
PERILAKU SATWA
Pengelolaan satwa dalam kurungan dan penerapan 

kesejahteraan terkait dengan perilaku satwa.



PERILAKU SATWA
MAKSUD

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang:

• Apa perilaku alami, normal, dan menyenangkan bagi satwa.
•  Bagaimana ekspresi perilaku normal, alami, dan bermanfaat mendukung kesejahteraan satwa

yang baik dan bagaimana hal ini dapat didorong melalui penyediaan pengayaan yang tepat
untuk masing-masing spesies.

•  Bagaimana kurangnya pilihan lingkungan dan perilaku yang tepat dapat menyebabkan
kesejahteraan yang buruk.

•  Apa itu perilaku abnormal, bagaimana hal itu dapat menyebabkan perilaku stereotip dan
kesejahteraan satwa yang buruk.

TUJUAN
•  Terapkan pengetahuan perilaku untuk mendorong perilaku

alami yang sesuai dengan spesies dan kesejahteraan yang
baik pada satwa yang Anda rawat.

•  Identifikasi bagaimana serangkaian mekanisme internal
dan eksternal membantu membentuk bagaimana satwa
merespons dan berperilaku.

•  Kenali stereotip dan perilaku abnormal lainnya dan pahami
penyebabnya.

PEMIKIRAN
•  Untuk benar-benar menyediakan kesejahteraan satwa yang

baik, kita harus memahami kebutuhan perilaku
masing-masing spesies, mengapa kebutuhan itu ada dan
bagaimana memenuhinya.

•  Memahami bahwa perilaku terkait dengan biologi spesies
dapat membantu kita mengenali perilaku normal dan
abnormal yang dapat menunjukkan keadaan kesejahteraan
individu.

•  Mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan perilaku
melalui infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang
sederhana dapat membantu mendorong perilaku yang ingin
diekspresikan oleh suatu spesies.



Bagaimana seekor satwa berperilaku adalah bagaimana ia bertindak atau berinteraksi dengan dirinya 
sendiri, lingkungannya dan satwa lain di sekitarnya. Mengelola perilaku satwa dan mendorongnya untuk 
berperilaku secara alami dan normal sangatlah penting untuk kesehatan fisik dan mental yang baik. 
Manajemen perilaku yang baik adalah menyediakan satwa dengan ruang, lingkungan dan sumber daya 
yang memungkinkan gerakan dan stimulasi yang tepat untuk mengekspresikan perilaku serta memberikan 
pilihan satwa sehingga mereka dapat merasa mengendalikan lingkungan mereka sendiri.

Perilaku dapat bersifat khusus untuk masing-masing spesies 
seperti 'brakiasi' pada owa-wa untuk membantu mereka 
bergerak dengan mudah di pepohonan. Beberapa perilaku 
lebih umum seperti menggali atau memanjat dapat dilihat di 
berbagai spesies. Suatu perilaku sering kali merupakan hasil 
dari motivasi internal yang kuat dan satwa akan merasa 
perilaku tersebut bermanfaat untuk diekspresikan. Jika satwa 
tidak dapat melakukan perilaku itu, sering kali dapat 
menyebabkan frustrasi dan stres. Satwa harus dapat 
melakukan seluruh repertoar perilaku alami mereka untuk 
mencegah kesejahteraan mental yang buruk.

Perilaku sosial yang lebih kompleks juga harus disediakan untuk spesies yang sosial dengan penempatan 
dalam pengelompokan yang tepat. Gajah memiliki hierarki sosial yang sangat kompleks dan berkembang 
dari interaksi sosial dengan gajah lain. Gajah yang ditampung sendirian di kebun binatang akan 
mengalami kebosanan, stres dan depresi. Spesies yang sangat cerdas seperti primata juga 
membutuhkan interaksi sosial tingkat tinggi dan stimulasi mental yang akan mendorong perilaku alami 
yang menyenangkan.

PERILAKU SATWA DAN 
PENGELOLAAN

Tingkah laku satwa dapat 
menjadi indikator yang baik dari 
keadaan mentalnya (bagaimana 

perasaannya). Perilaku abnormal 
biasanya menunjukkan bahwa 

satwa tidak bahagia atau  
tidak sehat.

"Perilaku adalah bagaimana satwa 
mengekspresikan motivasi internal dan keadaan 

emosional mereka, dan bagaimana mereka 
bereaksi dan merespons terhadap lingkungan 

mereka. Itu selalu bermakna." 
Heather Bacon
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APA YANG MEMBENTUK PERILAKU?
Perilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda. Faktor-faktor ini mungkin 
berada di dalam satwa (internal) atau di luar satwa (eksternal).

Gen mempengaruhi morfologi, fisiologi 
dan kepribadian satwa, oleh karena itu 
gen akan mempengaruhi bagaimana 
satwa berperilaku. Status kesehatan 
akan mempengaruhi perilaku karena 
satwa yang tidak sehat secara fisik 
mungkin tidak dapat mengekspresikan 
semua repertoar perilakunya. 
Demikian pula, jika satwa mengalami 
masalah kesehatan yang menyakitkan, 
mereka akan lebih mudah marah atau 
agresif. Gen juga akan memengaruhi 
cara satwa belajar, yang kemudian 
akan berdampak pada perilakunya 
dalam hal kemampuan menghadapi 
tantangan baru.

Bagaimana perasaan satwa (keadaan emosional) juga akan memengaruhi bagaimana satwa 
itu bereaksi dan berperilaku dalam situasi apa pun. Satwa yang mengalami perasaan depresi 
atau frustrasi akan bereaksi dan merespons secara berbeda terhadap mereka yang mengalami 
perasaan puas atau senang. Keadaan motivasi juga berdampak pada perilaku satwa dan ini 
kemudian dapat memengaruhi perasaan satwa tersebut. Misalnya satwa yang sangat termotivasi 
untuk melakukan perilaku mencari makanan atau perilaku eksplorasi akan mencoba melakukan 
hal-hal ini, tetapi jika lingkungan tidak mengizinkan perilaku ini untuk diekspresikan, satwa 
tersebut mungkin merasa frustrasi. Ini menunjukkan bahwa perilaku dan emosi saling terkait. 
Bagaimana satwa berperilaku dan bagaimana ia merasakannya, dan dengan demikian 
bagaimana kesejahteraannya, bergantung pada interaksi berbagai faktor internal dan eksternal.

CAKUPAN PERILAKU ALAMI 
Cakupan perilaku alami adalah kompilasi 
komprehensif dari semua perilaku yang biasanya 
dapat dilihat (dan digambarkan) untuk spesies 
satwa tertentu di alam liar. Perilaku ini akan 
mencakup setiap aspek kehidupan satwa dari 
perilaku berkembang biak, mendapatkan makanan 
dan interaksi sosial. Cakupan ini dapat menjadi 
alat yang berguna untuk menilai kesejahteraan di 
dalam kurungan. Semakin banyak aktivitas 
perilaku yang dapat dilihat berarti semakin banyak 
kebutuhan motivasi yang terpenuhi pada satwa 
atau spesies tersebut. Secara umum, persentase 
cakupan perilaku alami yang ditampilkan akan 
mencerminkan standar kesejahteraan yang 
dialami satwa.
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APA YANG MEMBENTUK PERILAKU?
Lingkungan, dan terutama lingkungan perinatal, 
dapat mempengaruhi perkembangan, fisiologi dan 
kesehatan satwa dan memiliki dampak jangka 
panjang pada perilaku satwa. Spesies yang 
berbeda akan terdorong secara genetik untuk 
berperilaku dengan cara tertentu, tergantung pada 
lingkungan di mana mereka berevolusi untuk 
bertahan hidup. Perilaku ini akan bertahan, bahkan 
dalam kurungan. Seekor satwa akan berperilaku 
berbeda dalam lingkungan statis dan terbatas yang 
tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan 
perilaku yang berarti daripada di sebuah lingkungan 
yang memungkinkan perilaku yang kompleks/
majemuk ini untuk diekspresikan. Situasi sosial 
juga akan mempengaruhi perilaku satwa, misalnya, 
dalam situasi di mana ada konflik sosial, satwa 
mungkin menunjukkan perilaku yang lebih agresif 
atau ketakutan, sedangkan dalam kelompok sosial 
yang kompatibel mungkin terlihat perilaku seperti 
grooming/perawatan sosial atau tidur bersama.

Lingkungan terdekat (yaitu 
lingkungan sekitar) akan 
mempengaruhi bagaimana 
perasaan dan reaksi satwa. 
Misalnya, suara keras selama 
waktu puncak pengunjung dapat 
menyebabkan stres. Bagaimana 
satwa bereaksi dan merespons 
lingkungan itu juga bergantung 
pada genetika dan kondisi 
mentalnya.

Ketika kita 
mempertimbangkan perilaku 
satwa, kita harus selalu 
fokus pada interaksi antara 
mekanisme internal dan 
eksternal, dan bagaimana 
hal tersebut mempengaruhi 
bagaimana satwa berperilaku 
dan bereaksi.

T: Faktor lingkungan eksternal apa yang menurut Anda dapat membentuk 
perilaku satwa di dalam fasilitas Anda?
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CONTOH PERILAKU ADAPTIF
Sama seperti manusia, satwa telah berevolusi untuk melakukan perilaku tertentu yang membantu 
mereka mengatasi dan berkembang di lingkungan tertentu. Ini disebut  
adaptasi perilaku.
Sotong memiliki kemampuan untuk mengubah warna dan 
polanya agar dapat membaur dengan lingkungannya. Mereka 
dapat mendeteksi cahaya dan warna di sekitar mereka 
kemudian menggunakan informasi itu untuk menirunya 
dengan pigmen mereka sendiri. Mereka memiliki 3 lapisan 
kulit yang dapat diregangkan dengan cara yang berbeda 
untuk membuat warna dan pola yang unik. Sifat tersebut 
memungkinkan sotong untuk melarikan diri dari pemangsa, 
maupun menyelinap ke mangsa yang tidak curiga.

Simpanse berevolusi di lingkungan kompleks yang 
membutuhkan kerja sama dan evolusi otak besar untuk 
menghindari pemangsa dan mencari makanan. Akibatnya, 
mereka hidup dalam komunitas yang kompleks dengan teknik 
komunikasi yang rumit yang memungkinkan mereka menjalani 
gaya hidup di tanah dan di pohon dalam kelompok besar.

Tikus kanguru telah beradaptasi untuk bertahan hidup 
di gurun dengan mendapatkan semua air yang mereka 
butuhkan dari biji yang mereka makan. Dengan sedikit 
tempat untuk bersembunyi di gurun, mereka juga memiliki 
pendengaran yang luar biasa dan dapat melompat hingga 
3 meter, yang dapat membantu mereka menghindari 
pemangsa.

Foto oleh Alan Hill

Buaya yang adalah semi-akuatik dan menunjukkan 
berbagai perilaku, termasuk menghabiskan sebagian besar 
energi dalam perawatan anak. Mereka membuat sarang 
dari tanah dan tumbuh-tumbuhan dan menjaga telur selama 
masa inkubasi. Induk buaya kemudian memindahkan bayi 
dari sarang ke air ketika mereka menetas dan menjaga 
mereka di dalam air selama berminggu-minggu dan 
kadang-kadang berbulan-bulan.
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MENDEFINISIKAN PERILAKU

Perilaku alami telah didefinisikan 
sebagai perilaku yang:

“Biasanya diamati di alam liar; yang 
adalah adaptif dalam pengertian 
evolusi…(yaitu) telah berevolusi 

melalui seleksi alam yang 
memungkinkan individu untuk lebih 

mudah bertahan hidup di lingkungan 
tertentu dan dengan demikian 

memberikan kesempatan yang lebih 
baik untuk menghasilkan keturunan 
daripada satwa yang tidak begitu 

beradaptasi.” Perilaku tidak wajar didefinisikan 
sebagai perilaku yang:

“Tidak terlihat di alam liar. 
Namun, tidak semua perilaku 

tidak wajar dianggap tidak 
normal, karena dapat 

meningkatkan kesuksesan 
dalam lingkungan dalam 

kurungan.”

Perilaku normal akan:

“Meningkatkan keberhasilan dan 
kelangsungan hidup individu dan 
kontribusi genetiknya terhadap 

populasi” dan “jelas sesuai 
dengan situasi tertentu.”  

Itu mungkin juga “alami atau 
tidak alami.”

Perilaku abnormal didefinisikan 
sebagai perilaku yang:

“Jarang terlihat pada populasi di 
alam liar dan tidak mempromosikan 

keberhasilan dan kelangsungan 
hidup individu atau kerabat 

dekatnya (yaitu tidak meningkatkan 
kebugaran). Tampaknya tidak 

berorientasi pada tujuan, sehingga 
fungsinya tidak terlihat.” Ini "mungkin 

termasuk unsur-unsur kegiatan 
normal, tetapi mereka dilakukan 
dengan cara yang tidak pantas."

Definisi dari: Poole T.B. (1988) Behaviour, Housing and Welfare of Non-Human 
Primates. In: Beynen A.C., Solleveld H.A. (eds) New Developments in Biosciences: 

Their Implications for Laboratory Animal Science. Springer, Dordrecht.



PERILAKU SATWA DAN LINGKUNGAN 
 DALAM KURUNGAN

FRUSTRASI
Satwa mengembangkan keterampilan dan perilaku khusus untuk bertahan 
hidup di alam liar. Jika lingkungan kebun binatang/dalam kurungan tidak 
memungkinkan perilaku alami ini dilakukan, satwa mungkin akan frustrasi.

STRESS
Satwa dipelihara di kebun binatang di mana lingkungannya berbeda 
dengan lingkungan di mana satwa tersebut berevolusi dan beradaptasi. 
Lingkungan yang berbeda ini dapat membuat satwa stres karena dia tidak 
memiliki perilaku atau fisiologi yang diperlukan untuk mengatasi lingkungan 
baru.

BERKEMBANG
Jika lingkungan kebun binatang menawarkan pilihan lingkungan yang 
memungkinkan satwa mengekspresikan perilaku evolusioner alami dan 
normalnya dalam lingkungan yang dirancang untuk kebutuhan spesifik 
spesies, satwa dapat berkembang.

PERILAKU YANG BAIK UNTUK DIDUKUNG
Perilaku yang sangat termotivasi harus selalu didukung. Ini dapat didukung melalui desain 
enklosur/kandang yang tepat, penyajian makanan, diet, interaksi sosial, pengayaan 
lingkungan dan perilaku. Beberapa contoh perilaku yang harus didukung antara lain adalah 
bersantai/relaksasi, eksplorasi, mencari dan memberi perhatian, merawat, mencari makan, 
bersarang, menggali, memanjat dan bermain.

T: Dapatkah Anda mengenali perilaku alami pada satwa yang Anda rawat? 
Perilaku mana yang menurut Anda paling penting bagi satwa?

Jika seekor satwa dipelihara di 
lingkungan yang tidak cocok,  
ia akan frustrasi dan stres. Ini 

sering dapat menyebabkan 
perilaku yang disebut 

STEREOTYPIES
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PERILAKU ABNORMAL

Perilaku abnormal biasanya berkembang dari pola perilaku normal, menjadi abnormal. 
Perilaku stereotip adalah contoh dari perilaku abnormal dan digambarkan sebagai gerakan, 
postur, atau bahkan vokalisasi yang berulang atau ritualistik. 

Sebuah stereotip biasanya diakui sebagai kurang fleksibel daripada pola perilaku normal, lebih 
kaku dan dilakukan bahkan ketika tidak ada stimulus untuk itu. Stereotip adalah gejala. Ini 
menunjukkan bahwa satwa tersebut tidak dapat mengatasi lingkungannya. Untuk memperbaiki 
kondisi, seorang penjaga satwa harus mengatasi penyebab yang mendasarinya.

Pari dan hiu di akuarium dapat terlihat menunjukkan 
perilaku abnormal, yang paling umum adalah perilaku 
menembus permukaan (lihat foto). Individu akan berulang 
kali mengangkat bagian depan tubuhnya keluar dari air. 
Perilaku ini tidak terlihat di alam liar. Pada beberapa 
spesies ikan, perilaku abnormal dapat menjadi gejala 
penyakit yang ada.

Sebagai seorang penjaga satwa, Anda harus dapat mengenali perilaku abnormal dengan 
terlebih dahulu memahami apa itu perilaku alami dan normal untuk spesies tersebut. Dengan 
menggunakan pengetahuan ini dan menilai apa motivasi satwa itu, Anda dapat memahami jika 
perilaku tertentu tidak normal untuk spesies atau individu itu dan mungkin merupakan perilaku 
stereotip.

Harimau memiliki wilayah yang luas di 
alam liar. Di dalam kurungan mereka 
secara alami akan menghabiskan 
sebagian besar hari mereka berjalan di 
sekitar kandang mereka untuk menandai 
wilayah mereka. Namun, jika perilaku 
ini berulang dan tanpa tujuan, itu dapat 
dianggap sebagai stereotip. Satwa 
melakukan perilaku berulang yang 
tidak normal karena perubahan di otak 
mereka yang terjadi sebagai respons 
terhadap stres kronis, frustrasi, atau 
rasa sakit. Pengalaman ini 
menyebabkan pelepasan bahan kimia di 
otak untuk membantu satwa 
mengatasinya. Dalam upaya untuk 
menghasilkan lebih banyak bahan kimia, 
satwa akan melakukan lebih banyak 
perilaku tersebut. Karena itu, penting 
untuk memprioritaskan pencegahan 
perilaku abnormal daripada mengobati.

Contoh perilaku 
abnormal

•  Menarik rambut 
berulang-ulang.

•  Menggaruk tubuh 
berulang-ulang.

•  Menjilat teralis berulang-
ulang.

•  Tingkat aktivitas tinggi/
hyper (mungkin juga
menunjukkan stres).

•  Kelesuan (untuk jangka
waktu yang sangat
lama).

•  Mondar-mandir di pagar
(tanpa tujuan akhir).

•  Mengoyyangkan kepala.
• Goyangan tubuh.

T: Dapatkah Anda mengenali perilaku stereotip pada satwa yang Anda 
pelihara? Menurut Anda mengapa perilaku abnormal ini terjadi?
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BAGAIMANA KITA DAPAT MENDUKUNG PERILAKU ALAMI DAN 
PERILAKU YANG MENYENANGKAN DI DALAM KURUNGAN?

Di dalam kurungan, satwa yang bahagia akan menunjukkan berbagai perilaku normal, alami, 
dan menyenangkan. Satwa yang tidak bahagia akan secara konsisten menunjukkan perilaku 
abnormal dan stereotip. Mengetahui apa yang normal dan alami untuk spesies yang Anda 
pelihara sangatlah penting. Banyak spesies, termasuk manusia, memiliki kebutuhan dasar yang 
sama. Makan, tidur, bergerak, sosialisasi yang tepat dan lingkungan yang sesuai adalah semua 
kebutuhan perilaku dasar. Degnan memastikan ini, dan semakin banyak kebutuhan spesifik 
spesies terpenuhi secara konsisten akan membantu meningkatkan kesejahteraan yang baik.

Ingat!
Spesies yang berbeda dapat memiliki kebutuhan perilaku 
yang berbeda berdasarkan mekanisme internal dan 
eksternal mereka. Misalnya, spesies ular yang berbeda 
akan berinteraksi dengan lingkungan mereka secara 
berbeda tergantung pada morfologi mereka, di mana 
mereka berevolusi dan kondisi mental mereka saat ini 
(bagaimana perasaan mereka). Beberapa spesies ular 
bersifat arboreal sedangkan beberapa lainnya hidup di pasir. 
Keduanya berperilaku berbeda karena lingkungan mereka.
Kita harus secara konsisten memberikan kesempatan 
kepada satwa untuk dapat melakukan perilaku alami dan 
menyenangkan sambil memastikan mereka tetap bebas dari 
cedera dan dalam kesehatan fisik yang baik.

CONTOH PERILAKU-PERILAKU UNTUK DIDUKUNG PADA BERBAGAI SPESIES

• Sosialisasi kelompok.
• Manipulasi dahan.
• Mandi air dan debu.
• Mencari makan.
• Penggunaan kognitif.

•  Mencari makan/menyelidiki.
• Bersarang.
• Pendakian.
•  Penggunaan penciuman 

(mencium dan menandai).
•  Grooming/Perawatan bulu 

dan rambut.

•  Sosialisasi dengan 
patner.

•  Gerakan terbang dan
bipedal.

• Mencari makan.
• Penggunaan Kognitif.
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KENYAMANAN, PILIHAN & 
KONTROL
Kita harus menyediakan lingkungan yang 
mempromosikan perasaan positif, termasuk 
kesenangan dan kepuasan, yang berasal dari 
kesempatan untuk mengekspresikan perilaku. 
Lingkungan yang baik bukanlah lingkungan yang 
terlihat alami tetapi lingkungan yang mendorong 
perilaku satwa yang alami dan bermanfaat.

KENYAMANAN
Memastikan lingkungan yang nyaman berarti Anda 
menciptakan lingkungan sosial dan fisik yang 
memuaskan. Ini termasuk:

•  Interaksi sosial yang menyenangkan
•  Menyediakan tempat yang aman bagi satwa untuk 

bersembunyi.
• Suhu dan kelembaban yang sesuai.
•  Ruangan nyaman yang menggunakan substrat 

lembut.
•  Kesempatan makan dan minum yang 

menyenangkan.

Dengan menyediakan lingkungan yang nyaman, 
Anda akan dapat memenuhi kebutuhan perilaku dasar 
satwa. Namun penting juga untuk membiarkan satwa 
memiliki pilihan dan kendali atas lingkungannya.
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PENTINGNYA PILIHAN
Bayangkan hanya memiliki satu pilihan makanan untuk dimakan, atau satu kamar untuk ditinggali, 
atau hanya satu teman untuk berinteraksi. Sama seperti kita, satwa senang memiliki pilihan dan 
kemampuan untuk memilih apa yang mereka makan, kapan mereka makan, tempat tinggal dan 
dengan siapa berinteraksi. Secara tradisional, manusia mengendalikan semua aspek kehidupan 
satwa di dalam kurungan. Menghilangkan kemampuan untuk memilih bagaimana berperilaku 
dapat merugikan kesejahteraan satwa dan tergantung pada penjaga satwa untuk memastikan 
sebanyak mungkin pilihan tersedia untuk setiap individu.

APA YANG DAPAT MENGURANGI PILIHAN DALAM KURUNGAN?

•  Kurangnya pengayaan dan lingkungan yang
sesuai species (sosial dan fisik). Diet yang
tidak bervariasi diberikan pada waktu yang
sama.

•  Pengekangan satwa seperti kondisi diikat
atau penanganan oleh publik.

• Pertunjukan binatang.
• Kurangnya interaksi sosial yang sesuai.

Contoh: rubah fennec berasal dari Sahara. Mereka 
aktif di malam hari dan hidup di liang atau sarang di 
siang hari. Lingkungan yang tidak memiliki pilihan 
sarang yang baik di siang hari (seperti di foto), dapat 
menyebabkan stres kronis bagi satwa.

Penelitian telah menunjukkan bahwa 
memberi satwa pilihan lebih penting 
daripada mereka menggunakannya.
Ada penelitian yang menunjukkan 
simpanse, gorila, dan beruang merespons 
secara positif saat diberi pilihan untuk 
berada di dalam atau di luar. Bahkan jika 
mereka memutuskan untuk tinggal di satu 
tempat, memiliki pilihan untuk memilih di 
mana mereka ingin menjadi penting untuk 
memastikan standar kesejahteraan yang 
baik. 
Studi lain menemukan tingkat stres panda 
berkurang ketika mereka diberi pilihan 
untuk menggunakan ruang dalam ruangan 
yang jauh dari pandangan publik, walaupun 
mereka tidak menggunakan ruang itu.

T: Bagaimana Anda dapat menawarkan lebih banyak pilihan, kenyamanan, dan 
kendali kepada satwa yang Anda rawat terhadap lingkungan mereka?
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BAGAIMANA KITA BISA MENYEDIAKAN PILIHAN KEPADA SATWA ?

Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin perlu Anda pertimbangkan ketika memikirkan 
tentang bagaimana Anda dapat memberikan lebih banyak pilihan perilaku kepada satwa:

Pertimbangkan apa makanan yang Anda berikan dan bagaimana caranya. Apakah Anda 
menyediakan pilihan makanan yang berbeda secara teratur dan perhatikan makanan mana yang 
mereka sukai? Apakah Anda menawarkan makanan dengan cara yang mendorong perilaku 
makan yang menyenangkan?

Pertimbangkan apakah satwa Anda dapat bergerak bebas di sekitar kandangnya (baik di 
dalam maupun di luar ruangan) setiap saat. Apakah Anda menyediakan akses ke area dalam 
ruangan (jika ada) sepanjang waktu? Apakah Anda memberikan kesempatan bagi satwa untuk 
bersembunyi dari satu sama lain atau publik?

Pertimbangkan kompleksitas enklosur. Apakah lingkungan enklosur/kandang mendorong 
berbagai perilaku yang dapat dipilih satwa? Misalnya, menggali di berbagai substrat atau 
memanjat di ruang yang berbeda - dapatkah mereka melakukannya setiap saat?

Pertimbangkan apakah satwa Anda memiliki kisaran suhu/kelembaban untuk dipilih. Apakah 
ada gradien suhu yang ditawarkan kepada satwa, yaitu apakah Anda menyediakan area dingin 
atau panas yang dapat mereka pilih, tergantung pada bagaimana perasaan mereka?

Pertimbangkan apakah mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan satwa lain? 
Bisakah satwa memilih untuk berinteraksi dengan siapa? Apakah mereka memiliki pilihan untuk 
berteman dengan siapa dan apakah lingkungan memungkinkan interaksi positif?

PILIHAN DAN KONTROL
Pilihan memungkinkan satwa bereaksi terhadap lingkungannya, sementara kontrol 
memungkinkan satwa secara proaktif mengubah lingkungannya.

Sangat penting bagi seekor satwa untuk 
dapat bereaksi terhadap lingkungannya 
dengan cara yang terasa nyaman. Memiliki 
kendali atas lingkungan mereka membantu 
memastikan hal ini. 

Kami dapat memberikan kontrol dengan 
memastikan ada banyak pilihan yang sesuai 
dengan spesies.

Kami juga dapat memberikan kontrol 
dengan menciptakan lingkungan yang dapat 
dimanipulasi oleh satwa - misalnya penyiram 
air otomatis yang hanya menyala jika satwa 
memilih untuk berjalan di bawahnya. Ingat, dari gurita hingga gajah, semua spesies akan mendapat 

manfaat dari memiliki pilihan dan kendali atas bagaimana mereka 
dapat bertindak dan bereaksi terhadap lingkungan.



RINGKASAN

Medukung perilaku alami yang menjadikan satwa merasa termotivasi untuk mengekspresikannya 
sangat penting untuk kesejahteraan satwa yang baik. Perilaku adalah bagaimana satwa 
mengekspresikan motivasi internal dan keadaan emosional mereka dan bagaimana mereka 
bereaksi dan merespons terhadap lingkungan mereka - itu selalu bermakna. Seekor satwa 
akan berkembang biak di dalam kurungan jika lingkungan kebun binatang menawarkan pilihan 
lingkungan yang memungkinkan satwa untuk mengekspresikan perilaku normal yang membuat 
satwa merasa termotivasi untuk melakukannya. Perilaku abnormal dan stereotip adalah akibat 
dari pengelolaan dan perawatan yang buruk, dan dapat menyebabkan kesejahteraan yang 
sangat buruk, serta frustrasi dan penderitaan. 

Rangsangan yang sesuai dengan spesies, desain kandang dan infrastruktur membantu satwa 
mengekspresikan kebutuhan perilaku mereka. Kurangnya lingkungan yang merangsang secara 
tepat dapat mengakibatkan frustrasi dan stres yang dapat mengakibatkan perilaku abnormal atau 
stereotip.

POIN PENTING UNTUK DIINGAT

•  Perilaku alami dan bermotivasi tinggi adalah khas untuk masing-masing spesies dan penting 
untuk kebahagiaan dan satwa yang sehat.

•  Perilaku selalu bermakna dan penilaian perilaku yang berkelanjutan sangat penting untuk 
memastikan standar kesejahteraan yang baik dialami oleh setiap satwa.

•  Menyediakan satwa dengan pilihan, kenyamanan dan kontrol lingkungan sangat penting untuk 
memastikan standar kesejahteraan yang baik sedang dialami.

•  Interaksi sosial untuk spesies sosial tidak hanya memperkaya tetapi keharusan untuk 
memastikan kesejahteraan yang baik.

•  Perilaku dibentuk oleh mekanisme internal dan eksternal. Mereka sering berevolusi untuk 
membantu satwa beradaptasi dengan lingkungan tertentu.
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PERTANYAAN SINGKAT

Dasar-dasar Perilaku
•  Apa itu perilaku satwa? Buat pernyataan singkat yang akan Anda gunakan untuk

menggambarkan perilaku satwa kepada rekan atau tim Anda.
•  Mendefinisikan perilaku satwa yang alami, tidak wajar, normal dan tidak normal.
•  Apakah Anda memahami perilaku alami apa yang harus diekspresikan pada

berbagai satwa yang Anda rawat? Pertimbangkan dua spesies berbeda di kebun
binatang/fasilitas Anda dan tuliskan setidaknya 5 perilaku alami berbeda yang Anda
harapkan untuk diamati pada spesies ini.

•  Apa mekanisme internal dan eksternal yang membentuk perilaku satwa? Pilih
satu spesies dan pertimbangkan perilaku apa yang berkembang sebagai akibat dari
lingkungan alam.

•  Pilih satwa yang Anda rawat dan buat daftar kemungkinan perilaku alami yang
harus Anda amati pada individu tersebut. Pertimbangkan apakah mereka memiliki
kesempatan untuk mengekspresikan perilaku alami ini di lingkungan mereka SETIAP
saat?

•  Apakah Anda bekerja dengan satwa dengan adaptasi perilaku yang sangat spesifik
untuk mengatasi lingkungan tertentu? Apakah perilaku adaptif itu dirangsang di
lingkungan satwa saat ini?

Perilaku Abnormal atau Stereotipikal
•  Dapatkah Anda mengenali perilaku tidak wajar atau abnormal pada satwa yang

Anda rawat? Sebutkan spesies dan daftar alasan yang mungkin mengapa perilaku
tersebut diekspresikan. Apakah enklosur saat ini membatasi perilaku ini dan bagaimana
caranya?

•  Apa yang dapat ditunjukkan dari perilaku abnormal pada satwa? Pertimbangkan
perilaku abnormal apa yang berbeda yang diamati pada satwa dan apa prilaku abnormal
tersebut  yang mungkin dapat memberi tahu kita.

•  Apa yang dimaksud dengan perilaku stereotip dan apa yang dapat diceritakannya
kepada kita tentang satwa? Pilih salah satu contoh perilaku stereotip dalam suatu
spesies dan jelaskan mengapa menurut Anda perilaku ini muncul.

•  Bagaimana cara Anda mengatasi ekspresi perilaku abnormal atau stereotip pada
satwa? Apa yang akan Anda ubah atau pertahankan? Apakah Anda memiliki catatan
yang dapat Anda gunakan untuk menyelidiki apakah perilaku ini baru?



KEGIATAN
PILIH SATWA (ATAU PERGI KE ENKLOSUR/KANDANG) 
DAN TULISKAN DAFTAR PERILAKU NORMAL DAN 
PERILAKU ABNORMAL YANG ANDA AMATI. TULISKAN 
5 PERUBAHAN JANGKA PENDEK DAN 5 PERUBAHAN 
JANGKA PANJANG YANG AKAN ANDA LAKUKAN 
PADA ENKLOSUR/KANDANG UNTUK MENDORONG 
PERILAKU YANG LEBIH ALAMI. HAL YANG PERLU 
DIPERTIMBANGKAN:

•  KEBUTUHAN PERILAKU SPESIFIK APA YANG DIBUTUHKAN SPESIES
ATAU INDIVIDU INI? BAGAIMANA ANDA TAHU? PERTIMBANGKAN APA
YANG AKAN ANDA AMATI DI ALAM LIAR.

•  APAKAH PERILAKU ABNORMAL KARENA DESAIN KANDANG/MAKANAN/
INFRASTRUKTUR ATAU KETIGANYA?

•  BAGAIMANA ANDA MEMASTIKAN KESELAMATAN SATWA DAN STAF
SAAT MELAKUKAN PERUBAHAN?

• INGAT AREA INDOOR DAN OUTDOOR HARUS DIPERTIMBANGKAN.
•  PEMELIHARAAN APA YANG DIPERLUKAN UNTUK PERUBAHAN YANG

DIBUAT?
•  MENURUT ANDA, BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMPRESENTASIKAN IDE-

IDE INI KEPADA ATASAN ANDA?

PILIH SATU SPESIES DI FASILITAS/KEBUN BINATANG 
ANDA DAN PERTIMBANGKAN MEKANISME INTERNAL 
DAN EKSTERNAL YANG MEMBENTUK PERILAKU 
SATWA. URAIKAN 1) KEBUTUHAN SOSIAL,  
2) KEBUTUHAN MAKAN, 3) KEBUTUHAN TIDUR/
ISTIRAHAT, 4) BAGAIMANA KEBUTUHAN BERBEDA
TERGANTUNG PADA USIA DAN JENIS KELAMIN
SPESIES. DISKUSIKAN DENGAN TIM ANDA JIKA
KEBUTUHAN INI TERPENUHI DI FASILITAS/KEBUN
BINATANG ANDA DAN PERBAIKAN APA YANG DAPAT
DILAKUKAN?

•  DI LINGKUNGAN APA SPESIES INI BEREVOLUSI? PERTIMBANGKAN
FAKTOR-FAKTOR SEPERTI SUHU, KELEMBABAN, PERSAINGAN,
INTERAKSI MANGSA/PREDATOR, STABILITAS EKOSISTEM.

•  SEBAGAI AKIBAT DARI LINGKUNGAN, APA, JIKA ADA, KEBUTUHAN
SOSIAL SPESIES?

•  BERAPA LAMA SPESIES MENGHABISKAN MENCARI MAKANAN DI ALAM
LIAR?

•  APA YANG DIGUNAKAN SATWA UNTUK MENCARI DAN MENGONSUMSI
MAKANAN DI ALAM LIAR?

•  APAKAH SPESIES ITU MANGSA, PEMANGSA, ATAU KEDUANYA?
BAGAIMANA HAL INI MEMENGARUHI PERILAKUNYA?

•  KEMAMPUAN KOGNITIF APA YANG DIMILIKI SPESIES INI? BAGAIMANA
ANDA DAPAT DENGAN TEPAT MENANTANG INI DI DALAM KURUNGAN?


