicu situasi atau stimulus 
tertentu. Contoh stres kronis adalah gerakan terbatas terus menerus karena berada di dalam 
sangkar.
Kognisi/kognitif (Cognition/cognitive) – proses mental memperoleh dan menyimpan pengetahuan 
melalui indra, pengalaman, pemahaman dan pemikiran. Kognisi melibatkan penalaran, persepsi, 
kesadaran, intuisi dan penilaian. Kognitif berarti terkait kognisi.
Kompeten (Competent) – menggambarkan seseorang yang mampu melaksanakan tugasnya 
dengan baik.
Konservasi – tindakan yang mempromosikan perlindungan, restorasi, pelestarian dan perawatan 
ekosistem, dan satwa dan tumbuhan yang hidup di dalamnya.
Terkontaminasi – proses mencemari atau mengubah kemurnian suatu objek atau area dengan 
sesuatu (seringkali bahan kimia) yang seharusnya tidak ada.
Kontra freeloading – satwa memilih untuk bekerja untuk sumber daya meskipun tersedia secara 
bebas: misalnya memilih untuk mengorek makanan dari pengumpan teka-teki walaupun ada 
semangkuk makanan yang sama di dekatnya yang mudah diakses.
Koprofagia (Coprophagia) – tindakan satwa menelan kotorannya untuk menyerap kembali nutrisi. 
Berbeda dengan perilaku abnormal di mana tinja tertelan sebagai mekanisme mengatasi stres. 
Krepuskular (Crepuscular) – menggambarkan satwa yang paling aktif saat senja dan fajar. 
Alas dalam (Deep litter) – sistem menambahkan lapisan jerami atau alas tidur baru di atas alas 
tidur kotor untuk menciptakan penutup lantai yang lebih dalam dan lebih aktif secara mikroba. 
Diurnal/Giat siang– menggambarkan satwa yang paling aktif di siang hari.
Kewajiban merawat (Duty of care) – persyaratan moral atau hukum untuk memastikan 
kesejahteraan dan keamanan mereka yang bergantung pada Anda.
Pengayaan (Enrichment) – penyediaan peluang lingkungan, indriawi, sosial, kognitif, dan perilaku 
yang sesuai spesies untuk mendorong perilaku normal dan alami.
Etis (Ethics/ethical) – filosofi moral atau seperangkat prinsip yang menentukan bagaimana kita 
harus memperlakukan satwa.
Euthanasia – penghentian kehidupan satwa tanpa rasa sakit dan tanpa penderitaan dengan 
menggunakan metode yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan fungsi sistem saraf pusat 
secara simultan.
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Eks situ (Ex situ)– istilah Bhs. Latin yang berarti dalam situasi di luar alam liar, misalnya, di dalam 
kurungan.
Genetika/genetik/gen – sifat dan karakteristik biologis yang diwarisi dari orang tua. 
Geriatrik (Geriatric) – satwa-satwa lansia dan pengelolaannya terkait perawatannya.
Habitat (dalam konteks ini) – daerah di mana satwa hidup dan komponennya, misalnya vegetasi 
lebat, danau kecil di daerah pegunungan (in situ) atau semua aspek kandang satwa (eks situ). 
Pengelolaan satwa (Husbandry) – tindakan terkait perawatan satwa sehari-hari termasuk pemberian 
makan, membersihkan dan pengelolaan lingkungannya.
Hipotalamus (Hypothalamus) – bagian otak yang mengontrol suhu tubuh, rasa haus, lapar, tidur, dan 
aktivitas emosional.
Pembelajaran informal – kesempatan pendidikan yang terjadi di luar lingkungan belajar yang 
terstruktur atau formal seperti ruang kelas.
Prasarana (dalam konteks ini) – komponen yang membentuk kandang /enklosur satwa seperti 
perabot dan fitur keselamatan, atau komponen yang membentuk sebuah fasilitas satwa.
In situ – istilah Bhs. Latin yang berarti di alam (kadang disebut di dalam habitat asli).
Harapan hidup yang normal (Life expectancy) – Perkiraan lama hidup yang akan berbeda menurut 
setiap spesies dan sering kali lebih tinggi dalam kurungan.
Morfologi – bentuk dan struktur biologis suatu organisme.
Musth – Ketika gajah jantan mengalami perubahan hormon reproduksi yang dapat menyebabkan 
peningkatan agresi, penurunan nafsu makan, dan sekresi di sisi kepala.
Repertoar perilaku alami (Natural behavioural repertoire) – semua tipe perilaku yang akan 
ditunjukkan spesies di alam.
Nokturnal – menggambarkan satwa yang paling aktif di malam hari.
Objektif – penilaian yang tidak bias, menggunakan akta ilmiah untuk mempengaruhi keputusan atau 
pemikiran.
Penciuman (Olfactory/olfaction) – persepsi bau.
Dipalpasi – pemeriksaan tubuh atau organ dengan menggunakan tangan untuk meraba dan 
memeriksa masalah guna mendiagnosis suatu penyakit.
Parameter – sifat kritis atau terukur, dalam konteks ini sering kali merupakan elemen lingkungan yang 
penting bagi kelangsungan hidup spesies, misalnya reptil yang membutuhkan suhu tertentu.
Parasit - organisme yang membutuhkan organisme lain (disebut inang) untuk bertahan hidup, dan 
memanfaatkan sumber daya inang sehingga merugikan inangnya.
Patogen – organisme penyebab penyakit yang dapat menginfeksi inang.
Perinatal - berkaitan dengan waktu seputar kelahiran (biasanya beberapa minggu sebelum dan 
sesudah peristiwa). 
Fotoperiode (Photoperiod) – lamanya waktu di mana cahaya alami tersedia untuk suatu organisme, 
biasanya pada siklus harian.
Fisiologis/Fisiologi – berkaitan dengan fungsi-fungsi biologis biasa suatu organisme.
Pinioning – mengangkat bagian sayap burung dengan pembedahan untuk mencegah terbang. 
Pelatihan penguatan positif (Positive reinforcement training atau PRT) – teknik pelatihan satwa 
menggunakan sistem hadiah yang menciptakan hubungan positif antara perilaku dan sesuatu yang 
disukai satwa, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut ditunjukkan lagi saat diminta. 
Psikologis – berkaitan dengan keadaan mental dan emosional suatu organisme.
Karantina – tempat isolasi untuk mencegah penularan penyakit dan memungkinkan penilaian 
penyakit selama periode waktu tertentu, sering kali ketika seekor satwa tiba di fasilitas baru. 
Tersambung (Races) – terowongan atau ruang tertutup yang menghubungkan sarang atau area 
dalam ruangan lainnya satu sama lain.
Perilaku/pengalaman menyenangkan (Rewarding behaviour/experience) – perilaku atau 
pengalaman yang menyebabkan pelepasan senyawa yang mendorong emosi positif pada satwa 
sehingga mereka akan merasa termotivasi untuk melakukan perilaku atau pengalaman itu lagi.
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Bertebaran/tersebar (Scatter feed) – memberi jatah makanan dengan cara yang merangsang 
dengan memencarkannya sekeliling kandang sehingga mendorong perilaku mencari makan. 
Kesanggupan merasa (Sentience) - kapasitas untuk mengalami dan merasakan emosi seperti 
rasa sakit dan kesenangan. Ini menyiratkan adanya kesadaran dan kemampuan untuk menderita. 
Hirarki sosial (Social hierarchy) - organisasi individu dalam kelompok sosial di mana individu 
mempunyai peringkat dalam urutan kepentingan bagi kelompok. misalnya, pemimpin kelompok 
yang dominan.
Standar (Standard(s))– tingkat kualitas atau pencapaian yang ingin dicapai. ni digunakan sebagai 
tolok ukuran, norma atau model dalam e aluasi komparati .
Kondisi mental (seperti dalam keadaan kesejahteraan atau keadaan mental) – kondisi tertentu 
yang dialami organisme. itu bisa positif, netral atau negatif.
Stereotipi/stereotipis (Stereotypy/stereotypical) – perilaku berulang tanpa fungsi atau tujuan 
yang jelas yang merupakan hasil dari perilaku abnormal yang dikembangkan sebagai cara untuk 
mengatasi frustrasi dan keterbatasan.
Subjektif (Subjective) – menggunakan pendapat pribadi untuk mempengaruhi keputusan atau 
pemikiran tentang suatu hal.
Substrat – zat yang menciptakan lapisan lantai di mana hewan dapat berinteraksi. Misalnya 
tanah, pasir, serpihan kulit kayu, jerami dll.
Penderitaan/menderita (Suffering/suffer) - keadaan mental buruk yang berdampak negatif pada 
kesejahteraan hewan dan dikaitkan dengan pengalaman negatif seperti rasa sakit, tertekan, 
kebosanan yang ekstrem, cedera, dan penyakit.
Suplemen (Supplements) – tambahan nutrisi pada makanan biasa yang mendorong 
peningkatan asupan komponen nutrisi tertentu. Misalnya bubuk kalsium untuk pertumbuhan dan 
perkembangan tulang.
Takson/taksonomi – klasifikasi sekelompok organisme. Misalnya mamalia, ikan, burung, amfibi, 
reptil.
Perawatan veteriner – perawatan kesehatan profesional yang diberikan oleh personel yang 
terlatih, terkadang melibatkan pembedahan dan pemberian obat-obatan. Perawatan proaktif 
adalah di mana langkah-langkah pencegahan diambil untuk memastikan satwa tidak menjadi 
sakit. Perawatan reaktif terjadi setelah satwa jatuh sakit dan tindakan diambil untuk meningkatkan 
kesehatan satwa tersebut, misalnya melalui pengobatan atau pembedahan.
Kesejahteraan (Welfare)– Kesejahteraan satwa dapat didefinisikan sebagai bagaimana seekor 
satwa mengatasi kondisi di mana ia hidup. Ini mempertimbangkan perasaan dan sensasi aktual 
yang dialami satwa dan mengacu pada kesejahteraan psikologis individu. Ketika berbicara tentang 
kesejahteraan satwa kita sering merujuk pada keadaan satwa bagaimana perasaannya yang 
sering disebut emosi atau suasana hati. Kesejahteraan menyangkut keadaan satwa bukan praktik 
peternakan yang digunakan untuk mengelola satwa atau perawatan yang diterimanya. 
Ketentrama n (Well-being) – keadaan keseimbangan antara fungsi fisik dan psikologis satwa. 
Zoonosis - penyakit yang menular antara satwa vertebrata dan manusia.
Captive environment - lingkungan di mana satwa dikurung.
Enklosur (Enclosure) - suatu fasilitas untuk memelihara satwa yang lebih luas, terbuka dan alami 
dibandingkan dengan kandang biasa.
Captive facilities – istilah generik Bhs. Inggeris bagi fasilitas untuk memelihara satwa dalam 
kurungan (lihat juga Fasilitas pemeliharaan satwa).
Pusat Pelestarian Satwa atau PPS - berbeda dengan kebun binatang, PPS adalah lembaga 
konservasi khusus nirlaba yang berupaya memelihara satwa yang disita dari perdagangan dan 
peliharaan ilegal bahkan satwa konflik.
Fasilitas pemeliharaan satwa – istilah generik yang mencakup semua fasilitas/lembaga yang 
memelihara satwa, baik yang legal maupun ilegal, termasuk kebun binatang, taman safari, sirkus 
tetap/keliling, PPS dan serupanya, lembaga konservasi, dan koleksi satwa pribadi.


