
NUTRISI DAN 
MAKANAN
Praktik-praktik pemberian makan pada satwa dalam kurungan 
untuk mempromosikan kesejahteraan satwa yang baik.



NUTRISI DAN MAKANAN

MAKSUD
Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang:

• Mengapa pakan bergizi seimbang diperlukan untuk menjaga kesehatan satwa.
•  Bagaimana persyaratan pakanbervariasi antara spesies dan individu berdasarkan berbagai

faktor.
•  Bagaimana makanan dapat disajikan dengan cara yang mendorong perilaku makan alami dan

mengapa hal ini penting.

TUJUAN
•  Identifikasi apa itu makanan bergizi seimbang,

tergantung pada spesiesnya.
•  Kategorikan pakan satwa yang berbeda dan

menghubungkannya dengan kelompok satwa.
•  Rancang strategi penyajian makanan yang

mendorong perilaku alami dan bermanfaat.
•  Hubungkan persiapan makanan higienis dengan

perlindungan kesehatan satwa yang baik.

PEMIKIRAN
•  Apa dan bagaimana satwa diberi makan adalah

komponen penting dalam menyediakan perawatan
satwa yang baik.

•  Menyadari bahwa penyediaan makanan dan air rentan
terhadap kontaminasi dan dipertanyakan sehingga
dapat menyebabkan kesehatan satwa yang buruk.

•  Sadarilah bahwa penyajian makanan sangat penting
untuk mendorong perilaku makan alami yang
menyenangkan untuk dilakukan satwa.



MENYEDIAKAN MAKANAN DAN AIR 
YANG SESUAI DI DALAM KURUNGAN

Penting bahwa makanan yang  sesuai dan berkualitas tinggi serta air segar disediakan setiap hari. 
Makanan yang disediakan untuk satwa di kebun binatang sangat penting bagi kesejahteraan, kesehatan, 
dan kebahagiaan satwa tersebut. Peran kebun binatang adalah untuk memastikan pakan yang tepat dan 
bergizi seimbang diberikan kepada semua satwa yang dirawatnya.
Zootrition adalah sumber database penyeimbang pakan untuk digunakan jika Anda tidak paham tentang 
makanan apa yang harus Anda berikan ke satwa dan bagaimana menyajikannya. Bertukar lembar/catatan 
pakan dengan kebun binatang/fasilitas lain dan membuat perbandingan dengan pakan di alam liar dapat 
membantu mempengaruhi apa makanan yang harus diberikan untuk satwa di dalam kurungan.

Flamingo Kecil memiliki pakan protein tinggi di alam liar, dan oleh 
karena itu masuk akal untuk berasumsi bahwa kita harus menyediakan 
pakan serupa di dalam kurungan. Mereka juga membutuhkan suplemen 

yang disebut astazathin (alga merah) untuk memastikan bulu mereka 
tetap berwarna merah muda/merah.

Air bersih dan segar, disajikan dengan cara yang dapat diakses dengan mudah sangatlah penting. 
Kekurangan air tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan, tetapi juga dapat menyebabkan 
stres yang tidak perlu. Tanpa makanan yang layak, atau akses ke air bersih, satwa dapat menjadi 
rentan terhadap kelaparan, penyakit dan kesehatan yang buruk atau dehidrasi.

Pakan bergizi seimbang diperlukan untuk menjaga 
kesehatan yang baik dan memenuhi kebutuhan 
biologis satwa. Penyediaan makanan yang buruk dapat 
menyebabkan satwa mengalami gangguan kesehatan 
fisik yang dapat menyebabkan kesejahteraan mental yang 
buruk. Pakan yang tidak tepat atau kurang gizi dapat 
menyebabkan kelaparan dan hal yang sama berlaku untuk 
pakan yang tidak mengandung kuantitas yang cukup untuk 
semua individu dalam kelompok. Satwa dapat menjadi lebih 
agresif satu sama lain jika mereka lapar dan rentan terhadap 
cedera atau didominasi jika kekurangan gizi. Hal ini juga 
dapat memiliki efek buruk pada kesejahteraan keseluruhan 
kelompok.

PENTINGNYA AIR

Air adalah nutrisi paling penting untuk semua satwa. Penting 
untuk diingat bahwa sumber air dapat dengan mudah 
terkontaminasi, terkadang pada tingkat mikroskopis. Oleh 
karena itu penting untuk diingat untuk mengganti air dengan 
sangat teratur, meskipun terlihat bersih. Di beberapa iklim, 
sumber air satwa dapat membeku atau menguap, oleh 
karena itu penting untuk terus memeriksa secara teratur untuk 
memastikan satwa selalu memiliki akses ke air.

http://www.zootrition.org/
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MEMBERIKAN MAKANAN BERGIZI SEIMBANG
Penyediaan nutrisi yang tidak cukup atau tidak tepat melalui makanan dapat menyebabkan 
penyakit, kesehatan yang buruk dan kesejahteraan satwa yang buruk. Kesejahteraan satwa dapat 
dirugikan jika kekurangan makanan atau air yang sesuai (sesuai spesies). Malnutrisi, haus, lapar 
dan kelelahan semua bisa terjadi.

Kebutuhan nutrisi satwa bervariasi antara spesies yang berbeda, tetapi juga antara individu. 
Tahap kehidupan, usia, aktivitas fisik, jenis kelamin, ukuran, dan kondisi tubuh, status reproduksi 
dan kesehatan secara keseluruhan akan mempengaruhi jumlah dan jenis makanan yang 
dibutuhkan satwa. Kondisi tubuh yang baik sangat penting. Kelaparan dan obesitas keduanya 
dapat berdampak buruk bagi kesehatan satwa, oleh karena itu pemberian makan yang berlebihan 
dan pemberian makan yang kurang harus dihindari. Pemantauan ketat terhadap jumlah yang 
dikonsumsi setiap individu penting untuk mencegah hal ini. Ini termasuk satwa yang makan di 
saat pertunjukan/depan pengunjung  dan spesies sosial yang peringkat hierarki sosialnya dapat 
memengaruhi akses mereka ke makanan.

Pakan bernutrisi seimbang 
adalah jenis makanan yang 

mempertimbangkan dan memenuhi 
kebutuhan nutrisi individu satwa 

sepanjang hidupnya.

Jika pola makan tidak bernutrisi 
seimbang, maka tidak akan 

memenuhi kebutuhan nutrisi 
satwa. Hal ini dapat menyebabkan 

kesehatan yang buruk dan masalah 
kesejahteraan berikutnya.

PERTIMBANGAN LAINNYA
Hirarki dan interaksi sosial harus dipertimbangkan ketika makanan dan air disajikan, untuk 
memastikan bahwa semua individu dapat mengakses makanan dan air yang cukup untuk 
kebutuhan mereka. Beberapa tempat makan akan mencegah masalah persaingan dalam 
kelompok dan juga memberikan pilihan bagi setiap individu tentang tempat makan dan dekat 
dengan siapa mereka makan.

Makanan dan air minum harus disediakan dengan cara yang tepat sesuai dengan perilaku 
kebutuhan makan masing-masing spesies (misalnya menyaring makanan, mencari makan, 
menjelajah, merumput, mengintai, berburu, sosial), dengan cara yang memungkinkan akses yang 
cukup tanpa risiko kontaminasi, dominasi atau persaingan. Perilaku kebutuhan makan sama 
pentingnya dengan kebutuhan nutrisi untuk memastikan standar kesejahteraan yang baik.

Untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan yang baik, suplementasi makanan harus dilakukan 
di mana lingkungan atau pola makan tidak dapat menyediakan semua unsur gizi yang dibutuhkan. 
Suplemen bisa berbentuk pil atau bubuk untuk ditambahkan ke dalam makanan dan harus selalu 
tersimpan dan ditangani dengan tepat. Nasihat Dokter hewan atau spesialis dalam nutrisi satwa 
harus dicari tahu dan diikuti jika perlu.

T: Apakah Anda menganggap makanan dan minuman yang Anda berikan 
kepada satwa Anda cukup bersih untuk Anda konsumsi? Mengapa menurut 

Anda ini penting?
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SIKLUS HIDUP DAN NUTRISI
Kapan satwa tersebut berada dalam siklus hidupnya akan berdampak 
pada kebutuhan nutrisinya.

Remaja - Setelah bayi disapih atau ditetaskan, ia akan membutuhkan 
makanan dalam jumlah yang sesuai untuk membantunya tumbuh. 
Pertambahan berat badan harus sering dipantau dan harus konsisten 
dan meningkat. Pasokan kalsium yang cukup untuk pertumbuhan 
tulang dan protein untuk perkembangan otot harus tersedia dalam 
makanan.

Dewasa - Satwa yang telah mencapai usia dewasa harus diberi makan 
sesuai dengan tingkat aktivitas dan perubahan musim. Harus selalu 
ada sisa makanan dalam jumlah sedikit, yang menunjukkan bahwa 
satwa diberi makan cukup tetapi tidak terlalu banyak sehingga menjadi 
boros dan mengundang spesies hama. Skor kondisi tubuh dan bobot 
harus dipantau dan tetap pada tingkat yang konsisten.

Reproduksi - Satwa yang sedang hamil atau menyusui akan 
membutuhkan sedikit peningkatan asupan nutrisi untuk mendapatkan 
nutrisi yang cukup untuk menopang diri mereka sendiri dan 
individu muda yang mereka besarkan. Namun jika terlalu banyak 
makanan yang diberikan, bayi bisa menjadi terlalu besar yang 
dapat menyebabkan komplikasi selama kehamilan dan kelahiran. 
Melacak kenaikan berat badan pada satwa hamil sangat penting 
untuk keturunan yang sehat. Mamalia menyusui akan membutuhkan 
konsentrasi kalsium dan kadar air yang lebih tinggi dalam makanan 
untuk memastikan produksi susu yang baik. Burung dan reptil akan 
membutuhkan kalsium ekstra untuk produksi telur.

Usia Tua - Selama usia tua, jumlah makanan yang dibutuhkan 
mungkin sedikit menurun karena tingkat aktivitas yang lebih rendah 
tetapi jumlah dan variasi yang sesuai harus tetap selalu ditawarkan. 
Suplemen tambahan dapat digunakan untuk memastikan individu 
memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan selama tahap kehidupan 
ini. Memberikan makanan berminyak atau suplemen tertentu dapat 
memastikan kesehatan sendi. Masalah gigi yang muncul sebagai 
akibat dari usia tua akan membutuhkan perawatan veteriner tetapi 
pakan juga mungkin perlu disesuaikan untuk mengatasi hal ini.

Perubahan musim seperti cuaca dan waktu dalam 
setahun dapat berdampak pada kebutuhan nutrisi 
seperti asupan energi dan konsumsi air. Memahami 
biologi spesies tertentu penting untuk mengetahui 
apakah perubahan asupan makanan disebabkan 
oleh musim atau kesehatan yang buruk.

MUSIMAN
Cuaca dingin dapat meningkatkan kebutuhan akan 
asupan kalori yang sedikit meningkat agar satwa 
tetap hangat. Keadaan mati suri dapat dipengaruhi 
oleh kombinasi ketersediaan nutrisi dan musim.

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


APA YANG HARUS DIBERIKAN 
 PADA SATWA ANDA

MAKANAN SATWA YANG BERBEDA 
Beberapa spesies memiliki pola makan khusus dan beberapa 
memiliki pola makan yang lebih umum. Preferensi pakan alami, 
fisiologi dan perilaku makan spesialis semua harus dipertimbangkan 
saat membuat pakan dan menyajikan makanan untuk spesies yang 
berbeda. Beberapa spesies mungkin diklasifikasikan terutama 
sebagai pemakan dalam satu kategori tertentu tetapi juga dapat 
makan makanan yang lebih bervariasi daripada kelompok taksonomi 
mereka. Inilah sebabnya mengapa pemahaman menyeluruh tentang 
biologi spesies adalah penting untuk memastikan standar 
kesejahteraan satwa yang baik melalui pemberian makanan  
yang tepat.

KARNIVORA
Satwa yang memakan daging yang berasal dari satwa lain. Ini bisa 
melalui berburu atau memakan bangkai. Karnivora besar seringkali 
memiliki strategi makan dan puasa (juga dikenal sebagai makan 
dengan banyak dan kelaparan) dimana mereka akan makan banyak 
daging sekaligus dan kemudian tidak perlu makan selama 2 - 4 hari 
sesudahnya (misalnya spesies kucing besar). Spesies yang lebih 
kecil akan membutuhkan makan lebih sering.

HERBIVORA
Satwa yang memiliki pola makan nabati. Spesies 'Hoofstock' adalah 
herbivora dan selanjutnya dapat dikategorikan ke dalam 'grazer'/
merumput atau 'browser'. Perumput akan menghabiskan sebagian 
besar waktunya untuk memakan rumput dan produk tanaman dari 
tanah (misalnya zebra). Para 'browser'/penjelajah menghabiskan lebih 
banyak waktu untuk memakan daun dari pohon (misalnya jerapah) 
tetapi juga akan melengkapi makanan mereka dengan tumbuh-
tumbuhan lain. Herbivora membutuhkan pasokan makanan terus 
menerus untuk memastikan bahwa mereka tetap sehat. Jika mereka 
menjalani sebagian besar hari tanpa  
makanan, mereka dapat mengalami  
masalah perut.

OMNIVORA
Omnivora memakan kedua pola makan nabati dan daging (misalnya 
simpanse). Menawarkan berbagai makanan yang berbeda untuk 
omnivora adalah penting untuk memastikan mereka mendapatkan 
semua nutrisi yang mereka butuhkan. Telur, serangga, dan sedikit 
daging adalah sumber protein yang baik untuk omnivora.  
Buah-buahan dan sayuran lebih sering dimakan oleh omnivora 
daripada rumput dan daun, tergantung pada spesiesnya.
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PEMAKAN BUAH/FRUGIVORE
Satwa yang terutama memakan buah (misalnya kelelawar buah).  
Di dalam kurungan, diet yang murni berdasarkan buah bisa menjadi 
terlalu tinggi gula karena cara komersial di mana buah diproduksi untuk 
konsumsi manusia. Sayuran juga dapat ditawarkan kepada pemakan 
buah. Memasak sayuran membuatnya lebih enak untuk satwa pemakan 
buah.

PEMAKAN DAUN/FOLIVORE
Satwa yang makanan terutamanya daun (misalnya koala). Penting 
untuk menawarkan spesies daun yang benar karena beberapa 
spesies satwa sangat spesialis sehingga mereka hanya akan 
memakan satu atau dua jenis daun. Daun segar harus disediakan 
setiap hari.

PEMAKAN SERANGGA/ INSEKTIVOR
Satwa yang makanan terutamanya serangga (misalnya trenggiling). 
Banyak insektivora memiliki bagian tubuh khusus (misalnya lidah) untuk 
membantu mereka memakan serangga. Ini harus menjadi faktor saat 
memberi makan insektivora untuk memastikan mendukung perilaku 
makan alami. "Gut loading" (memberi serangga makanan bergizi dan 
suplemen) dapat menjadi alat yang berguna untuk memastikan tingkat 
nutrisi maksimum diperoleh oleh satwa insektivora yang anda rawat.

PEMAKAN IKAN/PISCIVOR
Satwa yang makanan terutamanya ikan (misalnya burung pelikan). 
Ukuran ikan harus diperhatikan karena beberapa piscivora menelan 
ikan utuh dan akan menolak ikan yang terlalu besar. Tablet suplemen 
dapat disembunyikan di dalam insang jika diperlukan.

PEMBERIAN MAKAN 
DENGAN TANGAN
Staf perawatan satwa memberi makan 
satwa dengan tangan dapat menjadi cara 
yang bagus untuk membangun ikatan 
kepercayaan serta memberikan obat atau 
suplemen. Saat memberi makan dengan 
tangan, selalu pastikan makanan terdiri 
dari pakan biasa dan bukan tambahan. 
Jangan memberi makan seluruh makanan 
dengan tangan. Selalu pastikan sebagian 
besar makanan diberikan dengan cara 
yang mendorong perilaku makan yang 
alami dan bermanfaat seperti merumput.
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SERANGGA PENGUMPAN

Memberi makan satwa dengan serangga seperti belalang, jangkrik dan ulat tepung dapat menjadi sumber 
protein yang sangat baik untuk spesies pemakan serangga. Mereka disukai dan, jika diberi makan hidup, 
akan menjadi sumber pengayaan perilaku yang akan merangsang perilaku berburu dan mencari makan. 
Namun, penting untuk menyeimbangkan tingkat protein spesifik satwa yang tersedia dengan kandungan 
protein dan lemak serangga pengumpan. Penting juga untuk memastikan bahwa kesejahteraan serangga 
pengumpan itu sendiri memiliki standar yang baik sebelum mereka menjadi makanan. Menjaga mereka di 
lingkungan yang bersih dan sesuai sangatlah penting, memastikan mereka mendapatkan ventilasi yang 
tepat, suhu dan sumber daya seperti makanan dan ruangan luas untuk bergerak.

Perlu diperhatikan untuk memindahkan 
serangga hidup yang tidak dimakan 
setelah 12 jam untuk mengurangi risiko 
serangga tersebut menggunakan satwa 
itu sendiri sebagai sumber makanan.

GUT LOADING/  
PEMUATAN USUS

Pemuatan usus adalah praktik yang memastikan sejumlah 
besar nutrisi dapat mencapai satwa yang dituju melalui 
serangga pengumpan. Jika sayuran berkualitas baik dan 
bubuk suplemen diberikan kepada serangga pengumpan 
dan dicerna oleh mereka, dampak positif dari nutrisi ini 
akan diteruskan ke satwa yang dituju. Ini sangat efektif 
untuk kalsium. Bubuk suplemen juga dapat ditaburkan 
pada permukaan serangga hidup tetapi tidak ada jaminan 
bahwa serangga akan tertelan melalui metode ini dan 
dapat menjadi pemborosan.

Penggunaan suplemen mungkin diperlukan, terutama 
untuk spesies pemakan serangga mengingat bahwa 
mereka secara alami akan mengkonsumsi berbagai 
macam serangga di alam liar. Mereka juga dapat memilih 
untuk melengkapi makanan mereka sendiri dengan 
mineral yang ditemukan di tempat lain, misalnya di tanah. 
Di dalam kurungan pilihan ini mungkin terbatas, oleh 
karena itu penting untuk melengkapi makanan untuk 
memastikan asupan nutrisi yang tepat untuk setiap satwa.
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HAL PENTING TERKAIT PAKAN HIGIENIS

Kebersihan yang ketat harus diperhatikan saat menyiapkan dan menyimpan makanan.  
Ini membantu mencegah kontaminasi dan menjaga makanan tetap bersih, segar, dan menarik. 
Kebersihan pribadi yang ketat harus dipraktikkan oleh staf perawatan satwa saat menyiapkan 

makanan untuk menghindari resiko kesehatan staf dan satwa.

TIPS CARA MENJADI HIGIENIS
•  Menyiapkan dan simpan makanan di area yang hanya digunakan untuk tujuan ini. Tidak boleh

ada zat beracun yang disimpan di area tersebut.
•  Staf harus selalu menjaga standar kebersihan pribadi yang ketat. Tangan harus dicuci secara

teratur, selama dan di antara persiapan.
•  Makanan harus dilindungi dari kelembaban dan kontaminasi oleh hama (misalnya burung,

tikus, serangga) dalam wadah yang sesuai.
•  Makanan yang mudah rusak seperti daging dan sayuran harus selalu disimpan secara terpisah

dan di lemari es yang diperiksa secara teratur.
•  Pengumpan otomatis dan sistem penyiraman otomatis harus diperiksa setiap hari untuk

kontaminasi dan kerusakan.
•  Makanan yang tidak dimakan di kandang harus dikeluarkan secara teratur untuk menjaga

kebersihan dan dibuang dengan benar (tetapi selalu berikan waktu yang tepat bagi satwa untuk
memakan makanannya, mereka tidak selalu ingin memakannya sekaligus).

•  Miliki satu set peralatan dapur terpisah untuk produk daging dan non-daging untuk menghindari
kontaminasi silang saat menyiapkan makanan.

•  Stok pakan harus dirotasi saat digunakan dan dikendalikan oleh sistem pemesanan yang
mengurangi pemborosan.

Ruang persiapan 
pakan yang bersih dan 

lengkap sangat penting. 
Menyimpan buku catatan 

harian makanan yang 
dapat diakses oleh 

semua staf perawatan 
satwa membantu 

memastikan tersedianya 
makanan bergizi 

seimbang.

T. Apakah menurut Anda area persiapan pakan di kebun binatang/fasilitas Anda
higienis? Jika tidak, perbaikan sederhana apa yang dapat Anda lakukan?



LEMBAR PAKAN DAN BUKU CATATAN HARIAN

Lembar pakan sederhana adalah catatan yang berguna tentang jumlah dan jenis makanan yang 
harus dan tidak boleh diberikan kepada suatu spesies setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan. 
Buku catatan harian pakan adalah cara untuk mendokumentasikan jumlah dan jenis makanan 
yang telah dan belum dimakan setelah diberikan kepada satwa yang dituju. Keduanya sangat 
membantu dalam menyediakan makanan bergizi seimbang. Lembar pakan harus diperbarui ketika 
jumlah dalam kelompok atau perilaku musiman berubah karena jumlah makanan yang dibutuhkan 
juga akan berubah.

Buku catatan harian pakan dapat membantu staf perawatan satwa menemukan jenis dan jumlah 
makanan yang terbuang dan apakah ada perubahan drastis dalam asupan makanan yang 
dapat membantu menunjukkan jika ada masalah kesehatan dan kesejahteraan. Ini juga dapat 
membantu mengidentifikasi preferensi makanan antar individu. Sama seperti kita, satwa menyukai 
beberapa makanan lebih dari yang lain. Jika makanan dibiarkan berulang kali, dapat mencegah 
penyerapan nutrisi tertentu dan juga dapat bertindak sebagai pengundang spesies hama.

Contoh lembar 
pakan Sayuran Makanan lainnya

Pakan Pagi

Pakan Sore

Pakan Malam

200 gram wortel
150 gram ubi
50 gram kayu manis
70 gram kembang 
kol

70 gram wortel
70 gram ubi jalar
50 gram labu siam
50g adas

150g ubi kayu
80g kangkung
80g daun bayam
50 gram tomat

50g apel
100g pelet
30 gram telur

100g campuran 
biji

200g pelet

Jenis:

Jumlah Individu:

Presentasi:

Pakan yang 
harus dihindari:

Pakan tanpa 
batas:



SKOR KONDISI TUBUH
Penilaian kondisi tubuh adalah cara lain untuk menilai pakan individu dan kesehatan secara 
keseluruhan. Menilai kondisi tubuh satwa Anda adalah cara sederhana dan non-invasif untuk 
membantu Anda menilai kesehatan satwa. Ini adalah pengukuran subjektif sehingga berguna bagi 
beberapa staf perawatan satwa untuk menilai satwa yang sama dan membandingkan hasilnya. 
Seekor satwa diberi skor dari 1 - 5 dengan 1 sangat kurus dan 5 sangat kelebihan berat badan. 
Skor ideal adalah 3. Di bawah ini adalah contoh beruang hitam. Contoh lain dari skor kondisi 
tubuh untuk spesies yang berbeda sering dapat ditemukan secara online.
Penilaian Kondisi Tubuh Beruang Hitam Asia, dimodifikasi dari infografik Animals Asia Foundation.

Panggul dan tulang 
belikat menonjol, 
tulang rusuk mudah 
diraba, tampilan 
bersudut tanpa lemak 
membulatkan siluet. 
Sebuah cekungan 
akan terlihat antara 
panggul dan tulang 
rusuk terakhir, tidak 
menunjukkan lemak.

Pelvis mudah teraba 
tetapi cakupan otot 
yang baik di atas 
pantat. Tulang rusuk 
dapat dirasakan saat 
dipalpasi tetapi ada 
otot yang menutupinya. 
Cekungan antara 
panggul dan tulang 
rusuk masih terlihat 
jelas tetapi lebih lunak 
dari skor 1.

Tubuh sepenuhnya 
berdaging. Lemak 
terlihat jelas di atas 
panggul dan bahu, 
tulang rusuk tidak 
terlihat jelas, cekungan 
antara panggul dan 
tulang rusuk terakhir 
tidak ada.

Beruang memiliki 
penampilan bulat, 
berdaging sangat baik 
di semua area tulang, 
lemak jelas di atas 
pantat dan bahu.

Kaki tampak terlalu 
pendek untuk tubuh 
beruang, gulungan 
lemak di leher dan bahu 
bagian bawah.

MENIMBANG SATWA ANDA
Melatih satwa Anda (menggunakan metode penguatan 
positif) untuk ditimbang secara sukarela adalah cara 
yang berguna untuk melacak setiap perubahan berat 
badan mereka. Anda dapat membandingkan perubahan 
berat badan dengan pakan atau perubahan musim. 
Memiliki berat badan yang akurat dapat membantu saat 
menghitung obat atau merumuskan pakan.

Gulungan lemak 
pada jerapah ini 

menunjukkan 
bahwa dia diberi 
makan makanan 

yang terlalu tinggi 
energi atau lemak

Foto dengan izin Rosie Badger

T. Apakah menurut Anda satwa Anda memiliki kondisi tubuh yang baik? Bagaimana
Anda akan membuat lembar penilaian kondisi yang tepat untuk mereka?
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PERILAKU MAKAN ALAMI
Perilaku makan yang dilakukan satwa di alam liar harus mempengaruhi cara satwa diberi makan 
di dalam kurungan. Staf perawatan satwa harus memastikan bahwa perilaku ini digunakan untuk 
menginformasikan praktik pemberian makan. Satwa sangat termotivasi untuk melakukan perilaku 
makan yang sesuai dengan lingkungan di mana mereka berkembang secara evolusi. Bahkan 
jika mereka tidak berada di lingkungan itu lagi, masih ada motivasi untuk melakukan perilaku 
tersebut dan dapat membuat satwa frustasi jika mereka tidak dapat melakukannya. Hal ini dapat 
menyebabkan masalah perilaku dan masalah kesehatan terkait seperti obesitas, masalah gigi, 
dan masalah kesehatan yang terkait dengan gerakan stereotip.

Adalah penting untuk memahami alasan di balik perilaku liar tertentu. Misalnya, coprophagia 
adalah perilaku alami pada beberapa spesies yang memperoleh manfaat nutrisi tambahan dari 
menelan kotoran mereka dua kali. Ini dapat dilihat khususnya pada satwa pengerat. Namun, 
perilaku ini juga dapat menjadi indikasi masalah pada spesies yang tidak secara alami melakukan 
ini, oleh karena itu digolongkan sebagai perilaku abnormal dan digunakan oleh satwa sebagai 
mekanisme mengatasi terhadap stresor lingkungan.

Ada strategi-strategi perilaku makan yang sangat umum dan sangat spesifik yang terjadi di 
alam liar. Memenuhi kebutuhan perilaku makan satwa dalam kurungan dapat menghasilkan 
sistem pemberian makan yang merangsang, memperkaya, dan memberi kesenangan, sekaligus 
mencegah obesitas, agresi, dan perilaku tidak diinginkan lainnya. Rezim makan juga dapat 
mempengaruhi perilaku. Misalnya, pada beberapa spesies beruang, pengurangan persediaan 
makanan ditambah dengan perubahan musim dapat merangsang awal mati suri. 

Contoh strategi pemberian makan yang berbeda yang dipengaruhi oleh aspek lingkungan dan 
biologis dapat dilihat di bawah ini:

Satwa yang mencari makan dapat 
menghabiskan sebagian besar 
aktivitas siang dan malam hari, 
dengan berbagai spesies telah 
mengembangkan keterampilan 

khusus untuk tujuan ini. Memberi 
makan secara bertebaran, memberi 

makan pada waktu yang tidak teratur, 
dan menyembunyikan makanan 

dapat membantu program pemberian 
makan yang memperkaya, 

merangsang aktivitas, mengurangi 
risiko obesitas dan juga kebosanan.

Spesies arboreal (hidup 
di pohon) - akan memakan 
makanannya saat berada 
di pohon dan harus diberi 
makanan ditempat yang 
tinggi. Menyembunyikan 

makanan di cabang-
cabang pohon bisa 

menjadi cara yang bagus 
untuk mendorong perilaku 

eksplorasi. 

Filter feeder/ Pemakan penyaring-
Beberapa spesies satwa termasuk 
banyak jenis burung menggunakan 

filter feeding sebagai strategi. Burung 
yang mencari makan dengan cara ini 
memiliki paruh yang khusus dibentuk 
untuk menyaring makanan. Makanan 
harus disajikan dalam air sehingga 

satwa dapat memanfaatkan perilaku 
makan alami ini.
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MENDORONG PERILAKU MAKAN ALAMI

Strategi pengayaan berbasis makanan merupakan bagian penting dari program pengayaan. 
Makanan yang sesuai harus disajikan dengan cara yang menantang kemampuan perilaku, 
sosial dan kognitif yang relevan pada setiap spesies satwa.

Merumput, menjelajah, mencari makan, memakan bangkai, berburu, dan menyaring makanan 
adalah contoh strategi pemberian makan yang spesifik. Satwa memiliki adaptasi biologis dan 
perilaku untuk membantu mereka, mis. bentuk paruh yang berbeda pada burung. Beberapa 
spesies menggunakan beberapa strategi ini untuk pendekatan yang lebih umum. Penting untuk 
mereplikasi kebutuhan akan strategi ini di dalam kurungan.

Pertimbangkan bagaimana suatu spesies makan di alam liar dan pikirkan tentang bagaimana Anda dapat 
meniru perilaku makan  alami dan menyenangkan baginya. Sebagai contoh:
Apakah mereka pemakan sosial? Sediakan beberapa tempat makan yang memungkinkan  
keluarga/kelompok sosial untuk makan bersama dan mencegah agresi karena penjagaan sumber daya. 
Apakah mereka pemakan oportunistik? Sebarkan dan sembunyikan makanan di sekitar  
enklosur/kandang, untuk mendorong perilaku pencarian dan eksplorasi.
Apakah mereka pemakan nektar? Perangkat makan nektar yang menyimpan sumber nektar dapat dibeli 
atau dibuat. Menyediakan banyak perangkat ini dalam satu kandang mendorong pencarian nektar. 
Apakah mereka pemakan rumput? Pastikan pasokan rumput yang bervariasi secara terus-menerus. 
Apakah mereka pemakan ikan? Sediakan makanan di air dan dorong perilaku menangkap ikan. Apakah 
mereka pemakan nokturnal, diurnal atau krepuskular? Pertimbangkan kapan mereka akan makan di 
alam liar dan cobalah untuk mengakomodasi ini melalui alat pemberi makan yang sudah ditentukan 
waktunya atau cara lain.
Bagaimana mereka beradaptasi secara fisik untuk memakan makanan mereka? Sediakan alat makan 
yang mendorong penggunaan anatomi mereka yang tepat untuk makan.
Seberapa sering mereka makan? Beberapa spesies makan beberapa kali sehari sedangkan beberapa 
hanya makan beberapa kali sebulan. Replikasi ini melalui penggunaan jadwal makan.

Foto oleh Elke Schwierz
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MENDORONG PERILAKU MAKAN ALAMI

Makanan dapat disiapkan dengan 
berbagai macam cara: 

Makanan digantung di tiang
Makanan dalam es batu

Tempat pemberian makanan secara 
tersembunyi /Puzzle feeder

Tempat pemberi makan secara tetesan/
Trickle feeder

Makanan disebarkan
Makanan ditusuk-sate

Tempat pemberi makan khas untuk 
pemakaian lidah/ Tongue feeders

Makanan dalam kardus
Olesan/Smoothies

Makanan mengambang

Foto oleh Zara Jackson

MANGKUK BURUK!Memberi makan satwa dari 
mangkuk tidak mendorong 
perilaku makan alami. Ini 
adalah cara yang dapat 

diprediksi untuk menyajikan 
makanan kepada satwa 

dan dapat mengakibatkan 
penurunan tingkat aktivitas atau 

perilaku antisipatif stereotip. 
Mangkuk tidak menimbulkan 

tantangan bagi satwa dan 
dapat menyebabkan mereka 
menghabiskan makanannya 
terlalu cepat. Hal ini dapat 

menyebabkan masalah fisik 
dan psikologis.

Jika Anda tidak punya 
pilihan lain selain memberi 

makan dari mangkuk, 
pastikan ada beberapa 

mangkuk di sekitar kandang 
pada tingkat yang berbeda. 

Hal ini akan mendorong 
lebih perilaku mencari 

makan serta mengurangi 
perilaku menjaga antar 

individu. Ubah jumlah dan 
jenis pakan yang ditemukan 

di setiap mangkuk  
setiap hari.

Tidak ada mangkuk di alam liar!

T. Berapa banyak satwa Anda yang diberi makan dalam mangkuk? Bisakah Anda
memikirkan cara alternatif untuk memberi mereka makan yang aman dan menarik?
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SATWA YANG BERBURU UNTUK MAKANANNYA
Menyediakan satwa hidup untuk 
diburu spesies lain tidak disarankan. 
Menyediakan makanan dengan cara 
yang mengharuskan satwa bekerja 
untuk mendapatkan makanannya 
(misalnya di atas tiang untuk kucing 
besar, atau disembunyikan di dalam 
karung yang perlu disobek dan dicabik) 
akan membantu meniru beberapa 
perilaku yang diperlukan untuk berburu. 
Waktu makan yang tidak teratur dan 
pemberian makan seluruh karkas juga 
akan membantu mendorong perilaku 
yang bermanfaat terkait dengan satwa 
pemangsa. Juga bermanfaat untuk 
memasukkan bulu burung, bulu dan 
kulit, tulang dll dalam diet karnivora 
dan omnivora untuk meningkatkan 
pencernaan dan kesehatan umum.

PUASA DAN MAKAN BESAR
Banyak spesies karnivora besar, memiliki rutinitas makan 'puasa dan makan besar'. Singa 
khususnya di dalam kurungan lebih rentan terhadap obesitas, tidak aktif dan stereotip jika tidak 
ditawarkan kesempatan ini. Pemberian makan yang tidak teratur (yang membantu mengurangi 
perilaku yang tidak diinginkan) dapat meningkatkan pencernaan lemak, protein, dan bahan kering 
dan dapat menghasilkan ketahanan berat badan yang sehat (atau penurunan berat badan bila 
diperlukan). Oleh karena itu, hari-hari berpuasanya tidak menimbulkan rasa lapar, asalkan daging 
karkas yang diberikan utuh. Ular juga menggunakan metode makan ini. Penting untuk meniru ini 
di dalam kurungan karena anatomi perut dan perilaku satwa yang terkait.

MEMBERI MAKAN KARKAS
•  Karkas utuh memberikan kesempatan bagi karnivora

besar untuk menggunakan gigi, cakar, dan otot
mereka untuk merobek bagian yang lebih kecil.

•  Pakan karkas utuh mendorong perilaku hierarki
sosial yang penting untuk dipamerkan.

•  Lebih banyak nutrisi tersedia dari seluruh pakan
karkas.

•  Ini adalah metode makan yang lebih alami secara
keseluruhan.

T. Apakah satwa Anda diberi makan bangkai atau gumpalan daging? Apakah
Anda melihat perilaku yang tidak diinginkan pada karnivora Anda?



PEDOMAN MAKAN YANG TEPAT

MEMBERI PAKAN MANGSA SATWA VERTEBRATA 
HIDUP – SEBUAH DILEMA ETIKA

Memberi makan mangsa vertebrata hidup terkadang dilakukan 
untuk menyediakan lingkungan makan yang kaya. Namun itu 
ilegal di beberapa negara karena dapat menyebabkan stres, 
rasa sakit dan kesejahteraan yang buruk bagi satwa mangsa dan 
kadang-kadang juga pemangsa. Misalnya, ular dapat digigit oleh 
satwa pengerat yang masih hidup di dalam kurungan. 

Jika mangsa hidup diberi makan di fasilitas/kebun binatang Anda, 
pikirkan apakah itu perlu dan lakukan proses peninjauan etika 
dan kesejahteraan. Proses ini akan mempertimbangkan pro dan 
kontra dari pakan hidup dan pilihan pakan alternatif yang masih 
memenuhi kebutuhan perilaku spesies. Merupakan tanggung 
jawab kebun binatang untuk memastikan standar kesejahteraan 
yang tinggi diberikan kepada semua satwa di bawah perawatan 
mereka, ini termasuk satwa pakan hidup.

PEMBERIAN MAKAN 
OLEH PENGUNJUNG 
YANG TIDAK DIATUR

Metode pemberian makan 
harus aman untuk satwa dan 
staf/pengunjung setiap saat.

Pemberian makan yang tidak diatur adalah di mana satwa diberi 
makanan oleh pengunjung tanpa anggota staf yang kompeten hadir 
untuk memantau bagaimana satwa diberi makan.

Memberi makan pada satwa dapat menjadi pengalaman 
pengunjung yang luar biasa, namun, demi melindungi kesehatan 
dan kesejahteraan satwa, pengunjung tidak diperbolehkan memberi 
makan satwa tanpa aturan. Pengunjung dapat terlibat dengan cara 
lain. Mendorong para tamu untuk membuat alat pengayaan makanan 
dan memberikan penjelasan/ceramah oleh staf perawatan satwa 
saat satwa diberi makan akan sangat menarik dan mempromosikan 
kesejahteraan yang lebih baik bagi satwa.

Pemberian makan yang tidak 
diatur seperti melempar 

makanan untuk beruang ini, 
dapat mendorong perilaku 

mengemis yang tidak wajar, 
serta agresi, dan berpotensi 

menyebabkan obesitas.

T. Bagaimana Anda dapat mendorong kebun binatang/fasilitas Anda untuk memastikan
aktivitas pemberian makan oleh pengunjung aman, sesuai dan teratur?
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RINGKASAN

Pakan khusus untuk masing-masing spesies dengan nutrisi seimbang sangat penting untuk 
standar kesehatan dan kesejahteraan mental yang baik pada satwa liar yang beradadalam 
kurungan. Upaya dan waktu harus diberikan untuk memastikan fasilitas/kebun binatang Anda 
memenuhi semua kebutuhan nutrisi satwanya.

Memakai lembar pakan dan mendokumentasikan pakan satwa dalam catatan makanan harian 
adalah cara yang baik untuk menilai apakah kebutuhan nutrisi dan preferensi individu terpenuhi. 
Lembar pakan memastikan konsistensi tetapi harus ditinjau secara teratur jika ada perubahan. 
Mendokumentasikan frekuensi pemberian pakan, pemilihan makanan dan limbah adalah alat yang 
berguna dalam memantau pakan.

Spesies yang berbeda memiliki banyak kebutuhan perilaku yang berbeda dalam kaitannya dengan 
makan. Ini adalah bagian mendasar dari pola aktivitas perilaku mereka. Bagaimana makanan 
disajikan sangat penting bagi seekor satwa, dan memastikan bahwa persaingan antar satwa dapat 
dicegah dengan menyediakan area makan yang cukup, juga sangat penting.

Persiapan dan kebersihan makanan adalah penting untuk kesehatan satwa. Kebun binatang/
fasilitas yang baik akan memastikannya memiliki area persiapan makanan yang bersih, dan staf 
yang memahami pentingnya kebersihan.

Protokol keamanan yang baik harus selalu dipertimbangkan saat memberi makan satwa, dan 
anggota staf yang berpengalaman harus selalu mengawasi semua jenis pemberian makan satwa, 
terutama jika melibatkan pengunjung.

POIN PENTING UNTUK DIINGAT
• Memberikan makanan yang tepat sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan satwa.
•  Persyaratan nutrisi akan berbeda antara spesies dan juga akan berbeda tergantung pada

tahap kehidupan dan tingkat aktivitas satwa.
• Individu berbeda juga akan memiliki preferensi makanan.
•  Spesies yang berbeda akan memiliki perilaku makan yang sangat berbeda. Penyajian

makanan yang tepat penting untuk mendorong perilaku yang alami dan bermanfaat.
•  Selalu sediakan tempat makan yang cukup untuk menghindari persaingan dan perkelahian,

serta untuk mendorong pencarian makan dan eksplorasi.
•  Memberi makan satwa mangsa hidup sangat tidak disarankan dan alternatif harus dicari di

bawah pengawasan Dokter hewan.
•  Pemberian makan oleh pengunjung yang tidak diatur tidak disarankan. Lebih baik memberikan

program alternatif seperti ceramah yang diberikan oleh staf perawatan satwa untuk melibatkan
para pengunjung.

•  Standar kebersihan makanan yang tinggi sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan
satwa.



PERTANYAAN SINGKAT

Dasar-dasar Nutrisi
•  Mengapa nutrisi yang tepat penting untuk standar kesejahteraan satwa yang baik?
•  Definisikan istilah 'karnivora', 'omnivora', dan 'piscivora'. Berikan contoh masing-

masing.
•  Bagaimana Anda merancang pola makan untuk spesies tertentu? Lihatlah pakan

untuk spesies yang Anda pelihara. Apakah menurut Anda ada yang perlu diubah?
•  Jika satwa Anda meninggalkan banyak makanan yang tidak dimakan, dua hal apa

yang mungkin ditunjukkan ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelidiki ini
lebih lanjut?

•  Pikirkan tentang spesies yang bekerja dengan Anda. Daftar semua item makanan
yang membentuk dietnya. Mengapa perlu jenis makanan tertentu?

•  Mengapa area persiapan makanan yang bersih dan higienis begitu penting?
Dengan cara apa Anda dapat meningkatkan standar di mana Anda menyiapkan
makanan di fasilitas/ kebun binatang Anda?

•  Menurut Anda, mengapa penting untuk mengganti air minum satwa setidaknya
sekali sehari, meskipun terlihat bersih?

Perilaku Makan Alami
•  Mengapa memberikan kesempatan untuk menunjukkan perilaku makan alami

penting untuk standar kesejahteraan satwa yang baik? Apakah Anda melihat satwa
Anda menunjukkan perilaku ini? Bagaimana Anda bisa lebih mendorongnya?

•  Apa tiga contoh perangkat makan yang berbeda? Spesies apa yang paling cocok
untuk ini dan mengapa?

•  Adaptasi biologis dan perilaku apa yang Anda melihat pada salah satu satwa yang
Anda rawat yang membantunya mendapatkan akses ke makanan? Menurut Anda,
apakah adaptasi tersebut digunakan dalam cara pemberian makan satwa saat ini?

•  Mengapa pengunjung tidak boleh memberi makan pada satwa tanpa pengawasan
yang tepat? Dapatkah Anda memikirkan alternatif lain untuk memberi pengunjung
pengalaman menarik terkait makan satwa?

•  Pilih jenis satwa yang Anda rawat dan rancang perangkat makan untuknya. Jenis
perilaku apa yang Anda inginkan untuk dapat didorong oleh perangkat tersebut?

•  Bagaimana Anda bisa mengubah cara makanan disajikan kepada satwa Anda
tanpa menggunakan mangkuk? Berapa banyak mangkuk yang Anda gunakan setiap
hari? Mengapa mangkuk buruk?

•  Kapan menurut Anda memberi makan satwa dengan tangan itu tepat? Seberapa
sering Anda memberi makan satwa Anda dengan tangan dan apakah menurut Anda
mereka mendapat manfaat darinya?



AKTIFITAS
A) PILIH SEBUAH SPESIES DAN BUAT BUKU HARIAN
MAKANAN MINGGUAN. PERTIMBANGKAN KEBUTUHAN
NUTRISI SPESIES TERSEBUT DAN SERTAKAN
BAGAIMANA MAKANAN AKAN DISAJIKAN UNTUK
MENDORONG PERILAKU MAKAN YANG ALAMI DAN
BERMANFAAT. HAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN:

• KEBUTUHAN NUTRISI APA YANG DIBUTUHKAN SATWA INI?
•  MAKANAN APA YANG DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN TERSEBUT? APAKAH 

FASIITAS/KEBUN BINATANG ANDA SAAT INI MEMBERI MAKAN MAKANAN 
TERSEBUT?

•  APAKAH SATWA INI MENDAPAT MANFAAT DARI SUPLEMEN? BAGAIMANA ANDA 
MEMASTIKAN MEREKA MENERIMANYA?

•  SEBERAPA BERVARIASI PAKANNYA? APAKAH ANDA MEMBERI MAKAN 
MAKANAN YANG SAMA SETIAP HARI?

• APA YANG AKAN ANDA CATAT DI BUKU HARIAN?
•  PERILAKU MAKAN APA YANG AKAN ANDA AMATI DI ALAM LIAR DARI SPESIES 

INI?
•  BAGAIMANA ANDA DAPAT MENDORONG PERILAKU LIAR DI ENKLOSUR/

KANDANG SATWA SAAT INI? APA YANG MUNGKIN ANDA UBAH UNTUK 
MENDORONG PERILAKU INI?

•  INTERAKSI SOSIAL APA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN, JIKA ADA?
BAGAIMANA HAL ITU MEMENGARUHI CARA ANDA MENYAJIKAN MAKANAN?

B) KUNJUNGI ENKLOSUR/KANDANG SATWA. CARI TAHU 
BAGAIMANA SPESIES INI DIBERI MAKAN. BAGAIMANA 
ANDA BISA MENGUBAH PENYAJIAN MAKANAN AGAR 
LEBIH SESUAI DENGAN PERILAKU ALAMI SATWA?HAL-
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

•  PERILAKU MAKAN APA YANG AKAN ANDA AMATI DI ALAM LIAR DARI SPESIES 
INI?

•  APAKAH ENKOSUR/KANDANG SAAT INI MEMILIKI BATASAN-BATASAN PADA 
PERILAKU MAKAN UNTUK SPESIES INI?

•  APA YANG DAPAT ANDA UBAH UNTUK MENDORONG PERILAKU MAKAN YANG 
POSITIF DI ENKLOSUR/KANDANG SAAT INI?

•  ADAPTASI APA SAJA PADA INFRASTRUKTUR ENKLOSUR YANG MENURUT ANDA 
DAPAT ANDA LAKUKAN? MISALNYA, LEBIH BANYAK TEMPAT MAKAN DI 
PEPOHONAN JIKA SPESIESNYA ARBOREAL.

•  APAKAH ADA PROSEDUR KEAMANAN UNTUK MEMBERI MAKAN SATWA 
TERSEBUT?

• JIKA ALAT PEMBERI MAKAN SEDANG DIGUNAKAN, APAKAH AMAN?
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