
PEMBERIAN PENGAYAAN
Pengelolaan dan kesejahteraan satwa dalam 
kurungan terkait dengan pemberian pengayaan.



PEMBERIAN PENGAYAAN
MAKSUD

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang:

•  Bagaimana ekspresi perilaku normal, alami dan menyenangkan dapat didorong melalui
penyediaan pengayaan yang sesuai spesies.

•  Bagaimana penyediaan pengayaan dapat direncanakan, dilakukan dan dinilai sebagai bagian
dari program untuk mendukung standar kesejahteraan satwa yang baik.

•  Berbagai jenis pengayaan dan penggunaannya sebagai bagian dari pendekatan holistik untuk
peningkatan kesejahteraan satwa.

TUJUAN
•  Identifikasi berbagai jenis pengayaan dan bagaimana hal

ini berhubungan dengan perilaku yang khas untuk spesies
tertentu.

•  Kenali cara yang tepat dan tidak tepat dalam memberikan
pengayaan untuk mendorong rangkaian perilaku alami.

•  Menambah inspirasi untuk ide-ide pengayaan yang dapat
digunakan dalam fasilitas.

PEMIKIRAN
•  Untuk memahami bagaimana memenuhi kebutuhan

perilaku melalui infrastruktur dan pengelolaan lingkungan
yang sederhana.

•  Untuk dapat mendukung pengalaman satwa yang
menyenangkan melalui penyediaan pengayaan yang
sesuai.

•  Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang
penggunaan pengayaan sehingga dapat dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya.

Foto oleh Kim Cartwright



APA ITU PENGAYAAN?
Foto oleh Peter Bonser

Pengayaan lingkungan, sering juga disebut sebagai pengayaan 
perilaku adalah tindakan menyediakan lingkungan fisik dan 
sosial yang mendorong tantangan yang sesuai spesies dan 
kesejahteraan mental dan fisik yang optimal. Infrastruktur 
lingkungan seperti sarana panjat, sarang atau jenis substrat dan 
kegiatan sehari-hari seperti penyajian makanan, semuanya dapat 
berkontribusi terhadap kondisi optimal yang mendorong perilaku 
yang menyenangkan ini. Perubahan yang menciptakan perbaikan 
dalam lingkungan yang relatif statis akan mendorong pengalaman 
yang menyenangkan bagi satwa seperti perilaku investigasi atau 
manipulatif. Perubahan-perubahan ini seringkali berdasarkan 
indera dan penting untuk mempertimbangkan indera mana yang 
paling banyak digunakan oleh suatu spesies. Misalnya, 
pengayaan penciuman (meletakkan jejak aroma atau 
menyediakan objek bau) sangat efektif pada spesies kucing 
karena indera penciumannya yang kuat.

Perangkat pengayaan seperti bola boomer, tempat tidur gantung/
ayunan dari selang pemadam, pemberi pakan tetesan atau 
furniture yang dinamis adalah contoh objek yang umum digunakan 
yang dapat memberikan stimulasi dan mempromosikan beragam 
pilihan perilaku untuk satwa. Meskipun perangkat-perangkat dapat 
digunakan secara luas di beberapa kelompok taksonomi, setiap 
perangkat harus dinilai untuk kekhususan dan kesesuaian spesies. 
Jika perangkat akan digunakan dalam beberapa kandang, 
pembersihan menyeluruh dan disinfektan harus dilakukan untuk 
mencegah kontaminasi silang. Keamanan saat menggunakan 
perangkat pengayaan juga penting untuk mengurangi risiko 
cedera.

Pengayaan tidak selalu merupakan konsep di mana suatu aktivitas 
dirangsang melainkan keragaman perilaku (jumlah perilaku 
yang dapat diungkapkan satwa) dan pilihan yang dipromosikan. 
Penting bahwa satwa memiliki pilihan apakah satwa tersebut ingin 
berinteraksi dengan perangkat atau tidak.

Menilai keefektifan perangkat pengayaan penting untuk memastikan 
apakah penambahannya mendorong keragaman perilaku dan 
apakah interaksi itu bermanfaat bagi satwa itu. Merancang rota 
pengayaan dapat membantu memastikan bahwa setiap satwa 
dalam perawatan Anda akan memiliki banyak pengalaman yang 
merangsang dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan 
standar kesejahteraan yang baik.

T. Apakah Anda menggunakan perangkat pengayaan dengan satwa Anda?
Perilaku apa yang Anda harapkan akan terdorong melalui penggunaannya?
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BAGAIMANA PENGAYAAN DAPAT 
MENDUKUNG KESEJAHTERAAN SATWA?

Pengayaan dapat meningkatkan lingkungan kebun 
binatang/fasilitas untuk satwa, mendorong mereka 
untuk mengeksplorasi & berinteraksi dengan 
lingkungan mereka. Pengayaan juga meningkatkan 
pengalaman pengunjung karena satwa menunjukkan 
perilaku yang lebih alami dan jauh lebih aktif.

Tujuan dari setiap program pengayaan seharusnya 
untuk mengembangkan ide-ide pengayaan yang 
akan meningkatkan kesejahteraan satwa untuk 
setiap individu. Ini sangat penting untuk sekelompok 
satwa. Idealnya setiap individu harus menerima 
perangkat pengayaan untuk mencegah agresi dan 
mendukung pengalaman yang merangsang bagi 
seluruh kelompok.

Sebagian besar pengayaan perlu diubah 
dan disesuaikan secara teratur 
(beberapa pengayaan, seperti substrat 
harus permanen tetapi pilihan substrat 
dapat berubah). Dengan pemikiran ini, 
penting untuk mempertimbangkan 
pilihan, perubahan, tantangan, dan 
peluang untuk berkreasi dalam suatu 
lingkungan.

ALASAN PENGAYAAN
• Mencegah kebosanan.
• Merangsang kegiatan investigasi.
• Mendorong perilaku alami.
•  Memberikan kesempatan untuk

menunjukkan perilaku alami dan
aktif kepada pengunjung.

•  Menghasilkan pengalaman yang
berharga bagi satwa.

• Memberikan satwa pilihan-pilihan.
•  Dapat digunakan untuk

mempromosikan perilaku makan
alami.

Pilihan – pengayaan adalah tentang menciptakan pilihan untuk satwa yang mendorong 
eksplorasi dan menyediakan lingkungan yang menarik. Pemberian pengayaan dapat 
membantu satwa untuk merasa lebih dapat mengendalikan lingkungan mereka. 
Perubahan – pengayaan lebih berhasil bila diubah secara teratur, untuk mendorong 
tantangan baru dan stimulasi segar. Variasi penting untuk mencegah kebosanan dan 
frustrasi.
Tantangan – pengayaan harus secara tepat menantang satwa  
untuk mendorong ekspresi perilaku yang alami dan normal melalui  
stimulasi gerakan, kognisi, dan indera.
Menciptakan – pengayaan adalah tentang menemukan cara-cara  
kreatif dan baru untuk menantang seekor satwa terhadap kebutuhan  
khas masing-masing spesiesnya. Penting bahwa setiap ciptaan  
pengayaan baru telah diuji keamanannya.
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MEMAHAMI KEBUTUHAN  
PERILAKU & FISIK KHUSUS

Pengayaan satwa yang baik membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan khas 
masing-masing jenis, perilaku dan fisik. Tujuannya adalah untuk mendorong perilaku yang alami 
dan sesuai dengan spesies. Perangkat pengayaan yang berbeda harus diberikan kepada 
spesies yang berbeda tergantung pada anatomi, fisiologi dan perilaku alami yang dilakukan di 
alam liar.

Misalnya,  
owa-owa adalah jenis 

primata arboreal. 
Mereka begerak 

(atau brachiate) pada 
cabang-cabang 

pohon yang bergerak 
dan hidup dalam 

kelompok keluarga 
kecil. Monyet babun 
terutama terestrial, 
mencari makan di 
tanah dan hidup 
dalam kelompok 
keluarga besar.

Pengayaan
Penggunaan pengayaan harus bertujuan 
untuk merangsang perilaku yang 
ditemukan dalam rangkaian perilaku alami 
spesies masing masing.

Lingkungan
Lingkungan yang merangsang harus 
memberikan pilihan dan meniru 
habitat alami satwa sedekat mungkin.

• Penyelidikan.
• Manipulasi.
• Mencari makan.
• Sosialisasi.
• Perawatan diri.
• Memanjat.
• Penggalian.
• Beristirahat.
• Tidur.
• Berenang.

• Kolam renang.
• Pohon besar.
• Vegetasi.
• Batu-batuan.
•  Lanskap yang 

bervariasi.
• Ranting.
• Tumpukan kayu.
• Kotak sarang.
• Platform.
• Substrat.

Semua item pengayaan harus sering diubah 
untuk mempertahankanseuatu yang baru.

Perabotan enklosur/kandang harus aman, 
sesuai spesies dan higienis.
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SEMUA TENTANG PENGAYAAN
Pengayaan lingkungan dan perilaku 
memberikan tantangan, peluang, dan 
stimulasi yang sesuai dengan spesies untuk 
mendorong perilaku alami dan memberikan 
motivasi kuat untuk melakukannya. 

Pengayaan mencakup penyediaan 
lingkungan yang dinamis, tantangan 
kognitif, dan peluang sosial secara teratur.

Lingkungan yang diperkaya harus 
mendorong serangkaian perilaku normal 
yang menurut satwa tersebut bermanfaat/
menyenangkan, serta memungkinkan satwa 
untuk merespons secara positif jika ada 
potensi yang menyebabkan stres. Misalnya, 
kesempatan untuk bersembunyi atau 
menjauh dari pengunjung atau anggota 
kelompok yang lebih dominan.

Pengayaan perilaku adalah cara untuk 
meningkatkan kualitas perawatan satwa 
dalam kurungan dengan menyediakan 
struktur dan perangkat yang merangsang, 
dan yang mempromosikan perilaku dan 
kesejahteraan psikologis dan fisiologis. 

Pengayaan lingkungan adalah stimulasi 
otak oleh lingkungan fisik dan sosialnya. 

Pengelolaan perilaku adalah aspek fisik dari 
perawatan satwa secara keseluruhan yang 
memelihara kesejahteraan dengan baik 
melalui tugas-tugas pengelolaan.  
Ini akan mencakup pengayaan perilaku 
dan lingkungan tetapi juga pelatihan satwa, 
pemeriksaan kesehatan dan pemeliharaan 
enklosur/kandang. Semua kegiatan ini akan 
mendorong perilaku yang sesuai dengan 
spesies.

MENGAPA PENGAYAAN BAGUS?
Satwa yang memiliki kesehatan mental yang baik 
akan lebih terlibat dengan lingkungan mereka, 
menunjukkan perilaku yang kurang agresif atau 
takut, dan lebih puas dengan lingkungan mereka. 
Pengayaan harus bertujuan untuk mendorong 
perilaku alami dan berorientasi pada tujuan yang 
akan mendukung kesejahteraan mental positif 
secara konsisten pada satwa dalam kurungan.

APA YANG BUKAN PENGAYAAN?
Pengayaan bukanlah pengganti untuk desain 
enklosur/kandang yang buruk, pola makan 
yang buruk, kurangnya perawatan kesehatan 
atau kegiatan pengelolaan yang buruk lainnya. 
Seharusnya pengayaan tidak dirancang untuk 
mengalihkan perhatian satwa untuk waktu yang 
singkat. Hal ini dapat mengakibatkan periode 
minat yang singkat diselingi dengan periode 
kebosanan yang lama. Meskipun ini merupakan 
aspek penting dari kesejahteraan satwa yang 
positif, pengayaan semata-mata tidak dapat 
mengimbangi perawatan di bawah standar yang 
mengakibatkan kesejahteraan yang buruk.

T. Dapatkah Anda memikirkan 3 ide pengayaan yang berbeda
untuk satu spesies yang Anda rawat?
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Replicated by kind
permission of Wild

Enrichment.

PERENCANAAN KEGIATAN PENGAYAAN
Perencanaan dan evaluasi kegiatan pengayaan merupakan suatu proses yang harus dilakukan 
secara matang dan hati-hati. Ikuti langkah-langkah di petunjuk ini untuk memastikan pengayaan 
direncanakan, dievaluasi dan efektif untuk satwa yang dituju.

T. Apa saja pertimbangan keamanan
dari penyediaan pengayaan?

Direplikasi dengan 
izin dari Pengayaan 
Liar.



JENIS PENGAYAAN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN

Apakah pengayaan ini adalah...

Barang baru?

terkait habitat?

berbasis  
makanan?

berbasis kognitif?

Indera?

Sosial?

Banyak hal di kebun binatang/fasilitas Anda dapat digunakan 
untuk pengayaan. Kayu gelondongan, kertas koran, tali, pakaian 
bekas - atau Anda bahkan dapat meminta pengunjung untuk 
menyumbangkan barang-barang yang dapat digunakan. Selalu 
ingat untuk memeriksa bahwa produk tersebut aman untuk satwa 
sebelum menggunakannya.

Item-item pengayaan tidak 
perlu mahal dan seringkali 
dapat memanfaatkan 
bahan sisa tanpa biaya 
tambahan.

Buatlah lebih mudah untuk 
mengatur program pengayaan 
Anda dengan mempersiapkan 
area khusus untuk alat 
pengayaan, agar menjadi lebih 
mudah diakses oleh semua 
anggota staf perawatan satwa.

BAGAIMANA JIKA PENGAYAAN 
TERLIHAT BERANTAKAN?

Selalu jelaskan kepada pengunjung Anda mengapa 
item pengayaan ada di enklosur/kandang satwa. Anda 
bahkan mungkin memahami bahwa pengunjung tidak 
keberatan dengan sedikit berantakan seperti yang 
Anda pikirkan. Jangan langsung membersihkan sisa 
makanan karena masih dapat mendorong eksplorasi 
lebih lanjut. Kotak/kardus dengan makanan dan substrat 
dapat menyebabkan sedikit kotoran, tetapi perilaku 
bermanfaat yang didorongnya jauh melebihi energi untuk 
membersihkannya.



JENIS PENGAYAAN
Pengayaan bukanlah pengganti enklosur alami dan bentuk pengayaan terbaik adalah dengan 
menempatkan satwa di lingkungan yang alami/naturalistik. Pengayaan akan memiliki dampak 
terbesar pada kesejahteraan satwa ketika ada kombinasi fitur alami di enklosur/kandang dan 
program pengayaan dengan objek baru yang bervariasi dan sistem rotasi perangkat.

Objek baru yang terbuat dari bahan yang tidak alami 
akan mendorong perilaku alami seperti bermain dan 
menyelidiki. Objek pengayaan tidak harus terlihat alami 
agar berguna.

Contohnya meliputi: bola boomer, ban, tong, selang 
pemadam kebakaran, bola tua, ember, wewangian 
(misalnya parfum).

Objek baru yang terbuat dari bahan alami mendorong 
perilaku serupa tetapi tidak mengubah tampilan enklosur/
kandang yang alami/naturalistik.

Contohnya meliputi: kayu gelondongan besar, bulu, 
tumpukan ranting, tali, ranting berayun, pengumpan 
kayu gelondongan, karung goni, wewangian (misalnya 
rempah-rempah alami).

Substrat harus selalu digunakan di ruang tertutup dalam 
dan di enklosur luar. Substrat harus sealami mungkin dan 
sesuai untuk spesies itu.
Selalu periksa toksisitas dan pantau penggunaan. 
Tawarkan pilihan substrat yang berbeda dan berkreasilah 
dengan cara penyajiannya.

Contohnya meliputi: pasir, daun, mulsa/kulit kayu, 
tanah, kertas robek, rumput.

Penyajian Makanan sangat penting dan harus mendorong 
perilaku makan alami seperti mencari makan, makan 
sosial, makan tunas-tunas, merumput/makan rumput, 
atau perilaku berburu.

Contohnya meliputi: makanan dalam es, makanan yang 
disembunyikan di dalam batang kayu, makanan yang 
disembunyikan di dalam kotak kardus, makanan yang 
digantung di tali, pakan kebab, pakan yang tersebar, 
makanan yang disembunyikan di tumpukan substrat 
beragam.
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PRESENTASI MAKANAN  
SEBAGAI BENTUK PENGAYAAN

Banyak spesies sangat termotivasi untuk menjelajahi 
lingkungan mereka dan akan menghabiskan sebagian 
besar waktunya untuk mencari atau mengonsumsi 
makanan di alam liar. 
Keinginan untuk melakukan perilaku yang berorientasi 
pada makanan seperti mencari makan, berburu, 
menguntit, menggali atau merumput sangat kuat dan 
menciptakan perasaan yang menyenangkan ketika 
kebutuhan motivasi itu terpenuhi.

Ingat!
Jika makanan hanya  

ditempatkan di enklosur/kandang 
satwa - di mangkuk atau di tempat 

yang sama setiap hari, satwa 
bisa menjadi bosan atau frustrasi 

karena tidak dapat melakukan 
perilaku makan alami. Selalu 

sediakan makanan dengan cara 
yang sedekat mungkin dengan 

cara satwa mendapatkan makan 
secara alami di alam liar jika itu 

memungkinkan.

Foto oleh Jack Gradidge

Menawarkan makanan dengan cara yang bervariasi 
dan sesuai dapat memuaskan perilaku makan 
alami yang khas untuk spesies masing masing dan 
memberikan stimulasi mental dan fisik. Makanan 
yang diberikan dalam perangkat pengayaan harus 
menjadi bagian dari diet harian untuk mencegah 
pemberian makan yang berlebihan

Kadang Anda perlu mempertimbangkan hierarki 
sosial atau dinamika kelompok karena beberapa 
individu akan lebih dominan dan mengambil lebih 
banyak makanan, dan tidak cukup untuk individu 
yang penurut. Menyediakan makanan di banyak 
tempat dapat mencegah persaingan, agresi, dan 
perkelahian.

Di bawah ini adalah beberapa perilaku makan yang terlihat pada satwa. Manakah 
dari perilaku makan berikut yang suka dilakukan oleh satwa yang Anda merawat?

Mencari makan Menguntit Penangkapan ikan Makan Sosial

Makan rumput Penggalian Makan tunas-tunas Menerkam

Berburu Sendirian Perburuan berkelompok Makan bangkai
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PENGAYAAN DAN CATATAN
Nilai perangkat pengayaan dapat berubah.

•  Ketika pertama kali diberikan, nilai baru dari pengayaan mungkin menjadi alasan utama
perilaku investigasi yang diungkapkan oleh satwa.

•  Setelah presentasi berulang, satwa mungkin menjadi terbiasa dan mungkin tidak lagi
menemukan pengayaan sebagai rangsangan atau merasa termotivasi untuk mengekspresikan
perilaku tujuan pengayaan.

•  Jadwal, dengan waktu yang tidak dapat diprediksi dan peningkatan kompleksitas pengayaan,
dapat membantu mengurangi pembiasaan.

Melacak pengayaan apa yang berhasil untuk satwa Anda adalah penting. Ini juga memastikan 
Anda tidak mengulangi satu jenis pengayaan terlalu sering yang berarti tidak lagi merangsang. 
Merekam reaksi terhadap pengayaan dapat memberikan informasi yang berguna seperti apakah 
suatu perangkat menyebabkan agresi atau perilaku abnormal. Dengan mencatat dan memutar 
secara teratur perangkat apa yang diberikan dan kapan, lebih mudah untuk memastikan semua 
satwa mengalami rangsangan yang memperkaya sesering mungkin.

MEMBUAT BUKU HARIAN PENGAYAAN SEDERHANA ITU MUDAH
Contoh apa yang harus direkam/dicatat:
•  Tanggal saat pengayaan diberikan (musim dapat mempengaruhi 

reaksi).
• Nama staf (karena merekam tanggapan bisa subjektif).
• Bentuk pengayaan dan jika baru atau berulang.
•  Respons satwa terhadap pengayaan (apakah itu positif, negatif atau 

keduanya?)
• Lama waktu satwa berinteraksi dengan perangkat.

Pemantauan 
pengayaan 
itu penting. 

Tinjau catatan 
Anda setiap 

minggu untuk 
mengevaluasi 

apakah pengayaan 
telah berhasil.

Apa yang harus disertakan dalam 
buku harian:

•  Perilaku yang ingin Anda
maksimalkan dalam spesies itu.

•  Perilaku yang ingin Anda
minimalkan pada spesies tersebut.

•  Bahan yang aman digunakan,
alami, tidak alami, substrat,
penciuman, makanan.

•  Bahan yang harus dihindari atau
dipantau mis. batang kayu tajam,
plastik, tanaman yang berpotensi
beracun.

Jadwal pengayaan
Peringkat di akhir hari: 1-5

1 = Tidak digunakan sama sekali,  
5 = sering digunakan/perangkat kosong.
Date Type of 

enrichment
Rating

Senin Feeding device 5

Tuesday Boomer ball 3

Wednesday Scratching post 4

Thursday Scent trial 1
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RINGKASAN
Seekor satwa akan berkembang di dalam kurungan jika lingkungan kebun binatang/fasilitas 
menawarkan pilihan lingkungan yang memungkinkan satwa tersebut mengekspresikan perilaku 
normal yang dirasanya menjadi termotivasi untuk dilakukan. Rangsangan yang sesuai dengan 
spesies, desain kandang/enklosur dan infrastruktur membantu satwa mengekspresikan 
kebutuhan perilaku mereka. Cara penyajian makanan juga sangat penting, berdasarkan 
kebiasaan makan alami spesies tersebut.

Pengayaan sangat penting untuk mendorong perilaku alami dan kesejahteraan yang baik. Namun, 
pengayaan bukanlah pengganti enklosur alami. Pengayaan mudah dilakukan dan harus menjadi 
bagian dari rutinitas perawatan satwa harian Anda. Pengayaan harus membantu memberikan 
pilihan dan kontrol kepada satwa atas lingkungannya dan menetapkan tantangan yang 
merangsang perilaku alami dan menyenangkan. Pengayaan tidak boleh terlalu merangsang atau 
mendorong perilaku agresif dan perlu dipantau secara hati-hati setiap saat.

POIN PENTING UNTUK DIINGAT
• Pilihan dan kontrol lingkungan sangat penting bagi satwa.
•  Semua spesies membutuhkan rangsangan yang menantang untuk mencegah kondisi mental 

yang buruk, seperti kebosanan.
•  Sangat mudah untuk menerapkan pengayaan ke dalam rutinitas pemeliharaan harian Anda 

dengan biaya rendah.
•  Pengayaan bukanlah pengganti desain kandang/enklosur yang buruk, pola makan yang buruk, 

kurangnya perawatan kesehatan atau kegiatan pengelolaan yang buruk lainnya.
•  Pengayaan harus selalu dipantau secara hati-hati untuk mencegah perilaku yang terlalu 

agresif.
• Selalu berikan pengayaan yang cukup untuk mencegah persaingan.
•  Lacak pengayaan Anda melalui buku harian pengayaan yang dapat dibagikan dan digunakan 

sebagai bagian dari pencatatan Anda.
• Pemantauan pengayaan untuk memastikan keamanan adalah sangat penting.
• Pengayaan harus bertujuan untuk merangsang perilaku alami.

PERTANYAAN SINGKAT
• Apa itu pengayaan satwa? Tentukan pengayaan lingkungan dan perilaku.
•  Sebutkan 5 alasan mengapa Anda harus melakukan pengayaan lingkungan dan

perilaku.
• Apa itu bukan pengayaan?
•  Jelaskan cara Anda dapat memberikan pengayaan berorientasi makanan untuk dua

spesies di dalam kebun binatang/fasiiitas Anda. Apakah item pengayaan ini masih efektif
tanpa menggunakan makanan?

•  Dapatkah Anda memikirkan ide pengayaan yang dapat Anda gunakan untuk spesies
yang Anda pelihara? Faktor-faktor apa yang Anda pertimbangkan ketika memutuskan alat
pengayaan yang akan digunakan?

• Kegiatan apa yang harus Anda pantau saat memberikan pengayaan?
•  Bagaimana Anda dapat mencatat dan mengevaluasi pengayaan yang Anda berikan?

https://wildwelfare.org/wp-content/uploads/BI-Glossary.pdf
https://wildwelfare.org/wp-content/uploads/BI-Glossary.pdf


KEGIATAN
ANDA TELAH DIMINTA UNTUK MENGEMBANGKAN 
PROGRAM PENGAYAAN UNTUK TIGA BERUANG. BUAT 
BUKU HARIAN PENGAYAAN YANG AKAN MEMBANTU 
ANDA MEMANTAU DAN MENGEVALUASI PENGAYAAN 
YANG ANDA BERIKAN. HAL-HAL YANG PERLU 
DIPERHATIKAN:

•  KEBUTUHAN SPESIFIK SPESIES APA YANG DIBUTUHKAN BERUANG INI?
PERTIMBANGKAN MEKANISME INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MENDORONG
KEBUTUHAN PERILAKU SPESIES INI.

•  PERILAKU ALAMI APA YANG ANDA HARAPKAN DARI SPESIES INI?
•  PENGAYAAN PERMANEN APA YANG DAPAT ANDA BERIKAN DI KANDANG/

ENKLOSUR UNTUK MENDORONG PERILAKU ALAMI? PIKIRKAN TENTANG SUBSTRAT,
PERLINDUNGAN, PANJATAN, DAN VARIASI SUHU

•  PERANGKAT PENGAYAAN APA YANG DAPAT ANDA SEDIAKAN DI ENKLOSUR UNTUK
MENDORONG PERILAKU ALAMI DAN LINGKUNGAN YANG BERUBAH? PIKIRKAN
TENTANG MENGGALI, MENCARI MAKAN, SOSIAL, EKSPLORASI, DAN PELUANG
BERMAIN

•  BAGAIMANA ANDA AKAN MEMANTAU PENGAYAAN INI?
•  BAGAIMANA ANDA AKAN MENGEVALUASI APAKAH PENGAYAAN INI BERHASIL?
•  DAPATKAH ANDA MENERAPKAN SALAH SATU DARI IDE PENGAYAAN INI PADA SATWA

LAIN?
•  STAF FASILITAS/KEBUN BINATANG MANA YANG PERLU DIBERI TAHU TENTANG ALAT

PENGAYAAN INI UNTUK MEMBANTU MEMASTIKAN ALAT ITU DIGUNAKAN SECARA
TERATUR?

HARIMAU ADALAH PENGINTAI YANG TERFOKUS, 
MENGHABISKAN BERJAM-JAM MENGINTAI MANGSANYA 
DAN KEMUDIAN SECARA AKTIF MEMBURU MEREKA 
DENGAN OTOT YANG KUAT, CAKAR YANG TAJAM, DAN 
RAHANG YANG KUAT. HARIMAU AKAN MAKAN,  
RATA-RATA, SATU KALI MAKAN BESAR DALAM 
SEMINGGU. KEMBANGKAN PROGRAM PENGAYAAN 
'BERORIENTASI MAKANAN' UNTUK HARIMAU YANG 
DAPAT MEMBANTU MENYEDIAKAN NALURI DAN 
PERILAKU BERBURU MEREKA.

•  JIKA KEBUN BINATANG/FASILITAS ANDA MEMILIKI SPESIES KUCING BESAR,
BAGAIMANA MEREKA DIBERI MAKAN SAAT INI? APAKAH MENURUT ANDA INI
MEMENUHI PERILAKU MAKAN SPESIFIK MEREKA? PERTIMBANGKAN SEBERAPA
SERING DAN BERAPA BANYAK HARIMAU DIBERI MAKAN SERTA BAGAIMANA
DISAJIKAN.

•  BAGAIMANA ANDA DAPAT MENDORONG PERILAKU BERBURU DI DALAM
KURUNGAN?

•  BAGAIMANA ANDA BISA MENDORONG PENGGUNAAN OTOT HARIMAU SAAT DIBERI
MAKANAN DI DALAM KURUNGAN?

•  MENURUT ANDA SEBERAPA SERING ANDA HARUS MEMBERI MAKAN HARIMAU DAN
HARUSKAH MEREKA SELALU DIBERI MAKAN PADA WAKTU YANG SAMA SETIAP
HARI/MINGGU?


