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Memahami prinsip-prinsip kesejahteraan 
satwa untuk praktik terbaik



MEMAHAMI PRINSIP 
KESEJAHTERAAN SATWA

Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang:

• Apa arti kesejahteraan satwa dan apa 'tugas perawatan' dalam koleksi satwa liar.
• Kerangka kerja kesejahteraan satwa yang saat ini digunakan dalam ilmu sains.
• Kebutuhan pokok satwa liar dalam kurungan dan cara memenuhinya.
• Praktek pengelolaan satwa terkait.
• Langkah-langkah sederhana kesejahteraan satwa.

MAKSUD
•  Mempertimbangkan konsep kesejahteraan satwa dan

menjelaskan pentingnya dan penerapannya pada rutinitas
sehari-hari untuk staf perawatan satwa.

•  Mengevaluasi kebutuhan kesejahteraan satwa, dan menilai
kebutuhan ini untuk memastikan kesejahteraan satwa yang
baik.

•  Mengevaluasi dampak pengelolaan di bawah standar
terhadap kesejahteraan satwa.

PEMIKIRAN
•  Memahami apa sebenarnya arti kesejahteraan bagi satwa,

memastikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana
perawatan sehari-hari berdampak pada kesejahteraan satwa.

•  Memiliki pengetahuan tentang biologi spesies adalah penting
agar dapat menerapkan praktik pengelolaan yang baik.

•  Memahami bahwa memenuhi semua kebutuhan yang spesifik
untuk setiap spesies dan individu sangatlah penting untuk
kesejahteraan yang baik. Ini termasuk lingkungan yang
berbeda, pakan, keperluan khas perilaku dan kebutuhan
perawatan kesehatan.

TUJUAN



KESEJAHTERAAN SATWA
Kesejahteraan satwa dapat didefinisikan sebagai bagaimana satwa menghadapi kondisi di mana 
ia hidup. Ini mempertimbangkan perasaan sebenarnya yang dialami satwa dan mengacu pada 
kesejahteraan psikologis individu. Ketika berbicara tentang kesejahteraan satwa, kita sering 
merujuk pada keadaan satwa - bagaimana perasaannya yang sering disebut emosi atau 
suasana hati. Seperti kita, mereka bisa merasakan emosi positif dan negatif.

Ketika perasaan negatif diminimalkan dan perasaan positif dipromosikan, 
satwa akan memiliki kesejahteraan satwa yang baik.

Satwa dapat merasakan berbagai 
perasaan positif dan negatif 
seperti kesenangan, kesakitan, 
kebosanan, dan kebahagiaan. 
Emosi ini dapat berfluktuasi 
sepanjang hari, minggu atau bulan, 
dan tergantung pada apakah 
kebutuhan mereka terpenuhi atau 
tidak. Kebutuhan ini secara khusus 
terkait dengan persyaratan biologis 
dan individu.
Adalah penting untuk secara 
konsisten memberikan satwa 
kesempatan untuk mengalami 
perasaan positif daripada perasaan 
negatif.

KEWAJIBAN PERAWATAN
Setiap tempat yang mengelola satwa liar dalam 
kurungan [PPS, kebun binatang/ akuarium] memiliki 
kewajiban untuk merawat satwa-satwa yang berada di 
fasilitas tersebut. Kewajiban perawatan berarti 
menyediakan satwa dengan cara yang memenuhi 
kebutuhan individu mereka dan memungkinkan mereka 
untuk hidup dalam keadaan kesehatan fisik dan mental 
yang baik.
Ini berarti bahwa setiap orang yang bekerja dengan 
satwa memiliki tanggung jawab untuk merawat mereka 
dengan cara yang memastikan kehidupan yang baik 
dan mencegah bahaya fisik atau psikologis.
Peran Anda sebagai pengelola satwa adalah untuk 
menegakkan dan mempertahankan tugas perawatan 
ini dengan standar tertinggi dan memastikan satwa 
Anda terpelihara dengan baik dan memiliki kehidupan 
yang sehat.
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Perubahan emosi dalam satu hari

Perasaan positif Perasaan negatif
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PERASAAN SATWA
Bisakah kita benar-benar menggambarkan satwa memiliki perasaan dan suasana hati? 
Jawaban singkatnya adalah YA!

"Sentience" [kemampuan merasa] adalah kemampuan satwa untuk mengalami keadaan emosi 
yang baik dan buruk. "Kognisi" adalah proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui 
pengalaman situasi yang berbeda. Berbagai macam satwa memiliki kemampuan kognitif dan 
perasaan, dari burung yang cerdas seperti burung gagak yang dapat menggunakan alat, hingga 
gurita yang telah disimpulkan sebagai pemecah masalah yang cerdas dan lobster yang dapat 
merasakan sakit. Staf perawatan satwa harus menyediakan kebutuhan hidup psikologis [sentient 
dan kognitif] satwa melalui pengelolaan yang tepat sasaran di lingkungan dalam kurungan.

SATWA ADALAH MAKHLUK HIDUP YANG 
MAMPU MEMILIKI PERASAAN

Apa artinya kemampuan memiliki perasaan? Penelitian telah 
menemukan bahwa satwa dapat mengalami emosi seperti rasa 
sakit, ketakutan dan kecemasan. Menjadi 'mampu memiliki 
perasaan' berarti bahwa satwa dapat merasakan hal-hal dengan 
cara yang sama seperti manusia. Memahami bahwa berbagai 
macam satwa adalah makhluk hidup dengan kamampuan ini adalah 
penemuan yang relatif baru dalam ilmu sains tetapi sangat penting 
untuk kesejahteraan satwa.

DARI MANA DATANGNYA PERASAAN?
Otak adalah organ yang mengontrol perasaan kita dan tindakan apa yang kita ambil kemudian. 
Salah satu area kunci yang mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap emosi adalah sistem 
limbik. Ini berisi hipotalamus yang mengontrol emosi dasar seperti lapar atau haus, tetapi juga 
suasana hati seperti amarah. Ini juga mengandung amigdala yang memproses fungsi seperti daya 
ingat dan perhatian, dan menjadi aktif selama stres, kecemasan dan depresi. Pada akhirnya, otak 
berisi hippocampus yang menyimpan daya ingat jangka panjang kita.

Sistem limbik dapat dianggap sebagai unit pemrosesan emosional dan otak mamalia memiliki 
struktur yang sama di seluruh jenis satwa. Ini berarti bahwa banyak satwa memiliki struktur biologis 
yang setara seperti yang kita lakukan untuk memproses emosi, termasuk reptil dan ikan.

Emosi/perasaan memiliki tujuan biologis.
Emosi/perasaan berperan menggerakkan Anda untuk menjalankan tindakan tertentu dan 
membantu merencanakan kehidupan Anda. Keadaan emosional didorong oleh pengalaman pribadi 
dan evolusi. Emosi yang menyenangkan sering kali berasal dari aktivitas yang meningkatkan 
kelangsungan hidup dan emosi yang tidak menyenangkan akan berasal dari aktivitas yang dapat 
membahayakan kelangsungan hidup. Semua satwa individu telah mengembangkan niat dan 
preferensi mereka sendiri untuk bertahan hidup dan berkembang biak, mengekspresikan perilaku 
yang mendatangkan perasaan baik akan lebih mungkin untuk meningkatkan peluang mereka 
untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Demikian pula satwa akan menghindari situasi yang 
menghasilkan pengalaman emosional negatif seperti rasa sakit atau ketakutan karena pengalaman 
ini biasanya akan membahayakan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memahami 
mengapa emosi hadir di seluruh dunia satwa.

T. Menurut Anda, emosi apa yang dimiliki satwa di dalam kurungan dan mengapa?
Menurut Anda apa yang mempengaruhi emosi-emosi ini?
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EMOSI DAN KESEJAHTERAAN SATWA
Ketika berbicara tentang kesejahteraan satwa, kita mengacu 
pada kondisi emosional satwa atau bagaimana perasaannya. 
Kondisi emosional satwa tersebut bersifat pribadi untuk 
satwa itu sendiri, sama seperti emosi Anda adalah khas bagi 
Anda. Kondisi emosi satwa, sama seperti kita, bisa negatif, 
netral atau positif, dan adalah tergantung pada perilaku dan 
lingkungan fisiknya.

Adalah kombinasi dari berbagai kondisi yang dialami 
satwa sepanjang hidupanya yang dapat menentukan 
perbedaan antara satwa yang sekedar bertahan hidup dalam 
lingkungannya atau yang bersejahtera dalam lingkungannya.

Kondisi positif dapat 
terjadi ketika kebutuhan 
fisik dan perilaku satwa 
terpenuhi. Satwa akan 
mencari pengalaman 

positif atau yang 
menyenangkan.

Kondisi netral adalah 
pengalaman yang tidak 

negatif atau positif.  
Itu tidak selalu berdampak 
negatif atau positif pada 

kehidupan satwa.

Kondisi negatif adalah 
pengalaman yang 
coba dihindari oleh 

satwa. Misalnya, rasa 
takut, lapar, atau 

sakit. Satwa akan 
berusaha menghindari 
pengalaman yang tidak 

menyenangkan ini.
TAHUKAH KAMU APA  

YANG DIRASAKAN OLEH 
SATWA-SATWA INI?

Hindari membaca bahasa tubuh satwa 
dengan cara yang sama seperti membaca 
bahasa tubuh manusia karena seringkali 

artinya akan berbeda. Satwa tidak 
tersenyum dengan cara yang sama seperti 

kita, jadi tersenyum tidak selalu berarti 
mereka bahagia. Teliti perilaku dan ekspresi 

mana yang menunjukkan emosi tertentu 
dalam jenis satwa yang Anda pelihara, dan 

kemudian Anda akan dapat memahami 
satwa Anda dengan lebih baik.



MEMBACA EMOSI SATWA
Frustrasi - Beruang ini tidak bisa 
melewati satu sama lain di papan 
yang sempit dan oleh karena itu 

mereka menjadi frustrasi yang dapat 
menyebabkan agresi

Takut - Onager (sejenis keledai liar) 
muda ini dikejar oleh individu yang 
lebih dominan dan menandakan 
perasaan takut dengan melipat 

telinganya ke belakang.

Ingin tahu - Singa ini menunjukkan 
respons 'flehmen' di mana  

aroma-aroma diproses dalam organ 
khusus di langit-langit mulutnya.

Terancam - Ketika ular merasa 
terancam, mereka membentuk 

badannya menjadi berbentuk huruf 
S sebagai pesan kepada yang lain 

untuk menjauh

Santai - Sekelompok primata 
terkadang saling merawat (grooming) 

saat mereka puas dan juga akan 
meningkatkan perawatan tersebut 

sebagai cara untuk membantu 
kelompoknya merasa tenang  

setelah konflik.

Bersemangat - Beberapa jenis burung 
mengomunikasikan emosi dengan 

bulu jambul. Jambul yang terangkat 
menunjukkan kegembiraan tetapi jika 
itu sepenuhnya dan terus-menerus 

diangkat, burung itu terlalu bersemangat  
dan bisa marah atau takut.

Photo by Rosie Badger



MEMAHAMI EMOSI SATWA
Apa itu Emosi? Keadaan emosional satwa dapat 
dianggap sebagai respons langsung terhadap 
rangsangan tertentu. Misalnya, bergairah saat 
mengantisipasi makanan atau ketakutan saat 
merasakan satwa pemangsa di dekatnya.

Apa itu Suasana Hati? Suasana hati satwa dapat 
dianggap sebagai keadaan jangka panjang  
(berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan  
berminggu-minggu) yang dirasakan satwa. Misalnya, 
kepuasan atau relaksasi melalui penyediaan 
lingkungan yang sesuai untuk jenis satwa tersebut.

Semua spesies berbeda, dan kita tidak dapat berasumsi bahwa gajah akan memiliki respons yang 
sama terhadap sebuah stimulus seperti manusia, namun kita dapat mengakui bahwa semua jenis spesies 
memiliki kapasitas untuk menderita dan merasakan emosi dengan cara yang dapat kita pahami. 
Menghargai kapasitas satwa untuk dapat merasakan memberi kita titik awal tentang bagaimana kita 
menafsirkan perilaku mereka, berinteraksi dengan mereka, dan apa yang harus kita tanyakan dari mereka.

Banyak jenis satwa dapat dianggap memiliki kecerdasan emosional. 
Misalnya, beberapa spesies mungkin mengungkapkan kesedihan 
ketika teman atau kerabatnya meninggal. Ikan juga pernah terlihat 
berperilaku emosional, menunjukkan ketakutan, kegembiraan, 
kemarahan, kesenangan dan kecemasan. Otak mereka menghasilkan 
senyawa yang sama yang menyertai emosi pada mamalia.

Burung dan spesies lain telah terbukti memiliki 'teori pikiran', yang 
berarti bahwa mereka dapat menghubungkan kemampuan mental 
seperti pengetahuan, kepada individu lain. Banyak penelitian telah 
menunjukkan bahwa beberapa primata dan burung berperilaku 
berbeda di hadapan rekan-rekannya yang mungkin ingin mencuri 
makanan mereka. Memahami bahwa satwa memiliki kecerdasan 
emosional (dan bukan hanya pendorong perilaku) membantu kita 
untuk menghargai bahwa mereka dapat mengalami reaksi emosi, 
dan oleh karena itu lingkungan dan praktik pengelolaannya harus 
disesuaikan untuk mengatasi hal ini.

Satwa bukan hanya 'mesin berbasis input dan output', kita perlu 
memberi mereka apa yang mereka butuhkan secara psikologis 
dengan menilai penggerak emosional dan perilaku dan kemudian 
membuat perubahan pengelolaan yang sesuai dengan ini.

Ajukan pertanyaan kepada diri 
Anda sendiri - apakah satwa kurus 
karena kebutuhan nutrisinya tidak 

terpenuhi atau karena ia terlalu 
takut untuk mencari makanan dari 

lingkungannya atau kelompok 
sosialnya?

KECERDASAN SATWA
Ada hubungan yang diusulkan antara penggunaan 
alat pada satwa dan kecerdasan. Penggunaan alat 
dapat dilihat di banyak taksa, dari mamalia hingga 
burung dan bahkan serangga, namun hal ini dapat 
bervariasi dalam kerumitannya. Sebuah hubungan 
evolusioner antara penggunaan alat dan kecerdasan 
telah dikemukakan, khususnya mengenai primata 
dan manusia.

T. Menurut Anda, seberapa cerdas satwa-satwa Anda? Pernahkah Anda menyaksikan
mereka menunjukan penggunaan alat, atau teori pikiran? Bisakah Anda gambarkan

apa yang Anda lihat?
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KONSEP KESEJAHTERAAN SATWA
Konsep 'Lima Kebebasan' kesejahteraan satwa menguraikan lima aspek kesejahteraan satwa 
di bawah kendali manusia, dan secara khusus telah dikembangkan untuk digunakan pada hewan 
yang diternakkan. Lima kebebasan ini berfokus pada meminimalkan keadaan negatif (perasaan) 
yang mungkin dialami satwa.

Lima Kebebasan itu adalah:

1.  Bebas dari rasa lapar atau haus dengan menyediakan akses terus-menerus ke air minum
dan makanan yang menjaga kesehatan dan semangat penuh.

2.  Bebas dari ketidaknyamanan dengan menyediakan lingkungan yang layak termasuk tempat
berteduh dan tempat istirahat yang nyaman.

3.  Bebas dari rasa sakit, luka atau penyakit dengan perlindungan terhadap penyakit dan luka.
Juga diagnosis dan pengobatan yang cepat jika seandainya terjadi.

4.  Kebebasan untuk mengekspresikan (sebagian besar) perilaku normal dengan menyediakan
ruang yang cukup, fasilitas yang layak (misalnya perlengkapan kandang/enklosur) dan
peluang sosial (jika spesies sosial).

5.  Bebas dari rasa takut dan stres dengan memastikan kondisi dan perawatan yang
menghindari penderitaan mental.

Meskipun konsep ini dapat membantu meminimalkan pengalaman buruk, konsep ini tidak 
mempromosikan/mendorong pengalaman yang baik. Secara umum disepakati bahwa sekarang ada 
peningkatan penekanan untuk mendukung keadaan emosional yang baik pada satwa, bukan hanya 
meminimalkan keadaan buruk untuk mendukung kesejahteraan yang baik. 'Lima Ranah Potensi 
Kompromi Kesejahteraan' adalah salah satu konsep yang berkembang sebagai konsekuensinya.

'Lima Ranah Potensi Kompromi Kesejahteraan' 
menggambarkan bagaimana lingkungan fisik - sesuatu yang 
nyata dan objektif - akan mempengaruhi bagaimana 
perasaan satwa. Misalnya, apa yang dimakan satwa, 
seberapa nyamannya, apakah itu sehat dan apakah ia dapat 
melakukan hal-hal yang disukainya atau dibatasi, semuanya 
akan memengaruhi perasaannya.

Konsep ini menggambarkan empat ranah fisik, yang 
berkaitan dengan fungsi biologis satwa, atau kesejahteraan 
fisik. Yaitu Perilaku, Kesehatan, Lingkungan dan Gizi.  
Ada juga ranah kelima yaitu 'keadaan afektif/emosional' atau 
kesejahteraan psikologis (mental).

Ranah kelima adalah pengalaman yang dialami satwa dan 
dipengaruhi oleh empat ranah fisik lainnya. Ini semua adalah 
faktor yang kami kendalikan untuk seekor satwa dalam 
kurungan dan oleh karena itu kami memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap bagaimana perasaan seekor satwa di 
bawah perawatan kami. Untuk memenuhi kebutuhan satwa, 
staf perawatan satwa harus memiliki pemahaman tentang 
perilaku dan ekologi alami dan evolusi satwa serta lima 
ranah.
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Ranah 1
Lingkungan

POSITIF - Kenyamanan suhu, 
tempat tidur yang empuk, 

udara segar.

NEGATIF - Suhu ekstrem, 
ruang terbatas, permukaan 

yang berbahaya/keras, aroma 
yang menyengat.

Ranah 2
Kesehatan

POSITIF - Bebas cedera, 
kesehatan yang baik dan 

tingkat kebugaran yang kuat.

NEGATIF - Cedera akut 
atau kronis, kesehatan yang 
buruk, kebugaran fisik yang 
buruk, cacat fisik/penyakit.

Ranah 3
Nutrisi

POSITIF - Makanan dan air 
yang cukup, pakan dengan 
rasa, aroma, tekstur yang 
bervariasi. Sesuai dengan 

kebutuhan nutrisi.

NEGATIF - Pembatasan 
asupan makanan dan air, pola 
makan yang tidak bervariasi, 

kualitas makanan yang buruk, 
frekuensi pemberian makan 

yang tidak tepat.

Ranah 4
Perilaku

POSITIF - eksplorasi, 
kesempatan bersosialisasi yang 

tepat, olahraga dan bermain.

NEGATIF - Keadaan yang 
mengancam, tidak ada 

rangsangan perilaku atau 
pengelompokan sosial yang 

sesuai.

Ranah 5
Kondisi kejiwaan

POSITIF - menikmati makan, minum, 
kenyamanan fisik dan stimulasi sensorik, 

kesempatan untuk mengekspresikan 
perilaku alami, pengalaman 

pengelompokan sosial yang tepat, pilihan 
dan kontrol atas lingkungan.

NEGATIF - lapar dan haus, stres 
termal/suhu, ketidaknyamanan fisik 

dan sensorik, kebosanan, rasa sakit, 
ketakutan, frustrasi, kesepian.

Diadaptasi dari Littlewood dan Mellor, 2016.

Status Kesejahteraan 
Satwa



MEMENUHI KEBUTUHAN SATWA
Pada dasarnya ketika mempertimbangkan konsep kesejahteraan satwa, kami mempertimbangkan 
apa kebutuhan yang diinginkan satwa dan bagaimana hal itu dapat atau harus dipenuhi. Sebuah 
kebutuhan adalah persyaratan fisik atau perilaku seekor satwa.

Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, hal itu dapat menciptakan keadaan emosional yang positif bagi 
satwa tersebut. Kebutuhan seringkali bersifat khas untuk jenis yang berbeda dan bergantung pada 
pengalaman evolusioner, biologis, dan individu tertentu. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi kebutuhan 
dasar seperti makanan dan air, dan kebutuhan khusus seperti interaksi sosial dan stimulasi intelektual. 
Kebutuhan yang berbeda mungkin diperlukan pada waktu yang berbeda dalam hidup kita. Misalnya, 
anak-anak perlu bermain untuk tumbuh kembang yang sehat. Hal yang sama berlaku untuk satwa.

Kesejahteraan satwa yang baik berarti menyediakan kebutuhan fisik satwa dan kebutuhan perilakunya. 
Satwa merasa termotivasi untuk mengekspresikan perilaku tertentu (misalnya beruang ingin menggali) 
oleh karena itu harus diberikan setiap kesempatan untuk memenuhi kebutuhan motivasi tersebut.

Dapatkah Anda memikirkan lima kebutuhan perilaku yang berbeda untuk setiap 
spesies yang Anda tangani? Apakah menurut Anda perilaku ini terpenuhi?  

Apa yang dapat Anda ubah untuk membantu mencapainya?

LIMA KEBUTUHAN ESENSIAL SATWA MELIPUTI:

1. KEBUTUHAN GIZI - Penyediaan makanan dan air yang layak dan sesuai.
2.  KEBUTUHAN LINGKUNGAN - Penyediaan lingkungan hidup yang sesuai yang dapat 

memberikan  kenyamanan fisik yang baik.
3.  KEBUTUHAN PERILAKU - Penyediaan lingkungan fisik dan sosial yang sesuai yang 

memberikan kesempatan untuk mengekspresikan perilaku alami.
4.  KEBUTUHAN KESEHATAN - Penyediaan pengelolaan dan perawatan veteriner satwa 

secara proaktif dan reaktif yang sesuai.
5.  KEBUTUHAN MENTAL - Penyediaan pilihan-pilihan yang tepat dan kontrol yang 

menawarkan stimulasi yang sesuai dan pilihan perilaku mandiri.

Spesies yang berbeda memiliki kebutuhan-kebutuhan yang 
berbeda dan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan yang 
khusus untuk masing-masing jenis spesies tersebut.. Sebagai 
seorang perawat satwa, Anda harus memahami satwa yang 
Anda rawat untuk dapat memenuhinya dengan benar.
Untuk memenuhi kebutuhan mereka, sangat penting untuk 
mengetahui dan memahami biologi alami setiap spesies 
satwa dan kebutuhan fisiologis mereka selama SELURUH 
tahap kehidupan mereka.
Sangat penting untuk mengetahui dan memahami perilaku 
alami satwa dan preferensi individu untuk memastikan 
lingkungan yang sesuai dan segala bentuk pengelolaan yang 
dapat mengkompromikan kesejahteraan mereka agar dapat 
dihindari.

Peran Anda adalah untuk mendukung 
perilaku/pengalaman menyenangkan 

alami yang bermanfaat dan kesehatan 
yang baik agar menghasilkan keadaan 
positif, sementara mencegah perilaku 

dan kesehatan yang buruk yang 
mengakibatkan  
keadaan negatif.

Kesejahteraan satwa  sepenuhnya 
bergantung 

pada perawatan  
yang Anda berikan.
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BERKEMBANG BUKAN BERTAHAN
Kehidupan yang baik di dalam kurungan mungkin adalah kehidupan di mana seekor satwa dapat secara 
konsisten mengalami kesejahteraan yang baik sepanjang hidup mereka. Perawatan satwa dengan 
'praktek terbaik' adalah tentang memastikan satwa berkembang di bawah perawatan kita, bukan hanya 
bertahan hidup. Setiap satwa memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang baik dan menikmati kehidupan 
yang layak untuk dijalani. Secara fungsi hal ini berarti bahwa fasilitas kurungan harus menyediakan 
lingkungan yang memfasilitasi dan mendukung pengalaman positif, yang khusus untuk individu tersebut. 
Memperoleh perasaan positif yang mungkin termasuk perasaan kepuasan atau kesenangan,  
dan mengurangi pengalaman negatif yang mengakibatkan perasaan seperti ketakutan, kecemasan atau 
stres kronis sangat penting untuk memastikan individu berkembang.

Tidak ada satwa yang hanya memiliki pengalaman positif sepanjang hidupnya, oleh karena itu,  
kualitas hidup ditentukan dengan memeriksa keseimbangan antara pengalaman baik dan buruk yang 
dimiliki satwa.

Lingkungan kurungan harus menawarkan kenyamanan dan pilihan serta tantangan yang tepat 
yang memungkinkan satwa mengekspresikan perilaku alami, normal & bermanfaat. Kita dapat 
mempertimbangkan perawatan satwa yang baik untuk:

• Memberikan kesempatan untuk kenyamanan, kesenangan dan minat.
• Memungkinkan pilihan lingkungan yang mendukung kesejahteraan yang baik.
• Memberi satwa kendali atas lingkungannya.
•  Memberikan perawatan veteriner pro-aktif dan pencegahan cedera atau penyakit jika

memungkinkan.

Habitat satwa dalam kurungan harus 
dirancang untuk memenuhi persyaratan 
biologis dan perilaku satwa setiap saat dan 
sepanjang hidupnya.

Ini berarti habitat tersebut harus 
mengakomodasi 'Lima Kebutuhan Esensial' 
satwa (nutrisi, lingkungan, perilaku, kesehatan 
dan kebutuhan mental) dan seluruh ruang 
hidup satwa (termasuk tempatnya dalam 
bangunan/holding) harus memungkinkan 
satwa untuk melakukan perilaku alami dan 
normal dua puluh empat jam sehari, tujuh hari 
seminggu.

Pertimbangkan: Di kebun binatang, 
seberapa sering Anda melihat pintu 

bangunan/holding satwa tertutup 
sehingga satwa terkunci di area luar 

pada siang hari?

Dengan melakukan ini, Anda tidak 
hanya membatasi lingkungannya 

dan mengurangi peluang minat dan 
kenyamanan satwa, tetapi Anda juga 
menghilangkan pilihan untuk masuk 
ke dalam. Satwa tersebut memiliki 
kendali yang lebih kecil terhadap 
lingkungannya dan kehilangan 
pilihan ini dapat mengakibatkan 
kesejahteraan yang terganggu.

T. Dapatkah Anda memikirkan cara di mana Anda dapat meningkatkan status
kesejahteraan positif dan mengurangi status kesejahteraan negatif untuk satu

spesies dalam perawatan Anda?

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


BAGAIMANA KITA BISA MEMENUHI KEBUTUHAN SATWA DALAM KURUNGAN?

Keadaan kesejahteraan positif dapat 
dipenuhi dalam kurungan dengan:

1.  Promosi yang konsisten dari perilaku
alami dan normal.

2.  Memenuhi kebutuhan fisik dan perilaku
spesifik spesies.

3.  Memenuhi kebutuhan individu.
4.  Mendukung kesehatan fisik yang baik.
5.  Mendukung rangsangan dan tantangan

positif yang mendorong kondisi mental
positif.

Keadaan kesejahteraan negatif dapat 
dikurangi dalam kurungan dengan:

1.  Mencegah perilaku yang tidak wajar/alami.
2.  Mengurangi kesehatan yang buruk.
3.  Mengurangi rangsangan dan tantangan 

negatif yang menghasilkan pengalaman 
yang tidak menyenangkan seperti 
ketakutan dan stres.

4.  Meminimalkan pilihan etis yang 
mengakibatkan terganggunya 
kesejahteraan satwa.

Ingat Keadaan Netral?

Ini adalah keadaan (perasaan) yang tidak positif atau negatif. Kapan keadaan netral dapat 
terjadi? Mari kita bayangkan satwa yang diberi makanan serupa setiap hari. Cukup bervariasi 
sehingga Anda tidak mulai tidak menyukainya karena bosan. Namun Anda tidak bersemangat 
untuk menerimanya, itu bukan makanan favorit Anda dan Anda tidak dapat memilih untuk memiliki 
sesuatu yang berbeda.

Ini berarti Anda tidak mendapatkan kesenangan apapun dari makan makanan (perasaan positif) 
tetapi Anda tidak keberatan memakannya dan karena itu Anda juga tidak merasa lapar (perasaan 
negatif). Ini bisa menghasilkan perasaan netral - di mana Anda tidak merasa baik atau buruk. 
Banyak satwa mengalami hal ini dalam kurungan, terutama jika mereka tidak memiliki pilihan 
dalam lingkungan mereka dan kontrol atas lingkungan mereka sendiri. Ini adalah keadaan yang 
umum untuk dirasakan dan tidak selalu buruk, selama pengalaman baik juga dialami secara 
teratur dan pengalaman buruk diminimalkan sebanyak mungkin.



MEMENUHI KEBUTUHAN SATWA UNTUK 
KESEJAHTERAAN BAIK - NUTRISI

Berikut adalah beberapa panduan sederhana yang dapat Anda ikuti setiap hari, yang membantu 
memenuhi lima kebutuhan esensial satwa. Ingat, kebutuhan bersifat khusus untuk spesies tertentu 
dan individu dalam suatu spesies mungkin memiliki preferensi dan kebutuhan pribadi yang berbeda 
dari individu lain. Anda akan menemukan informasi lebih lanjut tentang Nutrisi, Perilaku, Lingkungan 
dan Kesehatan dalam modul masing-masing dalam program pembelajaran ini.

MAKANAN, PRESENTASI & PILIHAN
Memastikan Anda menyediakan air bersih dan makanan bergizi yang sesuai. 
Anda harus menyajikan makanan dengan cara yang memenuhi kebutuhan dan 
motivasi perilaku makan alami satwa. Mencari makan, berburu, atau sekadar 
memperoleh makanan dapat menjadi bagian penting dari pola aktivitas satwa. 
Strategi pengayaan terkait makanan harus menjadi bagian penting dari program 
pengayaan. Tawarkan pilihan makanan yang berbeda bila memungkinkan, untuk 
membantu memenuhi preferensi individu dan memungkinkan satwa memilih apa 
yang mereka makan.

Pertimbangkan bagaimana suatu spesies 
mendapatkan makanan di alam liar.

Tindakan fisik apa yang dilakukan untuk 
mendapatkan makanan untuk setiap jenis dan 

bagaimana Anda bisa meniru perilaku ini di 
penangkaran?

Berbagai jenis ikan adalah pemakan permukaan 
air sedangkan berbagai spesies lain (misalnya pari) 
makan dari dasar tangki. Banyak mamalia herbivora 
adalah pengumpan makanan yang berarti mereka 

menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk 
makan makanan berkualitas rendah dalam jumlah 
kecil. Jenis burung tertentu memiliki paruh yang 
berbeda untuk membantu mereka mendapatkan 

makanan tertentu, misalnya, pemakan nektar, 
pemakan buah dan pemakan daging.

KEBERSIHAN MAKANAN

Persiapan dan penyimpanan makanan untuk satwa 
harus dilakukan di area khusus yang higienis/bersih. 
Bahan makanan harus dilindungi dari kelembaban dan 
kontaminasi. Makanan yang mudah rusak seperti 
buah-buahan dan daging perlu disimpan di lemari es. 

Wadah makan dan minum di kandang harus 
dibersihkan setiap hari dan makanan yang tidak 
dimakan dibuang secara teratur.

T. Bagaimana Anda memberi makan kepada satwa yang Anda
rawat? Apakah cara memberi makan itu mendorong perilaku

makan alami?

Foto oleh Joanna Sokolowski
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MEMENUHI KEBUTUHAN SATWA UNTUK 
KESEJAHTERAAN BAIK - LINGKUNGAN

DESAIN & MANAJEMEN LINGKUNGAN

Anda harus memastikan tempat kurungan [kandang/enklosur] satwa 
memenuhi persyaratan fisik dan perilaku satwa setiap saat, dan sepanjang 
hidupnya. Satwa Anda harus ditempatkan di kandang/enklosur yang memiliki 
ruang yang cukup dan tata letak yang memungkinkan perilaku alami dan 
normal. Ini harus mencakup perilaku sosial di mana spesies hidup dalam 
kelompok yang kompatibel dan tidak agresif, tetapi kepadatan yang 
berlebihan perlu dihindari.

Jika satwa berada di fasilitas 'off-show' [tidak dapat diakses oleh pengunjung] 
dan karantina, mereka juga harus memiliki standar tinggi yang serupa dengan 
area lain dan menyediakan akomodasi yang sesuai dengan spesies.

Ingat: ruang dalam (atau 
'area di luar pertunjukan') 
sama pentingnya dengan 
enklosur/kandang yang 

menghadap publik. Satwa 
mungkin menghabiskan 
lebih banyak waktu di 

dalam daripada di luar, 
jadi lingkungan yang 

sesuai di kedua ruang 
sangat penting.

ANTI PARASIT DAN HAMA
Anda dapat melindungi satwa dari parasit dan hama dengan membersihkan kandang/enklosur secara 
tepat, memastikan kandang/enklosur tersebut bebas hama melalui pemeliharaan pagar dan membuang 
sisa makanan yang akan menjadi penarik buat berbagai spesies hama. Ada berbagai cara untuk 
memeriksa parasit internal dan eksternal yang dapat dilakukan oleh staf perawatan satwa. Sebaiknya 
berkonsultasi dengan Dokter hewan untuk informasi lebih lanjut.

KONTROL LINGKUNGAN
Desain kandang/enklosur harus mencakup kontrol yang tepat atas suhu 
lingkungan, ventilasi, pencahayaan, kelembaban dan tingkat kebisingan untuk memastikan mereka 
memenuhi kebutuhan fisiologis spesies.

PEMINDAHAN SATWA
Terkadang satwa mungkin perlu berpindahan di sekitar kebun binatang atau ke fasilitas lain. Transportasi 
bisa menjadi pengalaman yang sangat menegangkan bagi satwa. Kesejahteraan satwa itu harus 
dipertimbangkan setiap saat, termasuk penangkapan, penanganan dan selama pengangkutan, dan harus 
dilakukan hanya oleh personel yang berpengalaman. Transportasi dan pergerakan satwa harus sesuai 
dengan semua undang-undang dan standar yang relevan. Fasilitas harus memiliki rencana transportasi 
internal yang mencakup semua izin perjalanan, catatan, dan pemeriksaan kesehatan setiap satwa 
yang terlibat. Fasilitas transportasi harus aman dan sesuai untuk spesies yang meminimalkan stres dan 
memberikan kenyamanan selama transportasi.

T. Apakah Anda tahu bagaimana fasilitas Anda untuk mengangkut satwa masuk
atau keluar dari fasilitas anda? Peraturan apa yang diikuti fasilitas Anda?
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MEMENUHI KEBUTUHAN SATWA UNTUK 
KESEJAHTERAAN BAIK - PERILAKU

Penggunaan pengayaan perilaku dan lingkungan 
meningkatkan kualitas perawatan satwa dalam kurungan 
dengan mendorong perilaku yang bermanfaat agar dapat 
diekspresikan. Anda ingin mendorong perilaku yang sama 
yang diekspresikan satwa di alam liar. Perilaku ini mungkin 
berhubungan dengan kegiatan sosial, makan, menjelajah, 
membangun sarang atau istirahat dan dapat dipenuhi dengan 
menyediakan lingkungan yang sesuai. Ini memastikan 
kebutuhan satwa terpenuhi untuk kesejahteraan psikologis 
dan fisiologis yang optimal.

Merangsang indera setiap satwa secara tepat (penglihatan, 
suara, penciuman, sentuhan dan rasa) adalah penting dan 
pengayaan perilaku dan lingkungan dapat diberikan melalui 
berbagai bentuk. Misalnya, perangkat pemberian makanan 
yang mendorong satwa untuk bekerja demi makanan 
mereka, menawarkan substrat yang berbeda, aroma yang 
berbeda, dan infrastruktur lingkungan yang kompleks, 
semuanya dapat bertindak sebagai pengayaan untuk spesies 
tertentu.

Pengayaan harus selalu menjadi bagian dari rutinitas 
perawatan harian dan malam. Rotasi pengayaan dan 
perangkat harus dirancang untuk membantu dan mendorong 
pola perilaku alami dan meminimalkan perilaku abnormal.

Interaksi sosial adalah kebutuhan perilaku yang 
sangat penting bagi banyak spesies dan Anda 
harus selalu memastikan bahwa satwa dapat 
berinteraksi dengan selayaknya untuk spesiesnya. 
Misalnya, hidup soliter tidak cocok untuk sebagian 
besar spesies primata, tetapi cocok untuk banyak 
spesies reptil. Beberapa individu mungkin perlu 
berada dalam kelompok, berpasangan atau 
menyendiri, atau bahkan semua ini pada waktu 
yang berbeda dalam hidup mereka. Individu 
juga memiliki preferensi dengan siapa mereka 
menghabiskan waktu, bahkan ketika mereka 
berada dalam kelompok besar.

T. Apakah semua spesies di fasilitas Anda hidup dalam kelompok sosial yang cocok dan
sesuai? Apa yang dapat Anda ubah untuk memastikan bahwa mereka lebih cocok?
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MEMENUHI KEBUTUHAN SATWA UNTUK 
KESEJAHTERAAN YANG BAIK - KESEHATAN

Salah satu syarat mendasar untuk kesejahteraan yang baik adalah 
kesehatan fisik yang baik. Dokter hewan harus selalu dikonsultasikan 
jika ada kekhawatiran, tetapi penjaga satwa harus dapat mengenali 
kesehatan yang buruk pada spesies yang berbeda. Semua hewan/
satwa di bawah perawatan manusia juga harus memiliki kesempatan 
untuk mengalami tingkat pertumbuhan alami, harapan hidup yang 
normal dan, bila perlu, untuk mengalami perilaku reproduksi.

Tanggung jawab pengasuh/perawat satwa adalah untuk memastikan 
bahwa satwa mereka selalu berada dalam kondisi fisik yang baik dan 
bahwa perawatan medis diberikan kepada mereka secepat mungkin 
jika diperlukan.

Pencatatan
Sangat penting bahwa Anda dapat mengenali satwa individu dan memelihara catatan kesehatan 
fisik dan perilaku mereka. Spesies yang berbeda akan memiliki persyaratan kesehatan yang 
berbeda dan cara mereka mengekspresikan kesehatan yang buruk. Mengetahui setiap individu 
satwa membantu Anda memahami jika ada masalah. Mengamati bahwa seekor satwa bertindak 
berbeda dari biasanya dapat menunjukkan bahwa mereka sakit.

Penjaga satwa harus membantu memelihara catatan untuk semua satwa yang dapat dikenali 
secara individu dan kelompok satwa dalam perawatan mereka. Ini akan memberikan informasi 
tentang manajemen yang efektif, perawatan veteriner, kesehatan dan kesejahteraan satwa individu 
dan kelompok satwa.

Kesehatan Geriatri
Perawatan geriatri (satwa tua/lanjut usia) semakin umum di kebun binatang karena satwa hidup 
lebih lama sebagai hasil dari pengelolaan yang baik. Satwa yang lebih tua lebih mungkin akan 
menderita penyakit seperti radang sendi kronis dan gagal jantung. Masalah yang dihadapi oleh 
satwa tua harus selalu ditangani dalam program kesehatan satwa.

Studi Kasus - Praktik Pengelolaan Satwa yang Berdampak 
pada Kesehatan
Penjepitan/pemotongan tulang di sayap burung [pinioning] 
adalah mutilasi permanen, tidak dapat dikembalikkan yang 
telah dilakukan, untuk tujuan pengelolaan agar mencegah 
penerbangan burung. Hal ini masih umum digunakan untuk 
mengelola burung di dalam kurungan. Namun, mencegah seekor 
burung melakukan perilaku alami dan kebutuhan terbangnya 
dapat berdampak negatif pada kesejahteraan satwa tersebut. 
Selalu pertimbangkan dengan cermat keputusan yang Anda buat 
di tempat pengelolaan satwa Anda dan jika memungkinkan, ambil 
opsi yang meminimalkan dampak negatif pada satwa itu sendiri.

T. Apakah Anda melakukan pemeriksaan kesehatan satwa setiap hari secara rutin? Apakah
Anda mencatat temuan ini untuk dilihat oleh penjaga/keeper lain dan Dokter hewan?
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MEMENUHI KEBUTUHAN SATWA UNTUK 
KESEJAHTERAAN YANG BAIK - MENTAL

Kesehatan mental dan kesejahteraan yang baik dikaitkan dengan kebutuhan biologis dan fisik 
individu satwa (seperti yang diwakili oleh nutrisi, lingkungan, perilaku dan kesehatan) dan dapat 
dicapai ketika semua kebutuhan yang berbeda ini terpenuhi.

Ketika mempertimbangkan bagaimana Anda mengelola seekor satwa, Anda juga harus 
mempertimbangkan apa yang menurut Anda kapasitas kognitifnya dan kemampuan perasaan 
mereka, di samping sifat dan preferensi individu masing-masing satwa yang berbeda. 
Pertimbangan ini harus dilakukan sepanjang kehidupan satwa dan akan berdampak pada 
bagaimana satwa dapat atau akan merespons terhadap suatu lingkungan.

SETIAP SATWA ADALAH INDIVIDU
Sama seperti manusia, satwa juga memiliki kebutuhan 
dan preferensi individu yang harus dipertimbangkan di 
dalam kurungan untuk memastikan kami memberikan 
pengalaman yang menyenangkan sesering mungkin. 
Apa yang disukai atau tidak disukai oleh satu satwa, 
bisa jadi sebaliknya bagi satwa lainnya. Dalam suatu 
kelompok, mungkin ada individu tertentu dengan 
kondisi kesehatan, kepribadian yang patuh atau 
dengan kebutuhan atau preferensi diet tertentu. Praktik 
pengelolaan harus mencerminkan hal ini dan memenuhi 
kebutuhan setiap individu dalam suatu kelompok. Anda 
dapat mengukur kebutuhan individu melalui pengamatan 
harian sederhana, dan kemudian menyediakannya 
sesuai dengan apa yang Anda amati dan ketahui tentang 
biologi dan preferensi mereka.

BERTINDAK MANDIRI
'Agensi' dapat didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk bertindak secara independen dan membuat 
pilihan bebas mereka sendiri. Hal ini dapat memberikan individu kontrol terhadap lingkungan mereka. 
Misalnya, jika kita kedinginan, kita mungkin memutuskan untuk mengenakan lebih banyak pakaian karena 
kita memiliki pilihan dan dapat mengendalikan lingkungan kita. Memiliki pilihan dan kemampuan untuk 
membuat pilihan juga penting bagi satwa dan dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental mereka 
secara keseluruhan.

Namun, sebagian besar waktu kami mengontrol hampir setiap aspek dari apa yang dapat dilakukan satwa 
dalam kurungan- di mana satwa hidup, kapan mereka dapat makan, dengan siapa mereka bersosialisasi, 
dll. Kami membatasi pilihan dengan menyediakan hanya satu pilihan makanan atau menghilangkan
kemampuan untuk memilih apakah berada di dalam atau di luar kandang setiap saat. Setiap hari kita harus
selalu mempertimbangkan pilihan apa yang kita berikan kepada satwa, dan bagaimana mereka dapat
mengendalikan lingkungan mereka untuk mengoptimalkan kesejahteraan mental.

T: Berapa banyak satwa yang Anda pelihara? Bagaimana mungkin kebutuhan 
mereka bervariasi dan bagaimana Anda menyediakannya dalam kurungan?



PERBEDAAN ANTARA KESEJAHTERAAN 
SATWA & KESEHATAN

Sangat mudah untuk menyarukan kesehatan fisik satwa dengan kesejahteraan satwa. Kesehatan 
fisik atau umur panjang satwa sering dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengukur 
kesejahteraan satwa di masa lalu, tetapi ini bukan pengukuran yang akurat atau benar-benar 
representatif. Seperti yang dapat kita lihat dari 'Konsep Lima Ranah dari Kompromi Kesejahteraan 
Hewan/Satwa', kesehatan hewan/satwa hanyalah salah satu ranah dari keadaan kesejahteraan 
hewan/satwa secara keseluruhan.

Kesehatan fisik yang baik adalah penting untuk kesejahteraan satwa, tetapi satwa dengan 
kesehatan fisik yang baik mungkin masih memiliki kesehatan mental yang buruk jika kebutuhan 
fisik lainnya tidak terpenuhi. Akibatnya, keadaan kesejahteraan satwa secara keseluruhan akan 
terganggu. Demikian pula, seekor satwa mungkin memiliki kesejahteraan mental yang positif, tetapi 
menderita masalah kesehatan yang tidak terkait. Satwa yang sangat gemuk mungkin senang saat 
makan, tetapi tidak sehat secara fisik!

Saat mempelajari kesejahteraan satwa, sangat penting untuk mempertimbangkan semua kebutuhan 
satwa itu yang akan berdampak pada kesejahteraan mentalnya. Menilai bagaimana mereka semua 
secara kolektif berdampak pada kondisi kesejahteraan satwa dan bertindak berdasarkan semua 
pengamatan tersebut adalah cara terbaik untuk memastikan kesejahteraan satwa yang baik.

MENGUKUR KESEJAHTERAAN SATWA

Sangatlah penting untuk dapat mengukur kesejahteraan 
satwa apa pun dalam perawatan Anda. Penilaian 
kesejahteraan terbaik adalah kombinasi teknik-teknik 
yang mencakup evaluasi perilaku yang ada dan tidak 
ada, asupan dan keluaran nutrisi, kesehatan medis, dan 
peluang lingkungan yang khas untuk setiap spesies.

Staf perawatan satwa harus melakukan dan mencatat 
penilaian kesehatan dan perilaku secara teratur.

Manfaat dari penilaian kesejahteraan teratur 
adalah bahwa tempat pengelolaan satwa dapat 
memastikan dan menunjukkan bahwa mereka 
memperhatikan kesejahteraan satwa secara serius 
dan memprioritaskannya sebagai bagian dari rencana 
operasional fasilitas yang lebih luas.

Pengumpulan dan pennyimpanan catatan dan identifikasi 
individu satwa (dan kesejahteraannya) juga menunjukkan 
pola yang mungkin muncul dalam praktik pengelolaan 
yang dapat membantu melakukan perbaikan.

T. Apakah Anda melakukan penilaian kesejahteraan secara teratur? Bagaimana
Anda akan melakukan evaluasi untuk satu spesies dalam perawatan Anda?



APA YANG HARUS SAYA UKUR?
Jika Anda ingin tahu apakah satwa Anda memiliki kesejahteraan yang baik, apa indikator 
terbaiknya? Kita tidak dapat benar-benar bertanya kepada seekor satwa bagaimana perasaannya, 
jadi kita tidak dapat secara langsung mengukur kesejahteraan mentalnya. Namun kita dapat 
mempertimbangkan empat domain fisik yang kita tahu berdampak pada kesejahteraan mental 
satwa. Mengetahui kebutuhan biologis dan perilaku suatu spesies, kita dapat menilai domain fisik 
pada kesejahteraan satwa.

Di bawah ini adalah daftar beberapa tindakan yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk 
dinilai. Sebagian besar tindakan idealnya harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk 
mendapatkan gambaran yang jelas tentang fluktuasi apa pun dan memahami seperti apa keadaan 
kesejahteraan rata-rata secara keseluruhan.

Domain: Nutrisi Pertimbangkan bagaimana kualitas makanan dan air yang disediakan 
dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan satwa.

• Kebersihan dan kualitas air - bagaimana air disediakan?
•  Jumlah air yang diminum - apakah ini normal untuk spesies/individu tersebut?
•  Nilai gizi dari asupan makanan - apakah memenuhi kebutuhan spesies/individu?
•  Jumlah makanan yang dimakan atau tidak - apakah ini normal untuk spesies/

individu tersebut?
•  Perubahan berat badan dan kondisi tubuh - apakah ini normal untuk spesies/

individu tersebut?

Domain: Lingkungan Pertimbangkan bagaimana lingkungan (kandang/enklosur dan
lingkungan sekitar) berdampak pada kesejahteraan satwa secara 
langsung dan berkelanjutan.

•  Apakah satwa rentan terhadap cedera akibat infrastruktur dan material dalam 
lingkungan fisik?

•  Apakah parameter suhu, kelembaban, sinar UV atau kualitas air sesuai untuk 
spesies/individu tersebut?

•  Apakah ada banyak kebisingan di dalam atau di dekat lingkungan yang dapat 
menyebabkan stres?

•  Apakah ruang dan kompleksitas lingkungan mencegah atau memungkinkan 
perilaku alami setiap saat?

Domain: Kesehatan Pertimbangkan bagaimana perawatan kesehatan diberikan dan apa 
dampaknya terhadap kesehatan satwa secara langsung dan jangka 
panjang.

•  Apakah ada perubahan perilaku satwa seperti pembawaan, penampilan, vokalisasi
atau gangguan gerakan yang menunjukkan cedera atau penyakit?

• Apakah cedera atau penyakit dilaporkan dan diobati dengan segera dan tepat?
• Apakah ada program perawatan veteriner yang proaktif?
• Apakah satwa dikarantina secara tepat saat tiba di fasilitas pengelolaan satwa?

T. Tindakan lain apa yang dapat Anda ambil untuk menilai kesejahteraan
satwa? Pertimbangkan setidaknya satu ukuran lagi di bawah setiap domain.
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Domain: Perilaku Pertimbangkan bagaimana perilaku satwa dapat menunjukkan 
bagaimana perasaannya dan akibatnya kesejahteraannya.

•  Bagaimana satwa berperilaku selalu penting dan perubahan perilaku penting untuk 
dapat diamati. Perilaku dapat menjadi indikator yang jelas dari keadaan kesejahteraan 
dan kesehatan satwa dan telah digunakan secara efektif untuk tujuan itu selama 
beberapa dekade.

•  Meskipun perilaku akan berbeda tergantung pada spesies dan individu, beberapa 
perilaku abnormal sering terlihat di banyak spesies mis. melangkah bolak-balik/
stereotip. Mencatat perubahan perilaku sehari-hari dapat membantu mengidentifikasi 
apakah ada kekhawatiran atau tidak.

•  Penting untuk dapat mengenali perilaku yang mewakili kesejahteraan dan 
kesejahteraan yang buruk, dan perilaku yang mewakili kesejahteraan dan 
kesejahteraan yang baik.

Penting: Anda harus memiliki pemahaman tentang perilaku alami dan normal spesies untuk dapat 
menilai kesejahteraan mereka secara akurat. Pertimbangkan perilaku apa yang akan dilakukan 
spesies di alam liar dan perilaku mana yang penting bagi spesies itu. Beberapa perilaku akan 
lebih penting daripada yang lain.

Perilaku abnormal yang harus diwaspadai meliputi:
•  Apatis – Apakah satwa tampak tertekan, menolak bergerak atau makan banyak dan tidak

reaktif terhadap rangsangan (seperti lingkungan sekitarnya)?
•  Stereotip – Apakah satwa menunjukkan perilaku yang berpotensi berbahaya yang tidak akan

Anda lihat dilakukan spesies di alam liar? Mereka sering berulang dan tidak memiliki tujuan
atau fungsi akhir. Misalnya, mondar-mandir yang berlebihan.

•  Perilaku menyakiti diri sendiri – Apakah satwa menyakiti diri sendiri? Misalnya, mencabuti
bulu, merawat berlebihan, menggigit anggota badan atau perilaku mutilasi lainnya yang
ditujukan pada diri mereka sendiri.

•  Perilaku merugikan terhadap individu lain – Apakah satwa tersebut menyakiti satwa lain?
Misalnya, hiper-agresi, perawatan ibu yang buruk, perawatan berlebihan atau perilaku lain
yang ekstrem atau tidak wajar.

Perilaku alami dan normal yang harus diwaspadai meliputi:
•  Kewaspadaan - apakah satwa itu waspada dan tertarik pada sekitarnya?
•  Bermain dan interaksi sosial - apakah satwa berinteraksi secara positif dan tepat satu sama

lain?
•  Mencari makan - apakah ada kesempatan bagi satwa untuk mengekspresikan perilaku

mencari makan secara alami?
•  Investigasi dan eksplorasi - Apakah satwa menunjukkan minat pada lingkungan sekitar

mereka dan memiliki kesempatan untuk menyelidiki.
•  Istirahat - apakah satwa menunjukkan perilaku istirahat dan tidur yang sesuai?

T. Apakah Anda melihat ada perilaku abnormal pada satwa yang Anda
rawat? Perubahan apa yang dapat dilakukan untuk menguranginya?
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RINGKASAN
Ilmu kesejahteraan satwa digunakan untuk mendefinisikan bagaimana satwa mengatasi kondisi di 
mana ia hidup. Ini mempertimbangkan perasaan dan sensasi sesungguhnya yang dialami satwa 
dan mengacu pada kesejahteraan psikologis individu.

Ketika berbicara tentang kesejahteraan satwa, kita sering merujuk pada keadaan satwa 
(bagaimana perasaannya) yang sering disebut sebagai emosi atau suasana hati/mood. Seperti 
kita, mereka dapat memiliki emosi negatif dan positif. Emosi memiliki tujuan biologis dan 
dirancang untuk menggerakkan satwa ke arah tindakan tertentu. Keadaan emosional didorong 
oleh pengalaman dan evolusi pribadi.

Satwa memiliki kapasitas untuk merasakan berbagai perasaan emosional seperti ketakutan, 
rasa sakit, kelaparan, kegembiraan dan kepuasan. Keseimbangan keadaan ini (perasaan 
dan pengalaman) yang menunjukkan apakah seekor satwa hanya mengatasi lingkungan atau 
berkembang di dalamnya.

Staf perawatan satwa memiliki tugas perawatan untuk menyediakan lingkungan dan sistem 
pengelolaan yang memaksimalkan pengalaman positif dan meminimalkan pengalaman negatif. 
'Konsep Lima Ranah dari Kompromi Kesejahteraan Satwa' adalah konsep kesejahteraan 
yang menggambarkan bagaimana empat ranah fisik (nutrisi, kesehatan, lingkungan, perilaku) 
berdampak pada ranah kelima (mental). Berfokus pada ranah-ranah ini dan bagaimana mereka 
dapat disediakan adalah titik awal yang baik untuk meningkatkan standar kesejahteraan. 
Memahami langkah-langkah sederhana yang dapat menilai dampak ranah ini terhadap 
kesejahteraan satwa juga penting.

POIN PENTING UNTUK DIINGAT

• Kesejahteraan satwa adalah tentang kesejahteraan psikologis individu.
• Satwa dapat memiliki perasaan dan pengalaman positif dan negatif.
• Kebanyakan satwa cerdas dan beberapa dapat memiliki kapasitas emosional yang besar.
•  Kebutuhan satwa adalah apa yang dianggap penting untuk kesehatan dan kesejahteraan

yang baik.
•  Pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan biologi spesies diperlukan untuk memastikan

Anda memenuhinya dengan tepat.
•  Kebun binatang/fasilitas satwa memiliki tugas perawatan untuk menyediakan kebutuhan

tersebut untuk memastikan kualitas hidup yang tinggi dan standar kesejahteraan yang baik.
• Kebutuhan dan preferensi individu juga akan berbeda dalam satu spesies.
•  Memenuhi kebutuhan fisik, nutrisi, lingkungan, perilaku dan kesehatan akan membantu

memastikan kondisi mental yang positif dan kesejahteraan yang baik.
•  Menilai kebutuhan fisik satwa secara terus-menerus adalah penting untuk mengukur

dampaknya terhadap kesejahteraan satwa.



PERTANYAAN SINGKAT

Konsep Kesejahteraan

Model Kesejahteraan

Indeks Kesejahteraan

•  Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan satwa? Apakah pemahaman Anda
berubah sejak membaca modul ini?

• Apa itu keadaan 'afektif' [menyangkut suasana hati, perasaan, dan sikap]?
•  Apakah Anda memahami perbedaan antara keadaan kesejahteraan positif dan

negatif?
• Apakah ada tujuan biologis dari emosi? Bisakah Anda menggambarkan apa itu?
•  Emosi apa yang dialami satwa dalam perawatan Anda? Apakah mereka terkadang

mencerminkan perasaan Anda?
•  Menurut Anda, apakah satwa yang Anda merawat mengalami lebih banyak emosi

baik atau buruk? Mengapa menurut Anda ini mungkin?
• Menurut Anda, apakah emosi berubah sepanjang hari atau relatif statis?
• Apa yang dapat memengaruhi emosi satwa?

• Apa saja lima kebebasan itu? Menurut Anda mengapa mereka terbatas?
• Apa lima domain 'kompromi kesejahteraan satwa'?
•  Bagaimana model kesejahteraan berhubungan dengan peran Anda sebagai

penjaga satwa?
•  Bagaimana pemeliharaan/pengelolaan/perawatan yang Anda berikan berdampak

pada kesejahteraan satwa? Apa yang dapat Anda lakukan secara berbeda untuk
memberikan dampak positif bagi kesejahteraan satwa? Apa yang harus tetap sama dan
mengapa?

•  Apakah semua spesies memiliki kebutuhan perilaku yang sama satu sama lain?
Dapatkah Anda menyebutkan kebutuhan perilaku dari spesies yang Anda merawat?

• Apa indikator terukur dari kesehatan gizi buruk?
• Apa indikator terukur dari kesejahteraan lingkungan yang baik?
•  Apa indikator terukur dari kesehatan yang buruk? Apa yang akan Anda lakukan jika

Anda melihat indikator kesehatan yang buruk pada salah satu satwa Anda?
• Apa indikator terukur dari perilaku alami dan normal?
•  Apa yang ditunjukkan oleh ekspresi berulang dari perilaku abnormal? Tindakan apa

yang harus Anda ambil jika Anda melihat ini pada salah satu satwa Anda?



AKTIFITAS/KEGIATAN
BAYANGKAN ANDA TINGGAL DI LINGKUNGAN 
TERBATAS DI SUDUT KAMAR YANG MENCEGAH 
ANDA BERBICARA DENGAN ORANG LAIN. CATAT 
SEMUA PERASAAN YANG MUNGKIN ANDA RASAKAN. 
BAGAIMANA CARA MENGUBAH LINGKUNGAN INI 
UNTUK MENINGKATKANNYA? ANDA MUNGKIN INGIN 
MEMPERTIMBANGKAN BERIKUT:

ANDA TELAH MELIHAT PENINGKATAN AGRESI DI 
KELOMPOK KERA ANDA YANG MENYEBABKAN CEDERA. 
BUAT LEMBAR PENGAMATAN PERILAKU YANG DAPAT 
MENGAMBIL CATAT HARIAN UNTUK MELIHAT JIKA ANDA 
DAPAT MENGETAHUI MENGAPA ADA MASALAH. ANDA 
MUNGKIN INGIN MEMPERTIMBANGKAN BERIKUT:

• APAKAH INTERAKSI SOSIAL PENTING BAGI ANDA DAN MANUSIA LAIN?
•  PERASAAN NEGATIF APA YANG DAPAT ANDA RASAKAN DARI KETERASINGAN INI?
•  PERASAAN NEGATIF APA YANG ANDA RASAKAN KARENA TERKURUNG DAN

DIBATASI?
•  PERASAAN NEGATIF APA YANG MUNGKIN ANDA RASAKAN DALAM WAKTU

SINGKAT DAN LAMA?
• APAKAH ADA PERASAAN POSITIF?
•  APA YANG AKAN ANDA UBAH TENTANG LINGKUNGAN INI UNTUK MEMBUATNYA

LEBIH BAIK? PIKIRKAN TENTANG HAL-HAL YANG ANDA SUKAI SEPERTI TEMPAT
TIDUR, ORANG LAIN, HP ANDA.

•  SIMPANSE ADALAH SATWA YANG SANGAT SOSIAL. APAKAH ANDA PIKIR MEREKA
AKAN MEMILIKI PERASAAN YANG SAMA DENGAN ANDA JIKA MEREKA TINGGAL DI
SINI? MENGAPA?

•  KEBUTUHAN KHAS (SPESIES TERTENTU) APA YANG DIBUTUHKAN KERA?
PERTIMBANGKAN PELUANG ARBOREAL, SOSIAL, BERSARANG, DAN MENCARI
MAKAN.

• PERILAKU NORMAL APA YANG ANDA HARAPKAN DARI SPESIES INI?
•  PERILAKU ABNORMAL APA YANG MUNGKIN ANDA AMATI DARI SPESIES INI DI

DALAM KURUNGAN?
•  BERAPA KALI ANDA HARUS MENGAMATI SATWA DALAM SATU HARI UNTUK

MENDAPATKAN PEMAHAMAN YANG TEPAT TENTANG CARA KERJA KELOMPOK?
• BERAPA LAMA ANDA HARUS MENGAMATI SETIAP SATWA?
•  APAKAH PERILAKU SATWA BERUBAH PADA WAKTU YANG BERBEDA DALAM

SEHARI?
• APAKAH MENURUT ANDA KEBUTUHAN SETIAP INDIVIDU TERPENUHI?
•  APAKAH ADA YANG BERUBAH BARU-BARU INI YANG DAPAT MENYEBABKAN

PENINGKATAN AGRESI?
•  SETELAH PENGAMATAN PERILAKU, PERUBAHAN APA YANG DAPAT ANDA

LAKUKAN UNTUK MENGURANGI PERILAKU AGRESIF?


