
CATATAN, PERENCANAAN 
DAN PROTOKOL
Pengelolaan satwa dan pencatatan untuk 
mendorong kesejahteraan satwa yang baik.



CATATAN, PERENCANAAN DAN PROTOKOL

MAKSUD
Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang:

•  Pentingnya perencanaan koleksi dan pencatatan untuk mendukung standar perawatan satwa
yang tinggi.

•  Merencanakan perawatan seumur hidup untuk satwa, dan bagaimana hal itu dapat diterapkan
di fasilitas satwa.

•  Peraturan seputar perolehan dan pemindahan satwa yang mendukung standar perawatan
yang tinggi.

•  Protokol di balik metode penanganan dan pelatihan satwa yang mendukung standar perawatan
yang tinggi.

TUJUAN
•  Hubungkan perencanaan koleksi dan pencatatan

dengan perawatan yang lebih baik untuk satwa di
kebun binatang.

•  Mengembangkan kepercayaan diri dan keakraban
dengan pencatatan dan kegiatan perencanaan
koleksi.

•  Kenali mengapa protokol dan perencanaan dalam
semua aspek pengelolaan satwa itu penting.

PEMIKIRAN
•  Perencanaan satwa koleksi yang baik, pencatatan dan

protokol manajemen merupakan kontribusi penting
untuk perawatan yang lebih baik untuk satwa.



BERAPA BANYAK SATWA YANG SELAYAKNYA 
ADA DI KEBUN BINATANG/FASILITAS SATWA?

Jumlah satwa di dalam fasilitas harus diatur untuk memastikan bahwa semua satwa memenuhi 
kebutuhan kesehatan dan perilakunya. Jika ada terlalu banyak satwa, mengelola semuanya dengan 
standar yang tinggi akan menjadi lebih sulit. Staf perawatan satwa mendapat lebih banyak tekanan yang 
dapat berdampak pada kesejahteraan satwa serta moral staf. Jika kebun binatang memiliki terlalu banyak 
satwa, kepadatan yang berlebihan atau keharusan untuk merotasi satwa yang dipamerkan dapat terjadi. 
Ini akan mengakibatkan frustrasi dan stress pada satwa yang akan berdampak negatif pada standar 
kesejahteraannya.

PERENCANAAN 
SATWA KOLEKSI
Rencana koleksi satwa digunakan untuk kebun 
binatang atau akuarium untuk mempertimbangkan 
spesies mana yang selayaknya dirawat di 
fasilitas, dan berapa banyak. Perencanaan koleksi 
harus menjadi inti dari semua kebun binatang 
dan akuarium. Perencanaan yang baik akan 
khususnya mendasari keputusan untuk konservasi, 
kesejahteraan dan hasil pendidikan yang positif dan 
terukur.

Konservasi: Di kebun binatang modern, fokusnya 
adalah pada konservasi ex-situ dan in-situ.

Konservasi ex-situ mengacu pada proyek yang 
terjadi di luar jangkauan alami suatu spesies atau 
habitat. Misalnya, pengembangbiakan spesies 
yang terancam punah di dalam kurungan.  
Konservasi in-situ mengacu pada proyek yang 
terjadi dalam kisaran alami suatu spesies atau 
habitat. Misalnya kegiatan restorasi habitat.

Perencanaan koleksi 
satwa yang baik oleh suatu 
fasilitas dan/atau wilayah 
harus mempertimbangkan 

kesejahteraan satwa sebagai 
parameter fundamental 

dan integral dalam proses 
pengambilan keputusan 
apakah akan memelihara 

spesies tersebut atau tidak.

Pendidikan: Kebun binatang memiliki kesempatan 
untuk mendidik pengunjung. Sementara 
pengalaman pengunjung penting, mengenali 
pentingnya keterlibatan dan kesempatan 
belajar sangat penting dalam kebun binatang. 
Spesies yang dimiliki dalam suatu koleksi harus 
mencerminkan hal ini.

Kesejahteraan Satwa: Yang penting, rencana 
koleksi satwa akan secara luas memasukkan 
pertimbangan kesejahteraan ke dalam semua 
aspek desainnya. Ini harus menantang asumsi 
tradisional tentang spesies apa yang dapat 
disimpan dalam koleksi. Kebun binatang harus 
memastikan bahwa mereka dapat menyediakan 
standar perawatan yang tinggi untuk setiap satwa 
yang mereka pelihara. Rencana yang baik akan 
mempertimbangkan apakah kebun binatang 
memiliki ruang, sumber daya, dan keahlian staf 
yang tepat untuk melakukan hal ini. Rencana yang 
baik juga akan memastikan bahwa satwa hanya 
dibiakkan jika mereka dapat diberikan perawatan 
seumur hidup dan tingkat kesejahteraan yang tinggi 
sepanjang hidup mereka.

T: Dapatkah kebun binatang Anda menyediakan semua spesies di bawah perawatannya 
dengan standar yang tinggi? Spesies mana yang paling sulit untuk disediakan dan mengapa?
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SPESIES APA YANG SEBAIKNYA DIPELIHARA 
OLEH KEBUN BINATANG SAYA?

Ada tiga pertanyaan penting yang dapat Anda tanyakan untuk memastikan 
fasilitas Anda hanya menampung spesies yang dapat diberikan standar 
kesejahteraan tertinggi.

Apa saja sumber daya yang dimiliki 
kebun binatang?

Hanya satwa yang dapat ditempatkan dengan nyaman dan sesuai 
sepanjang hidupnya di kebun binatang yang boleh didatangkan.  
Ini termasuk satwa yang membutuhkan iklim tertentu, wilayah jelajah yang 
luas dan kebutuhan nutrisi tertentu.

Berapa besar kapasitas yang dimiliki 
kebun binatang/fasilitas satwa?

Kepadatan satwa dapat menyebabkan stres dan penyakit. Memiliki ruang 
yang cukup untuk mendukung kebutuhan lingkungan setiap satwa adalah 
penting. Pertimbangan kebutuhan spasial jika terjadi perkembangbiakan 
dan pertumbuhan populasi juga penting.

Apa keahlian yang dimiliki kebun 
binatang/fasilitas satwa?

Beberapa satwa membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang sangat khusus 
untuk dirawat dengan baik. Jika kebun binatang tidak memiliki keahlian ini, satwa 
tersebut tidak boleh dipelihara sampai keterampilan tersebut diperoleh.

Jika, setelah evaluasi, dirasakan bahwa spesies tertentu tidak dapat dipertahankan  
dengan standar yang tinggi, mereka tidak boleh menjadi bagian dari koleksi, terlepas 
dari nilai pendidikannya. Jika spesies dianggap sangat rentan dan dapat menjadi  
bagian dari program pemuliaan regional yang berkomitmen, mempertimbangkan 
kompromi kesejahteraan terhadap nilai konservasi masih harus dipertimbangkan.

Penggabungan kesejahteraan satwa ke dalam perencanaan koleksi pada akhirnya dapat 
menyebabkan koleksi yang kurang beragam dan lebih spesialis. Namun pendekatan ini akan 
mendorong staf yang memiliki keahlian spesialis yang lebih besar dan memungkinkan konsentrasi 
sumber daya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan satwa.

Mendefinisikan peran spesies dalam mencapai tujuan konservasi kelembagaan juga dapat 
mendukung kesejahteraan satwa yang baik dalam perencanaan koleksi. Misalnya, untuk 
spesies dengan peran pendidikan dan tidak ada kemungkinan untuk reintroduksi ke alam 
kembali, fokusnya harus pada individu yang paling baik beradaptasi dengan kondisi kurungan dan 
dipelihara dalam lingkungan yang memungkinkan perilaku alami sepanjang hidup mereka. 
Namun, satwa yang akan dilepasliarkan harus dipelihara di dalam kurungan untuk waktu 
sesingkat mungkin, dengan interaksi pengunjung atau kontak manusia yang minimal dan 
disediakan dengan lingkungan yang sealami mungkin.

Rencana koleksi satwa yang baik akan mengikutsertakan dan mempertimbangkan 
kesejahteraan setiap individu satwa dalam semua langkah pengambilan keputusan.
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STUDI KASUS

GAJAH Gajah sangat sulit dirawat dengan standar tinggi di dalam 
kurungan. Mereka membutuhkan ruang besar untuk menjelajah 
dan lingkungan kompleks yang menantang kecerdasan 
mereka untuk mencegah kebosanan dan frustrasi. Mereka 
sangat sosial dan harus dipelihara dalam kelompok sehingga 
mereka dapat bersosialisasi. Gajah jantan dewasa mungkin 
membutuhkan akomodasi mereka sendiri saat berada di fase 
musth untuk mencegah cedera pada individu lain. Akomodasi/
enklosur ini harus berstandar tinggi dan cukup merangsang 
untuk mencegah kebosanan atau stres. 

Gajah sering membutuhkan perawatan kesehatan spesialis 
dan fasilitas harus dirancang untuk memungkinkan staf ahli 
menyediakan perawatan dan pantauan veteriner berkelanjutan. 
Semua faktor ini harus dipertimbangkan ketika memutuskan 
apakah kebun binatang Anda harus memelihara gajah.

KAKATUA
Spesies kakatua dan nuri memiliki kebutuhan kompleks 
yang harus dipenuhi di dalam kurungan. Kebutuhan ini 
harus dipertimbangkan sebelum burung dibawa ke dalam 
koleksi.
Apakah kebun binatang mampu menyediakan faktor-faktor 
berikut?

•  Perawatan seumur hidup untuk spesies berumur
panjang.

• Sangat sosial, membentuk ikatan pasangan.
• Kebutuhan mencari makan.
• Ruang untuk terbang dan peluang untuk dijelajahi.
• Kesempatan bertengger/bersarang.
• Perilaku destruktif.

Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dapat menyebabkan 
frustrasi, stres dan kesejahteraan satwa yang buruk.

MAKAKA/KERA
Kera berkembang biak dengan sangat cepat, oleh karena itu 
perencanaan koleksi harus melibatkan penilaian manajemen 
populasi. Jika dibiarkan berkembang biak, apakah kebun binatang 
memiliki lingkungan lain yang merangsang dan sesuai untuk 
menempatkan individu untuk mencegah kepadatan? Apakah 
kebun binatang siap membayar lebih banyak makanan untuk lebih 
banyak individu? Akankah kesejahteraan satwa akan terganggu?
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PERAWATAN SEUMUR HIDUP

Perawatan seumur hidup berarti mempertimbangkan 
perawatan individu satwa dan kualitas hidupnya sepanjang 
umurnya. Dari bayi baru lahir hingga geriatri, satwa akan 
membutuhkan perawatan yang berbeda tergantung 
pada usia mereka. Namun, perawatan seumur hidup 
juga termasuk mempertimbangkan standar perawatan 
dan kualitas di fasilitas/kebun binatang lain jika Anda 
mempertimbangkan untuk memindahkan satwa ke  
tempat lain.

Apakah Anda mengirim 
satwa ke fasilitas/

kebun binatang lain? 
Pemeriksaan apa yang 

telah Anda lakukan untuk 
memastikan bahwa 

fasilitas/kebun binatang 
tersebut memiliki standar 

perawatan tinggi yang 
sama dengan yang 

dimiliki fasilitas/kebun 
binatang Anda?

Prosedur pemantauan dan manajemen berbasis kesejahteraan 
perlu disesuaikan dengan perawatan seumur hidup. Kebutuhan 
individu satwa berubah sepanjang hidupnya tergantung pada 
tahap kehidupannya. Teknik nutrisi, lingkungan dan pengelolaan 
semuanya dipengaruhi oleh tahap kehidupan. 

Staf perawatan satwa perlu memahami kebutuhan berbeda 
yang mungkin dimiliki satwa sepanjang hidupnya dan dapat 
mengakomodasinya. Perawatan satwa juga harus tersedia di 
semua tahap.

Pertimbangkan kebutuhan yang berbeda yang dimiliki satwa 
pada berbagai tahap kehidupan mereka - bagaimana Anda dapat 
menyediakannya untuk mereka?

•  Kehamilan/lahiran - Untuk satwa muda, lingkungan harus 
mencegah pelarian yang mungkin terjadi untuk individu yang lebih 
kecil. Nutrisi yang diberikan kepada induk harus cukup untuk 
menopang induk dan bayi juga. Nutrisi juga harus mendukung 
pertumbuhan. Lingkungan harus menyediakan ruang yang aman 
bagi bayi untuk terpisah dari kelompok sosial jika diperlukan dan 
dengan stimulasi lingkungan yang cukup untuk mendukung 
perkembangan fisik.

•  Dewasa - Satwa dewasa membutuhkan perubahan dalam 
lingkungan mereka untuk stimulasi. Fleksibilitas dalam lingkungan 
dan manajemen diperlukan jika suatu struktur sosial berubah, 
misalnya runtuhnya hierarki sosial. Nutrisi harus memastikan 
asupan yang cukup tanpa sisa atau risiko obesitas.

•  Lansia - Perawatan geriatri membutuhkan pertimbangan untuk 
mobilitas terbatas. Apakah ada bagian yang curam atau tidak 
aman dalam kandang yang tidak lagi dapat digunakan untuk 
satwa?

•  Akhir Kehidupan - Apakah fasilitas/kebun binatang memiliki cara 
untuk melakukan eutanasia satwa secara manusiawi jika 
diperlukan dan memproses bangkainya dengan aman?
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PERAWATAN SEUMUR HIDUP - 
BAGAIMANA ANDA BISA MEMBANTU?

Kesejahteraan harus dipantau dan dikelola dengan tepat sepanjang hidup satwa. Rencana untuk 
ini harus mencakup strategi khusus untuk perawatan satwa lansia. Sama seperti manusia, satwa 
lansia membutuhkan perawatan ekstra untuk memastikan kebutuhan kesejahteraan mereka 
terpenuhi. Misalnya, dapatkah fasilitas/kebun binatang Anda membuat lingkungan lebih nyaman, 
menyesuaikan persyaratan diet, dan menguji penyakit terkait usia? Status kesejahteraan satwa 
tua, jika dikompromikan, harus dinilai secara teratur untuk menentukan apakah eutanasia 
sebenarnya lebih dipilih daripada perawatan veteriner yang sedang berlangsung.

Perawatan seumur hidup juga mengacu pada saat satwa dipindahkan ke fasilitas/kebun binatang 
lain. Ketika satwa dipindahkan, kebun binatang dan akuarium harus mengembangkan rencana 
yang didukung oleh staf yang kompeten sehingga pergerakan satwa tidak mengakibatkan hasil 
kesejahteraan satwa yang buruk. Asosiasi kebun binatang dan akuarium regional mungkin 
memiliki pedoman yang dapat diterapkan pada pergerakan satwa individu antar kebun binatang.

T: Apakah Anda tahu bagaimana memenuhi berbagai kebutuhan spesies 
yang Anda rawat dalam berbagai tahap kehidupan mereka? 

PERTIMBANGKAN BAGAIMANA PENGELOLAAN KURA-KURA BERBEDA 
SEPANJANG HIDUP MEREKA.

Kebutuhan nutrisi? Seiring bertambahnya  
usia kura-kura, kebutuhan kalsium, volume  
makanan dan kebutuhan protein berbeda.
Suplementasi? Apakah ada suplemen yang  
tepat tersedia untuk setiap tahap kehidupan?  
Apakah bentuk yang disajikan  
(misalnya bubuk) dapat diakses? 
Memberi makan sesuai kebutuhan perilaku?  
Kura-kura dewasa dan bayi membutuhkan  
kesempatan untuk merumput, menelusuri,  
dan memanfaatkan pengayaan wadah pakan  
sepanjang hidup mereka.
Kebutuhan lingkungan? Apakah enklsur/kandang menyediakan kebutuhan kura-kura dewasa 
seperti substrat untuk menggali, gradien panas, pencahayaan UV dan lingkungan yang 
merangsang? Lingkungan bayi harus aman dan mudah dinavigasi.
Kebutuhan sosial? Jantan dewasa perlu dipisahkan. Apakah fasilitas/kebun binatang memiliki 
ruang untuk ini?
Kebutuhan perawatan kesehatan? Apakah ada staf perawatan satwa yang memahami 
kerumitan bagaimana menjaga berbagai kura-kura pada tahap kehidupan yang berbeda tetap 
sehat?
Mobilitas? Apakah tata letak kandang terlalu curam untuk individu muda atau tua?
Kebutuhan pengelolaan? Apakah kebun binatang memiliki kemampuan untuk memindahkan 
kura-kura dewasa yang sangat besar atau berat?
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PENCATATAN
Catatan satwa yang akurat dan terdokumentasi dengan baik harus disimpan. Seringkali catatan 
adalah persyaratan hukum, dan mereka merupakan aspek penting untuk pengelolaan yang baik. 
Catatan harus memungkinkan akses cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi. Catatan 
terkomputerisasi akan membantu memfasilitasi ini dan kemudian dapat dimasukkan ke dalam 
database global untuk satwa di kebun binatang.

Catatan individu satwa harus dinilai bersama satwa lain dalam kelompok sosial yang sama 
untuk memastikan kesejahteraan SEMUA satwa dipertahankan. Catatan dapat berperan dalam 
manajemen pemuliaan, pelacakan keragaman genetik, program reintroduksi dan pemantauan 
kesejahteraan serta manajemen harian.

Agar catatan akurat disimpan, individu satwa harus dapat diidentifikasi. Ini adalah tanggung 
jawab staf perawatan satwa dan kurator untuk memastikan hal ini dilakukan. Ini dapat dilakukan 
dengan membedakan tanda alami atau penampilan bulu. Jika sesuai, satwa dapat ditandai secara 
individual.

Pencatatan adalah alat penting untuk membantu pengelolaan satwa di dalam kurungan - ini 
dapat memfasilitasi data yang akurat dan mendukung standar perawatan yang baik.

T. Apakah menurut Anda beberapa satwa Anda lebih mudah dikenali
daripada yang lain? Menurut Anda mengapa ini?
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CATATAN SATWA INDIVIDU
Semua satwa harus dapat diidentifikasi oleh perawatnya. Ini akan memastikan pemantauan 
yang akurat terhadap kesehatan dan kesejahteraan setiap individu serta mendukung ikatan 
antara staf dan satwa.
Cara untuk mencapai ini bervariasi tetapi harus mengikuti standar yang diuraikan di bawah ini:
• Sistem tidak boleh menyebabkan rasa sakit atau stres pada satwa.
•  Seharusnya tidak menghambat aktivitas normal, pergantian kulit,

atau perilaku makan.
• harus mencegah infeksi pada area yang ditandai.
• harus mudah dilihat atau diidentifikasi.
•  harus dapat beradaptasi untuk satwa dengan ukuran dan jenis

yang berbeda.
• harus permanen jika memungkinkan.

Beri nama kepada 
satwa Anda. 

Mengetahui setiap 
satwa dengan nama 

tidak hanya membantu 
Anda mengidentifikasi 
mereka dengan lebih 
mudah, tetapi juga 

mendorong ikatan dan 
keakraban.

METODE:
•  Identifikasi Pasif: warna, ukuran, bentuk, bekas luka dan pola lama

semuanya merupakan alat bantu yang berguna untuk membedakan
satu satwa dengan satwa lainnya. Perhatian harus digunakan untuk
sifat-sifat yang dapat berubah mis. panjang tanduk atau beberapa
perilaku. Lembar ID foto dapat digunakan untuk perbandingan.

•  Metode identifikasi non-alami yang paling umum digunakan adalah
microchip.

•  Lembar identifikasi dan papan informasi di enklosur dapat mencakup
nama, tanggal lahir, sejarah singkat dan informasi lainnya, seperti
kepribadian, yang mungkin menarik untuk dipelajari oleh pengunjung

Ciri-ciri fisik: Bekas luka di mata kiri.
Karakteristik perilaku: Saat ini paling dominan dalam kelompok.

Lembar Identifikasi Satwa
Spesies: Monyet Tupai. 

Nama lokal : Dave.
Nomor ID: 139926.

Nomor mikrochip: 89634-096536773.
Jenis kelamin: Jantan

Tanggal Lahir: 06/11/1997.
Berat: 755g.

Metode asuhan: Dibesarkan induk.

Sejarah Kedokteran Satwa 
5 Oktober 2017: Diberikan 0.2ml 

Synulox untuk luka di ekor.
17 Juni 2005: Sampel feses 

menunjukkan parasit.  
Diberikan obat cacing.

23 Mei 1998: Microchip ditanamkan.

T. Apakah Anda dapat mengenali semua satwa yang Anda rawat? Metode identifikasi
apa yang menurut Anda paling tepat dan efektif untuk setiap spesies?
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CATATAN MAKAN
Memberi makan satwa di fasilitas satwa/kebun binatang bisa menjadi salah satu aspek perawatan 
yang paling menantang. Kesalahan dalam pengelolaan nutrisi sering menjadi penyebab utama 
kematian dan penyakit pada banyak satwa. Pemberian nutrisi yang tidak tepat adalah salah satu 
penyebab utama kesehatan yang buruk di dalam kurungan. Beberapa spesies adalah pemakan 
yang membutuhkan pakan yang sangat khusus. Tingkat obesitas yang terlihat pada satwa kebun 
binatang juga sangat tinggi.

Nutrisi yang Buruk Dapat 
Menyebabkan:
1. Kekurusan.
2. Obesitas.
3. Penyakit Gigi.
4. Reproduksi yang buruk
5.  Mengurangi umur

panjang.
6.  Peningkatan kerentanan

terhadap penyakit.

Tahukah kamu?
Sebuah penelitian telah menemukan 

bahwa nutrisi yang buruk pada 
kucing besar menyebabkan sejumlah 

gangguan neurologis dan fisik.  
Hal ini sering dapat terjadi dalam 

jangka waktu yang lama, tidak 
terdeteksi tetapi mengakibatkan 

kesejahteraan yang buruk 
secara kronis. Kucing besar juga 
rentan terhadap obesitas karena 

pengelolaan makan yang buruk dan 
tingkat aktivitas yang rendah seperti 

yang terlihat pada foto.

Sangat penting untuk memahami perilaku makan dan pola makan alami  
suatu spesies. Banyak spesies memiliki pola makan dan perilaku makan yang beragam. Program 
pemberian makan harus mencatat pakan ini untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan yang 
maksimal. Kebun binatang harus mampu mengenali kebutuhan pakan individu. Penatatan dapat 
membantu  ini, dengan memastikan penyimpanan data historis dari makanan satwa tertentu dan 
kebutuhan nutrisi yang berkontribusi mencapai satwa yang sehat dan bahagia.

APA YANG HARUS DICAKUP DALAM CATATAN MAKANAN?
Catatan makanan bisa sesederhana atau serumit yang 
Anda inginkan, tetapi ada beberapa kriteria penting yang 
harus disertakan:
1) Jenis makanan yang diberikan.
2) Bagaimana makanan disajikan.
3) Kuantitas yang disediakan.
4) Jumlah yang dimakan vs yang tidak dimakan.
5) Jenis makanan yang tidak dimakan.
6) Perubahan pola makan.
7)  Individu yang mengonsumsi beberapa jenis makanan

– yaitu apakah ada individu dominan yang makan
lebih banyak daripada yang lain?

T. Sudahkah Anda menilai jenis makanan apa yang ditinggalkan
satwa Anda setiap hari? Berapa banyak yang terbuang dan

menurut Anda mengapa ini penting untuk dicatat?



CATATAN PERILAKU
Catatan sangat penting untuk memahami pola perilaku satwa dan dapat membantu menunjukkan 
jika ada masalah. Sangat penting bahwa ada pemahaman yang jelas tentang perilaku alami 
yang terlihat dalam spesies dan apa yang ditunjukkan oleh perilaku tersebut. Staf perawatan 
satwa dapat melakukan pengamatan harian untuk membantu merekam data secara teratur dan 
melaporkan perilaku abnormal yang mungkin mengindikasikan masalah, mis. agresi antara satwa 
atau kelesuan yang berlebihan.

Program catatan perilaku yang baik akan mencakup:
1) Interaksi dengan lingkungan, staf dan satwa lain di dalam enklosur/kandang.
2) Durasi setiap perilaku dan apa yang ditunjukkan oleh perilaku tersebut.
3) Observasi terhadap perilaku abnormal yang meliputi stereotip.
4) Durasi perilaku abnormal dan jika ada faktor pemicu, mis. antisipasi untuk diberi makan.

Apa yang harus disertakan dalam catatan harian?

1) Perilaku yang diamati.
2) Durasi perilaku positif dan negatif.
3) Stimulus menyebabkan perilaku.
4) Perubahan perilaku.
5) Preferensi individu.

Apa itu etogram?

Etogram adalah jenis catatan perilaku yang merupakan alat yang berguna untuk membantu 
staf perawatan satwa mencatat pengamatan perilaku satwa. Ini merupakan daftar perilaku khas 
pada spesies masing-masing. Catatan ini akan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan 
mencatat seberapa sering perilaku tertentu diamati dan apakah ada yang tidak ditemukan yang 
seharusnya ada.

SESUAIKAN POLA PENGELOLAAN ANDA 
BERDASARKAN HASIL
Studi Kasus: Catatan Anda menunjukkan bahwa 
macan tutul mondar-mandir setiap hari di depan 
kandang dalam ruangannya sebelum Anda 
membawanya masuk. Anda menyadari ini karena dia 
hanya diberi makan ketika dibawa masuk pada akhir 
hari kerja dan karena itu ia mengantisipasi makanan. 
Jika Anda mempertimbangkan untuk memberinya 
makan di tempat yang berbeda dan pada waktu yang 
berbeda, ini dapat membantu meringankan langkah 
antisipasi, yang bisa menjadi perilaku stereotip jika 
diabaikan. Bergantian hari dan waktu Anda memanggil 
macan tutul ke dalam dan menyembunyikan makanan 
di luar sehingga macan tutul harus mencarinya akan 
dapat membantu mengurangi perilaku antisipatif. 
Variasi dan pilihan itu penting.
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CATATAN KESEHATAN
Mencatat penilaian kesehatan harian adalah bagian penting dari peran staf perawatan satwa.  
Ini berdampak pada kesejahteraan satwa karena perawatan veteriner bergantung pada informasi 
akurat tentang satwa sebelum dapat ditangani. Catatan sejarah kesehatan juga dapat digunakan 
untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan yang berpotensi berulang, yang 
menunjukkan perawatan apa yang telah berhasil di masa lalu.

Pengamatan sederhana pada individu satwa dapat dilakukan, dengan memperhatikan kondisi fisik 
(seperti skor kondisi tubuh dan kondisi bulu). Penjaga satwa dapat menggunakan rutinitas harian 
mereka untuk menilai setiap satwa secara teratur dan mencatat setiap perubahan pada kesehatan 
fisik satwa. Inspeksi visual juga dapat membantu mengidentifikasi sejumlah besar masalah terkait 
kesehatan seperti penolakan makanan, luka, infeksi atau ketidaknyamanan yang jelas terlihat, 
warna abnormal dan konsistensi kotoran, dll.

APA YANG DAPAT DICAKUP OLEH CATATAN KESEHATAN?

Catatan Harian Dapat Mencakup:
1) Kondisi fisik satwa - tidak adanya penyakit, trauma, rasa sakit dan ketakutan.
2) Tingkat pertumbuhan, perkembangan, reproduksi dan harapan hidup yang normal.
3)  Seekor satwa yang cerdas dan waspada yang bereaksi dengan tepat terhadap rangsangan 

baru atau tak terduga.

Ini dapat dikombinasikan dengan penilaian klinis dan diagnostik non-invasif reguler termasuk 
tingkat kortisol, prefalensi penyakit, penilaian feses dan indikator status reproduksi.

Penyimpanan Catatan - Gunakan folder dan database online jika memungkinkan. Gunakan 
papan tulis di area makan atau staf untuk memperbarui informasi dengan mudah tetapi pastikan 
semua informasi ditransfer ke catatan permanen. Diskusikan pengamatan secara teratur dengan 
tim dan evaluasi apa yang ditunjukkan oleh catatan dalam hal kesejahteraan satwa.

T. Apakah Anda memiliki sistem pencatatan di fasilitas Anda?
Jenis informasi apa yang Anda rekam? Apakah menurut

Anda sudah cukup komprehensif?
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SPESIES 360 - CATATAN GLOBAL & 
MEMBAGIKANNYA 

Species 360 adalah organisasi nonprofit, non-pemerintah, berbasis keanggotaan yang 
didedikasikan untuk mengumpulkan dan berbagi informasi zoologi secara sistematis tentang 
satwa dan spesies di dalam kurungan.
Ada lebih dari 20.000 profesional perawatan satwa di 1.100+ kebun binatang, akuarium, dan 
organisasi anggota satwa liar lainnya menggunakan Species360 ZIMS (Perangkat lunak 
Manajemen Informasi Zoologi). Ini membantu mencapai praktik terbaik pengelolaan satwa 
dan tujuan konservasi melalui kolaborasi global dan berbagi informasi. Perangkat lunak ZIMS 
memungkinkan pengelolaan catatan institusional dan satwa secara real-time. Ini memiliki modul 
pengelolaan dan veteriner yang terintegrasi ke dalam master database yang mencakup jutaan 
catatan tentang lebih dari 22.000 spesies dan sepuluh juta individu satwa.

BAGAIMANA ZIMS DAPAT MEMBANTU 
KEBUN BINATANG SAYA?

Sebagai anggota ZIMS, Anda dapat mencari fasilitas lain dengan keahlian atau 
pengetahuan pengelolaan tertentu. Anda dapat mencatat semua catatan Anda 
pada satu platform perangkat lunak dan berbagi detail dengan anggota lain untuk 
mendukung tujuan konservasi dan pengelolaan satwa secara global.

ZIMS dapat membantu mendukung catatan kesehatan terperinci, merekam 
data demografis individu dan populasi. Misalnya, Anda dapat melacak berat dan 
panjang satwa untuk mengetahui apakah individu Anda memiliki berat dan ukuran 
yang benar. Anda juga dapat menggunakannya untuk catatan pemberian makan 
di mana Anda dapat melacak semua item dan jumlah yang telah diberi makan 
atau dibiarkan tidak dimakan.

Anda dapat mencari riwayat individu satwa untuk mengidentifikasi kemungkinan 
paparan terhadap penyakit, perawatan medis, dan protokol pencegahan untuk 
satwa yang mungkin telah terpapar.

Hal ini berguna untuk meninjau catatan sejarah untuk memantau perilaku 
jangka panjang satwa dan mengidentifikasi tren perilaku yang dapat membantu 
meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan.

CATATAN OBAT

Catatan dokter satwa penting untuk melacak 
obat yang telah diberikan. Mengetahui 
apa yang telah diberikan, berapa banyak 
yang telah berhasil diterima, berapa lama 
pengobatan dan sejarah dasar satwa yang 
membutuhkan pengobatan adalah semua 
informasi yang berguna untuk dimiliki. Hal 
ini juga penting untuk kesejahteraan karena 
akan memastikan dosis yang tepat diberikan 
dan akan meningkatkan komunikasi di antara 
tim mengenai pengobatan satwa tersebut.



PROTOKOL AKUISISI/PEROLEHAN SATWA
Semua peraturan regional, nasional dan internasional harus dipatuhi sehubungan dengan 
penangkapan, pengangkutan dan perdagangan satwa liar. Peraturan-peraturan ini untuk 
menjaga kesehatan dan kesejahteraan satwa liar yang ditangkap dan untuk mencegah ancaman 
pengurangan populasi satwa liar melalui penangkapan untuk kurungan.

Perolehan satwa dari alam liar sangat tidak 
dianjurkan. Satwa hanya boleh bersumber dari 
alam liar jika ada data yang menunjukkan tidak 
akan ada efek negatif pada populasi spesies atau 
habitatnya, dan ada alasan konservasi yang kuat 
untuk membawa satwa itu ke dalam kurungan. 
Kesejahteraan setiap individu satwa harus 
dipertimbangkan selama penangkapan, transportasi 
atau adaptasi ke lingkungan kurungan yang baru.

Pemindahan satwa antar institusi hanya boleh 
dilakukan jika institusi penerima dapat secara tepat 
memberikan standar perawatan yang tinggi untuk 
spesies yang mereka terima. Fasilitas harus memiliki 
filosofi yang tepat mengenai kesejahteraan satwa, 
dan personel dengan pengalaman yang sesuai 
dalam pengelolaan dan perawatan spesies satwa 
yang bersangkutan.

Apakah Anda tahu bagaimana kebun 
binatang Anda memperoleh satwa 

mereka??

Satwa harus diperoleh dari fasilitas 
kebun binatang yang memiliki reputasi 

baik yang menunjukkan standar 
kesejahteraan yang tinggi. Kasus satwa 
yang diselamatkan adalah pengecualian 

untuk aturan ini.

Berbagi catatan dan data dapat 
membantu kebun binatang 

mengidentifikasi peluang berkembang 
biak dan di mana satwa tersedia tanpa 

harus mengambilnya dari alam liar.

Anda mungkin bertanggung jawab untuk memastikan fasilitas yang menerima salah satu satwa 
Anda memiliki standar yang tinggi. Anda harus mengunjungi fasilitas tersebut jika memungkinkan 
atau meminta untuk dikirimkan foto tempat satwa tersebut akan tinggal. Jika itu adalah spesies 
sosial, tanyakan apa rencananya untuk integrasi yang aman ke dalam kelompok lainnya. Gunakan 
pengetahuan Anda tentang perilaku spesies untuk menilai apakah menurut Anda kandang itu 
cocok, dan tanyakan fasilitas tentang praktik nutrisi, lingkungan, dan pengelolaan mereka.

Setiap pemindahan harus dilakukan demi kepentingan terbaik spesies, individu satwa atau 
kelompok sosial. Inspeksi veteriner harus selalu dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai 
sebelum perjalanan untuk mencegah risiko penularan penyakit. Karantina di fasilitas baru harus 
memadai untuk mencegah masalah biosekuriti dan semua catatan kesehatan dan 
kesejahteraan harus menyertai satwa saat mereka dalam perjalanan.
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TRANSPORTASI YANG TEPAT UNTUK SATWA
Mengangkut satwa menyebabkanstres. Setiap transportasi, baik antar fasilitas atau dalam kebun 
binatang yang sama harus memiliki rencana yang efisien untuk meminimalkan stres pada satwa. 
Hal ini tergantung pada perawat satwa untuk memastikan bahwa ini terjadi. Jika memungkinkan, 
solusi alternatif untuk transportasi harus selalu dipertimbangkan.

Untuk menjaga kesejahteraan satwa dan meminimalkan risiko kesehatan yang buruk, cedera dan 
kondisi mental negatif selama transportasi, faktor-faktor berikut harus  
dipertimbangkan:

1) Teknik penanganan yang aman.
2)  Cara dan lama pengangkutan yang tepat yang dapat

diterima untuk kesejahteraan satwa.
3)  Tersedianya lingkungan yang aman, nyaman dan layak

selama pengangkutan.
4)  Ketersediaan makanan, air dan pengelompokan sosial

yang sesuai selama transportasi.

Penting untuk dipahami 
bahwa seluruh proses 

pengangkutan satwa liar 
(termasuk penangkapan, 
pemuatan, transit, dan 
pembongkaran) dapat 

menimbulkan stres 
dan mengakibatkan 

ketakutan, kesusahan, dan 
bahkan kematian. Hanya 
memindahkan satwa jika 
benar-benar diperlukan.

Foto oleh Tim Morphew

PENANGANAN SATWA
Bagaimana seekor satwa ditangani dapat 
mempengaruhi kemampuannya untuk mengatasi 
transportasi secara positif. Jika satwa ditangani dengan 
tepat dengan perhatian dan pertimbangan, stres akan 
berkurang secara signifikan. Staf pesrawatan satwa 
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka 
mengetahui cara menangani satwa dengan hati-hati 
sehingga potensi stres dapat diminimalkan.

Teknik penanganan harus meminimalkan stres setiap saat – jika suatu saat satwa terlalu stres, 
segera hentikan penanganan.

Gunakan pelatihan penguatan positif untuk mengurangi kebutuhan pengekangan fisik dan kimia.

Pembiasaan yang berulang terkait prosedur penangkapan atau metode pengekangan harus 
dilakukan sebelum pengangkutan. Misalnya, makanan yang ditempatkan di kandang transportasi 
berulang kali sebelum tanggal pengangkutan memungkinkan satwa untuk terbiasa memasuki 
kandang transport tanpa paksaan atau penangkapan fisik.

T. Apakah ada satwa yang perlu dipindahkan di fasilitas Anda? Bagaimana
Anda bisa memindahkan satwa dengan mengurangi stres?
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METODE DAN DURASI TRANSPORTASI
Pengangkutan satwa liar harus sesuai dengan semua peraturan dan 
pedoman regional, nasional dan internasional. Persyaratan Asosiasi 
Transportasi Udara Internasional (IATA) harus digunakan sebagai 
pedoman minimum. Rencana transportasi harus disiapkan, yang 
mencakup air minum, pakan, ruang, ventilasi, dan perhentian untuk 
semua individu yang terlibat. Kebutuhan spesies dan individu harus 
dinilai. Tanpa rencana transportasi, kesejahteraan satwa dapat 
dikompromikan secara serius.

Daftar Periksa Transportasi
•  Para ahli dalam penanganan dan transportasi satwa

hadir dan siap.
• Dokumen-dokumen perjalanan lengkap.
• Sertifikat kesehatan lengkap.
• Perizinan lengkap.
• Dokter satwa siap.
•  Peralatan penanganan dan penahan yang tepat siap.
• Peti/kandang transportasi yang sesuai siap.
•  Kendaraan yang cocok untuk spesies yang diangkut

siap.
• Penilaian risiko telah dilakukan.
• Rute yang direncanakan sebelumnya telah dicheck.

Waktu transportasi harus dijaga agar seminim mungkin. Satwa hanya boleh dikurung 
dalam wadah pengangkutan saat sebelum dan selama transit. Standar manajemen tinggi 

dan perawatan satwa harus diterapkan pada setiap tahap proses untuk meminimalkan 
stres dan kesejahteraan yang terkompromikan.

Akomodasi selama Transportasi

Sangat penting bahwa akomodasi selama transportasi mempertimbangkan kebutuhan 
satwa tertentu. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apakah ada sesuatu yang dapat melukai satwa?
•  Apakah /kandang tersebut aman dan sesuai desain untuk spesies, umur, dan jumlah satwa

yang diangkut?
• Apakah ventilasinya tepat? Apakah ventilasi ini dapat dipertahankan selama transportasi?
• Apakah memungkinkan individu untuk mempertahankan suhu dan postur tubuh normal?
• Apakah lantai/alas menyediakan pijakan yang aman untuk satwa?
• Apakah ada bahan alas tidur yang sesuai yang akan menyerap limbah?
• Akankah catatan satwa menyertainya?
•  Apakah diberi label di bagian luar /kandang untuk memberikan detail yang sesuai tentang

spesiesnya?
• Apakah ada detail kontak untuk semua fasilitas pengirim dan penerima?



PELATIHAN
Melatih satwa dapat bermanfaat bagi satwa dan 
staf perawatan. Satwa dilatih untuk secara sukarela 
berpartisipasi dalam perawatan sehari-hari, dan perawatan 
veteriner serta prosedur-prosedurnya, yang dapat 
mengurangi stres yang sering terlihat pada satwa yang 
tidak terlatih. Sepanjang proses pelatihan, satwa didorong 
untuk bereksperimen dan belajar yang merangsang pikiran 
mereka, mempromosikan pemecahan masalah, dan 
menawarkan stimulasi mental. Namun, sangat penting 
bahwa metodologi pelatihan satwa tidak menyebabkan 
ketakutan, rasa sakit, cedera atau kesusahan; semua 
pelatihan harus menggunakan teknik penguatan positif. 
Cedera yang disengaja, rasa sakit, atau penggunaan 
rasa takut untuk mendapatkan respons tidak dapat 
diterima. Tujuan akhir dari pelatihan satwa adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan satwa. Semua teknik 
pelatihan harus diteliti, dinilai, dan ditinjau secara teratur 
oleh tim etis dari kebun binatang.

Foto oleh Tim Morphew

Training sessions should be:
•  Jangka waktu yang diatur - untuk mencegah

kelelahan, stres, atau kebosanan.
•  Disesuaikan - untuk memenuhi kebutuhan individu.
•  Relevan - untuk memastikan tujuan dan perilaku

pelatihan bermanfaat bagi satwa dan staf perawatan.

APA ITU PELATIHAN PENGUATAN POSITIF?

Pelatihan penguatan positif (PPP) meningkatkan kemungkinan 
perilaku diulang dengan mengaitkan perilaku itu dengan sesuatu 
yang disukai satwa, seperti makanan, perawatan, interaksi  
sosial, atau mainan favorit. Ketika satwa melakukan suatu  
perilaku (misalnya membuka mulutnya) ia menerima  
penguat. Seringkali suara penanda, seperti klik atau peluit,  
digunakan untuk memberi tahu satwa bahwa sesuatu telah  
dilakukan dengan benar. Penggunaan suara yang akurat  
ini memungkinkan pelatih untuk menentukan momen yang  
tepat dan menyampaikan informasi yang tepat untuk  
meningkatkan pembelajaran. Suara disebut penguat  
terkondisi dan sering disebut sebagai 'jembatan' yang harus  
dilatih sebelum digunakan.

Sesi pelatihan harus singkat dan sering. Melatih satwa dengan 
benar dapat memperkuat hubungan positif antara manusia dan 
satwa. Penting bahwa semua pelatihan mendorong partisipasi tanpa 
paksaan dan tidak menyebabkan frustrasi bagi satwa. Semua staf 
yang mengambil bagian dalam pelatihan harus mengetahui biologi 
dan perilaku alami satwa dan memiliki kompetensi yang sesuai dalam 
teknik pelatihan.

Apa itu pelatihan  
"kontak terlindungi"?

Melatih satwa dengan penghalang 
yang memisahkan ruang manusia 
dan satwa. Ini membuat interaksi 
lebih aman bagi manusia, tetapi 
juga melindungi satwa. Satwa 
tampaknya merasa lebih aman 
ketika manusia tidak memasuki 

ruang mereka. Karena itu, satwa 
lebih tenang dan percaya diri, 
memegang kendali dan dapat 

memilih untuk mendekati pelatih 
dan terlibat dalam sesi, sehingga 
menghasilkan lingkungan belajar 

yang optimal.
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CATATAN PELATIHAN
Catatan pelatihan bisa sama pentingnya dengan pelatihan itu sendiri. Catatan dapat 
meningkatkan konsistensi antara pelatih, yang akan mengurangi frustrasi bagi satwa yang 
bersangkutan. Catatan tertulis juga dapat menunjukkan pola dalam pelatihan yang dapat 
membantu mempengaruhi rencana dan meningkatkan keberhasilan individu dan satwa  
lain yang dilatih

Apa yang harus dimasukkan ke dalam rencana pelatihan.
Rencana pelatihan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan  
berikut:
SIAPA - Individu mana yang akan dilatih?
APA - Penguat apa yang akan digunakan?
KAPAN - Berapa waktu yang diperkirakan akan  
diperlukan dan kapan sesi akan berlangsung?
DIMANA - Apakah pelatihan akan diadakan di lokasi tertentu? Bagaimana hal itu akan  
berdampak pada kesejahteraan?
BAGAIMANA - Bagaimana Anda berencana untuk membentuk perilaku? Peralatan apa yang dibutuhkan?
MENGAPA - Mengapa perilaku ini dilatih? Misalnya, seekor individu dengan riwayat masalah gigi akan 
mendapat manfaat dari pelatihan untuk membuka mulut sesuai perintah. Jika tidak ada alasan khusus 
untuk itu, perlu dipertanyakan apakah pelatihan harus dilakukan.

Merekam sesi pelatihan Anda 
memiliki manfaat besar bagi 
Anda dan satwa. Menonton sesi 
pelatihan Anda dapat menekankan 
peningkatan seperti contohnya 
waktu jembatan Anda atau jika 
Anda menghargai perilaku yang 
tidak Anda minta. Hal itu juga 
dapat menunjukkan kepada Anda 
perilaku lain yang ditunjukkan 
satwa pada saat itu yang mungkin 
menunjukkan bagaimana perasaan 
mereka selama sesi.

Catatan pelatihan harus menunjukkan apa yang 
terjadi selama sesi dan dapat menjadi alat yang 
berguna dalam merencanakan sesi mendatang. 

Penting bahwa setiap pelatihan dicatat untuk 
memastikan konsistensi antara pelatih dan agar 

semua staf fasilitas/kebun binatang termasuk 
manajer mengetahui pelatihan apa yang sedang 
berlangsung dan bagaimana hal itu dilakukan.

Foto oleh Kelli Inglis

Contoh Catatan Pelatihan

Tanggal:
Nama pelatih:
Nama satwa yang dilatih:
Jenis:
Penguat yang digunakan:
Peralatan yang digunakan:
Durasi sesi:
Faktor eksternal (misalnya cuaca):
Perilaku yang dicapai/dibentuk:
Catatan untuk sesi berikutnya:



KAPAN PELATIHAN DIPERLUKAN?
Bantuan Dokter Satwa
Pelatihan dapat membantu dokter satwa saat memberikan perawatan. Satwa dapat dilatih untuk 
menunjukkan bagian tubuhnya dan tetap diam tanpa pengekangan. Ini dapat berguna untuk 
pemberian suntikan, pengambilan darah, perawatan kaki, pengambilan x-ray dan banyak prosedur 
lainnya.

Gerakan Satwa
Melatih satwa untuk memasuki wadah pengangkut atau 
pindah ke area kandang tertentu dapat menjadi alat 
pengelolaan yang berguna

Pendidikan
Pembicaraan, pertunjukan, interaksi atau demonstrasi 
pendidikan harus selalu mendorong pemahaman 
pengunjung tentang perilaku satwa alami dan menjadi 
pengalaman positif bagi satwa yang terlibat.

Foto oleh Peter Bonser

Pertunjukan Satwa & Interaksi Pengunjung

Demonstrasi dan pertunjukan binatang adalah hal biasa di 
banyak kebun binatang. Namun ada beberapa poin penting 
yang perlu diingat:
1)  Pertunjukan harus menjadi pengalaman positif bagi

satwa.
2)  Hanya penguatan positif yang harus digunakan untuk

pelatihan.
3)  Hanya perilaku alami dan bermanfaat yang harus

ditunjukkan dalam pertunjukan.
4)  Pertunjukan harus selalu menghormati binatang dan

tidak mengejek atau menggunakannya semata-mata
untuk hiburan.

5)

6)

 Hanya spesies yang secara alami percaya diri dan 
beradaptasi dengan penanganan manusia yang boleh 
digunakan.
 Konservasi dan kesejahteraan satwa harus selalu 
menjadi pesan utama.

7)  Pelatih satwa harus memahami seperti apa stres
atau ketakutan pada spesies dan jika tanda-tanda ini
terlihat, pertunjukan harus segera dihentikan.

8)  Sangat disarankan agar pengunjung tidak
berinteraksi langsung dengan satwa liar apapun.

9)  Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan
sangat penting untuk memastikan kesejahteraan
yang positif tetap terjaga.

Seperti apa fasilitas  
pertunjukan Anda?

Semua satwa harus memiliki fasilitas di 
luar pertunjukan yang sesuai dengan 

spesies masing masing di mana 
mereka ditempatkan saat tidak dalam 
pertunjukan. Pengayaan perilaku dan 

lingkungan harus disediakan dan 
standar perawatan harus sama dengan 

satwa yang dipamerkan di  
depan umum.

T. Pilih spesies yang Anda pelihara. Perilaku apa yang berguna untuk
dilatih? Apakah mereka berguna untuk satwa atau Anda?

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


RANGKUMAN
Ada banyak sekali tantangan yang dialami oleh kebun binatang dan akuarium dalam hal 
pengelolaan satwa dan fasilitas. Penyimpanan catatan dan perencanaan koleksi satwa adalah 
cara di mana tantangan ini dapat dipantau dan dikaji untuk memastikan kesejahteraan satwa 
adalah inti dari semua keputusan yang dibuat.

Kebijakan organisasi tingkat tinggi dan kehadiran staf yang berkomitmen dan berpengetahuan 
luas dengan keahlian praktis yang tepat sangatlah penting. Adanya permintaan untuk mengikuti 
perkembangan praktik manajemen baru yang divalidasi secara ilmiah yang bertujuan untuk 
mendukung peningkatan berkelanjutan dalam perawatan satwa.

Pencatatan merupakan komponen penting untuk mencapai kesejahteraan satwa yang baik. 
Catatan mencakup pengumpulan data tentang kebutuhan individu dan spesies tertentu, 
membantu membuat database untuk kebutuhan fasilitas/kebun binatang Anda sendiri, dan juga 
berkontribusi pada komunitas database global melalui Species360. Catatan juga membantu 
merawat satwa sepanjang hidupnya, karena kebutuhan satwa akan berubah dan fasilitas/kebun 
binatang serta stafnya harus memastikan bahwa mereka dapat menyediakan perawatan satwa ini 
di semua tahap kehidupan.

Program pemuliaan di kebun binatang dan akuarium modern harus dikelola melalui program 
pengelolaan spesies. Ini harus sejalan dengan perencanaan yang baik dan kerjasama dengan 
organisasi spesialis lainnya seperti asosiasi kebun binatang dan akuarium regional. Pengelolaan 
spesies kolaboratif dan kesejahteraan yang baik harus mendukung semua keputusan tentang 
pemuliaan satwa dan perencanaan koleksi satwa.

Saat satwa dipindahkan, kebun binatang dan akuarium harus mengembangkan rencana 
yang didukung oleh staf profesional sehingga akuisisi, pergerakan, dan transaksi satwa tidak 
mengakibatkan  kesejahteraan satwa yang buruk. Kebun binatang harus berusaha untuk 
memastikan bahwa sumber satwa adalah etis dan untuk kepentingan terbaik dari kesejahteraan 
satwa dan pengelolaan spesies.

Bagaimana seekor satwa ditangani dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mengatasi 
transportasi. Jika satwa ditangani dengan tepat dengan perhatian dan pertimbangan, stres akan 
berkurang secara signifikan. Merupakan tanggung jawab staf perawatan satwa untuk memastikan 
bahwa mereka tahu bagaimana menangani satwa dengan hati-hati dan benar sehingga mereka 
dapat meminimalkan stres yang terlibat.

Pelatihan penguatan positif (PPP) dapat membantu memastikan standar kesejahteraan yang baik 
selama prosedur pengelolaan yang penuh tekanan seperti transportasi satwa.  
PPP harus digunakan untuk prosedur pelatihan atau penanganan, termasuk transportasi  
(bila memungkinkan) dan interaksi pengunjung. Pembicaraan dan pertunjukan pendidikan 
harus selalu mempromosikan pemahaman pengunjung tentang perilaku alami dan positif dan 
menghormati satwa yang terlibat. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting.



POIN PENTING UNTUK DIINGAT
•  Penting untuk memastikan bahwa satwa dalam koleksi tidak melebihi jumlah daya dukung

(ukuran populasi maksimum yang berkelanjutan) karena ini akan mencegah Anda memberi
mereka perawatan individu yang diperlukan untuk memastikan mereka memiliki standar
kesejahteraan yang baik sepanjang hidup mereka.

•  Perawatan seumur hidup itu penting. Bisakah Anda dan fasilitas/kebun binatang Anda
merawat satwa dari saat ia lahir hingga ia sangat tua? Kebutuhan yang berbeda perlu dipenuhi
sepanjang hidup satwa.

•  Perencanaan koleksi yang baik berarti mempertimbangkan kesejahteraan satwa.
Mempertimbangkan apakah kebun binatang Anda memiliki sumber daya, kapasitas, dan
keahlian yang relevan untuk merawat satwa dengan baik, sangatlah penting.

•  Pencatatan sangat penting dan dapat membantu memastikan kesejahteraan yang baik untuk
semua satwa di bawah perawatan Anda. Pilih cara yang mudah untuk mengidentifikasi satwa
individu dan menyimpan catatan yang jelas untuk mereka semua.

•  Penangkapan satwa liar sangat tidak dianjurkan. Selalu coba mendapatkan satwa dari fasilitas
lainnya.

•  Transportasi bisa sangat membuat stress bagi satwa liar. Jika Anda adalah bagian dari tim
transportasi, pastikan Anda mengetahui cara menangani spesies tertentu dan memahami
kebutuhan khususnya.

•  Menggunakan pelatihan penguatan positif dapat memastikan stres yang terbatas selama
prosedur dan transportasi veteriner, serta membangun kepercayaan antara staf dan satwa.

PERTANYAAN SINGKAT

Perencanaan Koleksi
•  Mengapa penting untuk mengatur jumlah satwa yang dikoleksi dalam kurungan?
•  Apakah fasilitas Anda memiliki rencana koleksi satwa? Apakah Anda menyadari bagaimana

spesies dalam perawatan Anda cocok dengannya?
•  Apa yang harus dipertimbangkan kebun binatang saat membuat rencana koleksi satwa?
•  Apa yang dimaksud dengan perawatan seumur hidup? Bisakah Anda menerapkannya pada

satwa yang Anda rawat?
•  Mengapa perolehan satwa dari alam liar sangat tidak dianjurkan?
•  Faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan untuk pemindahan satwa yang aman?
•  Bagaimana Anda dapat lebih memahami rencana koleksi Anda sendiri dan menemukan

apa yang dimiliki oleh fasilitas/koleksi lain? Mengapa ini berguna untuk diketahui?

Pencatatan
• Mengapa pencatatan sangat penting untuk kesejahteraan satwa?
•  Apa yang harus Anda masukkan dalam daftar periksa Anda untuk kandang/fasilitas

transportasi?
•  Apa yang mungkin Anda rekam selama sesi pelatihan penguatan positif?
•  Mengapa penting untuk memberi nama satwa Anda? Apakah semua satwa Anda memiliki

nama?
•  Bagaimana Anda mengidentifikasi satwa yang berbeda dalam perawatan Anda dan

mengapa itu penting?
•  Informasi kesehatan apa yang akan Anda catat dalam buku harian? Mengapa ini penting

untuk memastikan standar kesejahteraan satwa yang baik?
•  Jenis catatan apa yang berguna untuk dimiliki fasilitas/ kebun binatang untuk setiap

spesies?



KEGIATAN
A) ANDA KHAWATIR AKAN KESEJAHTERAAN LEMUR ANDA. 
DESAIN LEMBAR CATATAN YANG DAPAT MEMBANTU ANDA 
MENGIDENTIFIKASI JIKA ADA MASALAH YANG PERLU 
DIPERTIMBANGKAN.

 •  BAGAIMANA ANDA DAPAT MENGIDENTIFIKASI SEEKOR SATWA INDIVIDU DALAM 
KELOMPOK? PIKIRKAN TENTANG APA KEBUTUHAN SPESIES ITU DAN BAGAIMANA 
ANDA DAPAT MENGAMATINYA DENGAN MENGGUNAKAN BENTUK IDENTIFIKASI 
YANG ANDA PILIH.

 •  DAPATKAH ANDA SECARA AKURAT MENGIDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN YANG 
SEDANG BERLANGSUNG ATAU BARU? PERTIMBANGKAN CATATAN KESEHATAN 
APA YANG SUDAH TERSEDIA ATAU JIKA ANDA PERLU MEMASUKKANNYA KE DALAM 
CATATAN ANDA SENDIRI.

 •  DAPATKAH ANDA MENGGUNAKAN PENCATATAN INI UNTUK MELACAK PERUBAHAN 
PERILAKU? BAGAIMANA ANDA BISA MELAKUKANNYA?

 •  BAGAIMANA ANDA AKAN MENGAMATI DAN MEREKAM DATA? PERTIMBANGKAN 
SEBERAPA SERING DAN SIAPA YANG AKAN MELAKUKAN PENGUMPULAN CATATAN.

 •  APAKAH DATA DAPAT DIAKSES OLEH ANGGOTA STAF LAINNYA? ATAU KE KEBUN 
BINATANG LAIN?

 •  BAGAIMANA ANDA BERENCANA UNTUK MENYIMPAN CATATAN ANDA?

B) BUAT PELATIHAN PENGUATAN POSITIF UNTUK 
BERUANG YANG MEMBUTUHKAN PEMERIKSAAN GIGI. 
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

 •  PERILAKU APA YANG ANDA COBA DORONG UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN INI?
 •  APAKAH SATWA PILIHAN ANDA PERNAH BERINTERAKSI DENGAN STAF 

SEBELUMNYA? PERTIMBANGKAN SEJARAH DAN CATATAN SATWA TERSEBUT.
 •  BAGAIMANA ANDA DAPAT MENYEDIAKAN LINGKUNGAN YANG AMAN UNTUK 

MELAKSANAKAN PELATIHAN INI? PERTIMBANGKAN HAMBATAN APA DAN TEKNIK 
PELATIHAN 'KONTAK TERLINDUNGI' APA YANG DAPAT DIGUNAKAN.

 •  PERILAKU APA YANG ANDA BAYANGKAN UNTUK DILIHAT YANG MENUNJUKKAN 
BAHWA SATWA TERSEBUT STRES SELAMA PELATIHAN?

 •  BAGAIMANA ANDA BERNIAT UNTUK MEMPERKUAT PERILAKU YANG DIINGINKAN?
 •  SEBERAPA SERING ANDA AKAN MEMBERIKAN PELATIHAN INI?
 •  APA YANG AKAN ANDA CATAT DALAM BUKU HARIAN PELATIHAN?
 •  BAGAIMANA ANDA MEMASTIKAN BAHWA PENGALAMAN ITU POSITIF BAGI SATWA 

SETIAP SAAT?


