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Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan Hewan mengacu pada 
keadaan atau perasaan hewan. Keadaan atau
tingkat kesejahteraan hewan bisa
dikategorikan menjadi positif, netral
ataupun negatif. 

Kesejahteraan hewan dapat berubah dalam
kesehariannya. Ketika kebutuhan hewan -
nutrisi, perilaku, kesehatan dan lingkungan -
dapat terpenuhi, mereka akan memiliki
tingkat kesejahteraan yang positif. 

Kehidupan di penangkaran yang baik dapat
diartikan ketika hewan dapat selalu memiliki
kesejahteraan yang baik - sepanjang
hidupnya.



Memahami bahwa hewan memiliki
kemampuan untuk dapat merasakan
(sentient), memiliki kemampuan kognitif, 
serta memiliki persepsi terhadap rasa sakit, 
merupakan alasan pentingnya untuk
menyediakan perawatan yang sesuai untuk
hewan yang berada dalam penangkaran, 
untuk memastikan kesejahteraannya positif.

Di lingkungan penangkaran, kesejahteraan
hewan bergantung pada lingkungan yang 
disediakan untuk mereka, perawatan
sehari-hari serta perawatan dari dokter
hewan yang mereka terima. Oleh karena itu, 
sangat penting bagi kita untuk dapat
memahami kebutuhan perilaku serta
kebutuhan fisiologis mereka, sehingga kita
dapat memenuhi kebutuhan tersebut ketika
hewan hidup di penangkaran.



Monyet masuk dalam Afro-Eurasia Monkey, 
dan terdapat 23 spesies monyet yang 
berbeda di seluruh dunia.

Sebagian besar monyet memiliki ekor, 
namun ada yang tidak, seperti Monyet
Barbary yang tidak memiliki ekor. Monyet
hidup berkelompok dan banyak
menghabiskan waktunya di atas pohon, 
namun juga masih suka untuk
menghabiskan waktunya di darat.

Beberapa spesies monyet masuk dalam
daftar Terancam Punah (Endangered) oleh 
IUCN, hal ini dikarenakan banyak dari
spesies monyet yang menjadi korban 
perburuan, jual beli illegal dan juga 
perusakan habitat.



Monyet merupakan hewan omnivora, artinya
mereka makan tumbuh-tumbuhan dan juga 
daging. Namun, mereka biasanya makan buah-
buahan, biji-bijian, umbut, bunga, dan mereka
juga akan makan serangga, telur, burung hingga
rodensia. Monyet banyak menghabiskan waktu
dan energinya untuk mencari dan 
mengumpulkan pakan, menjelajahi pohon dan 
juga daratan.

Perilaku Positif yang dapat didukung
Sediakan pakan dengan cara yang dapat
membuat mereka berusaha mencari pakan
tersebut. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk
menghindari kebosanan dan meningkatkan
interaksi positif antar individu. 
Menyembunyikan pakan di kotak buatan, 
menyebar pakan di banyak tempat di kandang, 
baik di atap maupun di lantai, sangat baik untuk
merangsang perilaku alami mereka.

Monyet Suka Makan 
Makanan yang Menarik



Monyet merupakan
Makhluk Sosial
Monyet hidup di lingkungan dengan tingkat
sosial yang tinggi, dan mereka dapat
membentuk kelompok yang besar. Ikatan
sosial antar individu dan kelompok
merupakan hal yang penting untuk mereka, 
monyet muda akan belajar kemampuan
bertahan hidup serta kemampuan sosial dari
individu lain dalam satu kelompok.

Perilaku Positif yang dapat didukung
Monyet harus berada di kandang bersama
kelompok yang dapat membantu
terbangunnya hubungan antar individu. 
Individu yang lebih lemah (submissive) 
harus diberikan tempat untuk dapat
bersembunyi atau menjauh dari situasi yang 
agresif, dan monyet muda harus diberikan
kesempatan untuk dapat berinteraksi serta

belajar dari kelompok yang lebih besar.



Monyet Suka Tidur

Monyet suka beristirahat dan akan sering
ditemui sedang beristirahat bersama
kelompoknya, atau dengan individu lain yang 
memiliki kedekatan. Mereka sering tidur di 
pohon atau tempat yang tinggi, untuk
menghindari pemangsa, namun mereka juga 
terkadang tidur di lantai/tanah.

Perilaku Positif yang dapat didukung
Sediakan beberapa platform dan tempat
istirahat, serta sediakan lantai dengan alas 
yang empuk, dan alami. Selalu pastikan
terdapat area yang mencukupi untuk tiap
kelompok, hal ini untuk menghindari
terjadinya konflik dan kompetisi.



Monyet itu Pandai

Monyet itu pandai, dan kepandaian ini biasanya
dapat dilihat pada hewan yang memiliki
hubungan sosial yang kompleks dalam suatu
kelompok. Mereka dapat menggunakan alat
untuk mendapatkan pakan dan air, mereka juga 
dapat menunjukkan berbagai macam bentuk
emosi seperti kesedihan, cinta dan kemarahan.

Perilaku Positif yang dapat didukung
Lingkungan yang luas, dan kompleks diperlukan
oleh monyet agar mereka dapat melakukan
interaksi sosial yang positif. Lingkungan kandang
harus dapat dijelajahi dengan leluasa baik secara
vertical maupun horizontal, pergunakan pula 
alat-alat yang mendorong untuk perilaku
pemecahan masalah, interaksi sosial dan perilaku
alami positif lainnya.



Monyet Bisa Berenang

Banyak jenis monyet yang suka berenang dan 
duka berada di air. Mereka melakukan hal ini
untuk mendininginkan badan, 
menghangatkan badan, mencari makan, atau
hanya sekedar main – monyet juga diketahui
bisa menyelam.

Perilaku Positif yang dapat didukung
Menyediakan kolam, dan sumber air dalam
kandang akan mendorong perilaku alami
mereka untuk berinteraksi dan bermain
bersama monyet-monyet muda. Meletakkan
mainan atau makanan ke air juga akan
mendorong perilaku mereka untuk berenang
dan bermain.



Monyet Suka
Berkomunikasi

Monyet memilki banyak jenis suara, yang 
digunakan dalam konteks sosialisasi. 
Vokalisasi ini dapat digunakan untuk
menjaga ketenangan, mendekati individu
dengan pangkat lebih tinggi, dan juga untuk
berkomunikasi dengan anggota kelompok
lain. Mereka juga dapat memanggil dengan
suara yang berbeda, ketika menemukan
pakan atau ketika ada ancaman.

Perilaku Positif yang dapat didukung
Berikan kesempatan pada monyet dewasa
dan monyet muda untuk membentuk
interaksi sosial yang kompleks, hal ini akan
mendorong adanya vokalisasi alami yang 
bermacam-macam yang akan digunakan
dalam kelompok.



Monyet Suka…

Bermain, makan berbagai macam
makanan, dan membentuk ikatan yang 
kuat dengan monyet lain.

Dalam lingkungan penangkaran, kita
harus selalu mencoba untuk
mencontoh perilaku alami mereka, 
sehingga mereka akan bahagia dan 
sehat sepanjang hidupnya.
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