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TENTANG & LATAR BELAKANG

Selamat datang di program pendidikan digital Wild About Welfare 
tentang pengelolaan satwa. Program ini dirancang untuk memberikan 
kesempatan yang mudah diakses dan menarik untuk memahami dan 
mempelajari prinsip-prinsip perawatan satwa. Program ini dirancang 
terutama untuk staf perawatan satwa dalam memberikan dukungan 
praktik pengelolaan terbaik untuk satwa dalam kurungan.

Program pembelajaran ini menyediakan pembelajaran bemodul 
yang sederhana, mudah digunakan, dengan pertanyaan-pertanyaan 
untuk Anda pertimbangkan secara keseluruhan, serta ide-ide untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan praktis.

Ada dua bagian untuk setiap modul. Bagian bahan belajar akan 
menyajikan konsep-konsep yang Anda perlu ketahui sedangkan bagian 
kuis interaktif akan memberi anda kesempatan menguji diri sendiri 
tentang apa yang telah Anda pelajari.

Memahami arti standar kesejahteraan satwa yang baik adalah penting, 
di samping pengetahuan tentang spesies dan teknik-teknik pengelolaan. 
Informasi ini dapat diterapkan pada aktivitas perawatan sehari-hari, 
desain enklosur, nutrisi, dan pengamatan perilaku, yang dapat membuat 
perbedaan besar pada kesejahteraan satwa.

Program ini berfokus pada bagaimana meningkatkan standar 
kesejahteraan satwa melalui praktik pengelolaan yang memenuhi 
kebutuhan fisiologis, perilaku dan psikologis satwa. Program ini tidak 
memberikan kualifikasi profesional tetapi akan memperkenalkan 
Anda pada konsep dasar yanag melatar belakangi untuk memastikan 
semua satwa yang Anda rawat mendapatkan tingkat perawatan dan 
kesejahteraan yang baik. Semua informasi yang disajikan sejalan dengan 
praktik terbaik yang diketahui pada saat publikasi.

Bilamana relevan, kami merekomendasikan agar program pembelajaran 
ini selalu digunakan bersama dengan standar operasional kelembagaan, 
standar asosiasi, dukungan kolaboratif dengan mitra pelatihan, dan 
penegak hukum terkait kesejahteraan satwa liar dalam kurungan.

Program ini didasarkan pada 'Fundamentals in Animal Welfare' dari 
Wild Welfare yang dengan sendirinya mengambil 'Lima Domain 
Potensi Kompromi Kesejahteraan' (Five Domains of Potential Welfare 
Compromise) sebagai panduannya. Tujuan kami adalah untuk 
menyediakan konten yang memotivasi, sangat partisipatif, dan relevan 
tentang perawatan satwa yang dapat diterapkan pada praktik pengelolaan 
satwa praktis untuk meningkatkan standar kesejahteraan.



TENTANG & LATAR BELAKANG TUJUAN & HASIL PEMBELAJARAN
APA YANG AKAN ANDA PEROLEH DARI PROGRAM 
PEMBELAJARAN INI?
•  Progam ini akan memberikan informasi pengelolaan satwa liar yang relevan, dapat dikenali, 

dan dapat diakses untuk berbagai macam spesies.
•  Program ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri dalam pengelolaan satwa liar 

secara praktis untuk berbagai spesies.
•  Program ini akan membantu mendukung perkembangan penerapan perubahan dalam praktik 

pengelolaan satwa liar yang mendukung kesejahteraan satwa liar yang baik.
•  Program ini akan membantu mendorong pembelajaran lebih lanjut setelah menyelesaikan 

kursus ini.
• Program ini akan memberikan banyak contoh visual  untuk dipelajari.
•  Program ini akan memberdayakan pengembangan pribadi dan profesional yang berkelanjutan.

HASIL BELAJAR MELIPUTI:
•  Terapkan pengetahuan Anda tentang kebutuhan satwa liar dan perawatannya untuk 

meningkatkan kesejahteraan satwa.
•  Jalankan peran Anda sebagai penjaga/pegurus satwa dengan pemahaman yang lebih baik 

tentang pentingnya dampak yang Anda miliki terhadap kesejahteraan setiap individu satwa liar.
•  Terapkan pengetahuan tambahan Anda untuk meningkatkan praktik peternakan dan 

pengelolaan, dan perbaikan kesejahteraan satwa.
•  Tinjauan dan perbaikan kesejahteraan satwa liar dalam  

kurungan dan bekerja untuk menetapkan standar  
kelembagaan.

SETELAH MENYELESAIKAN 
PROGRAM INI, ANDA AKAN:

•  Telah mempelajari kebutuhan satwa terkait 
dengan kesejahteraan mereka.

•  Memahami pentingnya peran Anda dalam 
perawatan satwa.

•  Telah mengembangkan keterampilan untuk 
membuat perubahan pada praktik perawatan 
dan pengelolaan, yang akan meningkatkan 
kesejahteraan satwa.

•  Telah memperoleh pengetahuan untuk 
mengambil inisiatif mandiri sehari-hari, untuk 
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 
satwa dalam perawatan Anda.

TAHUKAH ANDA?
Tidak ada orang lain yang akan 
mengetahui satwa-satwa dalam 
perawatan Anda sebaik Anda. 

Anda dapat menggunakan 
pengetahuan tentang preferensi 
dan kepribadian mereka untuk 
memastikan mereka memiliki 
standar kesejahteraan yang 
baik sepanjang hidupnya. 

Kualitas pekerjaan Anda adalah 
kualitas hidup mereka



BAGAIMANA CARA KERJA 
PROGRAM PEMBELAJARAN INI?

Kami telah merancang modul menarik yang bertujuan untuk 
mendukung perubahan jangka panjang dalam sikap, pendekatan, 
dan tindakan pengelolaan satwa. Ada delapan modul dan setiap 
modul terdiri dari dua bagian. Aspek pembelajaran bermodul akan 
memberikan Anda informasi penting sementara aspek interaktif akan 
menguji pengetahuan Anda dan memberikan contoh lebih lanjut 
tentang apa yang telah Anda pelajari.

Pertama-tama, pilih modul, baca isi pembelajaran dan kemudian uji 
diri Anda dengan pertanyaan dan kegiatan di akhir. Setelah selesai, 
uji diri Anda dengan mengikuti kuis online interaktif, yang melengkapi 
apa yang telah Anda pelajari. Terakhir, manfaatkan pengetahuan itu 
dan gunakan untuk meningkatkan standar kesejahteraan satwa yang 
Anda rawat.

Setelah menyelesaikan program, Anda selayaknya dapat 
mengidentifikasi tantangan dan solusi untuk potensi masalah 
kesejahteraan satwa. Ini adalah keterampilan yang berguna ketika 
menangani banyak masalah praktis yang terkait dengan pengelolaan 
satwa dalam kurungan.

Sepanjang program, istilah "staf perawatan satwa" akan digunakan 
untuk menggambarkan penjaga Pusat Penyelamatan Satwa (PPS), 
Kebun Binatang atau anggota staf yang bekerja langsung dengan 
satwa. Istilah "kebun binatang, koleksi, institusi, fasilitas, dan 
akuarium" mencakup semua tempat yang melibatkan satwa liar dan 
perawatannya.

Contoh dokumen pembelajaran (di bawah) dan 
kegiatan kuis interaktif (kanan).



STRUKTUR PROGRAM
Modul didasarkan pada hasil pembelajaran utama. Setiap modul pembelajaran akan mencakup:

MAKSUD – Apa yang ingin dicakup modul dalam hal topik dan mata pelajaran khususnya yang 
berkaitan dengan pengelolaan dan kesejahteraan satwa.
TUJUAN – Tujuan khusus yang akan dicapai dengan menyelesaikan program ini.
DASAR PEMIKIRAN – Mengapa kerangka modul penting bagi Anda untuk mendapatkan 
pemahaman yang tepat tentang konsep kesejahteraan dan pengelolaan satwa.
ISI – Informasi utama modul yang mencakup maksud dan tujuan.
PERTANYAAN – Pertanyaan sederhana untuk dipertimbangkan di seluruh modul pembelajaran 
untuk mendorong pemikiran kritis dan keterikatan.
KEGIATAN – Kegiatan praktis yang dapat diterapkan di fasilitas untuk mendorong pembelajaran 
lebih lanjut.
GLOSARIUM – Istilah yang mungkin memerlukan definisi tambahan akan digarisbawahi dalam 
teks dan akan ditautkan langsung ke glosarium.

KEGIATAN INTERAKTIFS
Setiap modul pembelajaran memiliki kuis interaktif sebagai pelengkap. Hal ini telah dirancang 
untuk membantu menguji pengetahuan dan memastikan daya ingat. Ada berbagai kegiatan 
interaktif untuk diikuti dalam setiap modul, serta contoh video untuk ditonton dan contoh foto untuk 
dipelajari. Modul-modul ini telah dirancang untuk menarik dan menginspirasi dengan ide-ide dan 
informasi yang dapat Anda coba di dalam fasilitas Anda sendiri.



URAIAN MODUL
KEBUN BINATANG DAN 
AKUARIUM DI ABAD ke-21
Peran kebun binatang dalam kesejahteraan satwa, 
pendidikan dan konservasi.

KONSEP KESEJAHTERAAN 
SATWA
Memahami prinsip-prinsip kesejahteraan satwa untuk 
praktik terbaik.

PERILAKU SATWA
Pengelolaan satwa dalam kurungan dan kesejahteraan 
satwa terkait dengan perilaku satwa.

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

LINGKUNGAN KURUNGAN
Desain kandang/enklosur, pengelolaan dan pemeliharaan 
untuk kesejahteraan satwa dalam kurungan.

NUTRISI DAN PAKAN
Praktik pemberian makan satwa dalam kurungan untuk 
mempromosikan kesejahteraan satwa yang baik.

PERAWATAN KESEHATAN SATWA
Kekhususan dalam praktik pengelolaan satwa dalam 
kurungan dan kesejahteraan satwa terkait dengan 
kesehatan satwa.

CATATAN, PERENCANAAN DAN 
PROTOKOL
Manajemen satwa dan pencatatan untuk mempromosikan 
kesejahteraan satwa yang baik.


