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



PERAN KEBUN BINATANG & 
AKUARIUM DI ABAD 21

MAKSUD
Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang:

• Peran kebun binatang dan akuarium di abad ke-21.
•  Komunitas kebun binatang dan akuarium global, nasional dan regional dan peran

mereka.
•  Apa itu konservasi yang baik dan bagaimana kaitannya dengan kesejahteraan

satwa yang baik.
•  Peran kebun binatang dalam pendidikan tentang alam, menghormati satwa dan

bagaimana kontribusinya terhadap program konservasi.

TUJUAN

PEMIKIRAN

•  Mengenal sejarah kebun binatang dan akuarium
serta seperti apa kebun binatang modern dan
komunitas kebun binatang global.

•  Mengenal peran penting kebun binatang dan
akuarium yang dapat berfungsi dalam pendidikan,
penelitian, dan konservasi.

•  Mengidentifikasi hubungan antara kesejahteraan
satwa yang baik dan konservasi, pendidikan dan
penelitian.

•  Mengenali peran staf perawat satwa di kebun
binatang modern.

•  Merencanakan apa yang dapat Anda lakukan
untuk memastikan bahwa fasilitas Anda
berkontribusi terhadap konservasi global dan
kesejahteraan satwa yang baik.

• Memahami peran kebun binatang di abad ke-21.
•  Mengakui pentingnya setiap koleksi zoologi dan

peran khusus mereka dalam komunitas global.
•  Memahami hubungan antara kesejahteraan

satwa yang baik dan konservasi, penelitian dan
keberhasilan pendidikan.



KEBUN BINATANG SEPANJANG ZAMAN

Kebun binatang 
menjadi tempat umum 

(abad 13 - 17).

Penangkaran Kuno 
- Koleksi mamalia

besar yang disimpan 
untuk hiburan keluarga 
kerajaan (2.000 SM).

Kebun binatang 
dengan taman 

dibentuk dan mulai 
menjadi tempat 

penelitian (abad ke-18 
dan 19).

Habitat alami mulai 
terwakili dalam kandang/
enklosur. Alternatif untuk 

kandang dan tralis, 
seperti parit dengan air 
mulai dieksplorasi (awal 

abad ke-20).

Era disinfektan di mana 
kandang dengan lantai 
beton dan dinding ubin 

yang mudah dibersihkan 
menjadi sangat populer 
(1920-an dan 30-an).

Kandang/enklosur 
alami dengan standar 
kesejahteraan yang 

tinggi dan etos 
konservasi (1970-an 

dan seterusnya).

WAKTU

Kata 'zoo' (kebun binatang) adalah kependekan dari 'zoological 
park'. Manusia telah memelihara satwa selama ribuan tahun, 
tetapi fasilitasnya tidak selalu menyerupai apa yang sekarang kita 
kenal sebagai kebun binatang: sejarah mencatat sekitar 2.500 SM 
tentang kebun binatang pribadi dimiliki oleh raja-raja Mesir dan 
kaisar Tiongkok. Selanjutnya, orang Romawi dan Yunani kuno 
memelihara satwa eksotis, sering kali sebagai pajangan untuk 
status dan kekayaan. Catatan selanjutnya dari abad pertengahan 
menggambarkan koleksi yang disimpan oleh bangsawan Eropa 
hingga tahun 1700-an ketika kebun binatang mulai berubah 
menjadi institusi publik.

Akhir 1700-an dan awal 1800-an manjadi saksi terbentuknya 
perhimpunan zoologi seperti 'Zoological Society of London'. 
Periode dalam sejarah Eropa ini adalah ketika sains, logika, 
dan nalar dipromosikan sebagai cita-cita bagi masyarakat dan 
pemerintah.

Akhir 1900-an melihat munculnya konsep kebun binatang modern 
di mana satwa dibiakkan dan dipelihara untuk mendukung 
konservasi spesies dan untuk mendidik daripada sekedar 
menghibur publik. Kebanyakan kebun binatang modern sekarang 
dijalankan oleh perusahaan atau organisasi amal.

T. Tahukah Anda apa kebun binatang pertama di negara Anda?
Bagaimana itu berubah sejak pertama kali dibuka?

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


PERAN KEBUN BINATANG & AKUARIUM

Komunitas kebun binatang dan akuarium global memiliki 
potensi untuk memainkan peran penting dalam konservasi, 
pendidikan dan penelitian. Mereka dapat memainkan peran 
pokok dalam membantu manusia untuk memahami dan 
merawat satwa dan lingkungan. Melalui pendidikan dan 
inspirasi mereka dapat mempengaruhi perubahan sikap 
dan tindakan terhadap perlindungan planet ini. Kebun 
binatang dan akuarium dapat menawarkan pertemuan 
langsung dengan spesies yang menarik dan langka sambil 
menyediakan populasi yang sehat dari individu-individu 
yang beragam secara genetik untuk tujuan konservasi.

Namun, dengan kesempatan ini muncul tanggung jawab 
yang besar, karena di samping tindakan konservasi dan 
pesan pendidikan, adalah tugas kebun binatang dan 
akuarium untuk memberikan perawatan yang tepat dan 
standar kesejahteraan yang tinggi untuk semua satwa 
yang mereka rawat.

KEBUN BINATANG MODERN MAU 
MENCAPAI APA

Kebun binatang dan akuarium telah berkembang jauh dari 
pengelolaan kuno di mana satwa dipelihara hanya sebagai sesuatu 
yang aneh dan eksotis untuk dilihat. Di masa lalu, 'enklosur' adalah 
kandang dengan stimulasi yang sangat sedikit dan staf perawat 
satwa tidak memiliki pengetahuan tentang cara merawat satwa 
yang ada di dalamnya dengan benar. Semakin banyak kita belajar 
tentang pengelolaan dan ilmu kesejahteraan satwa, semakin kita 
dapat meningkatkan kehidupan satwa di kebun binatang di seluruh 
dunia.

Kebun binatang modern berupaya memberikan standar perawatan 
sebaik mungkin untuk semua satwa mereka. Kesejahteraan dapat 
dipastikan dengan membangun dan memelihara habitat yang 
aman dan merangsang, dan yang memberikan peluang perilaku 
dan lingkungan alami bagi suatu spesies. Satwa dipelihara dalam 
kelompok sosial yang sesuai dengan program pengayaan yang 
tepat, pakan bergizi seimbang yang disajikan dengan cara yang 
alami dan menarik, dan perawatan veteriner proaktif dan reaktif 
yang sangat baik.

Kebun binatang modern juga aktif dalam mendukung dan 
berkolaborasi dengan organisasi konservasi, melaksanakan 
program konservasi dan penelitian in-situ dan ex-situ dan 
menyediakan program pendidikan yang baru dan inspiratif.
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PERAN STAF PERAWAT SATWA DI KEBUN BINATANG MODERN

Peran staf perawat satwa telah berubah secara drastis setelah 
bertahun-tahun. Aspek terpenting dari pekerjaan tersebut dulu 
adalah membersihkan tetapi itu hanya satu bagian dari peran. 
Ada banyak pertimbangan lain seperti memastikan nutrisi yang 
tepat diberikan, melakukan pengayaan dan pelatihan satwa, 
dan menyediakan lingkungan yang aman tetapi merangsang. 
Staf perawat satwa bertanggung jawab atas perawatan 
harian satwa mereka dan harus mampu memahami apa arti 
kesejahteraan yang baik bagi spesies dan individu tersebut, 
serta memahami kebutuhan biologis dan sosial dan mampu 
memenuhi kebutuhan tersebut melalui perawatan harian 
mereka.

Staf perawat satwa perlu mendapatkan pelatihan dan terampil 
dalam berbagai keahlian untuk memastikan bahwa satwa-satwa 
dalam perawatan mereka mendapatkan praktek kesejahteraan 
sebaik mungkin. Keterampilan ini meliputi:
•  Pengetahuan tentang biologi dan kebutuhan kesejahteraan spesies

dalam perawatannya.
•  Pengamatan akurat terhadap indikator kesehatan yang buruk seperti

cedera, penyakit, dan bukti kesejahteraan yang terganggu.
•  Pengalaman dalam prosedur 'melarikan diri', pertimbangan

kesehatan dan keselamatan, serta praktik higienis/kebersihan.
•  Pengalaman dalam penanganan satwa yang tidak merugikan

kesejahteraan.
•  Keterampilan pengamatan perilaku dan pengetahuan tentang

mengartikannya.
•  Keterampilan komunikasi dengan anggota staf lain untuk

memastikan informasi penting diteruskan ke seluruh tim perawatan
satwa mengenai masalah/ pengelolaan, nutrisi dan kesejahteraan.

•  Pencatatan yang akurat dan dapat diandalkan mengenai berbagai
perilaku satwa dan praktik peternakan.

•  Menjadi inventif dalam hal cara-cara di mana standar kesejahteraan
dapat ditingkatkan, mis. penggunaan kreatif ruang enklosur,
perangkat pengayaan inventif, dll.

• Menyayangi individu dalam perawatan mereka.

Photo by Peter Bonser

Kesempatan untuk pelatihan lebih lanjut harus diberikan 
kepada staf untuk mendorong pengembangan kemampuan dan 
keterampilan. Mempelajari cara melatih satwa secara aman dan 
positif, cara merumuskan pola makan, dan cara memberikan 
perawatan kesehatan dasar, semuanya berguna dalam hal 
pengembangan profesional yang berkelanjutan, tetapi juga akan 
berkontribusi terhadap peningkatan standar kesejahteraan di 
dalam fasilitas.

Jumlah pegawai juga akan berdampak pada kesejahteraan. 
Jumlah personel dan tingkat keahlian mereka harus cukup untuk 
memenuhi semua kebutuhan setiap satwa setiap saat.



KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KEBUN 
BINATANG MODERN

BIAS TAKSONOMI 
Bias taksonomi adalah ketika satu taksa lebih disukai daripada yang 
lain. Di dalam kebun binatang sering ada kecenderungan untuk fokus 
pada mamalia. Kelompok taksonomi lain seringkali kurang terwakili 
di kebun binatang, kurang diteliti dan kurang mendapatkan tindakan-
tindakan konservasi. Namun, ada banyak manfaat untuk mengkoleksi 
spesies yang tidak biasa atau kurang karismatik dari berbagai 
kelompok taksonomi. Misalnya, beberapa kelompok seperti serangga 
sama menariknya untuk dilihat seperti spesies yang lebih besar tetapi 
membutuhkan lebih sedikit ruang untuk menyediakan lingkungan yang 
sesuai untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka.

Banyak dari satwa yang kurang terwakili ini sebenarnya lebih terancam 
punah dan akan mendapat manfaat dari program penangkaran yang 
dikelola dengan baik dan perlindungan dalam bentuk kurungan. Penting 
juga bagi pengunjung untuk belajar menghargai dan memahami semua 
jenis satwa, dan bahwa kebun binatang terlibat dalam konservasi semua 
spesies, bukan hanya mamalia.

Jumlah mamalia 
di kebun binatang

Reptil

Burung-burung

Ikan

SPESIES ASLI 
Mewakili spesies asli di kebun binatang adalah penting dan hemat biaya. Spesies asli 
akan sering menyesuaikan diri dengan iklim dan oleh karena itu memiliki persyaratan 
lingkungan yang lebih sedikit dari kandang/enklosur mis. pemanas ruangan dan 
kelembaban. Spesies asli juga akan mendapat manfaat dari habitat lokal dan 
kehidupan tanaman lebih dari spesies eksotis yang mungkin memerlukan habitat yang 
sepenuhnya baru untuk dibangun.

Mendidik pengunjung tentang spesies asli lokal sangat penting untuk mendorong orang 
memahami satwa liar apa yang ada di sekitar mereka dan bagaimana mereka dapat 
memberikan dampak positif (atau negatif) terhadapnya.

Bagian dari kebun binatang juga bisa mendapatkan keuntungan dengan mendukung 
spesies asli lokal. Misalnya, jika kebun binatang memiliki taman, ia akan mendapat 
manfaat dari serangga penyerbuk yang dapat dibantu melalui pembangunan habitat 
serangga kecil di dalam kebun binatang. Penting untuk memperhatikan spesies hama 
untuk memastikan mereka tidak terbantu pada saat yang bersamaan.

T. Apakah kebun binatang/fasilitas Anda memiliki spesies asli? Jika ya, menurut
Anda, apa manfaat mereka bagi kebun binatang dan pengunjung?

https://wildwelfare.org/wp-content/uploads/BI-Glossary.pdf
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TIPE KEBUN BINATANG
Kebun Binatang Perkotaan dan Pinggiran Kota Kebun binatang 
ini terletak di dalam atau dekat kota. Mereka sering lebih kecil dari 
kebun binatang lain karena kendala berada di dalam lingkungan 
perkotaan. Seringkali kebun binatang ini memiliki semacam nilai 
sejarah atau merupakan tempat bersejarah, yang dapat membuat 
lebih sulit untuk memperluas atau mendesain ulang mereka. Misalnya, 
beberapa kandang/enklosur di dalam kebun binatang yang lebih tua 
adalah bangunan yang dilindungi, yang berarti mereka tidak dapat 
didesain ulang atau diubah. Beberapa kebun binatang pinggiran kota 
bisa lebih besar dan membuat kandang/enklosur lebih alami yang 
memanfaatkan lingkungan sekitarnya.

Taman Safari Ini biasanya jauh lebih besar daripada kebun binatang 
perkotaan dan memungkinkan publik yang berkunjung untuk 
berkendara melalui taman dengan mobil mereka sendiri untuk melihat 
binatang di area tertutup yang luas. Sering ditemukan di luar daerah 
perkotaan, mereka menawarkan pengalaman yang lebih mendalam.

'Petting Zoos' 'Petting Zoo' ini sering dapat ditemukan di dalam 
kebun binatang besar atau sebagai fasilitas yang berdiri sendiri. 
Mereka biasanya mengizinkan pengunjung untuk membelai dan 
memberi makan hewan peliharaan seperti domba, kambing dan 
kelinci.

Akuarium Ini biasanya hanya menampung spesies akuatik dan  
semi-akuatik, meskipun kadang-kadang memiliki area spesies 
terestrial yang lebih kecil. Spesies ini sering berasal dari lingkungan 
laut dan air tawar.

Taman Laut Ini biasanya menampung kombinasi ikan dan mamalia 
laut, seperti lumba-lumba atau orca serta pinniped, rubah Arktik dan 
beruang kutub. Mereka kadang-kadang disebut 'dolphinarium'. Banyak 
taman laut mengadakan pertunjukan satwa laut dimana satwa akan 
menghibur pengunjung melalui pertunjukan. Namun, karena kritik 
terus-menerus oleh kelompok kesejahteraan satwa,  
dan meningkatnya pemahaman tentang kebutuhan lingkungan dan 
sosial yang kompleks dari satwa-satwa ini, ini perlahan-lahan berubah 
atau mulai berkurang.

Kebun Binatang Virtual Beberapa kebun binatang modern 
memanfaatkan teknologi realitas virtual seperti tampilan holografik 
dan pengalaman 3D untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. 
Penggunaan sumber daya online dan smartphone untuk menawarkan 
materi pendidikan dan tur virtual juga sedang diuji coba di antara 
fasilitas. Meskipun aspek-aspek ini belum melampaui pertunjukan 
satwa tradisional, namun memberikan pengalaman imersif alternatif di 
mana satwa dapat dilihat.



KOMUNITAS KEBUN BINATANG 
GLOBAL DAN REGIONAL

Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium Dunia (WAZA), adalah organisasi pemersatu untuk 
komunitas kebun binatang dan akuarium sedunia. WAZA memiliki sekitar 400 anggota kebun 
binatang atau akuarium (2020) dan lebih dari dua puluh anggota asosiasi kebun binatang regional. 
Asosiasi regional ini mewakili satu negara, wilayah tertentu, atau mencakup sejumlah negara, 
asosiasi, dan organisasi afiliasi yang berbeda. Misalnya, Asosiasi Kebun Binatang Asia Tenggara 
mewakili sekitar tujuh negara yang berbeda dan lebih dari 70 anggota yang berbeda.

Tujuan WAZA adalah untuk membimbing, mendorong dan mendukung kebun binatang dan 
akuarium dan organisasi yang berpikiran sama dalam perawatan dan kesejahteraan satwa, 
pendidikan lingkungan dan konservasi global. Mereka memberikan pedoman tentang konservasi 
satwa dan kesejahteraan satwa, serta memiliki kode etik dan kesejahteraan yang harus dipatuhi 
oleh anggotanya. Kebun binatang selayaknya tidak bekerja tersendiri dan menjadi bagian dari 
komunitas kebun binatang global atau regional dapat membantu menginspirasi perubahan positif 
dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana membuat perubahan itu terjadi.

AKREDITASI ASOSIASI KEBUN 
BINATANG 
Kebun binatang terakreditasi adalah kebun binatang yang 
berlisensi dan menjadi anggota asosiasi (biasanya nasional 
atau regional). Proses akreditasi biasanya dilakukan oleh 
badan yang bersangkutan untuk menunjukkan kemampuan 
anggotanya memenuhi standar. Standar-standar ini biasanya 
difokuskan pada pendidikan, konservasi dan kesejahteraan 
satwa. Program akreditasi menyediakan kerangka kerja 
standar bagi anggota asosiasi kebun binatang untuk diikuti 
dan mendorong peningkatan berkelanjutan, memastikan 
satwa di fasilitas dapat mengalami standar kesejahteraan 
yang baik. Dengan memiliki proses transparan yang menilai 
anggotanya berdasarkan standar tertentu, Anda dapat 
meyakinkan pengunjung bahwa kebun binatang yang mereka 
kunjungi memenuhi standar akreditasi.
Standar ini harus:
•  Publik - jadi pengunjung dapat mengetahui apakah

keanggotaan kebun binatang telah memenuhi standar
akreditasi atau tidak.

•  Ditinjau secara independen - tidak ditinjau oleh kebun
binatang itu sendiri.

•  Penilaian terhadap standar yang sebelumnya telah
ditentukan yang ditetapkan oleh asosiasi kebun binatang.

•  Sedang berlangsung - kebun binatang harus memastikan
mereka memenuhi standar yang telah ditentukan secara
teratur.

Tidak semua asosiasi kebun binatang 
memiliki program akreditasi atau sertifikasi. 
Beberapa asosiasi mengizinkan kebun 
binatang untuk menjadi anggota di mana 
mereka diberikan panduan yang disarankan 
untuk diikuti tetapi tidak diberi mandat 
untuk melakukannya. Ini berarti bahwa 
meskipun mereka adalah bagian dari badan 
keanggotaan, anggota kebun binatang tidak 
harus memenuhi standar tertentu.

T. Apakah kebun binatang/fasilitas Anda memiliki keanggotaan asosiasi kebun binatang
nasional atau regional? Jika ya, apakah asosiasi tersebut memiliki program akreditasi formal?

https://wildwelfare.org/wp-content/uploads/BI-Glossary.pdf
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KOMUNITAS KEBUN BINATANG GLOBAL DAN REGIONAL
KERANGKA REGULASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kerangka Regulasi adalah setiap undang-undang, peraturan, keputusan, dan kebijakan yang secara resmi 
dikembangkan dan disetujui oleh pemerintah. Mereka akan terdiri dari persyaratan khusus, kode praktik 
dan panduan tentang kebun binatang secara keseluruhan dan bagaimana mereka harus dijalankan.

Di mana Anda berada di dunia akan menentukan kerangka peraturan mana yang berdampak pada fasilitas 
Anda. Beberapa wilayah diatur oleh undang-undang khusus yang berdampak pada fasilitas perawatan 
satwa, mis. arahan Uni Eropa, atau sebagai alternatif, Anda mungkin juga diatur oleh undang-undang 
nasional. Hal ini berguna bagi semua staf, termasuk pemberi perawatan satwa, untuk meneliti dan 
memahami undang-undang apa yang akan berdampak pada mereka dan fasilitas mereka. Kurangnya 
undang-undang kesejahteraan satwa yang efektif dapat menyebabkan praktik kesejahteraan yang buruk 
karena tidak ada perlindungan dan penegakan atas perlakuan yang dilakukan terhadap satwa seperti yang 
telah ditentukan oleh hukum. Banyak negara memiliki undang-undang pencegahan kekejaman tetapi tidak 
undang-undang 'kewajiban perawatan' yang lebih spesifik untuk perawatan dan kesejahteraan satwa 
dalam kurungan. Peraturan dan rekomendasi profesional dapat berubah sehingga penting untuk selalu 
mengikuti perubahan kebijakan yang mungkin berdampak pada pekerjaan Anda dan satwa yang Anda 
rawat.

Adalah penting untuk membedakan antara standar akreditasi kebun binatang dan standar hukum nasional 
suatu negara. Seringkali standar asosiasi zoologi dan standar hukum nasional bisa sangat berbeda, jadi 
penting bagi kebun binatang untuk memenuhi berbagai jenis standar peraturan. Sementara beberapa 
asosiasi kebun binatang mungkin menggunakan undang-undang nasional sebagai satu-satunya standar 
panduan mereka, yang lain mungkin menggunakannya bersamaan dengan standar mereka sendiri atau 
menetapkan standar yang sama sekali terpisah.

T. Bagaimana menurut Anda akreditasi kebun binatang dan undang-undang kebun
binatang dapat membantu meningkatkan standar kesejahteraan satwa di kebun binatang?

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


KEBUN BINATANG & KONSERVASI
Kebun binatang dan akuarium memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua spesies, baik di 
penangkaran (ex-situ) maupun di alam liar (in-situ). Dari perspektif konservasi global, kebun binatang 
dapat secara signifikan berkontribusi pada upaya konservasi dengan bersatu untuk mengatasi penurunan 
sejumlah besar spesies dan habitat. Hal ini penting baik untuk alam dan untuk kelangsungan hidup 
manusia.
Sayangnya spesies menurun pada tingkat yang sangat cepat di seluruh dunia, tetapi bekerja sama 
adalah cara yang sangat efektif untuk berkontribusi pada upaya konservasi. Banyak kebun binatang 
berkontribusi pada proyek perlindungan habitat dan upaya konservasi yang terjadi di alam liar, tidak hanya 
di kebun binatang. Proyek-proyek seperti anti-perburuan liar, kesadaran perdagangan satwa liar, program 
re-introduksi dan proyek pengurangan konflik manusia-satwa mendapat manfaat dari dukungan kebun 
binatang.
Kebun binatang dapat menggabungkan sumber daya dan staf ahli dengan kebun binatang lain dan 
dalam hubungannya dengan organisasi konservasi global untuk secara kolaboratif menangani konservasi 
spesies, sambil menginspirasi pengunjung untuk peduli terhadap lingkungan dan meningkatkan kesadaran 
akan perlunya perlindungan satwa liar.

Kebun binatang terutama menangani tiga aspek konservasi – praktik, advokasi, dan penelitian.

•  Praktik konservasi mencakup penangkaran, program re-introduksi spesies, rencana
kelangsungan hidup spesies dan penggunaan pendapatan kebun binatang untuk program
konservasi di alam liar.

•  Advokasi konservasi mencakup pelibatan publik, mempromosikan kesadaran, mengadvokasi
perawatan, dan acara dan skema penggalangan dana.

•  Penelitian konservasi dilakukan pada biologi satwa liar, dinamika populasi, perilaku satwa,
kesehatan dan kesejahteraan dan ada juga publikasi yang dihasilkan oleh kebun binatang
tentang perawatan satwa di dalam kurungan.

Konservasi satwa liar adalah melindungi suatu spesies dan 
habitatnya agar tidak punah. Salah satu cara untuk melakukan 
ini adalah dengan menjaga populasi satwa yang sehat. Kebun 
binatang yang baik membiakkan satwa yang berisiko punah 
di alam liar dan secara genetik beraneka ragam. Satwa-satwa 
ini dapat berkontribusi pada populasi penangkaran yang layak 
yang dapat membantu mendukung populasi liar dalam jumlah 
dan keragaman genetik. 

Namun, kebun binatang tidak bekerja sendiri dan banyak yang 
berkolaborasi dalam program penangkaran berbasis 'studbook' 
[buku keturunan]. Dengan bekerja secara kolektif dengan 
kebun binatang lain, program penangkaran yang komprehensif 
memastikan ada variasi genetik dalam populasi penangkaran.

T. Apa arti konservasi bagi Anda? Menurut Anda mengapa itu penting
bagi komunitas lokal Anda, bagi negara Anda dan bagi planet ini?



KONSERVASI - PROGRAM PENANGKARAN
Musang kaki hitam, siput Partula, kuda liar Przewalski, dan kondor 
California, semuanya memiliki program penangkaran kebun binatang 
yang telah berhasil membantu spesies ini pulih dari ambang kepunahan. 
Namun, tidak semua program reintroduksi berhasil, termasuk spesies 
seperti macan tutul salju dan gorila dataran rendah barat.

Banyak kebun binatang di seluruh dunia telah berpartisipasi dalam 
program penangkaran konservasi ekstensif untuk membiakkan spesies 
yang terancam punah yang mungkin akan punah di alam liar. Ada 
spesies satwa yang saat ini diklasifikasikan sebagai punah di alam liar 
yang sedang aktif dikembangbiakkan di kebun binatang dan akuarium. 
Tanpa ini, spesies ini mungkin hilang selamanya, tetapi bias taksonomi 
dapat mengakibatkan fokus terutama pada spesies mamalia.

Program penangkaran menantang untuk dijalankan, dan penting untuk 
memastikan bahwa penyebab ancaman populasi di alam liar telah 
dihilangkan sebelum reintroduksi dilakukan. Program penangkaran perlu 
bekerja sama dengan upaya konservasi in-situ untuk memastikan bahwa 
satwa memiliki habitat yang layak untuk dilepaskan kembali. Seperti 
halnya program penangkaran di kebun binatang, tujuan penangkaran, 
kesehatan dan kesejahteraan keturunannya di masa depan harus 
dipertimbangkan dan direncanakan sebelum dibiakkan.

Sangat penting bagi kebun binatang untuk mempertimbangkan dengan cermat spesies mana yang akan 
mereka biarkan berkembang biak, karena hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan satwa dewasa dan 
keturunannya. Perkembangbiakan yang tidak terkendali dapat menciptakan kepadatan yang berlebihan, 
stres dan agresi, dan kelebihan satwa dapat berakhir di kandang yang tidak sesuai. Ketika kebun binatang 
berpartisipasi dalam program penangkaran yang dikelola, baik sebagai bagian dari asosiasi kebun binatang 
atau secara mandiri, program tersebut harus dikelola sehingga hanya satwa yang penting secara genetik yang 
dibiakkan agar mengurangi kelimpahan satwa di kebun binatang tersebut. Rekomendasi untuk berkembang biak 
(atau tidak), dibuat oleh koordinator atau penjaga studbook/buku keturunan dan harus diikuti. Jika suatu spesies 
dibiarkan berkembang biak, perawatan seumur hidup harus dipastikan.

T. Apakah Anda tahu berapa banyak program pengembangbiakan yang diikuti kebun binatang Anda?
Apakah spesies yang terlibat terancam punah dan ancaman apa yang mereka hadapi?



KONSERVASI - SPESIES TERANCAM
DAFTAR MERAH IUCN SPESIES TERANCAM
'Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN' adalah sumber online yang mengklasifikasikan 
tingkat risiko kepunahan yang dialami setiap spesies satwa dan tumbuhan saat ini. Evaluasi global 
jumlah spesies dan alasan yang berkontribusi terhadap penurunan spesies tersebut diperiksa dan 
spesies tersebut kemudian ditempatkan dalam kategori yang mencerminkan risikonya menjadi 
terancam punah atau telah punah. 

Daftar Merah IUCN membantu mengidentifikasi spesies yang membutuhkan dukungan mendesak 
dan mengidentifikasi habitat utama yang perlu dilindungi. Daftar ini membantu kebun binatang 
mengidentifikasi spesies mana yang diprioritaskan untuk berkembang biak dan di mana 
memfokuskan upaya konservasi in-situ mereka.

APA ARTINYA? 
Konservasi in-situ (atau 
penelitian) mengacu pada 
upaya yang terjadi di alam 
seperti pemantauan spesies 
liar, restorasi habitat alami atau 
reintroduksi spesies.

Konservasi ex-situ (atau 
penelitian) mengacu pada 
kegiatan yang terjadi di luar 
lingkungan alam, seperti di 
dalam kebun binatang. Kegiatan 
ini mungkin termasuk program 
penangkaran, pendidikan dan 
penelitian penangkaran.

BERMITRA DENGAN ORGANISASI 
KONSERVASI 

Banyak kebun binatang dan asosiasi kebun binatang 
membentuk kolaborasi antar organisasi konservasi eksternal. 
Keahlian dan pengetahuan dapat ditukar antar organisasi 
juga sebagai kegiatan pendidikan dan penggalangan dana 
khusus yang terkait dengan proyek.

Misalnya, Whitley Wildlife 
Conservation Trust mengoperasikan 
dua kebun binatang di Inggris, serta 
tiga wilayah konservasi. Mereka juga 
mendukung beberapa organisasi 
internasional yang bekerja untuk 
konservasi spesies asli di daerah 
tersebut.

Berikut adalah daftar indikator yang dapat berguna bagi kebun binatang 
untuk meningkatkan kinerja konservasinya:
• Apakah pemikiran konservasi menentukan keputusan kebijakan?
• Apakah ada dana organisasi yang cukup untuk kegiatan konservasi?
• Apakah ada departemen konservasi fungsional?
• Apakah lembaga mengadvokasi konservasi?
•  Apakah program pendidikan konservasi secara efektif menargetkan

anak-anak dan orang dewasa?
•  Apakah fasilitas berkontribusi langsung pada perlindungan habitat

secara lokal dan internasional?
•  Apakah pameran menjelaskan dan mempromosikan upaya

konservasi?
• Apakah kebijakan dan kegiatan internal melindungi lingkungan?

Apakah fasilitas Anda melakukan proyek ex-situ atau mendukung proyek 
in-situ? Bisakah Anda melakukan lebih banyak untuk proyek-proyek ini?



PENDIDIKAN DI KEBUN BINATANG
Mengunjungi kebun binatang atau akuarium menawarkan potensi edukasi 
tentang lingkungan dan spesies yang menghuninya, sambil menikmati 
tamasya yang menyenangkan. Hubungan yang dibuat pengunjung 
ketika mereka melihat satwa yang bahagia dan sehat membantu mereka 
memahami pentingnya alam. Keterkaitan ini dapat menimbulkan minat 
untuk membantu melestarikan satwa dan habitatnya.

Mengamati satwa adalah pengalaman pendidikan itu sendiri, tetapi 
menawarkan ceramah dari staf perawat satwa yang paling mengenal 
satwa dapat memiliki dampak pendidikan yang besar. Memasang 
informasi di setiap kandang dapat menyoroti fakta dan ancaman 
konservasi untuk setiap satwa. Kebun binatang berada dalam posisi yang 
kuat untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan biologi.

Penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang kurang menikmati 
pengalaman kebun binatang mereka ketika mereka mengamati satwa 
yang frustrasi atau bosan yang tidak menunjukkan perilaku normal. Hal 
ini dapat menyebabkan lebih sedikit pengunjung dari waktu ke waktu. 
Pengunjung sering mengetahui perbedaan antara perilaku abnormal 
seperti mondar-mandir berlebihan dan perilaku normal seperti bermain. 
Merupakan tanggung jawab kebun binatang untuk memastikan bahwa 
satwa yang dilihat pengunjung bahagia dan sehat, yang kemungkinan 
akan mendorong kunjungan kembali dan memberikan ulasan positif.

BAGAIMANA KITA BELAJAR 
DI KEBUN BINATANG?

Kebun binatang dianggap sebagai lingkungan belajar informal. Banyak faktor 
yang dapat berperan dalam apa yang dipelajari di dalam kebun binatang dan 
apakah hal ini dapat membantu mengubah perilaku pengunjung secara positif. 
Misalnya, memberikan komunikasi yang jelas dan ajakan bertindak sesuatu 
yang dapat dicapai (seperti mengurangi penggunaan plastik atau implikasi 
kesejahteraan saat memiliki satwa peliharaan yang eksotis), mungkin lebih 
efektif dalam mendorong perubahan perilaku manusia pada pengunjung.

Penelitian telah menunjukkan bahwa desain kandang/enklosur yang lebih 
alami meningkatkan perilaku pengunjung serta menjadi lebih baik bagi satwa. 
Lingkungan alam dan satwa yang terangsang dan aktif sering diamati lebih 
lama oleh pengunjung.

Jenis kesempatan pendidikan yang sering ditawarkan di kebun binatang antara 
lain:
• Papan nama dan jalur kebun binatang yang sesuai.
•  Pelajaran pendidikan khusus usia dijalankan oleh tim pendidikan khusus.
• Pembicaraan staf - misalnya selama waktu memberi makan spesies.
• Pameran satwa edukatif.
• Sesi memberi makan satwa.
•  Acara penjangkauan di mana satwa dibawa ke luar lokasi ke sekolah, dll.

Foto oleh Andy Watson

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


Foto oleh Andy Watson

PENELITIAN KEBUN BINATANG
Kebun binatang dapat berpartisipasi dalam proyek 
penelitian konservasi, pendidikan dan kesejahteraan 
yang mendukung studi populasi satwa di alam liar, 
upaya pemulihan spesies, perawatan satwa untuk 
penyakit satwa liar, dan cara terbaik untuk mendorong 
perubahan sikap dan tindakan terhadap satwa oleh 
publik. 

Di bawah ini adalah beberapa cara penelitian di kebun 
binatang yang dapat membantu kesejahteraan satwa, 
pendidikan dan konservasi.

•  Memungkinkan kebun binatang untuk memahami masalah yang kami temui dalam pengelolaan dan 
kesejahteraan satwa sehingga kami dapat lebih efektif memberikan praktik perawatan satwa terbaik.

•  Membantu kami memahami dan memecahkan potensi masalah dalam kegiatan konservasi. Misalnya, 
penelitian dan pengumpulan data yang baik membantu kami memastikan bahwa kami menerapkan 
praktik terbaik saat melepaskan satwa ke alam liar untuk memastikan kelangsungan hidup mereka.

•  Penelitian veteriner ex-situ dapat membantu konservasionis memberikan perawatan yang lebih baik 
untuk satwa yang diselamatkan dan yang sakit.

•  Penelitian konservasi in-situ juga dapat membantu kita memahami kebutuhan satwa di dalam kurungan 
dan meningkatkan kesejahteraan satwa. Misalnya, jika seekor satwa memiliki wilayah jelajah yang luas, 
itu berarti ia membutuhkan enklosur yang besar di dalam kurungan. Pengamatan di alam liar tentang 
perilaku satwa dapat membantu mengubah cara kita mengelolanya di dalam kurungan dan 
menyediakan lingkungan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

•  Apa yang dimakan satwa sangat penting untuk kesejahteraannya secara keseluruhan. Penelitian nutrisi 
dapat membantu kita memahami jika kita memberi satwa kita makanan yang paling tepat.

•  Penelitian pendidikan kebun binatang dapat membantu kita memahami apa yang mendorong orang 
mengambil tindakan untuk satwa dan lingkungan serta membantu kebun binatang meningkatkan 
pendidikan mereka.

•  Berbagi temuan penelitian antar fasilitas dapat meningkatkan pemahaman kita tentang satwa yang kita 
rawat serta membandingkan proyek penelitian untuk mencegah duplikasi.

SIAPA YANG DAPAT MELAKUKAN PENELITIAN?
Staf perawat satwa, kurator, Dokter hewan  dan tim konservasi dan bahkan masyarakat umum 
dapat mengambil bagian dalam penelitian di dalam kebun binatang. Meminta pengunjung untuk 
mengikuti survei adalah cara yang bagus untuk memahami motif mereka dan mengumpulkan 
data. Staf perawat satwa dapat mengumpulkan data sederhana setiap hari yang dapat 
berkontribusi pada studi longitudinal (pengamatan berulang dari variabel yang sama dalam waktu 
yang lama) tentang perilaku dan kesehatan satwa. Kurator dapat mengoordinasikan penelitian di 
seluruh kebun binatang, sementara tim konservasi in-situ dapat menerapkan tindakan penelitian 
dan temuan di lapangan.

Penelitian apa yang dilakukan fasilitas Anda? Menurut Anda, bagaimana hal itu 
telah membantu kebun binatang atau proyek yang bermitra dengan Anda?

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


PENELITIAN DI KEBUN BINATANG
Di kebun binatang, kami memiliki kesempatan untuk mempelajari satwa secara dekat dan mengamati 
kesehatan fisik dan kumpulan cakupan perilaku alami mereka selama periode waktu tertentu. Data ini bisa 
sangat berharga untuk membantu kita membentuk pemahaman tentang satwa-satwa itu dan cara terbaik 
untuk merawatnya. Melalui penelitian yang cermat, perbaikan dapat dilakukan dalam semua aspek 
perawatan satwa, mulai dari praktik pengelolaan hingga pola makan satwai. Staf perawat satwa berada 
dalam posisi yang ideal untuk mengumpulkan data melalui penelitian observasional karena mereka 
bekerja dengan satwa setiap hari.

Saat melakukan penelitian, jangan membuat asumsi tentang apa yang mungkin Anda akan temukan 
selama penelitian Anda karena ini, terutama selama studi observasional, dapat menyebabkan 'bias' 
dengan pengumpulan data Anda. Misalnya, jangan berasumsi bahwa satwa Anda tidak menyukai 
makanan tertentu hanya karena mereka tidak memakannya suatu hari. Pengumpulan data dari waktu ke 
waktu sangat penting.

Pertama-tama pertimbangkan apa yang ingin Anda pelajari dan mengapa. Misalnya, apakah Anda ingin 
tahu apakah satwa Anda akan atau tidak akan mendapat manfaat dari memiliki lingkungan yang berbeda 
atau Anda ingin tahu apakah mereka lebih menyukai jenis makanan yang berbeda untuk memberi mereka 
makanan yang bervariasi tetapi menyenangkan? Atau apakah menurut Anda satwa Anda tampak lebih 
stres pada waktu yang berbeda dalam sehari dan ingin mencari tahu alasannya? Mengetahui lebih banyak 
tentang satwa akan memungkinkan Anda untuk melakukan penyesuaian dalam pengelolaannya guna 
memberikan peningkatan kesejahteraan bagi individu atau kelompok satwa tersebut. Jangan lupa untuk 
membaca sekitar subjek dan membaca penelitian relevan yang telah diterbitkan sebelum memutuskan 
topik penelitian.

Selanjutnya, pertimbangkan bagaimana Anda dapat merancang penelitian Anda untuk mengumpulkan 
data yang Anda butuhkan. Pertimbangkan ketika Anda memiliki akses ke satwa, faktor apa yang mungkin 
perlu Anda variasikan untuk menguji studi Anda dan selalu pastikan bahwa Anda merancang penelitian 
yang aman untuk Anda dan satwa.

Saat melakukan studi Anda pastikan itu sejalan dengan praktik etis seperti menggunakan metode 
pengamatan yang tidak mencolok. Setelah selesai, bagikan temuan Anda dengan fasilitas lain untuk 
memastikan mereka mendapat manfaat dari penelitian Anda juga.

Pertimbangan Etis 
Adalah penting untuk memiliki tinjauan etis dari setiap proyek 
penelitian untuk memastikan kesejahteraan satwa dilindungi 
selama prosedur penelitian. Komite etik penting untuk kedua 
praktik penelitian dan untuk memberikan panduan tentang 
prosedur pengelolaan yang mungkin memiliki implikasi 
kesejahteraan. Misalnya, komite etik mungkin bertemu 
untuk membahas isu-isu seperti euthanasia, pinioning, atau 
pengenalan satwa, serta proyek penelitian potensial.

Komite etika biasanya terdiri dari staf perawat satwa, manajer 
satwa dan kurator kebun binatang, serta perwakilan dari 
asosiasi regional. Diskusi dalam komite etik harus memastikan 
kesejahteraan satwa mendapat prioritas utama dalam proses 
pengambilan keputusan.

https://wildwelfare.org/wp-content/uploads/BI-Glossary.pdf
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RINGKASAN
Konsep kebun binatang telah ada selama ratusan tahun, tetapi kebun binatang modern sangat berbeda 
dengan yang dulu. Kebun binatang modern memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam konservasi, 
pendidikan dan penelitian. Harus berada dalam misi dan visi kebun binatang modern bahwa mereka 
berkomitmen untuk memastikan mereka memenuhi ketiga tujuan sambil mempertahankan standar 
kesejahteraan satwa yang baik. Secara global, kebun binatang modern dapat didukung dengan menjadi 
anggota asosiasi kebun binatang terakreditasi yang dapat memberikan pedoman dan standar praktik 
terbaik. Standar-standar ini juga harus didukung oleh kerangka peraturan dan perundang-undangan 
nasional.

Konservasi dapat dilakukan secara mandiri oleh kebun binatang atau bekerja sama dengan kebun 
binatang lain atau badan konservasi. Konservasi bisa lokal, untuk spesies asli, atau internasional dan 
bisa dilakukan in-situ atau ex-situ. Penelitian yang dilakukan oleh kebun binatang membantu mendukung 
program konservasi dan pendidikan yang efektif sambil mengamankan standar kesejahteraan satwa yang 
baik. Siapa pun di kebun binatang dapat melakukan penelitian yang dapat berkontribusi pada berbagai 
tujuan kebun binatang. Secara global, jutaan orang mengunjungi kebun binatang dan akuarium setiap 
tahun dan fasilitas ini memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan menginspirasi pengunjung secara 
efektif, dengan menyediakan standar kesejahteraan satwa yang modern dan tinggi.

Program pengembangbiakan kolaboratif, materi pendidikan selektif dan mempromosikan pekerjaan aktif 
yang dapat dilakukan kebun binatang Anda untuk konservasi satwa dan kesejahteraan satwa dalam 
kurungan sangatlah penting. Staf perawat satwa di kebun binatang modern dapat secara signifikan 
berkontribusi pada keberhasilan kebun binatang dengan menyediakan standar perawatan yang sangat 
baik dan lingkungan yang memperkaya satwa mereka, yang akan memberikan pengalaman kesejahteraan 
yang positif dan merangsang pengunjung untuk terlibat dan terhubung dengan satwa.

POIN PENTING UNTUK DIINGAT
•  Kebun binatang modern harus memiliki komitmen untuk mencapai standar konservasi, pendidikan,

penelitian dan kesejahteraan satwa yang baik.
•  Satwa bisa punah di alam liar tetapi masih dapat hidup di kebun binatang atau dilepaskan kembali ke

habitat yang aman di alam liar.
•  Kebun binatang memiliki peran yang kuat untuk berfungsi dalam konservasi spesies dan habitatnya.
•  Asosiasi kebun binatang yang baik dapat memberikan dukungan melalui program akreditasi yang

efektif.
•  Staf perawat satwa memiliki peran ganda dan dapat berkontribusi pada program konservasi,

pendidikan, dan penelitian kebun binatang.
•  Peran kebun binatang adalah untuk menginspirasi dan mendidik pengunjung. Penyediaan

kesejahteraan satwa yang baik secara signifikan membantu berkontribusi terhadap hal ini.
•  Berkembang biak di kebun binatang itu penting, tetapi pertimbangan yang cermat harus diberikan

mengapa seekor satwa dibiakkan, dan seluruh perawatan hidupnya.
•  Program pembiakan kolaboratif antar kebun binatang membantu menjaga keragaman genetik.
• Kesejahteraan yang baik sangat penting agar program pembiakan benar-benar berhasil.
•  Penelitian in-situ adalah cara yang bagus untuk memahami kebutuhan satwa di alam liar dan

menyediakannya di lingkungan dalam kurungan.
•  Penelitian ex-situ dapat mendukung praktik yang lebih baik dalam kesejahteraan satwa. Misalnya,

menggabungkan studi tentang perilaku dan pengetahuan kita tentang kebutuhan biologis alami
suatu spesies dapat membantu kita memahami kapan seekor satwa sanggup menghadapi (dan tidak
sanggup menghadapi)  lingkungannya.

•  Konservasi, pendidikan, penelitian dan kesejahteraan harus menjadi tujuan dari kebun binatang
modern.



PERTANYAAN SINGKAT
Komunitas Kebun Binatang Global
• Apa fungsi asosiasi kebun binatang nasional atau regional?
•  Apa yang dimaksud dengan akreditasi? Bagaimana akreditasi dapat membantu kebun

binatang atau akuarium?
• Mengapa penting untuk memiliki kerangka peraturan untuk kebun binatang?
•  Bagaimana menurut Anda standar undang-undang nasional mungkin berbeda

dengan asosiasi kebun binatang standar? Apakah negara Anda memiliki standar
legislatif nasional?

Staf Kebun Binatang & Perawatan Satwa Modern
•  Bagaimana kebun binatang modern berbeda dengan kebun binatang yang ada

sekitar beberapa ratus tahun yang lalu?
Apakah menurut Anda perubahan itu positif dalam hal kesejahteraan satwa?

•  Mengapa kebun binatang modern penting untuk konservasi, pendidikan dan
penelitian?

•  Bagaimana kebun binatang modern memastikan standar kesejahteraan satwa yang
tinggi?

•  Apa peran lain selain membersihkan, yang dimiliki staf perawat satwa? Mengapa
penting untuk memiliki staf perawat satwa yang cukup di kebun binatang?

Konservasi
•  Peran apa yang dapat dimainkan kebun binatang dalam konservasi nasional dan

internasional?
•  Apa yang dilakukan IUCN dan mengapa penting bagi upaya konservasi? Apakah

kebun binatang Anda menggunakan sistem 'Daftar Merah IUCN'?
•  Menurut Anda mengapa kesejahteraan yang baik penting untuk konservasi yang

baik?
•  Bagaimana menurut Anda kesejahteraan yang buruk membahayakan upaya

konservasi dan pendidikan? Apakah ada masalah kesejahteraan di kebun binatang
Anda yang mungkin membahayakan proyek konservasi?

•  Bagaimana program pembiakan berkontribusi pada konservasi? Menurut Anda
mengapa kesejahteraan yang baik penting untuk pembiakan dan konservasi?

•  Apakah Anda mengelola program pembiakan? Apakah mereka dikelola secara efektif?
Bagaimana menurut Anda mereka dapat dikelola dengan lebih baik?

Pendidikan
•  Menurut Anda apa yang bisa diajarkan kebun binatang kepada pengunjungnya?

Bagaimana hal ini bisa dicapai?
•  Menurut Anda, apa dampak jangka panjang pendidikan kebun binatang terhadap

perilaku manusia? Mengapa ini penting untuk kesejahteraan satwa dan konservasi?

Riset
• Apa itu penelitian in-situ dan apa itu penelitian ex-situ?
•  Bagaimana penelitian dapat membantu meningkatkan program konservasi di kebun

binatang?
•  Sebutkan tiga cara penelitian dapat membantu meningkatkan kesejahteraan satwa?

Siapa yang bisa melakukan penelitian ini?



KEGIATAN
BAYANGKAN ANDA HARUS MEMBERIKAN PRESENTASI 
UMUM KEPADA SEKELOMPOK PENGUNJUNG DI 
FASILITAS ANDA. PEMBICARAANNYA ADALAH TENTANG 
BAGAIMANA KEBUN BINATANG ANDA MEMBANTU 
MELINDUNGI SPESIES DARI KEPUNAHAN DI ALAM LIAR. 
DAFTARKAN SEMUA POIN YANG AKAN ANDA BICARAKAN 
DAN MENGAPA MENURUT ANDA ITU PENTING. 
PERTANYAAN APA YANG MENURUT ANDA MUNGKIN 
DITANYAKAN PUBLIK KEPADA ANDA?
ANDA MUNGKIN INGIN MEMPERTIMBANGKAN HAL 
BERIKUT:

•  APAKAH SPESIES INI RENTAN TERHADAP KEPUNAHAN, TERANCAM PUNAH, ATAU
TELAH PUNAH DI ALAM LIAR? BAGAIMANA ANDA BISA MENGETAHUINYA?

•  APAKAH ANDA MEMBIAKKAN SATWA INI DAN JIKA YA, MENGAPA? (PERTIMBANGKAN
APAKAH SATWA TERSEBUT MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM PENANGKARAN/
PELEPASLIARAN KE ALAM LIAR).

•  APAKAH KEBUN BINATANG ANDA MELAKUKAN PENELITIAN IN-SITU TERHADAP
SPESIES INI?

•  APAKAH KEBUN BINATANG ANDA BEKERJA SAMA DENGAN KEBUN BINATANG LAIN
ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK MELINDUNGI SPESIES INI?

•  APAKAH MENURUT ANDA KANDANG/ENKLOSUR SATWA SAAT INI MENGINSPIRASI
PENGUNJUNG UNTUK MENDUKUNG UPAYA KONSERVASI KEBUN BINATANG ANDA?
JIKA TIDAK, PERUBAHAN APA YANG AKAN ANDA LAKUKAN?

•  AGAIMANA ANDA BISA MENDIDIK PENGUNJUNG ANDA LEBIH JAUH DAN
MENDORONG MEREKA UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KONSERVASI DAN
PENELITIAN KEBUN BINATANG?

ANDA DIMINTA UNTUK MEMBUAT INFORMASI EDUKATIF 
YANG AKAN MENAMPILKAN UPAYA KONSERVASI SPESIES 
YANG SAAT INI ANDA RAWAT DI KEBUN BINATANG. 
JELASKAN GARIS BESAR APA YANG AKAN ANDA 
SERTAKAN DALAM PESAN DAN BAGAIMANA ANDA AKAN 
MENYAJIKANNYA.
ANDA MUNGKIN INGIN MEMPERTIMBANGKAN HAL 
BERIKUT:

•  BAGAIMANA ANDA AKAN MENDORONG PENGUNJUNG ANDA UNTUK MEMBACA
INFORMASI ANDA DAN MEMBUATNYA TERLIHAT MENARIK?

•  BAGAIMANA SPESIES PILIHAN ANDA SECARA LANGSUNG BERKONTRIBUSI PADA
UPAYA KONSERVASI?

•  APAKAH PERILAKU SPESIES TERSEBUT (AKTIF/ISTIRAHAT/MAKAN) MEMPENGARUHI
PENGUNJUNG DAN JIKA YA, BAGAIMANA PENGARUHNYA TERHADAP CARA ANDA
MENAMPILKAN TANDA?

•  APAKAH KEBUN BINATANG ANDA BERKONTRIBUSI PADA PENELITIAN ATAU
KONSERVASI IN-SITU UNTUK SPESIES TERSEBUT? BAGAIMANA ANDA BISA
MENUNJUKKAN INI DALAM PESAN ANDA?

•  BAGAIMANA ANDA BISA MENDIDIK PENGUNJUNG ANDA LEBIH JAUH DAN
MENDORONG MEREKA UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KONSERVASI DAN
PENELITIAN KEBUN BINATANG?



KEGIATAN
SALAH SATU KERA ANDA MENUNJUKKAN PERILAKU 
ABNORMAL KETIKA ADA BANYAK PENGUNJUNG DI 
KEBUN BINATANG. RANCANG PROGRAM PENELITIAN 
SEDERHANA UNTUK MEMBANTU ANDA DAN KEBUN 
BINATANG MEMAHAMI BAGAIMANA PENGUNJUNG DAPAT 
MEMENGARUHI PERILAKU SATWA DAN MEMBANTU 
MENGINFORMASIKAN PERUBAHAN APA YANG MUNGKIN 
ANDA BUAT UNTUK MEMPERBAIKI SITUASI. ANDA 
MUNGKIN INGIN MEMPERTIMBANGKAN HAL BERIKUT:

• APA PERILAKU ALAMI DAN NORMAL UNTUK KERA?
•  APAKAH ADA CATATAN  TENTANG SEJARAH KERA INI YANG DAPAT MEMBERITAHU

ANDA?
•  APAKAH PERTIMBANGAN SEPERTI WAKTU DALAM SEHARI DAN WAKTU DALAM

SETAHUN ITU PENTING? MENGAPA HAL INI DAPAT MEMENGARUHI PERILAKU KERA
DAN PENGUNJUNG?

•  APAKAH ANDA MEMILIKI CARA UNTUK MENILAI HANYA INDIVIDU YANG
TERPENGARUH KHUSUS ATAU AKANKAH SELURUH KELOMPOK KERA DIANALISIS?
MENURUT ANDA MANA YANG LEBIH BERMANFAAT DAN MENGAPA?

•  BAGAIMANA ANDA BISA MENILAI PERILAKU KERA TANPA HADIR (KARENA INI DAPAT
MEMENGARUHI HASIL)?

•  BAGAIMANA ANDA DAPAT MENILAI JUMLAH DAN PERILAKU PENGUNJUNG DAN
MEMBEDAKAN APAKAH SALAH SATU ATAU KEDUA FAKTOR INI BERKONTRIBUSI DAN
DAPAT MEMENGARUHI KERA?

ANDA DIBERI TAHU BAHWA ADA SPESIES KUPU-KUPU 
ASLI YANG TERANCAM PUNAH YANG MENGUNJUNGI 
FASILITAS ANDA. ANDA DAN TIM ANDA INGIN MEMBANTU 
SPESIES INI BERKEMBANG DAN MENDIDIK MASYARAKAT 
TENTANG PENTINGNYA SPESIES INI. BUAT RENCANA 
TINDAKAN UNTUK SITUASI INI. PERTIMBANGKAN HAL 
BERIKUT:

•  APA YANG DAPAT ANDA LAKUKAN UNTUK MENDORONG SPESIES INI BERKEMBANG
DI FASILITAS ANDA? APA YANG DIBUTUHKAN LEBIH BANYAK DAN APA YANG PELU
DIKURANGI?

•  MATERI PENDIDIKAN APA YANG MUNGKIN EFEKTIF DALAM MEMPROMOSIKAN
PEKERJAAN YANG ANDA LAKUKAN UNTUK MEMBANTU SPESIES INI?

•  APAKAH ADA KELOMPOK LOKAL ATAU NASIONAL DI MANA FASILITAS ANDA HARUS
TERLIBAT ATAS HADIRNYA SPESIES INI?

•  HARUSKAH ANDA MELIBATKAN TIM BERKEBUN/TAMAN DENGAN PROYEK INI
MENGINGAT KETERGANTUNGAN SPESIES PADA KEHIDUPAN TANAMAN?


