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Saat membaca Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia, saya dikejutkan oleh betapa hal itu cocok dengan perkembangan historis dari 
kepedulian etis terhadap satwa. Kekhawatiran ini dapat dilihat secara kasar terbagi menjadi tiga tahap. Pertama, pada tahun 1700-an dan 1800-an, pada saat olahraga 
darah dan tindakan kekejaman yang terang-terangan tetap umum dan legal, para reformis berusaha untuk membasmi kekejaman sebagai bagian dari program kemajuan 
sosial yang lebih luas. Hal ini menyebabkan kriminalisasi kekejaman yang disengaja dan pelarangan rekreasi seperti pertarungan banteng dan adu anjing di banyak negara.

Kemudian selama tahun 1900-an, dengan penggunaan satwa dalam skala besar yang dilembagakan dalam produksi pangan dan penelitian biomedis, masalah utama 
etika satwa dianggap bukan sebagai tindakan kekejaman, tetapi sebagai penggunaan satwa untuk tujuan utilitarian dengan cara yang mengakibatkan perampasan dan 
pembatasan kebebasan mereka. Hal ini memunculkan ide-ide radikal, seperti hak-hak satwa dan pembebasan satwa, yang menentang semua kepemilikan dan peng-
gunaan satwa. Ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kesejahteraan atau ‘kualitas hidup’ satwa dirawat manusia, dan kombinasi upaya ilmiah dan filosofis untuk 

memahami apa yang membentuk kehidupan yang baik bagi satwa.

Pada abad ini, meskipun kekejaman terus berlanjut, dan meskipun sejumlah besar satwa terus digunakan untuk pangan dan keperluan lain, kita bisa disebutkan sudah 
pindah ke tahap ketiga. Sekarang kita melihat bahwa populasi manusia yang berkembang memiliki dampak yang sangat besar dan tidak tersengaja pada makhluk lain di 
bumi ini. Kita mengefekkan satwa dengan menghancurkan habitatnya, mencemari lingkungannya, memasukkan spesies invasif ke dalam sistem ekologi mereka, memba-
ngun struktur di jalur penerbangan, mengolah tanah, menebang pohon, mengendarai mobil, membakar bahan bakar, dan lain-lain. Sampai saat ini, sebagian besar diskusi 
tentang masalah ini difokuskan pada ‘konservasi’ yang berkaitan dengan tingkat populasi dan spesies. Namun, sekarang kami menyadari bahwa aktivitas manusia yang sama 
ini menyebabkan kerusakan pada individu satwa dalam skala besar, menjadikan aktivitas ini sebagai perhatian utama bagi kesejahteraan individu serta konservasi spesies 
dan populasi.

Secara sejarah, ada kekurangan komunikasi antara gerakan konservasi dan kesejahteraan satwa, dan bahkan konflik sesekali. Salah satunya, konservasi sering diper-
juangkan oleh orang-orang yang ingin melestarikan populasi liar untuk kegiatan, terutama berburu dan memancing, yang dipertanyakan oleh para pecinta satwa dan 
ditentang oleh kaum pembebasan satwa. Dan aktivitas berorientasi konservasi seperti pengendalian hama dan pelepasliaran satwa sering kali mengakibatkan kerugian 
bagi satwa yang terlibat. Namun jelas, di abad yang begitu banyak aktivitas manusia mengarah pada masalah konservasi dan kesejahteraan satwa, ada lebih banyak per-
hatian bersama antara kedua bidang daripada perbedaan. Yang dibutuhkan adalah mentalitas dan rencana aksi yang akan menggabungkan momentum konservasi dan 
kesejahteraan satwa untuk menghadapi masalah bersama.

Kebun binatang dan akuarium bermain peran penting dan kompleks di arena ini. Di satu sisi, mereka pada prinsipnya ditentang oleh para pembebas satwa, hanya karena 
mereka menahan satwa di ‘penangkaran’. Kedua, mereka menjadi fokus perhatian kesejahteraan satwa karena mereka dapat memberikan kualitas hidup yang baik atau 
buruk bagi satwa penghuninya, tergantung pada spesies, staf, dan institusi. Institusi yang baik menanggapi kekhawatiran ini dengan program penelitian, inovasi, dan 
pemantauan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan satwa dalam perawatan mereka. Ketiga, banyak kebun binatang dan akuarium terlibat dalam kegiatan 
konservasi; jika ini dipilih dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesejahteraan satwa, mereka berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan satwa liar serta 
membantu melestarikan spesies dan populasi. Terakhir, kebun binatang dan akuarium berkomunikasi dengan banyak orang dan dengan demikian berpotensi membuat 

peka dan memobilisasi orang untuk bertindak dengan cara yang mendukung kesejahteraan dan konservasi satwa yang hidup bebas.

Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia adalah tonggak penting dan tepat waktunya. Ini menanggapi keprihatinan atas kesejahteraan 
satwa kebun binatang dan akuarium dengan memberikan cara terstruktur untuk menilai dan mengelola kesejahteraan satwa melalui akreditasi, kesadaran staf, desain 
eksibit dan pengayaan lingkungan. Tetapi lebih jauh lagi, dengan memasukkan kesejahteraan satwa ke dalam kegiatan konservasi kebun binatang dan akuarium, seperti 
program pengembangbiakan dan program untuk reintroduksi satwa ke alam liar. Ini juga mencakup kesejahteraan satwa dalam kegiatan komunikasi publik di kebun 
binatang dan akuarium, dan dengan demikian mendorong lembaga untuk membantu masyarakat menghargai kebutuhan terkait melindungi satwa liar yang hidup bebas 
untuk tujuan konservasi dan kesejahteraan satwa.

Masyarakat memiliki hanya sedikit lembaga saja yang mengutamakan perhatian kesejahteraan satwa liar. Dengan mengikuti Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun 
Binatang dan Akuarium Dunia, kebun binatang dan akuarium dapat mengisi peran yang sangat dibutuhkan.

Professor David Fraser
Animal Welfare Program, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada

International Fund for Animal Welfare (IFAW)

Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia adalah bacaan yang sangat mengesankan. Jelas bahwa banyak pemikiran dilakukan dalam persia-

pannya, dan prinsip serta rekomendasi kesejahteraan satwa telah diteliti dengan baik dan menyeluruh. Sementara IFAW percaya bahwa satwa liar adalah milik alam 

liar, kami menyadari bahwa satwa liar dipelihara dalam perawatan manusia karena berbagai alasan. Dalam pandangan kami, pertimbangan utama haruslah untuk 

kesejahteraan satwa yang bersangkutan. Untuk alasan ini, inisiatif kesejahteraan satwa WAZA sangat penting dan, jika diterapkan, akan meningkatkan kehidupan 

satwa di kebun binatang dan akuarium di seluruh dunia. Kami berharap WAZA berhasil dalam usaha ini.

Humane Society International (HSI)

Di seluruh dunia, ribuan kebun binatang dan akuarium beroperasi dengan fasilitas, prosedur, dan filosofi yang bahkan tidak memenuhi standar dasar kesejahteraan 

satwa. Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia memberikan panduan praktis, ilmiah dan manajemen untuk mendorong reformasi industri 

dalam sejumlah bagian kritis. HSI menyambut baik kepemimpinan WAZA, dan berharap untuk melihat upayanya menciptakan perubahan yang berarti bagi satwa 

kebun binatang dan akuarium, baik di dalam maupun di luar keanggotaan WAZA.

World Animal Protection

Kebun binatang dan akuarium berpotensi bermain peran penting dalam konservasi spesies liar yang terancam, jika dikelola dengan benar dan sesuai dengan praktik 

terbaik. Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia menyadari pentingnya memasukkan pertimbangan kesejahteraan satwa ke dalam ren-

cana pengelolaan kebun binatang dan akuarium modern. World Animal Protection menyambut baik cara transparan WAZA yang berani ini dan berharap bahwa 

upayanya akan menghasilkan perubahan positif bagi satwa liar di kebun binatang dan akuarium di seluruh dunia.

FOUR PAWS

FOUR PAWS secara aktif bertujuan agar kesejahteraan satwa di kebun binatang semakin ditingkatkan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai komitmen WAZA 

untuk terlibat dalam penerapan standar yang lebih tinggi untuk kesejahteraan satwa di kebun binatang dan akuarium, dan kami menyambut baik Strategi Kesejahteraan 

Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia. Kami percaya bahwa penerapan pedoman yang tepat akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan satwa di kebun 

binatang dan akuarium dan akan secara positif memengaruhi perubahan dalam komunitas kebun binatang global.

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)

Pemeliharaan satwa yang dirawat manusia memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya dalam hal mencegah penderitaan tetapi juga memastikan bahwa satwa 

mengalami kualitas hidup yang baik. RSPCA memuji WAZA karena mengakui hal ini dalam Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia dan 

untuk memberikan panduan praktis kepada kebun binatang dan akuarium tentang cara mencapainya. RSPCA berharap bahawa kebun binatang dan akuarium di 

seluruh dunia menggunakan Strategi ini untuk mencapai peningkatan yang nyata pada kehidupan satwa yang mereka pelihara.

Wild Welfare

Wild Welfare sangat mendukung Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia. Ini akan menjadi cetak biru di mana semua kebun binatang dan 

akuarium harus mengarahkan upaya mereka untuk terus meningkatkan perawatan dan kesejahteraan satwa mereka. Agar kebun binatang dan akuarium dapat mem-

benarkan keberadaannya, mereka tidak hanya harus menampilkan satwa dengan cara yang mendorong masyarakat untuk menghormati, memahami, dan melindungi 

alam, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka memberikan standar kesejahteraan setinggi mungkin. Strategi ini menentukan kecepatan yang harus diikuti oleh semua 

kebun binatang dan akuarium.
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Dalam beberapa tahun terakhir, ada kemajuan signifikan dalam pengetahuan ten-
tang satwa dan ilmu kesejahteraan satwa. Hal ini menyebabkan perubahan besar 
pada kebun binatang dan akuarium modern. Pada masa lalu, kebun binatang dan 
akuarium menjadi tempat di mana satwa ‘dipajang’ untuk kesenangan pengun-
jung, tetapi di masa kini kebun binatang dan akuarium harus menjadi pusat kes-
ejahteraan satwa. Mereka harus memastikan bahwa kondisi satwa yang dirawat 
adalah terbaik yang dapat diberikan. Seiring berkembangnya pengetahuan ilmiah 
tentang satwa, ini harus diterapkan secara konsisten.

Meskipun masih ada tantangan dalam penerapan standar kesejahteraan satwa 
secara global; dengan sikap yang berbeda, harapan masyarakat dan kerangka yu-
risdiksi dan undang-undang yang bervariasi; semua kebun binatang dan akuarium 
dapat mengambil sikap yang signifikan untuk meningkatkan kehidupan satwa yang 
dirawat. Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia mer-
ekomendasikan bahwa kebun binatang dan akuarium harus menerapkan model 
kesejahteraan sederhana — ‘Lima Domain’ — dan membuat komitmen berkelan-
jutan untuk kesejahteraan satwa di semua operasi dan untuk semua satwa yang 
dirawat. Strategi merekomendasikan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan staf 
di bidang kesejahteraan satwa, dan komitmen untuk penelitian kesejahteraan sat-
wa, untuk menerapkan pengetahuan kesejahteraan satwa pada desain eksibit dan 
menjadi pusat terkemuka untuk kesejahteraan satwa.

Meskipun tujuan Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium Dunia (WAZA) adalah 
tindakan konservasi kolektif, Strategi tersebut menegaskan komitmen WAZA un-
tuk memimpin anggota dan kolega kebun binatang dan akuarium untuk memban-

gun keahlian, kepemimpinan, dan kapasitas dalam kesejahteraan satwa.
Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia mem-
berikan panduan tentang cara menetapkan dan menerapkan standar kes-
ejahteraan satwa yang dapat diterima dan praktik terbaik yang terkait. Ini 
menguraikan langkah-langkah kesejahteraan satwa dan perilaku yang di-
harapkan dari anggota WAZA dan mendukung evolusi berkelanjutan dari 
perilaku kesejahteraan satwa yang positif dalam komunitas kebun binatang 

dan akuarium yang lebih luas.

Dalam melakukan ini, WAZA meminta anggotanya dan semua kebun binatang 

dan akuarium untuk:

• berusaha keras untuk mencapai standar kesejahteraan yang tinggi untuk 
satwa yang dirawat;

• menjadi pemimpin kesejahteraan satwa, advokat dan penasihat yang ber-
wibawa; dan

• menyediakan lingkungan yang berfokus pada kebutuhan fisik dan perilaku 
satwa.

Kami melapisi piramida hierarki kebutuhan Maslow dengan pohon untuk mengekspresikan aspirasi Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia; yaitu, untuk 

mengarahkan perhatian kesejahteraan satwa ke kategori tertinggi dari piramida kesehatan dan kesejahteraan Maslow. Akar pohon mewakili persyaratan dasar penting untuk bertahan hidup, 

termasuk sistem nutrisi, yang dipahami melalui pengalaman dan sains. Di dahan pohon, perawatan kesehatan memenuhi kebutuhan fisik dan keselamatan satwa. Dedaunan dan ranting 

pohon mewakili kegiatan berhubungan dengan kesejahteraan yang paling beragam dan kompleks yang akan disediakan oleh kebun binatang dan akuarium terbaik dengan desain dan pen-

gelolaan bagi satwa-satwa tersebut. Burung-burung yang terbang dari pohon mungkin mewakili cita-cita kebun binatang dan akuarium — mempertahankan dan mendorong kemampuan 

alaminya. Karena pohon menyediakan habitat yang kompleks bagi spesies lain, kebun binatang atau akuarium dapat meningkatkan kesejahteraan satwa di luar batasannya sendiri.

H I R A R K I  K E B U T U H A N  M A S L O W

U M U M   |   R i n g k a s a n  E k s e k u t i f

Kami percaya bahwa kebun binatang dan akuarium memiliki tanggung 

jawab untuk mencapai standar kesejahteraan satwa yang tinggi 

untuk mendukung tujuan mereka sebagai organisasi konservasi modern.

TAMAN SATWA NASIONAL SMITHSONIAN, DC, AS
Seorang anggota staf kebun binatang memberikan pelatihan 

untuk mendorong perilaku alami singa laut.
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Bab 1: Kesejahteraan Satwa dan Penilaiannya

1. Kembangkan piagam kesejahteraan satwa untuk organisasi Anda yang mencer-
minkan komitmen yang jelas terhadap prinsip-prinsip kesejahteraan satwa.

2. Memenuhi kebutuhan fisik dan perilaku satwa saat memberikan perawatan. 
Ini termasuk menciptakan peluang supaya mereka mendapatkan keuntungan 
dari tantangan yang bermanfaat dan pilihan bila memungkinkan.

3. Berupayalah untuk terus meningkatkan pemahaman kesejahteraan satwa 
untuk meningkatkan kesejahteraan positif di semua spesies yang dimiliki oleh 
organisasi Anda.

4. Menerapkan proses pemantauan kesejahteraan satwa berbasis sains yang 
menggunakan indeks yang selaras dengan keadaan fisik / fungsional dan 
aktivitas perilaku satwa.

5. Gunakan model ‘Lima Domain’ untuk memahami dan menilai berbagai status 
kesejahteraan satwa.

6. Mempromosikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesejahteraan satwa 

dan pengelolaannya kepada masyarakat luas.

Bab 2: Pemantauan dan Pengelolaan Kesejahteraan Satwa

1. Menjadikan akreditasi berbasis kesejahteraan satwa sebagai prioritas. Hal ini 
dapat dilakukan melalui asosiasi kebun binatang dan akuarium regional Anda 
atau dengan mengadopsi standar kesejahteraan dan pemantauan yang digu-
nakan oleh wilayah atau negara lain. 

2. Pastikan bahwa staf perawat satwa mengikuti pelatihan dan memiliki keahlian 
ilmiah yang relevan, mengikuti perkembangan terbaru dalam metode peman-
tauan kesehatan dan kesejahteraan satwa, dan berhubungan dengan lembaga dan 
organisasi profesional sehingga dapat berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. 

3. Kembangkan dan mempertahankan budaya staf yang mempraktikkan pel-
aporan dan pemantauan rutin perilaku dan kesehatan satwa. Menjaga dan 
selalu memperbarui semua catatan satwa terkait.

4. Dengan menggunakan penelitian kesejahteraan satwa terkini, berkolaborasi 
dengan lembaga lain untuk menetapkan data dasar kesejahteraan satwa untuk 
individu dan kelompok untuk memungkinkan perbandingan dengan data baru.

5. Memeriksa dengan cermat bagaimana satwa diangkut dan menangani 
setiap potensi risiko kesejahteraan satwa. Mengembangkan rencana untuk 
pemindahan satwa yang mematuhi standar nasional dan internasional yang 
relevan. Mengharuskan pemeriksaan dan pengecekan praktik kesejahteraan 
satwa sesuai atau seperti yang diuraikan di atas dalam Strategi dan kebijakan 
kesejahteraan satwa di asosiasi kebun binatang dan akuarium regional.

6. Mempekerjakan dokter hewan, ahli biologi, ilmuwan kesejahteraan dan ahli 
dalam perilaku satwa dengan pengalaman mumpuni menangani berbagai taksa 
untuk memastikan standar kesejahteraan dan kesehatan satwa yang tinggi ter-
masuk intervensi perawatan kesehatan preventif.

7. Terkait dengan perawatan seumur hidup, kembangkan rencana kesehatan 
satwa yang komprehensif dan, jika diperlukan, kebijakan mengkhusus yang 
mencakup pemenuhan kebutuhan khusus satwa yang sangat muda, sakit, ter-
luka dan geriatri.

8. Rencanakan pencegahan dan penanganan wabah penyakit satwa, termasuk 
penularan penyakit antara satwa dan manusia, dan memastikan bahwa pro-

tokol karantina tersedia bila diperlukan.

Bab 3: Pengayaan Lingkungan

1. Membangunkan keterampilan staf, budaya internal, dan komitmen untuk 
menanamkan strategi dan aktivitas pengayaan ke dalam pengelolaan 
harian semua satwa yang Anda merawat. Tinjau secara teratur strategi dan 
ke-giatan ini dan berikan pelatihan staf yang berkelanjutan di bidang ini.

2. Memperkenalkan berbagai pengayaan yang memberikan tantangan, 
pilihan, dan kenyamanan bagi satwa untuk memaksimalkan kesehatan 
psikologisnya. Ubah jika sesuai dan rancangkan untuk merangsang kerag-
aman perilaku alami spesies tertentu.

3. Gunakan penguatan positif sebagai alat pengayaan dan pelatihan satwa.
4. Mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pengayaan dan berbagi keber-

hasilan dan kegagalan ini dengan kebun binatang dan akuarium lain untuk 
meningkatkan pengetahuan dan aktivitas pengayaan Anda serta orang lain.

5. Menggabungkan pengayaan lingkungan ke dalam desain dan perbaikan 
eksibit.

6. Berbagi cerita pengayaan dengan pengunjung untuk memperluas pema-
haman dan pendidikan biologi dan kesejahteraan satwa.

7. Gunakan pengayaan khusus yang berorientasi pada target yang dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan perilaku tertentu.

Bab 4: Desain Eksibit

1. Mendefinisikan karakteristik lingkungan yang mendukung kesejahteraan 
satwa yang baik untuk spesies tertentu dan memasukkannya sebagai kriteria 
utama dari semua desain dan peningkatan eksibit; memastikan fitur-fitur 
yang sesuai dengan spesies berdasarkan saran terkini berbasis sains.

2. Berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik dan perilaku satwa ter-
penuhi. Memberikan tantangan lingkungan yang mendorong keingintahuan 
dan keterlibatan, serta pilihan akses ke elemen alam, termasuk perubahan 
musim. Juga mengakomodasi perubahan kebutuhan satwa atau kelompok 
satwa dari waktu ke waktu.

3.  Memaastikan bahwa eksibit memberikan peluang untuk pemisahan satwa 
yang dibutuhkan untuk manajemen kesejahteraan satwa.

4. Memastikan bahwa anggota staf dapat dengan aman dan mudah melakukan 
pemeliharaan, perawatan dan pelatihan untuk memungkinkan satwa men-
jalani kehidupan memuaskan tanpa stres atau cedera yang tidak semestinya.

5. Melaksanakan pemantauan untuk menilai kualitas desain eksibit. 
Menemukan solusi kreatif dan membagikannya dengan yang lain.

6. Dapat menjelaskan kesejahteraan satwa di eksibit dan berikan informasi 
kepada pengunjung tentang tindakan pribadi yang mereka dapat lakukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan satwa di mana saja.

7. Mempertimbangkan penyediaan fitur yang memungkinkan pilihan ganda 
satwa yang berkelanjutan sesuai spesies atau kendali atas lingkungan 

mereka.

Bab 5: Program Pengembangbiakan dan Perencanaan Koleksi
1. Memperkenalkan dan mengikuti rencana kembangbiakan dan rekomendasi 

pengelolaan spesies yang selaras dengan rencana konservasi spesies secara 
keseluruhan dan berupaya meminimalkan konsekuensi negatif pada kese-
jahteraan satwa.

2. Memfasilitasi manajemen kesejahteraan yang positif selama proses pengem-
bangbiakan melalui penggunaan, misalnya, pemantauan birahi, pemisahan 
satwa, dan pengamtan terampil yang berkelanjutan.

3. Menggunakan staf profesional, dengan masukan spesialis eksternal jika diper-
lukan, untuk mengawasi masalah kesejahteraan satwa yang terkait dengan 
pengembangbiakan.

4. Saat mengembangbiakan satwa untuk dilepasliarkan, berikan perhatian khusus 
untuk menyeimbangkan kesejahteraan satwa dengan kelangsungan hidup di 
alam liar dan penambahan populasi di alam liar.

5. Mengembangkan dan menggunakan kebijakan eutanasia yang jelas, yang 
menjelaskan bagaimana kondisi yang membutuhkan eutanasia dan siapa yang 
diberi mandat untuk melakukannya.

6. Memastikan bahwa pertimbangan kesejahteraan satwa khusus spesies diin-
tegrasikan sepenuhnya ke dalam perencanaan koleksi jangka panjang yang 
menjamin satwa dapat diberikan perawatan seumur hidup dan tingkat kese-
jahteraan yang tinggi sepanjang hidup mereka.

7. 7.  Memastikan bahwa dalam mempertimbangkan transaksi satwa masuk, 
semua satwa berasal dari sumber yang tidak berdampak pada populasi liar atau 
memperkuat produksi komersial satwa liar di mana kesejahteraan satwa dapat 

Bab 6: Kesejahteraan Konservasi

1. Menetapkan kesejahteraan satwa sebagai komponen dalam semua kegiatan 
dan proyek konservasi yang didukung oleh organisasi Anda.

2. Bekerjasama dengan organisasi konservasi lapangan mitra dan berkolaborasi 
terkait dengan pengetahuan dan keterampilan kesejahteraan satwa yang relevan 
dengan kegiatan mereka di lapangan, termasuk, misalnya, proyek reintroduksi.

3. Mengevaluasi apakah implikasi kesejahteraan satwa dari intervensi pengelo-
laan sebanding dengan manfaat konservasinya.

4. Membangun pemahaman tentang pentingnya kerangka konservasi spesies ter-
integrasi yang mencakup penilaian kesejahteraan satwa.

5. Memastikan bahwa dalam program konservasi Anda dan mitra Anda, Anda 
selalu mempertimbangkan untuk meninjau kembali kebutuhan individu dan 

promosi kesejahteraan satwa yang positif.

Bab 7: Penelitian Kesejahteraan Satwa 

1. Mengutamakan pemantauan kesejahteraan dan kesejahteraan satwa sebagai 
wilayah penelitian bekerjasama dengan universitas, badan penelitian dan lem-
baga zoologi lainnya.

2. Terus menggunakan dan menerapkan temuan berdasarkan penelitian ilmiah 
yang kuat untuk mendukung kesejahteraan sata yang baik dalam pengelolaan 
kebun binatang dan akuarium.

3. Gunakan komite etika, kesejahteraan dan penelitian satwa, atau entitas serupa, 
dengan perwakilan eksternal untuk mempertimbangkan dan mengawasi aktivitas 
penelitian dan mendorong peningkatan ketelitian ilmiah di seluruh operasional 
Anda.

Bab 8: Kemitraan dalam Kesejahteraan Satwa 

1. Menjadi pusat yang diakui untuk keahlian kesejahteraan satwa dan membantu 

serta memberi nasihat kepada organisasi lain tentang kesejahteraan satwa.

2. Pastikan bahwa semua staf terkait, termasuk manajemen satwa dan anggota 

staf veteriner, berkolaborasi erat dan mengikuti standar profesional kesehatan 

dan kesejahteraan satwa.

3. Bekerjasama dan bermitra dengan universitas, badan penelitian, dan lembaga 

zoologi lainnya untuk lebih memahami status kesejahteraan satwa dan kes-

adaran satwa.

4. Bermitra dengan organisasi kesejahteraan satwa dan pakar kesejahteraan 

satwa eksternal, melalui perwakilan di komite etika dan kesejahteraan satwa, 

atau entitas serupa, dalam meninjau kesejahteraan satwa di organisasi Anda.

5. Bermitra atau ‘kembaran’ dengan lembaga zoologi yang membutuhkan bimb-

ingan untuk mencapai hasil kesejahteraan yang positif bagi satwa yang dirawat. 

Ini bisa melalui pertukaran staf, kesempatan pelatihan, pertukaran prosedur 

atau hibah dana.

Bab 9: Keterlibatan dan Interaksi dengan Pengunjung

1. Hindari menggunakan satwa dalam pengalaman interaktif apa pun saat kese-
jahteraan mereka mungkin terganggu.

2. Lakukan evaluasi kesejahteraan satwa khusus dan pemantauan berkelanjutan 
dari semua satwa yang digunakan dalam pengalaman interaktif. Tarik satwa 
dari aktivitas tersebut jika perilaku dan indeks kesusahan lainnya meningkat.

3. Pastikan bahwa pesan yang menyertai semua pengalaman interaktif dan 
maksud dari presentasi terkait adalah untuk meningkatkan kesadaran konser-
vasi dan / atau mencapai hasil konservasi.

4. Jangan melakukan, berkontribusi atau berpartisipasi dalam pertunjukan satwa, 
pameran atau pengalaman interaktif di mana satwa melakukan perilaku yang 
tidak wajar. Konservasi spesies harus menjadi pesan dan / atau tujuan utama.

5. Tetapkan proses untuk memastikan bahwa semua satwa di kebun binatang atau 
akuarium Anda diperlakukan dengan hormat. Ini termasuk bagaimana satwa 
digambarkan dan dipajang.

6. Jelaskan, melalui pembicaraan, papan tanda dan / atau interpretasi, bagaimana 
peningkatan kesejahteraan satwa telah dilakukan di organisasi Anda.

7. Mengakses dan menggunakan pengetahuan dan keahlian yang mendasari 
evaluasi efektivitas pendidikan lingkungan ketika mempertimbangkan 
pengembangan pengalaman interaktif untuk memastikan bahwa manfaat 

direalisasikan.

4. Mengembangkan kebijakan dan protokol penelitian untuk memastikan bahwa 
dalam semua penelitian yang melibatkan satwa, setiap masalah kesejahteraan 
satwa yang potensial diidentifikasi dengan jelas dan setiap tindakan yang mem-
bahayakan diminimalkan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

5. Secara aktif bekerjasama dalam membantu mitra penelitian untuk selalu mem-
perhatikan status kesejahteraan satwa yang positif.

6. Mendorong ilmu kedokteran di bidang konservasi sebagai area aktivitas yang 

berbasis penelitian dalam organisasi Anda untuk meningkatkan kesejahteraan 

satwa secara umum dan kesejahteraan konservasi pada khususnya.
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Relevansi global dari pengembangan Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Bina-
tang dan Akuarium Dunia oleh Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 
(WAZA) sejalan dengan peningkatan yang mencolok dalam minat internasion-
al terkait kesejahteraan satwa dan pengelolaannya, yang telah terjadi selama 25 
tahun terakhir, dan terutama selama 15 tahun terakhir. Banyak contoh kegiatan 
transnasional, regional dan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kese-
jahteraan satwa, beberapa di antaranya diuraikan di bawah ini.

Pertama, inisiatif kesejahteraan satwa global dari Organisasi Dunia untuk Kes-
ehatan Hewan (OIE) dimulai pada tahun 2001, perumusan berikutnya dari 14 
standar kesejahteraan satwa untuk spesies yang berbeda atau aktivitas yang ber-
fokus pada satwa dan, saat setiap standar diselesaikan, adopsi dengan suara bu-
lat oleh keanggotaan penuh OIE, yang saat ini berjumlah 180 negara. Perhatikan 
juga kegiatan peningkatan kapasitas kesejahteraan satwa Organisasi Pangan dan 
Pertanian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), pengembangan oleh Organi-
sasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dari Spesifikasi Teknis Manajemen 
Kesejahteraan Hewan, dan kepemimpinan sektor swasta global oleh organisasi 
seperti Affordable Food Everywhere (SSAFE), semuanya dirancang untuk mena-
namkan kesejahteraan satwa ke dalam proses praktik yang baik.

Demikian pula, asosiasi kedokteran hewan internasional dan nasional serta 
organisasi internasional yang mewakili sektor peternakan yang berbeda telah 
mengadopsi kebijakan kesejahteraan satwa, dan perusahaan pengolahan dan dis-
tribusi makanan transnasional semakin mengharuskan pemasok mereka untuk 
memenuhi standar kesejahteraan satwa tertentu. Selain itu, lembaga perbankan 
besar, seperti Korporasi Keuangan Internasional (IFC; anak perusahaan Grup 
Bank Dunia), Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD), dan 
Grup Rabobank, telah mengembangkan atau sedang mengembangkan kriteria 
pinjaman yang mencakup, sebagai prasyarat untuk pinjaman, bahwa klien perta-
nian mereka memenuhi standar kesejahteraan satwa.

Terakhir, lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti World Animal Protection 
(sebelumnya World Society for the Protection of Animals), Compassion in World 
Farming (CIWF) dan lainnya terus memberikan pengaruh positif melalui berb-
agai inisiatif dan proyek, termasuk proposal bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengadopsi Deklarasi Universal tentang Kesejahteraan Satwa, sebuah proyek In-
deks Perlindungan Hewan untuk menentukan peringkat kebijakan kesejahteraan 
satwa pemerintah nasional menggunakan serangkaian indikator inti, dan proyek 
Pembandingan Bisnis untuk Kesejahteraan Hewan (BBAW).

Strategi ini bertujuan untuk memberikan dorongan lebih lanjut pada perubahan 
besar yang telah terjadi di dalam kebun binatang dan akuarium modern selama 
20 tahun terakhir — perubahan yang dipandu oleh publikasi Strategi Konservasi 
Kebun Binatang Dunia pada tahun 1993, Strategi Konservasi Kebun Binatang dan 
Akuarium Dunia pada tahun 2005 , Strategi Akuarium Global untuk Konservasi 
dan Keberlanjutan pada tahun 2009 dan Strategi Konservasi Kebun Binatang dan 
Akuarium Dunia yang telah direvisi pada tahun 2015. Perhatikan bahwa peran 
utama dari Strategi ini adalah sebagai pedoman. Ini menyoroti beberapa kegiatan 
kebun binatang dan akuarium yang mungkin berdampak negatif pada kesejahter-
aan satwa, bagaimana dampak tersebut dapat diminimalkan, dan menarik perha-
tian pada langkah yang dapat berkontribusi kepada promosi status kesejahteraan 
positif dan pengenalannya. Ini tidak terdiri dari standar kesejahteraan satwa pre-
skriptif. Ia juga tidak berupaya untuk memaksakan perubahan kebijakan terkait 
kesejahteraan satwa di kebun binatang dan akuarium, meskipun beberapa saran 
dibuat mengenai area di mana pengembangan kebijakan yang tepat dapat diper-
timbangkan. Hal ini sejalan dengan Kode Etik dan Kesejahteraan Satwa WAZA, 
yang diadopsi pada tahun 2003 (lihat lampiran).

Secara internasional, mengambil langkah-langkah praktis untuk meningkatkan 
kesejahteraan satwa di kebun binatang dan akuarium suatu negara dapat dipaha-
mi sebagai satu ‘perjalanan’ di mana para pesertanya telah mencapai tahapan yang 
berbeda. Beberapa institusi akan berada di dekat permulaan, beberapa akan bera-
da pada tahap peralihan dan yang lainnya akan menempuh jarak yang cukup jauh. 
Selain itu, dinamika kompleks dari faktor interaksi utama yang memengaruhi 
perjalanan di berbagai negara akan menentukan rute dan kecepatan perjalanan 
yang tepat dalam setiap kasus. Faktor-faktor ini mungkin termasuk keharusan 
sosio-budaya, ajaran agama, masalah etika, kendala ekonomi, tingkat dan sifat 
keterlibatan politik, pandangan historis dan terkini tentang tempat satwa di mas-
yarakat, dan pengertian tentang kesejahteraan satwa. Namun demikian, berbagai 
perkembangan perjalanan yang terlihat dalam organisasi anggota WAZA mem-
berikan peluang yang cukup besar untuk interaksi konstruktif antara mereka yang 
perjalanannya sudah maju dan mereka yang jaraknya masih jauh untuk dilalui. 
Penggunaan Strategi ini diantisipasi untuk memfasilitasi keterlibatan konstruktif 
tersebut di antara anggota.

Khususnya, Strategi ini memberikan panduan kepada kebun binatang dan akuari-
um untuk mencapai standar tinggi kesejahteraan satwa dalam mendukung tujuan 
konservasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasinya. Ia memberikan penjelasan 
singkat tentang pemahaman ilmiah terkini tentang kesejahteraan satwa dan pe-

nilaiannya (Bab 1). Ia mengakui bahwa pencapaian standar kesejahteraan yang 
tinggi harus didukung oleh pemantauan berbasis sains yang diarahkan pada pen-
capaian perawatan satwa yang baik, dan secara singkat menjelaskan cara obyektif 
untuk melakukannya (Bab 2). Pemantauan dan perawatan seperti itu perlu ber-
fokus pada meminimalkan status kesejahteraan negatif dan, jika memungkinkan 
dan sesuai, pada mempromosikan status kesejahteraan positif. Inisiatif pengayaan 
lingkungan yang diambil oleh staf untuk memberikan satwa kesempatan untuk 
tantangan dan pilihan (Bab 3), selaras dengan desain eksibit yang meningkatkan 
kenyamanan, kesenangan, minat dan kepercayaan satwa (Bab 4), merupakan ele-
men penting dalam mempromosikan status kesejahteraan yang positif.

Strategi tersebut mengakui bahwa beberapa kegiatan seperti pengembangbiakan, 
translokasi, pelepasliaran dan sejenisnya, yang dirancang untuk mendukung pop-
ulasi spesies yang berkelanjutan di kebun binatang dan akuarium dan di alam liar, 
terkadang dapat menimbulkan kompromi kesejahteraan satwa (Bab 5) . Namun, 
dicatat bahwa ketika kegiatan seperti itu dilakukan, harus diadopsi langkah di 
mana minimalisasi konsekuensi kesejahteraan negatif diintegrasikan dengan tu-
juan pengelolaan spesies yang berkelanjutan (Bab 6). Jadi, tujuan keseluruhannya 
adalah, jika memungkinkan, untuk menyelaraskan tujuan dan kegiatan konservasi 
satwa liar dan kesejahteraan satwa.

Strategi ini menekankan pentingnya mengadopsi langkah ilmiah berbasis bukti, 
baik untuk pengelolaan kesejahteraan satwa maupun untuk pelaksanaan peneli-
tian kebun binatang dan akuarium (Bab 7). Selain itu, ia menekankan nilai bekerja 
secara kolaboratif dan terbuka dengan kolega eksternal dan pihak berkepentingan 
lainnya yang bersedia berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi dan kegiatan 
(Bab 8). Tujuan umumnya adalah untuk memperluas disiplin, pengalaman dan 
dasar keterampilan yang dibawa ke dalam semua elemen kunci dari manajemen 
kesejahteraan satwa yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan satwa kebun 
binatang dan akuarium. Terakhir, sambil menyadari perlunya keterlibatan pen-
gunjung, pentingnya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan satwa dalam 
semua interaksi mereka dengan pengunjung disoroti (Bab 9).

Setiap bab disusun sedemikian rupa sehingga rekomendasi yang terutama ber-
fokus pada kemungkinan pengembangan kebijakan disarankan di awal. Isi materi 
dari bab tersebut kemudian disajikan, dan bab tersebut diakhiri dengan daftar 
periksa yang terutama menerjemahkan isi bab ke dalam tindakan spesifik yang 
memungkinkan.

Dalam pengembangan Strategi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tu-
lus kepada para penulis yang berkontribusi dan institusi mereka (lihat halaman 4) 
serta kontributor tambahan berikut: Georgina Allen, Andrew Baker, Tiffany Black-
ett, Miriam Brandt, Lee Ehmke, Frank Göritz, Brij Gupta, Becca Hanson, Robert 
Hermes, Thomas Hildebrandt, Warner Jens, David Jones, Pia Krawinkel, Jörg 
Luy, Lance Miller, Leo Oosterweghel dan Greg Vicino. David Fraser dengan baik 
hati menulis Kata Pengantar, Júlia Hanuliaková menyediakan gambar piramida 
kesehatan, Georgina Allen membantu mengedit dan Megan Farias, bersama den-
gan Martha Parker dan Peter Riger, mendesain Strategi. Kami berhutang budi ke-
pada mereka yang mengomentari draf Strategi sebelumnya: Heather Bacon, Claire 
Bass, Sally Binding, Wen-Haur Cheng, Ros Clubb, Peter Clark, Neil D’Cruze, Dan-
ny de Man, Gerald Dick, Peter Dollinger, Dag Encke, Karen Fifield, Jenny Gray, 
Myfanwy Griffith, Robert Hubrecht, Jörg Junhold, Ron Kagan, Thomas Kauffels, 
Theo Halamanl, Thomas Pietsch, Peter Pueschel, Alex Rübel, Simon Tonge, Wil-
liam van Lint, Kris Vehrs, Gisela von Hegel, Sally Walker dan John Werth. Kebun 
Binatang Houston dengan murah hati mendukung produksi Strategi ini.

Kami berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh anggota WAZA Coun-
cil dan peserta di dua lokakarya Strategi pada tahun 2013 dan 2015, dengan per-
wakilan dari komunitas kebun binatang dan akuarium dunia serta institusi akade-
mik. Kami secara khusus ingin berterima kasih kepada perwakilan dari lembaga 
swadaya masyarakat  kesejahteraan satwa internasional yang berikut, yang sangat 
membantu kami dalam pengembangan Strategi ini: FOUR PAWS, Humane Soci-
ety International (HSI), International Fund for Animal Welfare (IFAW), Royal 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Universities Feder-
ation for Animal Welfare (UFAW), Wild Welfare dan World Animal Protection. 
Sedihnya, Peter Pueschel (Direktur, Perjanjian Lingkungan Internasional, IFAW) 
meninggal dunia waktu pengembangan Strategi ini. Ingatannya akan terus hidup 
di dalam halaman-halaman ini.

David J. Mellor

Susan Hunt

Markus Gusset

P E N D A H U L UA N

Pengembangan Strategi ini mencerminkan dan berkontribusi kepada 
inisiatif lain yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman sedunia 

tentang kesejahteraan satwa dan peningkatannya.

KEBUN BINATANG HOUSTON, TX, AS
Seekor ayam padang rumput Attwater yang terancam punah menetas di Kebun Binatang 
Houston dan dirawat sebelum dilepas ke alam liar.
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LATAR BELAKANG
Di dunia yang semakin urban, kebun binatang dan akuarium bertujuan 
menghubungkan manusia dengan alam. Sebagai antarmuka utama antara manusia 
dan alam, kebun binatang dan akuarium memungkinkan orang untuk mengalami 
satwa liar di lingkungan yang aman dan menarik. Mereka juga berkontribusi 
untuk melestarikan keanekaragaman hayati dunia, dan pada saat yang sama 
berupaya meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap satwa liar. Selain 
itu, melalui peningkatan pendidikan lingkungan, kesadaran masyarakat, advokasi 
dan kegiatan lainnya, kebun binatang dan akuarium bertujuan untuk mendorong 
pelestarian satwa liar dan lingkungan alam.

Kebun binatang dan akuarium yang terkemuka menempatkan kesejahteraan 
satwa sebagai yang utama dalam operasi mereka. Meskipun konservasi satwa liar 
merupakan tujuan utama dari kebun binatang dan akuarium yang terkemuka, upaya 
untuk mencapai kondisi kesejahteraan satwa yang positif merupakan kegiatan inti.

Kebun binatang dan akuarium mempertahankan standar kesejahteraan 
satwa yang tinggi dengan menggunakan pengetahuan ilmiah dan pengalaman 
praktis untuk memandu pengelolaan semua spesies yang dirawat. Selain itu, 
mereka memberikan kesempatan untuk menggabungkan ilmu satwa liar dan 
ilmu kesejahteraan satwa untuk meningkatkan pengetahuan khusus spesies 

yang diperlukan untuk mengamankan kelangsungan hidup dan mengelola 
kesejahteraan satwa liar dan satwa lain dalam perawatan mereka.

Banyak ekspektasi dari masyarakat mengenai cara memperlakukan satwa yang 
dapat diterima dan tidak dapat diterima, terutama mamalia dan burung, telah 
berubah seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang kebutuhan fisik dan 
perilaku mereka. Saat ini, ada minat yang signifikan tentang bagaimana standar 
kesejahteraan satwa yang baik dapat dipertahankan ketika praktik terkait konservasi 
diterapkan pada satwa liar. Pengelolaan konservasi dan kesejahteraan telah menjadi 
terkait erat, memberikan peluang untuk mengembangkan solusi pragmatis untuk 
memajukan tujuan kesejahteraan satwa dan konservasi spesies sambil pada saat 
yang sama mengelola persyaratan yang terkadang saling bertentangan.

APA TUJUAN STRATEGI INI?
Keberadaan kebun binatang dan akuarium modern terutamanya bertujuan 
konservasi satwa liar, dengan menggunakan keterlibatan lapangan, pendidikan 
lingkungan, kesadaran publik, advokasi, program kembangbiakan, penggalangan 
dana, kolaborasi penelitian, dan kemitraan untuk mencapai tujuan mereka. Ke-
bun binatang atau akuarium modern menggunakan informasi, bukti, dan pengeta-
huan terbaru untuk mencapai misi konservasinya dan memiliki komitmen berke-
lanjutan untuk terus berkembang dalam praktik terbaik perawatan satwa holistik.

Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia memberikan 
panduan tentang cara menetapkan dan menahankan standar kesejahteraan satwa 
yang dapat diterima dan praktik terbaik terkait, dalam kerangka ini. Ini juga mem-
berikan informasi untuk membantu kebun binatang dan akuarium untuk menun-
jukkan pemahaman tentang kesejahteraan satwa dan menerapkannya.

Koleksi satwa yang beragam di kebun binatang dan akuarium menimbulkan tan-
tangan pengelolaan yang lebih besar daripada yang biasanya dihadapi oleh organ-
isasi yang memiliki fokus spesies yang jauh lebih sempit, seperti di sektor pertani-
an. Pengetahuan yang dibutuhkan juga jauh lebih luas. Begitu pula tuntutan untuk 
selalu mengikuti perkembangan praktik manajemen baru yang divalidasi secara 
ilmiah yang bertujuan untuk mendukung peningkatan berkelanjutan dalam per-
awatan satwa. Ini membutuhkan komitmen kebijakan organisasi yang bertingkat 
tinggi dan staf yang berpengetahuan luas dengan keahlian praktis yang sesuai. Ini 
adalah komponen penting untuk mencapai kesejahteraan satwa yang baik.

ETIKA SATWA DAN KESEJAHTERAAN SATWA
Sangatlah membantu untuk membedakan antara etika satwa dan kesejahteraan 
satwa. Etika menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana sekelompok 

I N T R O D U K S I

Strategi ini adalah panduan bagi kebun binatang dan akuarium 
untuk mencapai standar kesejahteraan satwa yang tinggi untuk 
mendukung tujuan mereka sebagai organisasi konservasi modern.

KO M I T M E N  K A M I  A D A L A H  U N T U K :

• berusaha keras untuk mencapai standar kesejahteraan yang tinggi untuk 

satwa yang dirawat;

• menjadi pemimpin kesejahteraan satwa, advokat dan penasihat yang 

berwibawa; dan

• menyediakan lingkungan yang berfokus pada kebutuhan fisik dan perilaku 

satwa.

DALAM MELAKUKAN INI, KAMI BERKOMITMEN UNTUK:

• memperlakukan semua satwa di kebun binatang dan akuarium kami 

dengan hormat;

• menjadikan standar kesejahteraan satwa yang tinggi sebagai fokus utama 

kegiatan peternakan atau ‘husbandry’ kita;

• memastikan bahwa semua keputusan peternakan didukung oleh ilmu 

kesejahteraan satwa dan ilmu kedokteran hewan terkini;

• membangun dan berbagi dengan kolega pengetahuan terkait perawatan 

satwa dan kesejahteraan, keterampilan dan nasihat praktik terbaik;

• mematuhi standar kesejahteraan satwa tertentu yang ditetapkan oleh 

asosiasi kebun binatang dan akuarium regional dan WAZA; dan

• mematuhi kode hukum yurisdiksi dan nasional, peraturan dan perun-

dang-undangan serta perjanjian internasional yang berkaitan dengan 

perawatan dan kesejahteraan satwa.

orang memutuskan untuk mengatur perilaku mereka, seperti keputusan yang mere-
ka buat tentang apa yang sah dan dapat diterima dalam mengejar tujuan mereka, dan 
apa yang tidak, dan dasar untuk keputusan tersebut. Dengan demikian, etika satwa 
dapat dilihat untuk mengidentifikasi dorongan berbasis nilai untuk semua organisasi 
pemilik satwa, termasuk kebun binatang dan akuarium, untuk mencapai standar kes-
ejahteraan satwa yang tinggi dalam aktivitas mereka. Ada beberapa teori etika yang 
relevan dengan hal ini, tetapi pembahasannya berada di luar cakupan Strategi ini. 
Perhatikan, bagaimanapun, bahwa dalam konteks ini, komitmen utama untuk men-
capai standar tertinggi kesejahteraan satwa dalam keadaan praktis di setiap kebun bi-
natang dan akuarium, dan komitmen yang sama untuk organisasi ini untuk memper-
baiki keadaan seperti itu jika memungkinkan dan perlu, adalah didorong secara etis.

Ada dua ciri utama kesejahteraan satwa yang relevan dengan kebun binatang dan 
akuarium. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup 
satwa untuk makanan, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Yang kedua adalah 
meningkatkan kesejahteraan mereka di atas kelangsungan hidup minimum ini den-
gan meningkatkan kesempatan bagi satwa untuk mendapatkan pengalaman positif, 

misalnya fokus pada kenyamanan, kesenangan, minat, dan kepercayaan diri mere-
ka. Meskipun tujuannya adalah untuk mencapai keduanya, ada keadaan di mana hal 
itu tidak mudah untuk diterapkan. Misalnya, kebutuhan konservasi yang mendesak 
untuk menjamin kelangsungan hidup beberapa spesies terancam terkadang dapat 
mengesampingkan tujuan ganda ini. Harus diakui bahwa meskipun lingkungan yang 
kurang optimal dapat mencapai keberhasilan jangka pendek, kemungkinannya ke-
cil untuk mendukung hasil konservasi jangka panjang. Manajer dan staf perawatan 
satwa harus berusaha memberikan pengalaman positif untuk satwa, terlepas dari 
keterbatasan sumber daya atau fasilitas dan kebutuhan konservasi.

Ini dan hal-hal lain akan dibahas dalam Strategi ini. Bab pertama memberikan 
penjelasan singkat tentang pemahaman kita saat ini yang berbasis sains tentang 
kesejahteraan satwa dan penilaiannya. Bab-bab selanjutnya menguraikan implikasi 
kesejahteraan dari pemantauan dan pengelolaan kesejahteraan satwa; pengayaan 
lingkungan; desain pameran; program kembangbiakan dan perencanaan koleksi; 
kesejahteraan konservasi; penelitian kesejahteraan satwa; kemitraan dalam kese-
jahteraan satwa; serta keterlibatan dan interaksi dengan pengunjung.

PANTANAL, BRASIL
Caiman

Kebun binatang dan akuarium terkemuka dunia yang menjadi anggota WAZA 

harus memiliki komitmen berkelanjutan terhadap kesejahteraan satwa. Pernyataan 

berikut menguraikan dasar dari komitmen anggota WAZA:

P E R N Y A T A A N  K O M I T M E N 
K E S E J A H T E R A A N  S A T WA  WA Z A

Kebun binatang dan akuarium memiliki 
tanggungjawab untuk mencapai standar 
kesejahteraan satwa yang tinggi untuk 
mendukung tujuan mereka sebagai 

organisasi konservasi modern.
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REKOMENDASI
Untuk mewujudkan komitmen kami terhadap standar kesejahteraan satwa 

yang tinggi, Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 

menyerukan kepada anggota organisasi untuk:
1. Kembangkan piagam kesejahteraan satwa untuk organisasi Anda yang mencer-

minkan komitmen yang jelas terhadap prinsip-prinsip kesejahteraan satwa.
2. Memenuhi kebutuhan fisik dan perilaku satwa saat memberikan perawatan. Ini 

termasuk menciptakan peluang supaya mereka mendapatkan keuntungan dari 
tantangan yang bermanfaat dan pilihan bila memungkinkan.

3. Berupayalah untuk terus meningkatkan pemahaman kesejahteraan satwa 
untuk meningkatkan kesejahteraan positif di semua spesies yang dimiliki oleh 
organisasi Anda.

4. Menerapkan proses pemantauan kesejahteraan satwa berbasis sains yang meng-
gunakan indeks yang selaras dengan keadaan fisik / fungsional dan aktivitas 
perilaku satwa.

5. Gunakan model ‘Lima Domain’ untuk memahami dan menilai berbagai status 
kesejahteraan satwa.

6. Mempromosikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesejahteraan satwa 

dan pengelolaannya kepada masyarakat luas.

PENDAHULUAN
Apakah kesejahteraan satwa itu? Bagaimana gagasan tentang kesejahteraan satwa 

berlaku untuk kebun binatang dan akuarium? Meskipun ada beberapa cara fikiran 

yang berbeda tentang kesejahteraan satwa, ilmu yang mendasari hal itu terus 

berkembang, di mana fokus utamanya adalah pada mamalia dan burung. Deskrip-

si kesejahteraan satwa berikut memberikan wawasan yang berguna (Organisasi 

Dunia untuk Kesehatan Hewan - OIE):

Kesejahteraan satwa berarti bagaimana satwa menghadapi kondisi ke-
hidupannya. Satwa berada dalam kondisi kesejahteraan yang baik jika 
(seperti yang ditunjukkan oleh bukti ilmiah) sehat, nyaman, bergizi baik, 
aman, mampu mengekspresikan perilaku bawaan, dan jika tidak mender-
ita dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti rasa sakit, ketakutan, 
dan kesusahan. . Kesejahteraan satwa yang baik membutuhkan pencega-
han penyakit dan perawatan veteriner, penampungan yang sesuai, mana-
jemen, nutrisi, penanganan yang manusiawi dan penyembelihan / pem-
bunuhan yang manusiawi. Kesejahteraan satwa mengacu pada keadaan 
satwa; perlakuan yang diterima satwa tercakup dalam istilah lain seperti 

perawatan satwa, peternakan, dan perlakuan manusiawi.
Kesejahteraan satwa mengacu pada keadaan satwa, termasuk perasaan dan sensasi 
subjektif yang dialaminya sebagai akibat dari kesehatan fisik dan pengaruh sekitarn-
ya. Misalnya, seekor satwa mungkin mengalami keadaan negatif seperti rasa lapar 
jika makanan tidak mencukupi, kesakitan jika terluka dan ketakutan jika teran-
cam. Satwa biasanya akan berusaha untuk mengurangi atau menghindari pengala-
man negatif ini dan lainnya, terutama saat intens, dan akan dianggap berada dalam 
keadaan negatif (atau buruk) kesejahteraan jika tidak mampu melakukannya.

Kemajuan dalam ilmu kesejahteraan satwa telah menyoroti pentingnya mempertim-
bangkan keadaan psikologis satwa saat menilai kesejahteraan dari waktu ke waktu. 
Oleh karena itu, tidak hanya kebutuhan fisik / fungsional satwa yang memerlukan 
perhatian dalam perawatan satwa di kebun binatang dan akuarium, tetapi diinte-
grasikan kebutuhan tersebut dengan potensinya untuk mendapatkan pengalaman 
yang beragam. Dengan demikian, ilmu kesejahteraan satwa tidak hanya memastikan 
bahwa satwa mungkin memiliki pengalaman negatif, tetapi juga menunjukkan adan-
ya pengalaman positif. Oleh karena itu, kesejahteraan satwa dipahami bervariasi da-
lam kontinum dari sangat buruk hingga sangat baik.

Peningkatan keadaan kesejahteraan satwa yang positif membutuhkan cara yang 
berbeda untuk meminimalkan status kesejahteraan satwa yang negatif. Kebun bina-
tang dan akuarium modern harus bekerja untuk meminimalkan terjadinya keadaan 
negatif pada satwa mereka dan, secara bersamaan, harus berupaya untuk mempro-
mosikan keadaan positif.

Jadi, apa itu keadaan kesejahteraan satwa yang positif ? Satwa mengalami keadaan 
kesejahteraan yang umumnya positif ketika kebutuhan fisik dan perilaku mereka ter-
penuhi dan ketika lingkungan memberi mereka tantangan dan pilihan yang berman-
faat dari waktu ke waktu. Dalam Strategi ini, kebun binatang dan akuarium didorong 
untuk mencapai standar kesejahteraan satwa yang tinggi dengan menggunakan cara 
yang dirancang untuk memungkinkan satwa memiliki pengalaman positif. Ini meli-
batkan pemahaman prinsip-prinsip berbasis sains, mendorong penelitian dan men-
gakui pentingnya keahlian staf, keterampilan pemantauan, dan perawatan satwa.

Ribuan spesies yang beda dipelihara di kebun binatang dan akuarium di seluruh 
dunia, jadi mengelola kesejahteraan mereka rumit dalam kaitannya dengan beragam 
pengetahuan yang dibutuhkan. Hingga saat ini, kesejahteraan mega-fauna mendapat 
perhatian khusus. Dalam beberapa kasus, seperti gajah dan beberapa spesies prima-
ta, standar perawatan terkait kesejahteraan paling dipahami. Namun, masih banyak 
yang harus dilakukan, terutama dengan mamalia dan burung yang kurang dipelajari 
dengan baik, dan vertebrata hidup yang lain. Tantangan utama adalah untuk ter-
us mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola 
spesies, dan untuk lebih memahami bagaimana lingkungan kebun binatang atau 
akuarium dan peternakan berdampak pada kesejahteraan satwa, sehingga pada 
akhirnya, status kesejahteraan yang positif dapat dipromosikan di semua spesies. Se-
jumlah kebun binatang dan akuarium telah mendirikan fasilitas yang khusus untuk 
meningkatkan pemahaman kita tentang kesejahteraan satwa (lihat studi kasus 1.1).

BERTAHAN HIDUP, TANTANGAN DAN PILIHAN
Agar satwa mendapatkan pengalaman positif, banyak kebutuhan dasar fisik / fung-
sional yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan dasar satwa memainkan 
peran penting dalam kelangsungan hidupnya; misalnya, persyaratan oksigen, air, 

makanan dan kesetimbangan termal, dan pencegahan cedera dan penyakit yang 
signifikan. Hanya jika kebutuhan ini dan kebutuhan kelangsungan hidup lainnya 
terpenuhi, maka meminimalisasi pengalaman negatif terkait (misalnya sesak na-
pas, haus, lapar, ketidaknyamanan termal, dan rasa sakit) cukup untuk memungk-
inkan satwa memiliki pengalaman positif. Hanya mengatasi pengalaman negatif 
terkait kelangsungan hidup tidak akan selalu menimbulkan pengalaman positif, 
tetapi mungkin hanya mengubah kondisi kesejahteraan dari negatif menjadi netral.

Pengalaman satwa juga dipengaruhi oleh persepsinya tentang keadaan eksternalnya 
dan tingkat motivasinya untuk terlibat dalam berbagai perilaku yang akan berman-
faat baginya; yaitu, pengalaman hidupnya terkait dengan peluang perilaku. Oleh 
karena itu, pengelolaan kebun binatang dan akuarium harus memenuhi kebutuhan 
dasar kelangsungan hidup satwa dengan cara yang sesuai dengan spesies yang mem-
inimalkan kondisi kesejahteraan negatif, dan juga harus menetapkan lingkungan 
dan rezim perawatan terkait yang mempromosikan keadaan kesejahteraan positif.

Banyak kebun binatang dan akuarium sudah bertujuan untuk memberikan tantan-
gan dan pilihan yang menarik bagi satwa, dan berusaha mengembangkan cara inova-
tif untuk memperluas jangkauan pengalaman positif yang tersedia bagi satwa. Pili-
han mungkin termasuk di mana dan apa yang akan dimakan, untuk berinteraksi atau 
tidak dengan satwa lain, atau untuk mencari lingkungan berbeda yang memberikan 
kenyamanan yang bervariasi. Tantangan mungkin bersifat kognitif atau fisik, terkait 
dengan peluang untuk mencari makanan yang diinginkan dan penghargaan lainnya. 
Tantangan harus spesifik untuk spesies dan dirancang dengan memikirkan kebutu-
han dan kemampuan satwa individu dan terus menantang dan bervariasi.

Setiap organisasi harus memiliki staf yang memadai dengan pengetahuan dan ket-
erampilan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kesejahteraan satwa ditan-
gani. Ini melibatkan penilaian dan pengelolaan berkelanjutan dari kesejahteraan 
satwa dan keadaan hidup, termasuk kesehatan fisik dan tanggapan mereka terh-
adap lingkungan. Staf harus selalu mengikuti perkembangan dan berbagi keter-
ampilan melalui, misalnya, mengembangkan kapasitas, menghadiri lokakarya 
atau simposium yang relevan.

Diakui bahwa basis pengetahuan di semua spesies kebun binatang dan akuarium 
masih berkembang. Kebun binatang dan akuarium harus terus menggunakan in-
dikator yang diketahui untuk menilai kesejahteraan satwa pada tingkat spesifik 
spesies dan juga menjadi sumber dan memimpin penelitian yang baik untuk mem-
bangun pemahaman guna lebih meningkatkan pemantauan kesejahteraan satwa 
dan hasil untuk berbagai jenis spesies.

Jadi bagaimana kita bisa menilai kesejahteraan satwa? Bagaimana kita menilai pen-
galaman subjektif negatif dan positif satwa? Yang disampaikan di sini adalah model 
‘Lima Domain’, yang merupakan kerangka kerja yang berguna untuk melakukan pe-
nilaian sistematis dan terstruktur dari kesejahteraan satwa dalam istilah ini.

Diakui bahwa pengalaman subjektif satwa tidak dapat diukur secara langsung. 
Namun, dengan mengevaluasi kemungkinan keberadaan mereka pada spesies di 
mana kita memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendukung penerapan ru-
tinitas peternakan spesifik spesies, prosedur veteriner, dan kegiatan pengayaan 

lingkungan yang menangani kesejahteraan satwa.

B A B  1 :  K E S E JA H T E R A A N  S AT WA  D A N  P E N I L A I A N N YA

Komitmen kami adalah untuk mengembangkan keunggulan 
dalam kesejahteraan satwa di kebun binatang dan akuarium.

Studi Kasus 1.1: 
Penelitian Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi 
Ada banyak kebun binatang dan akuarium yang melakukan atau berkontribusi 
untuk penelitian terkait kesejahteraan satwa. Misalnya, sebuah konsorsium kebun 
binatang AS melakukan studi multi-institusi yang meneliti kesejahteraan gajah 
(Elephas maximus dan Loxodonta africana). Meskipun cakupan penelitiannya sangat 
luas, banyak kebun binatang dan akuarium telah melakukan penelitian dengan 
jangkuan yang lebih kecil untuk beberapa spesies lain (misalnya kesejahteraan kera 
besar). Karena pengawasan terhadap kesejahteraan satwa terus meningkat, penting 
untuk terus membangun keahlian yang relevan; misalnya, dengan meneliti cara-
cara inovatif untuk memantau kondisi kesejahteraan satwa. Perhimpunan Zoologi 
Chicago mendirikan Pusat Ilmu Kesejahteraan Satwa, Perhimpunan Zoologi Detroit 
mendirikan Pusat Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang, dan Perhimpunan Zoologi 
San Francisco mendirikan Pusat Kesehatan dan Konservasi. Diperkirakan bahwa 
secara internasional, seiring dengan kemajuan kebun binatang dan akuarium di masa 
depan, semakin banyak dari mereka akan mengembangkan fasilitas dengan fokus 
pada kesejahteraan dan tujuan membantu memastikan bahwa satwa yang dipelihara 

dapat berkembang dan hidup lebih baik.

KERANGKA BERMANFAAT: MODEL ‘LIMA DOMAIN’
Model Lima Domain tidak dimaksudkan untuk menjadi representasi fisik dan fung-
sional tubuh yang akurat, tetapi dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan 
penilaian kesejahteraan satwa. Model ini menguraikan empat domain fisik / fung-
sional dari ‘nutrisi’, ‘lingkungan’, ‘kesehatan fisik’ dan ‘perilaku’, dan domain kelima, 
yang merupakan keadaan ‘mental’ satwa (Gambar 1.1).

Karena kesejahteraan adalah suatu keadaan di dalam satwa dan dipahami dengan 
istilah pengalaman satwa secara subyektif, model ini mengidentifikasi dua sum-
ber utama dari pengalaman mental tersebut. Yang pertama adalah perasaan dan 
sensasi (secara kolektif dikenal sebagai ‘mempengaruhi’) yang memotivasi satwa 
untuk melakukan perilaku yang dianggap penting untuk kelangsungan hidup mer-
eka. Ini termasuk rasa haus yang mendorong satwa untuk minum, rasa lapar yang 
mendorongnya untuk makan, dan rasa sakit yang menunjukkan hal-hal yang harus 
dihindari. Ini dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kelangsungan hidup 
biasanya tercakup dalam domain ‘nutrisi’, ‘lingkungan’ dan ‘kesehatan fisik’.

KEBUN BINATANG HOUSTON, TX, AS 
Gajah Asia
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Domain keempat dari ‘perilaku’ mencakup sumber kedua dari pengalaman subjek-
tif, yang bisa negatif atau positif, dan berhubungan dengan persepsi satwa tentang 
keadaan eksternal mereka. Contoh negatifnya meliputi: ancaman yang menim-
bulkan ketakutan, isolasi yang menyebabkan kesepian, dan rendahnya rangsangan 
pada kebosanan; dan contoh-contoh positif meliputi: keamanan yang menimbulkan 
kepercayaan dan kesenangan yang menimbulkan rasa penghargaan.

Referensi ke empat domain pertama memungkinkan pertimbangan sistematis dari 
berbagai kondisi yang dapat menimbulkan berbagai pengalaman subjektif yang 
ditemukan dalam domain ‘mental’ kelima. Nilai dampak bersih dari semua pen-
galaman ini mewakili status kesejahteraan satwa.

Memang sifat dari faktor-faktor yang selaras dengan domain fisik / fungsional un-
tuk berubah dari waktu ke waktu, seperti halnya persepsi dan pengalaman terkait 
satwa, yang ditujukan untuk pertimbangan domain mental. Dengan demikian, 
keadaan kesejahteraan satwa pada suatu waktu berada pada kontinum antara eks-
trem sangat buruk dan sangat baik, dan pada waktu yang berbeda kesejahteraannya 
dapat menurun atau meningkat. Tujuan dari penilaian dan pengelolaan kesejahter-
aan satwa adalah untuk memantau, mendeteksi dan mengoreksi kesejahteraan yang 
buruk jika hal itu terjadi, dan untuk menahankan kesejahteraan yang baik dan lebih 

disukai kesejahteraan yang sangat baik, jika secara praktis memungkinkan.

Peluang untuk mempromosikan status kesejahteraan satwa yang positif yang se-

K E S E J A H T E R A A N  S A T WA  D A N  P E N I L A I A N N YA   

Gambar 1.1.  Model Lima Domain untuk memahami kesejahteraan satwa, yang dibagi menjadi komponen fisik / fungsional dan mental, memberikan contoh bagaimana kondisi 

internal dan eksternal menimbulkan pengalaman subjektif yang negatif (permusuhan) dan positif (menyenangkan), yang akibatnya terintegrasi dan menimbulkan status kese-

jahteraan satwa (dimodifikasi dari Mellor & Beausoleil 2015).

laras dengan model Lima Domain dapat mencakup yang berikut:
• Nutrisi: konsumsi secara tepat makanan bergizi secara berkelanjutan adalah 

pengalaman yang menyenangkan.
• Lingkungan: kondisi ringan menawarkan kenyamanan dan keamanan yang 

berkelanjutan.
• Kesehatan fisik: kesehatan fisik yang baik secara berkelanjutan menjamin 

kekokohan dan vitalitas.
• Perilaku: aktivitas yang melibatkan variasi, pilihan, dan tantangan yang ringan 

sangat bermanfaat.
• Keadaan mental atau afektif: pengalaman negatif yang berhubungan dengan 

kelangsungan hidup minimal, dan kenyamanan, kesenangan, minat dan keper-

cayaan diri adalah pengalaman positif yang umum.
Karena elemen kunci dari cara ini berdasar pada pemahaman biologis mamalia dan 
burung yang sudah dipelajari dengan baik, penerapan yang lebih luas pada spesies 
mamalia dan burung yang lain dapat dilakukan, asalkan fitur unik dari biologi mereka 
dipertimbangkan. Di sisi lain, penerapan model tersebut pada spesies lain di kebun 
binatang dan akuarium akan membutuhkan masukan dari para ahli di bidang biolo-
gi spesifik mereka. Namun demikian, penggunaan model tersebut secara membantu 
menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kebutuhan dasar kelangsungan hidup 
setiap spesies terpenuhi, apakah mereka mungkin memiliki kapasitas untuk pen-
galaman yang menyenangkan atau tidak dan, jika demikian, bagaimana pengalaman 

tersebut dapat diekspresikan dan dalam keadaan apa.

MENILAI KESEJAHTERAAN SATWA
Bagian penting dari protokol dan praktik yang dirancang untuk memastikan 
bahwa kesejahteraan satwa tetap pada tingkat tinggi yang dapat diterima, adalah 
kebutuhan untuk penilaian berkelanjutan atas kesejahteraan satwa. Jelas bah-
wa pengalaman negatif dan positif memiliki arti kesejahteraan yang penting dan 
keadaan kesejahteraan satwa mencerminkan keseimbangan di antara keduanya. 
Secara umum, kesejahteraan akan menjadi negatif ketika pengalaman negatif 
mendominasi, netral ketika pengalaman negatif dan positif seimbang secara ke-
seluruhan, dan positif ketika pengalaman positif mendominasi.

Jelas juga bahwa pengalaman negatif terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama 
mencakup yang memotivasi perilaku kritis-kelangsungan hidup. Misalnya, sesak 
napas yang memotivasi pernapasan, minum karena kehausan, makan karena ke-
laparan dan rasa sakit menghindari atau menarik diri dari rangsangan yang mer-
ugikan. Jenis kedua, pengalaman negatif terkait situasi yang tertentu, termasuk 
pengalaman yang mencerminkan tanggapan buruk satwa terhadap lingkungannya. 
Misalnya, pada mamalia, lingkungan tandus yang menyebabkan kebosanan, isolasi 
individu hingga kesepian, dan ancaman ketakutan.

Mengenai jenis pertama, praktik peternakan dan kedokteran hewan yang baik pal-
ing-paling hanya dapat menetralkan sementara pengalaman kritis-kelangsungan 
hidup yang negatif. Mereka tidak bisa dihilangkan sama sekali. Secara biologis mer-
eka penting untuk memotivasi satwa agar berperilaku dengan cara yang memun-
gkinkan mereka memperoleh, misalnya, oksigen, air dan makanan yang menopang 
kehidupan, dan untuk menghindari atau meminimalkan cedera.

Mengenai pengalaman negatif terkait situasi, ini dapat diganti, atau dihindari, dengan 
memberi satwa kesempatan untuk terlibat dalam perilaku yang mereka mungkin ang-
gap bermanfaat. Hal ini pada prinsipnya melalui kegiatan pengayaan lingkungan yang 
menghasilkan pengalaman positif. Pengalaman semacam itu dapat mencakup rasa 
kenyang, keterlibatan yang diarahkan pada tujuan, minat, keingintahuan, kepuasan, 
persahabatan yang erat, kesenangan, kenyamanan dan kepercayaan diri.

Pengetahuan dan keahlian sangat penting untuk mempromosikan keadaan kes-
ejahteraan yang positif. Dengan memahami kebutuhan spesifik spesies, ini dapat 
mengurangi pengalaman negatif dengan menerapkan pengetahuan dan keterampi-
lan yang relevan untuk mempromosikan keadaan positif. Misalnya, pengalaman 
negatif dari satwa sosial sering kali dikaitkan dengan struktur sosial yang tidak se-
suai dari suatu kelompok dan dapat diperbaiki.

Tujuan merawat satwa di kebun binatang dan akuarium adalah untuk menghindari 
pengalaman negatif yang kritis terhadap kelangsungan hidup dan berkaitan den-
gan pengalaman terkait situasi, untuk memberikan kesempatan bagi satwa untuk 
terlibat dalam perilaku yang menurut mereka menyenangkan atau bermanfaat.

INDIKATOR FISIK DAN KLINIS KESEJAHTERAAN SATWA
Banyak indikator (variabel yang dapat diukur) tersedia dan terdapat check list untuk 
memantau status kesejahteraan satwa. Indikator tersebut menunjukkan ada atau ti-
daknya kondisi fisik / fungsional dan perilaku yang mendasari status kesejahteraan 
satwa. Indikator ini memungkinkan pendeteksian status kesejahteraan negatif, netral 
dan positif dan pemantauan serta pengelolaan status kesejahteraan tersebut. Penggu-

M O D E L  L I M A  D O M A I N

KEBUN BINATANG PERTH, AUSTRALIA
Staff kebun binatang melakukan penilaian kesehatan panda merah.

naan indikator ini didasarkan pada penelitian klinis ilmiah kedokteran hewan selama 
bertahun-tahun. Indikator fisik / fungsional dapat diamati secara eksternal atau diukur 
secara internal dan biasanya selaras dengan domain nutrisi, lingkungan dan kesehatan 
dalam model Lima Domain (Gbr. 1.1).
Contoh indikator eksternal yang bisa diamati meliputi kesesuaian tingkat pertumbuhan 
dan tahap perkembangan pada satwa usia muda, usia tua, kurangnya keberhasilan re-
produksi pada satwa dewasa dan tampilan umum satwa yang berkaitan dengan keseha-
tan dan masa hidup satwa dalam perawatan manusia. Beberapa diuraikan di bawah ini:
• Nutrisi: perubahan berat badan dan / atau skor kondisi tubuh (body condi-

tion score), kesesuaian asupan air atau makanan, dan / atau adanya agresi 
pada waktu makan yang mengindikasikan rasa lapar.

• Lingkungan: cedera akibat pembatasan fisik dalam area yang tertutup, bukti 
perilaku akibat dampak negatif suhu ekstrem, dan / atau tanda-tanda iritasi 
akibat gas yang mencemari.

• Kesehatan: adanya cedera seperti luka, memar, lecet dan perubahan perilaku 
dari yang normal, penampilan, vokalisasi dan gangguan gerakan; juga adanya 
infeksi, demam dan peningkatan denyut jantung.

Indikator yang dapat diamati secara eksternal ini adalah yang dapat diamati dengan 
mudah oleh staff selama penilaian observasi, dan seringkali merupakan tanda perta-
ma dari masalah kesejahteraan. Indikator ini juga memberikan panduan tentang ke-
mungkinan penyebab dan seringkali merujuk pada tindakan perbaikan yang diperlu-
kan dengan melibatkan intervensi peternakan atau terapeutik  veteriner.
Indikator yang dapat diukur secara internal berkaitan dengan kondisi fisiologis, 
patologis, atau klinis. Indikator ini biasanya tidak akan digunakan untuk peman-
tauan kesejahteraan sehari-hari kecuali terkait dengan penyelidikan penyakit ter-
tentu atau masalah kesejahteraan yang sulit diselesaikan. Contohnya: pengukuran 
parameter darah khusus untuk status hidrasi, status gizi, kompetensi imunologis, 
pelepasan hormon stres dan pelepasan hormon lain; pengukuran kadar hormon 
dalam air liur, urin dan feses; juga terdapat banyak indikator yang ditetapkan un-
tuk fungsi jantung, paru-paru, pembuluh darah, ginjal, organ pencernaan, otot, 
kerangka, sistem saraf dan organ indera.

D O M A I N  F I S I K  DA N  F U N G S I O N A L
NUTRISI LINGKUNGAN KESEHATAN FISIK PERILAKU

D O M A I N  M E N TA LPENGALAMAN NEGATIF PENGALAMAN POSITIF

S TAT U S  K E S E J A H T E R A A N

Kehilangan pakan
Kehilangan air

Malnutrisi

Appropriate 
Nutrisi yang sesuai

Ketersediaan 
makanan

Negatif Positif
Lingkungan
Tantangan

Lingkunga
peluang dan pilihan

Negatif Positif
Penyakit

Luka
Kesehatan

Kemampuan

Negatif Positif
Pembatasan perilaku Bisa mengek-

spresikan 
perilakunya

Negatif Positif

Rasa sakit
Takut

Kesulitan
Tidak nyaman

Kelemahan
Kelemahan

Pusing
Sesak napas

Kebosanan
Frustrasi
Marah

Kekenyangan
Penghargaan

Terarah pada tujuan
keterikatan

Kegembiraan
Keingintahuan

Daya hidup
Ketenangan

Keamanan
Kepuasan

Sayang
persahabatan
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PENGAMATAN PERILAKU SATWA
Perilaku biasanya dianggap sebagai indikator yang jelas dari kondisi kesejahteraan 
dan kesehatan satwa, dan telah digunakan secara efektif untuk tujuan tersebut se-
lama beberapa dekade. Secara historis, banyak ilmuwan yang meneliti perilaku en-
ggan mengaitkan pengalaman subjektif tertentu dengan perilaku tertentu, karena 
dianggap tidak ilmiah.

Akan tetapi, ilmu kesejahteraan satwa kini memberikan dukungan yang semakin 

kuat untuk tiga proposisi kunci: pertama, bahwa perilaku tertentu dari mamalia, bu-

rung dan reptil menunjukkan tujuan mereka; kedua, bahwa perilaku yang diarahkan 

pada tujuan itu sendiri dan respons perilaku satwa ketika mereka melakukan atau 

tidak mencapai tujuan tersebut dapat menghasilkan pengalaman positif atau negat-

if; dan ketiga, bahwa pengalaman satwa cenderung positif apabila satwa tersebut se-

cara aktif terlibat dalam perilaku yang melibatkan pemrosesan impuls dalam sirkuit 

saraf otak yang terkait dengan penghargaan. Secara keseluruhan, ini memberikan 

arahan untuk waspada menafsirkan perilaku satwa dalam hal apa pengalaman sub-

jektif yang menyertainya.

Domain perilaku dari model Lima Domain (Gbr. 1.1) menggabungkan ini dan men-

gacu pada kemungkinan persepsi satwa tentang keadaan eksternal mereka dan 

pengalaman negatif atau positif terkait yang dihasilkan. Misalnya, terdapat bukti 

perilaku yang kuat bahwa mamalia yang hidup berkelompok ditempatkan pada area 

yang tertutup dan kosong tanpa ditemani individu lain dan diberi makanan yang 

dalam waktu singkat bisa dimakan habis cenderung memiliki pengalaman negatif, 

seperti kecemasan, ketakutan, frustrasi, kesepian, kebosanan, dan depresi. Di sisi 

lain, bukti perilaku menunjukkan bahwa spesies yang hidup berkelompok seperti 

itu dipelihara di lingkungan yang kaya rangsangan ekstensif dengan peluang untuk, 

misalnya, menjelajahi, mencari makan atau berburu, bersosialisasi dengan indivi-

du lain, merawat anak, bermain dan aktif secara seksual, lebih banyak cenderung 

memiliki pengalaman positif, seperti merasa bersemangat, mudah bergaul, saling 

terikat dengan kelompoknya.

Oleh karena beragamnya konsekuensi dari pengalaman yang terkait dengan fak-

tor-faktor yang disebutkan diatas, maka perlu dilakukan evaluasi potensi manfaat 

dari pengenalan, pemeliharaan atau pengembangan kegiatan pengayaan lingkun-

gan. Pengamatan ini sangat mendukung penerapan yang baik pada komitmen pen-

Mengelola kesejahteraan satwa di kebun binatang 

dan akuarium merupakan hal yang kompleks dimana 

pemahaman ilmu dan metodenya berkembang pesat.

KEBUN BINATANG 
PERTH, AUSTRALIA
Orangutan

gayaan lingkungan di dalam sektor kebun binatang dan akuarium (lihat Bab 3), dan 

menunjukkan bahwa penilaian perilaku dapat memberikan informasi bermanfaat 

tentang pengayaan lingkungan.

Seperti disebutkan di atas, pengamatan ini terutama mengacu pada mamalia dan 

burung, oleh karena itu mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung pada 

spesies vertebrata lainnya. Namun, staf kebun binatang dan akuarium perlu ditem-

patkan secara benar untuk mengembangkan pengayaan yang sesuai untuk berbagai 

spesies dalam perawatan mereka dan penelitian juga harus diterapkan pada semua 

spesies yang ada di dalam institusi tersebut.

KESIMPULAN
Lima Domain memberikan model yang berguna dan praktis untuk kebun binatang 

dan akuarium. Dengan menerapkan pengetahuan tentang kondisi kesejahteraan 

negatif, netral dan positif, penilaian kesejahteraan satwa dapat dilakukan dan 

dapat dicapai. Ini adalah kerangka kerja yang memungkinkan perawat satwa un-

tuk mengenali dan memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup satwa dan mem-

bantu memberikan kesempatan bagi satwa untuk mengalami kondisi kesejahter-

aan yang positif. Ini adalah dasar untuk menciptakan tantangan dan pilihan yang 

menyenangkan untuk satwa di kebun binatang dan akuarium.

Mengelola kesejahteraan satwa di kebun binatang dan akuarium merupakan 

hal yang kompleks dimana pemahaman ilmu dan metodenya berkembang pesat. 

Tantangan khusus yang dihadapi adalah beragamnya spesies yang dimiliki oleh 

kebun binatang dan akuarium. Hal yang perlu dilakukan untuk terus memperoleh 

pengetahuan khusus tentang spesies yang kurang dipelajari dengan baik agar kes-

ejahteraan mereka dapat dipahami dan satwa dikelola dengan tepat. Sehingga ma-

sukan dari para ahli dan penelitian biologi berbasis kebun binatang dan akuarium 

akan diperlukan.

Penilaian kesejahteraan satwa merupakan komponen penting dari model per-

awatan satwa di kebun binatang dan akuarium yang modern. Cara penilaian 

memiliki beberapa aspek dan menggunakan indikator berdasarkan kondisi fisik / 

fungsional dan perilaku yang selaras dengan pengalaman negatif dan / atau positif 

yang mungkin dimiliki satwa.

CHECKLIST

Apakah Anda mengikuti kemajuan ilmiah dalam memahami dan 
menilai kesejahteraan satwa?

Apakah Anda memiliki pernyataan komitmen tertulis untuk men-
gelola kesejahteraan satwa secara tepat (seperti pernyataan komit-
men WAZA)?

Apakah staff Anda memahami komitmen organisasi Anda terhadap 
kesejahteraan satwa dan bagaimana menerapkan komitmen ini?

Apakah staf Anda dilatih untuk memantau dan mengelola kese-
jahteraan satwa yang ada dalam perawatan mereka?

Sudahkah Anda mengkomunikasikan komitmen kesejahteraan 
satwa Anda kepada pemangku kepentingan Anda, seperti pengun-
jung, otoritas regulasi, dan lainnya?

Apakah cara terhadap kesejahteraan satwa yang Anda lakukan me-
mastikan bahwa kondisi kesejahteraan negatif diminimalkan?

Apakah cara terhadap kesejahteraan satwa yang Anda lakukan be-
rupaya untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan yang positif ?

CATATAN:

Boa constrictor



BERUANG KUTUB
KEPULAUAN SVALBARD, NORWAY
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REKOMENDASI
Untuk mewujudkan komitmen kami terhadap standar kesejahteraan satwa 
yang tinggi, Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 
menyerukan kepada anggota organisasi untuk:
1. Menjadikan akreditasi berbasis kesejahteraan satwa sebagai prioritas. Hal 

ini dapat dilakukan melalui asosiasi kebun binatang dan akuarium regional 
Anda atau dengan mengadopsi standar kesejahteraan dan pemantauan yang 
digunakan oleh wilayah atau negara lain. 

2. Pastikan bahwa staf perawat satwa mengikuti pelatihan dan memiliki keahlian 
ilmiah yang relevan, mengikuti perkembangan terbaru dalam metode peman-
tauan kesehatan dan kesejahteraan satwa, dan berhubungan dengan lembaga dan 
organisasi profesional sehingga dapat berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. 

3. Kembangkan dan mempertahankan budaya staf yang mempraktikkan pel-
aporan dan pemantauan rutin perilaku dan kesehatan satwa. Menjaga dan 
selalu memperbarui semua catatan satwa terkait.

4. Dengan menggunakan penelitian kesejahteraan satwa terkini, berkolaborasi 
dengan lembaga lain untuk menetapkan data dasar kesejahteraan satwa untuk 
individu dan kelompok untuk memungkinkan perbandingan dengan data baru.

5. Memeriksa dengan cermat bagaimana satwa diangkut dan menangani 
setiap potensi risiko kesejahteraan satwa. Mengembangkan rencana untuk 
pemindahan satwa yang mematuhi standar nasional dan internasional yang 
relevan. Mengharuskan pemeriksaan dan pengecekan praktik kesejahteraan 
satwa sesuai atau seperti yang diuraikan di atas dalam Strategi dan kebijakan 
kesejahteraan satwa di asosiasi kebun binatang dan akuarium regional.

6. Mempekerjakan dokter satwa, ahli biologi, ilmuwan kesejahteraan dan ahli 
dalam perilaku satwa dengan pengalaman mumpuni menangani berbagai 
taksa untuk memastikan standar kesejahteraan dan kesehatan satwa yang 
tinggi termasuk intervensi perawatan kesehatan preventif.

7. Terkait dengan perawatan seumur hidup, kembangkan rencana kesehatan satwa 
yang komprehensif dan, jika diperlukan, kebijakan mengkhusus yang mencakup 
pemenuhan kebutuhan khusus satwa yang sangat muda, sakit, terluka dan geriatri.

8. Rencanakan pencegahan dan penanganan wabah penyakit satwa, termasuk 
penularan penyakit antara satwa dan manusia, dan memastikan bahwa pro-

tokol karantina tersedia bila diperlukan.

PENDAHULUAN
Memantau kesejahteraan satwa jelas sangat penting untuk pengelolaan sat-
wa yang efektif di kebun binatang dan akuarium. Indikator fisik / fungsion-
al dan indikator perilaku yang dirujuk dalam Bab 1 dapat digunakan untuk 
mendeteksi kesejahteraan satwa yang buruk dan mengidentifikasi ciri-ciri 

pengalaman positif. Indikator tersebut juga memungkinkan deteksi pening-
katan kesejahteraan yang buruk dengan menerapkan perbaikan peternakan 
dan intervensi terapeutik veteriner, dan / atau dengan menyediakan peluang 
perilaku untuk meningkatkan kesejahteraan satwa. Mengelola sejumlah besar 
spesies di kebun binatang dan akuarium juga membutuhkan keahlian staf ting-
kat tinggi serta perencanaan dan kebijakan yang baik.

SPESIES DAN PENGETAHUAN SATWA SPESIFIK
Sebagaimana diuraikan dalam Bab 1, jumlah spesies yang dimiliki oleh kebun bi-
natang dan akuarium memberikan tantangan yang signifikan dalam pemantauan 
kesejahteraan satwa. Mengembangkan keahlian staf dan bekerja dengan lemba-
ga lain untuk mengembangkan pengetahuan khusus spesies sangat penting untuk 
meningkatkan pemantauan kesejahteraan satwa. Selain itu, pengetahuan khusus 
staf dan pengembangan keahlian staf untuk lebih memahami ciri-ciri perilaku 
dan perubahan pada individu satwa harus menjadi prioritas berkelanjutan.

Kemajuan sedang dikerjakan untuk mengatasi tantangan ini melalui program 
akreditasi asosiasi kebun binatang dan akuarium regional. Misalnya, dimu-
lai pada 2014, program Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium Australasia 
(ZAA) menilai kompromi kesejahteraan dan peningkatan kesejahteraan di ke-
bun binatang dan akuarium anggota untuk berbagai spesies. Langkah ini dapat 
mengarahkan staf untuk meningkatkan manajemen saat ini dari aspek fisik / 
fungsional kesejahteraan dan untuk mengidentifikasi cara-cara baru untuk 
meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan yang sebelum-
nya tidak dikenal oleh satwa untuk terlibat dalam perilaku yang mungkin mer-
eka anggap bermanfaat. Jika memungkinkan, kebun binatang dan akuarium 
harus mendapatkan akreditasi melalui asosiasi kebun binatang dan akuarium 
regional, karena banyak dari asosiasi ini yang memelopori penilaian dan pen-
gelolaan perawatan satwa liar spesies khusus yang sesuai.

Menyimpan catatan yang merinci pengamatan fisik, fungsional dan perilaku 
penting untuk pengelolaan kesejahteraan satwa yang efektif. Pencatatan me-
mungkinkan kondisi satwa yang sedang berlangsung, termasuk setiap peru-
bahan, penurunan, stabilitas atau peningkatan kesejahteraan, untuk dicatat. 
Catatan tersebut juga memungkinkan setiap perubahan manajemen yang ti-
dak diinginkan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab masalah dan hasil 
dari intervensi peternakan atau veteriner yang dilakukan. Informasi tersebut 
tidak hanya memberikan basis untuk meninjau dampak praktik saat ini (lihat 
studi kasus 2.1), tetapi juga dapat memandu pengenalan cara baru yang dimak-

sudkan untuk meningkatkan kesejahteraan (lihat studi kasus 2.2).

B A B  2 :  P E M A N TAUA N  D A N  P E N G E L O L A A N  K E S E JA H T E R A A N  S AT WA

Komitmen kami adalah untuk memantau kondisi kesejahteraan satwa 
untuk mencapai standar perawatan satwa yang tinggi.

Studi Kasus 2.1:
Pemantauan perilaku yang sistematis merupakan alat yang dapat digunakan untuk men-
goptimalkan kesejahteraan satwa.
Tim di Disney’s Animal Kingdom memiliki program pemantauan perilaku jangka pan-

jang untuk membantu pengelolaan enam harimau betina (Panthera tigris) mereka. 

Harimau ini ditempatkan secara berkelompok, yang merupakan situasi manajemen 

yang unik di kebun binatang. Program pemantauan memungkinkan tim untuk mel-

acak perubahan dalam hubungan sosial satwa ini dari waktu ke waktu. Pengamatan 

ini memberikan informasi pemilihan berbagai pengelompokan sosial untuk memak-

simalkan kompatibilitas, sambil mempertahankan variabilitas dalam mitra sosial. Studi 

ini juga memungkinkan staf untuk menentukan dampak dari praktik manajemen yang 

berbeda, teknik display di eksibit dan dampak konstruksi eksibit terhadap perilaku in-

dividu satwa. Dengan demikian, program pemantauan perilaku memberikan informasi 

keputusan perawatan satwa dengan hasil kesejahteraan yang optimal, sekaligus mem-

berikan informasi dasar yang penting kepada kebun binatang lain yang mempertim-

bangkan pengelompokan harimau dalam eksibit..

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM, FL, USA 
Harimau

KEBUN BINATANG SAN DIEGO ZOO, CA, AS
Beruang cokelat
 

Studi Kasus 2.2: 
Manfaat pengumpulan data kesejahteraan satwa secara teratur.
Pada banyak kebun binatang dan akuarium, anggota staf menilai pola aktivitas harian 

satwa, tetapi manfaat dari melakukan kegiatan ini mungkin berkurang jika hanya dilakukan 

dalam waktu terbatas dalam konteks yang sangat spesifik. Untuk sebagian besar satwa 

kebun binatang dan akuarium, kehadiraan perawat satwa dapat menunjukkan kesempa-

tan untuk menerima makanan. Karena hubungan ini, masuk akal untuk mengasumsikan 

bahwa ketidakhadiran perawat satwa menunjukkan tidak adanya peluang seperti itu. 

Dengan demikian, perilaku terkait makanan (misalnya eksplorasi atau mencari makan) ja-

rang terjadi ketika perawat satwa tidak terlihat disana. Pemantauan harian beruang coklat 

yang lebih tua (Ursus arctos) di Kebun Binatang San Diego menunjukkan rendahnya 

perilaku mencari makan sampai diperkenalkannya pengumpan otomatis yang diatur un-

tuk mendistribusikan makanan kering dalam jumlah acak secara acak. Setelah dipasang, 

perilaku mencari makan beruang coklat meningkat lima kali lipat dan ketidakaktifan serta 

pergerakan stereotipi bolak-balik menurun. Pemantauan rinci memungkinkan perawat 

satwa untuk melihat kompleksitas perilaku mencari makan dan memotivasi perubahan 

peternakan, ditambah dengan perubahan filosofis dalam cara penyediaan makanan.
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PERAWATAN SEUMUR HIDUP SATWA
Banyak satwa di kebun binatang dan akuarium menghabiskan seluruh hidupnya 
di lingkungan yang dikelola dan mungkin hadir sebagai individu yang baru lahir, 
muda, remaja, dewasa, dan menua. Jelasnya, pemantauan dan prosedur penge-
lolaan yang berfokus pada kesejahteraan perlu disesuaikan untuk mengelola 
perubahan yang diperlukan untuk merawat tingkat relatif dari ketahanan atau 
kerentanan satwa selama berbagai tahap kehidupan mereka. Meskipun kualitas 
perawatan yang diberikan harus sama di seluruh kehidupan satwa, karakter per-
awatan akan disesuaikan (lihat studi kasus 2.3). Pendekatan ini membutuhkan 
pengetahuan dan keterampilan khusus, yang jika tidak tersedia dalam suatu in-
stitusi, harus dicari melalui bekerja dengan orang lain.

Umur hidup dapat bervariasi antar spesies dari pendek hingga sangat panjang. 
Kehidupan satwa yang berumur panjang dapat diperpanjang hingga berta-
hun-tahun melebihi kemampuan mereka untuk bereproduksi. Perencanaan or-
ganisasi untuk jangka panjang harus memastikan bahwa kesejahteraan dipantau 
dan dikelola dengan tepat sepanjang hidup seluruh satwa, dan harus mencakup 
strategi khusus untuk perawatan satwa geriatri. Membuat lingkungan lebih nya-
man, penyesuaian pola makan dan pengujian untuk penyakit terkait usia atau 
kelemahan lainnya adalah beberapa contohnya. Keputusan yang memperhitung-
kan faktor-faktor ini dan faktor lainnya, seperti umur hidup alami spesies dan 
tingkat serta frekuensi intervensi veteriner, juga diperlukan. Status kesejahteraan 
satwa tua, jika terganggu, harus dinilai secara teratur untuk menentukan apakah 
eutanasia lebih sesuai daripada perawatan satwa yang sedang berlangsung.

Ketika satwa dipindahkan, kebun binatang dan akuarium harus mengembang-
kan rencana yang didukung oleh staf profesional sehingga akuisisi, perpinda-
han dan transaksi satwa tidak menghasilkan kondisi kesejahteraan satwa yang 
buruk. Asosiasi kebun binatang dan akuarium regional mungkin memiliki pe-

doman yang dapat diterapkan untuk transaksi individu.

PERAWATAN KESEHATAN 
Masukan dari dokter hewan profesional merupakan bagian penting dalam pe-
mantauan dan penyediaan perawatan kesehatan kondisi satwa kebun binatang 
dan akuarium yang sedang berlangsung. Dokter hewan yang terdaftar harus se-
lalu menjadi bagian dari tim manajemen satwa, baik melalui pekerjaan langsung 
atau dengan mengontrak dokter hewan swasta atau konsultan. Jumlah dokter 
hewan yang dibutuhkan tergantung pada ukuran dan kompleksitas kebun bina-
tang atau akuarium.

Merekrut dokter hewan secara langsung di kebun binatang dan akuarium mer-
upakan hal yang baik karena memberikan lebih banyak peluang untuk mengelo-
la keanekaragaman spesies yang dipegang secara holistik. Dokter hewan dengan 
keahlian khusus di bidang satwa eksotik dan obat-obatan khusus spesies harus 
dicari di lingkup lokal dan juga dari dokter hewan spesialis dalam komunitas 
dokter hewan kebun binatang dan akuarium di seluruh dunia.

Penerapan beberapa perawatan veteriner dapat mengganggu kesejahteraan sat-
wa untuk sementara waktu. Contohnya termasuk penanganan sebelum dan ses-
udah perawatan, prosedur bedah, dan karantina. Jelas, tujuan utamanya adalah 
meminimalkan kompromi dan segera memulihkan kapasitas satwa untuk men-
galami keadaan kesejahteraan yang positif. Semua fasilitas tempat satwa men-
jalani prosedur, perawatan atau pengamatan harus dirancang khusus atau dipas-
ang untuk memfasilitasi intervensi veteriner dan realisasi tujuan kesejahteraan 
(lihat Bab 4). Selain itu, desain fasilitas harus memperhatikan keselamatan staf 
saat menangani satwa berbahaya.

Sebagian besar satwa kebun binatang dan akuarium adalah spesies satwa liar 
yang tidak dijinakkan dan biasanya tidak dapat dipaksa dan diberi penanganan. 
Training penguatan positif telah menjadi praktik yang populer dan perlu yang 
digunakan dengan baik oleh kebun binatang dan akuarium untuk mengurangi 

stres pada satwa dan yang dapat meminimalkan kebutuhan untuk menggunakan 
anestesi atau obat penenang. Melatih satwa dengan benar dapat memperkuat 
hubungan positif antara perawat satwa dan satwa, dan mendorong kesejahter-
aan positif untuk interaksi di masa mendatang. Semua pelatihan harus mencip-
takan lingkungan yang menarik dan menstimulasi satwa serta memungkinkan 
penyediaan pilihan untuk satwa.

Training penguatan positif berfokus pada jenis pembelajaran di mana satwa diberi 
hadiah atas perilaku yang diinginkan, sehingga menguatkan efek positifnya. Pela-
tihan semacam itu, di mana satwa hadir secara sukarela untuk berbagai prosedur, 
oleh karena itu dapat membantu dokter hewan untuk menggunakan prosedur 
yang sebagian besar bersifat non-invasif dalam pemantauan kesehatan. Termasuk 
memberikan suntikan, pengambilan darah, memberikan perawatan kaki dan ban-
yak lainnya (lihat studi kasus 2.4). Training satwa seperti itu dan yang dilakukan 
untuk proses pemindahan satwa ke kandang transport harus menjadi kebiasaan 
di kebun binatang dan akuarium modern. Teknik training bersifat memaksa yang 
menyebabkan rasa sakit dan stres tidak boleh diterapkan dalam praktik training.

Persiapan yang cermat untuk setiap kejadian anestesi sangat penting untuk 
meminimalkan gangguan kesejahteraan terkait dan untuk memastikan bahwa KEBUN BINATANG PERTH, AUSTRALIA

Owa Jawa

Studi Kasus 2.3:
Keputusan untuk ‘hand-raise’ satwa muda

Seekor owa jawa (Hylobates moloch) yang lahir di Kebun Binatang Perth dijatuhkan 
oleh induknya dan sedang berjuang untuk bertahan hidup. Ahli satwa di Kebun 
Binatang mempertimbangkan keputusan untuk melakukan ‘hand-raise’ satwa terse-
but. Tujuannya adalah untuk memperkenalkannya kembali ke kelompok keluargan-
ya sebagai prioritas, menggunakan metode yang telah terbukti diterapkan pada 
spesies owa lain. Owa adalah spesies yang sangat sosial dan merupakan kebijakan 
Kebun Binatang Perth bahwa karena kesejahteraan satwa dan kebutuhan perilaku 
jangka panjang, owa hanya boleh dipelihara dalam kelompok keluarga. Keputusan 
untuk ‘hand-raise’ ini diambil dengan kerangka kebijakan yang jelas dan penge-
tahuan terkini tentang pengelolaan dan kesejahteraan spesies sosial seperti owa. 
Selain itu, ada pengawasan oleh komite etik satwa dengan keanggotaan eksternal 
dan anggota staf Kebun Binatang. Kebun Binatang Perth memiliki sejarah yang 
kuat dalam pengelolaan owa-owa dan dalam mengintegrasikan keturunan yang 
dipelihara kembali ke dalam keluarga owa. Ini telah berhasil mengintegrasikan kem-
bali owa pipi putih (Nomascus leucogenys) kembali ke dalam kelompok keluarga 
dan mereka kemudian berhasil berkembangbiak dan hidup dalam kelompok sosial 
sebagai bagian dari program pengembangbiakan regional Australasia.

tujuan prosedur tercapai. Dengan demikian, rencana prosedur anestesi harus 
dibuat sebelumnya untuk setiap kejadian tersebut dan harus didiskusikan dan 
dipahami oleh semua yang terlibat. Jika perlu, rekan kerja dan literatur yang 
digunakan harus dikonsultasikan untuk panduan tentang pilihan anestesi dan 
penggunaannya. Pembekalan pasca anestesi juga harus diadakan untuk men-
gidentifikasi perbaikan untuk aplikasi di masa mendatang.

Tanggung jawab dokter hewan mencakup pengelolaan satwa yang dikaranti-
na untuk menjaga biosekuriti. Gangguan kesejahteraan satwa yang signifikan 
dapat terjadi pada satwa yang dikarantina jika mereka mengalami stres karena 
proses pengangkutan, relokasi ke lingkungan yang tidak dikenal, pemisahan 
dari spesies yang dikenal dan / atau isolasi, dan dalam beberapa kasus harus 
menjalani prosedur veteriner. Penting bagi perawat satwa yang bekerja di area 
karantina untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan un-
tuk mendeteksi perilaku abnormal dan tanda-tanda penyakit dan stres. Fokus 
kesejahteraan dari desain karantina harus meminimalkan risiko cedera dan 
memungkinkan dimasukkan pengayaan dan tempat untuk mundur untuk men-
gurangi stres. Satwa tidak boleh dikarantina lebih lama dari periode minimum 
yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan biosekuriti.

USHAKA SEA WORLD DURBAN, AFRIKA SELATAN
Anjing laut Afrika Selatan

Studi Kasus 2.4: 
Pelatihan penguatan positif untuk prosedur kesehatan.

Gimli adalah anjing laut Afrika Selatan (Arctocepha-
lus pusillus) yang lahir di uShaka Sea World Durban 
pada tahun 1986. Satwa ini buta dan, meskipun sudah 
tua, masih menjalani rutinitas harian dan pelatihan 
peternak baru. Satwa tersebut menunjukkan perilaku 
lesu, sirip bengkak, dan detak jantung berdebar ken-
cang. Banyak prosedur diagnostik sukarela dilakukan 
di sana, termasuk rontgen, ultrasonografi, dan biopsi 
jarum. Satwa itu bekerja sama dengan sangat baik. 
Ditemukan massa di dekat kandung kemih serta be-
berapa kelainan jantung. Semua anjing laut di uShaka 
Sea World dilatih untuk berpartisipasi secara sukarela 
dalam prosedur rutin, seperti pemeriksaan telinga, 
mata dan mulut, penilaian kondisi tubuh, penguku-
ran suhu, menyikat gigi, auskultasi, penimbangan, 
pengambilan sampel darah, ultrasonografi, dan ront-
gen. Sejarah kuat dari pelatihan penguatan positif 
dan hubungan satwa-perawat satwa sangat penting 
dalam perawatan anjing laut geriatrik ini. Satwa itu 
percaya dan dengan tenang melakukan prosedur 
ini, meskipun itu bukan motivasi makanan. Alternatif 
pengekangan manual atau obat bius akan membuat 
stres dan berpotensi merugikan kesehatan satwa.
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Zoonosis, penularan penyakit antar spesies, menjadi perhatian penting di kebun 
binatang dan akuarium karena kedekatan satwa satu sama lain dan satwa dengan 
manusia. Menjaga populasi satwa dari infeksi silang di dalam perusahaan mer-
upakan tanggung jawab utama staf veteriner, yang juga berperan besar dalam 
meminimalkan penularan penyakit dari satwa ke manusia.

Pemeriksaan post mortem satwa yang mati harus selalu dilakukan untuk lebih me-
mahami kesehatan dan kesejahteraan satwa. Ketika merencanakan kontak manu-
sia-satwa, protokol manajemen yang rinci harus tersedia untuk mencegah zoono-
sis. Selain itu, dokter hewan harus memastikan bahwa program kesehatan satwa 
yang komprehensif tersedia dan hanya satwa yang sehat, sesuai perilaku, dan tan-

pa kompromi yang dipertimbangkan untuk kontak langsung dengan manusia.

KOLABORASI MENINGKATKAN METODE PEMANTAUAN
Perbaikan kesejahteraan satwa bermanfaat untuk semua kebun binatang dan 
akuarium dan sering kali didasarkan pada studi ilmiah. Kedua faktor ini te-
pat untuk upaya kolaboratif antar lembaga dan pengembangan kelompok 
profesional yang berfokus pada Langkah-langkah tingkat industri untuk men-
dukung inisiatif kesejahteraan satwa (juga lihat Bab 8).

Di AS, beberapa kebun binatang dan akuarium telah mengembangkan pusat 
yang berfungsi untuk melakukan penelitian kesejahteraan satwa dan menye-
barkan hasil penelitian (lihat studi kasus 1.1). Organisasi-organisasi ini juga 
didukung oleh komite kesejahteraan satwa dari Asosiasi Kebun Binatang 
dan Akuarium (AZA) yang bekerja untuk mengidentifikasi kebutuhan umum 
dan mendukung kemajuan seluruh kebun binatang dan akuarium di Amerika 
Utara. Asosiasi Kebun Binatang dan Akuaria Eropa (EAZA) mendapatkan 
pendanaan untuk mempekerjakan staff khusus untuk pelatihan kesejahteraan 
satwa dan juga telah mengembangkan kelompok kerja kesejahteraan satwa, 
yang keduanya dimaksudkan untuk mendukung inisiatif semua anggota EAZA 
yang bertujuan untuk mencapai standar tinggi kesejahteraan satwa.

CHECKLIST

Apakah Anda mengikuti kemajuan ilmiah dalam memantau kes 

jahteraan satwa?

Apakah anggota staf Anda dilatih untuk memantau dan mengelola 

kesejahteraan satwa yang ada dalam perawatan mereka?

Apakah anggota staf melaporkan setiap hari tentang kondisi satwa 

— secara fisiologis, perilaku, dan hal kesehatan?

Apakah catatan disimpan untuk mendukung kegiatan pengamatan staf?

Apakah Anda telah menyetujui proses untuk memantau kesejahter-

aan satwa dalam perawatan Anda? Apakah mereka memasukkan pro-

tokol untuk memberikan perawatan seumur hidup jika diperlukan?

Apakah Anda memiliki masukan dokter hewan umum dan spesialis 

yang memadai dalam perawatan kesehatan satwa Anda?

Apakah ada aktivitas atau peluang penelitian yang dapat Anda tahu 

atau kerjakan untuk meningkatkan kapasitas Anda dalam meman-

tau kesejahteraan satwa?

Apakah Anda memiliki akreditasi kesejahteraan satwa dari asosia-

si kebun binatang dan akuarium regional Anda?

Apakah Anda menggunakan sumber daya asosiasi kebun binatang 

dan akuarium regional Anda terkait dengan pengetahuan dan pe-

nilaian kesejahteraan satwa?

Apakah Anda mencari masukan, secara formal atau informal, dari 

organisasi eksternal lain mengenai Langkah-langkah Anda untuk 

memantau kesejahteraan satwa?

Bisakah Anda berkomunikasi dengan lembaga konservasi lain un-

tuk meninjau kegiatan operasional di area-area khusus?

Apakah Anda memiliki masukan khusus dari eksternal mengenai 

kesejahteraan satwa, seperti melalui komite etik satwa dan kese-

jahteraan satwa?

Apakah Anda telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang 

jelas untuk mengelola perawatan satwa usia lanjut dan satwa yang 

lemah dan untuk mengelola kegiatan yang lebih kompleks seperti 

pengangkutan satwa?

CATATAN:

Simposium terkini dan mendatang yang diadakan di Pusat Ilmu Kesejahter-
aan Satwa dari Perhimpunan Zoologi Chicago, Pusat Kesejahteraan Satwa 
Kebun Binatang dari Perhimpunan Zoologi Detroit dan di lembaga zoologi 
lainnya mendukung pengembangan kemitraan kolaboratif dan penyebaran ide 

dan temuan di antara kolega internasional.

KESIMPULAN
Pemantauan atau penilaian kesejahteraan satwa adalah komponen penting 
dari perawatan satwa modern di kebun binatang dan akuarium. Program pe-
mantauan terdiri dari beberapa bentuk tetapi harus menggunakan indikator 
berdasarkan kondisi fisik / fungsional dan perilaku yang selaras dengan pen-
galaman negatif dan / atau positif yang mungkin dimiliki satwa.

Secara tradisional, mencegah atau meminimalkan kondisi kesejahteraan 
satwa yang negatif telah menjadi fokus utama kesejahteraan satwa dari pen-
gelolaan satwa, tetapi kampanye kondisi kesejahteraan positif kini semakin 
mendapat perhatian. Pemantauan menggunakan indikator yang berfokus 
pada kesejahteraan dan pencatatan merupakan komponen penting dari 
sistem manajemen kesejahteraan satwa yang efektif, yang juga harus dapat 
menangani satwa secara efektif selama semua tahap kehidupan yang direpre-
sentasikan dalam organisasi. Selain itu, penerapan metode pengelolaan satwa 
seperti training penguatan positif dan masukan-masukan dari veteriner ahli 
yang berkelanjutan memungkinkan hal ini terjadi.

Anggota kebun binatang dan akuarium harus terus mengikuti perkembangan 
kesehatan dan pemantauan kesejahteraan satwa. Terdapat banyak sumber 
daya yang memfasilitasi kolaborasi dalam menyelidiki pertanyaan baru da-

lam kesejahteraan satwa. Sumber daya harus ditujukan untuk melatih semua 

anggota staf yang relevan untuk menilai dan memantau kesejahteraan satwa 

serta untuk mendukung program pemantauan.
SHEDD AQUARIUM, IL, USA

An aquarium staff member provides care for a penguin chick.

Flamingo Chile



KOMODO
KEBUN BINATANG HOUSTON, TX, AS
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REKOMENDASI
Untuk mewujudkan komitmen kami terhadap standar kesejahteraan satwa 
yang tinggi, Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 
menyerukan kepada organisasi anggota untuk:
1. Membangunkan keterampilan staf, budaya internal, dan komitmen 

untuk menanamkan strategi dan aktivitas pengayaan ke dalam penge-
lolaan harian semua satwa yang Anda merawat. Tinjau secara teratur 
strategi dan kegiatan ini dan berikan pelatihan staf yang berkelanjutan 
di bidang ini.

2. Memperkenalkan berbagai pengayaan yang memberikan tantangan, 
pilihan, dan kenyamanan bagi satwa untuk memaksimalkan kesehatan 
psikologisnya. Ubah jika sesuai dan rancangkan untuk merangsang ker-
agaman perilaku alami spesies tertentu.

3. Gunakan penguatan positif sebagai alat pengayaan dan pelatihan satwa.
4.  Mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pengayaan dan berbagi 

keberhasilan dan kegagalan ini dengan kebun binatang dan akuarium 
lain untuk meningkatkan pengetahuan dan aktivitas pengayaan Anda 
serta orang lain.

5. Menggabungkan pengayaan lingkungan ke dalam desain dan perbaikan 
eksibit.

6.  Berbagi cerita pengayaan dengan pengunjung untuk memperluas pema-
haman dan pendidikan biologi dan kesejahteraan satwa.

7. Gunakan pengayaan khusus yang berorientasi pada target yang diran-

cang untuk memenuhi kebutuhan perilaku tertentu.

PENDAHULUAN
Pengayaan lingkungan, juga dikenal sebagai pengayaan perilaku, memberikan tan-
tangan, peluang, dan stimulasi yang sesuai untuk spesies. Pengayaan lingkungan 

mencakup penyediaan lingkungan dinamis, tantangan kognitif, peluang sosial, in-
teraksi positif dengan manusia dan cara lain untuk melibatkan satwa secara indi-
vidu. Praktik pengayaan kini telah diintegrasikan sebagai prinsip dasar peternakan 
kebun binatang dan akuarium, yang hingga saat ini diterapkan terutama pada 
mamalia dan burung. Peluang untuk menerapkan pengayaan pada semua spesies 
yang dimiliki oleh kebun binatang dan akuarium harus dimasukkan seiring dengan 
berkembangnya pengetahuan.

Lingkungan yang diperkaya harus mendorong serangkaian perilaku normal yang di-
hargai oleh satwa. Ini juga harus memungkinkan satwa merespons dengan cara yang 
positif terhadap pemicu stres potensial. Respons semacam itu berpotensi memu-
ngkinkan satwa menghindari atau mengurangi paparan mereka terhadap pemicu 
stres tersebut. Dengan demikian, eksibit yang diperkaya dengan baik memberikan 
kesempatan untuk melakukan perilaku seperti bersembunyi, memanjat atau ber-
lari, yang sesuai untuk spesies tersebut.

MENGAPA PENGAYAAN PENTING? 
Satwa dengan kesehatan mental yang baik cenderung terlibat dalam lingkun-
gannya. Jadi, mereka beristirahat dengan damai, tanpa ekspresi kewaspadaan 
yang berlebihan; berperilaku dengan cara yang tidak terlalu menakutkan dengan 
respon mengejutkan yang minimal dan tidak berlebihan; mengasimilasi infor-
masi baru, ditunjukkan melalui tugas yang dipelajari atau perilaku yang dimod-
ifikasi; tidak melakukan perilaku abnormal; dan memiliki repertoar perilaku 
yang beragam yang mencakup eksplorasi dan investigasi reguler. Berkenaan 
dengan kesehatan fisik mereka, satwa secara fisiologis relatif stabil, tumbuh dan 
berkembangbiak secara efektif dan juga diberikan kesempatan untuk mendapa-
tkan bentuk latihan yang sesuai.

Neuropsikologi telah dikenal selama beberapa dekade bahwa satwa yang dirawat 
dan tumbuh di lingkungan yang mendapat pengayaan memiliki kapasitas kog-
nitif yang lebih tinggi daripada satwa yang berasal dari lingkungan yang tidak 
ada pengayaan. Sebagai contoh, pada awal 1947, ditunjukkan bahwa tikus yang 
dipelihara sebagai satwa peliharaan lebih mampu melakukan tes pemecahan 
masalah daripada tikus yang dibesarkan di laboratorium. Penelitian selanjutnya 
menunjukkan perbedaan dalam anatomi otak antara satwa yang dibesarkan di 
lingkungan yang diperkaya dan yang tidak diperkaya, dan, yang terpenting, bah-
kan otak orang dewasa tetap mampu melakukan reorganisasi yang bermanfaat 
dari pemrosesan saraf sebagai respons terhadap pengayaan.

B A B  3 :  P E N G AYA A N  L I N G KU N G A N

Komitmen kami adalah menyediakan tantangan dan pilihan habitat 
bagi satwa untuk mendukung kondisi kesejahteraan satwa positif.

Peluang untuk menerapkan pengayaan 

pada semua spesies yang dimiliki oleh 

kebun binatang dan akuarium harus 

dimasukkan seiring dengan berkemban-

gnya pengetahuan.”

Sementara ilmu dasar telah menentukan banyak efek positif dari pengayaan 
lingkungan, praktisi di kebun binatang dan akuarium juga memainkan peran pent-
ing dengan penerapan ilmu pengayaan yang inovatif. Hal ini berdampak positif 
pada kesejahteraan satwa. Penelitian yang dilakukan di kebun binatang dan akuar-
ium menunjukkan bahwa satwa yang mendapatkan pengayaan menunjukan per-
ilaku normal dan lebih sedikit mengekspresikan perilaku abnormal serta memper-
tahankan interaksi sosial yang lebih sesuai dibandingkan dengan satwa yang tidak 
memperoleh pengayaan. Paparan terhadap lingkungan yang kompleks dan diberi-
kan pengayaan juga dapat meningkatkan kemampuan satwa untuk mengatasi peru-
bahan secara lebih efektif dan satwa cenderung lebih responsif terhadap pelatihan, 
membuat pilihan untuk perawatan mereka lebih inklusif. Memang, ada banyak ha-

sil kesejahteraan yang positif yang didapatkan ketika satwa mendapat pengayaan.

MENYEDIAKAN ‘TANTANGAN’ DAN ‘PILIHAN’
Praktisi kebun binatang dan akuarium yang berpengalaman menggunakan ‘tan-
tangan’ untuk melibatkan satwa. Ini mungkin termasuk tantangan fisik atau kog-
nitif yang mengharuskan satwa melakukan beberapa usaha untuk mendapatkan 
penghargaan atau yang mengharuskan satwa untuk mengatasi masalah. Literatur 
substansial tentang ‘contra-freeloading” mengembangkan kasus bahwa banyak 
satwa lebih suka berusaha keras untuk mendapatkan imbalan makanan, daripa-
da hanya memiliki akses mudah ke imbalan yang diberikan oleh perawat satwa. 
Untuk mendukung satwa yang berusaha untuk mendapatkan penghargaan, Ke-
bun Binatang Phoenix, misalnya, telah menerapkan program ‘contra-freeload-
ing’ di seluruh kebun binatangnya. Contra-freeloading harus digunakan untuk 
memberikan tantangan dan pilihan yang mendorong keadaan kesejahteraan 

KEBUN BINATANG PHILADELPHIA, PA, AS
Monyet Colobus dalam habitat spesies terkait

yang positif tanpa menimbulkan keadaan negatif, seperti frustrasi.
Peluang mengatasi masalah lainnya kemungkinan besar akan menghasilkan kes-
ejahteraan satwa yang positif. Satwa di alam liar menghadapi banyak tantangan 
yang berbeda dan, meskipun perilaku mereka di kebun binatang atau akuarium 
mungkin tidak mencerminkan perilaku mereka di habitat aslinya, namun per-
ilaku menunjukkan motivasi dasar untuk memecahkan masalah mungkin masih 
tetap ada. Akibatnya, manajer satwa memberikan ‘puzzle’ untuk dimanipulasi 
atau tantangan kognitif lainnya. Tentu saja, satwa harus mampu memecahkan 
masalah atau memenuhi tantangan yang diberikan kepada mereka, jika tidak 
maka frustrasi dapat muncul. Perhatikan juga bahwa tantangan yang baik dapat 
merangsang respons stres satwa, sehingga tindakan fisiologis yang menunjukkan 
respons dalam keadaan ini tidak perlu menjadi perhatian.

Memberi satwa kesempatan untuk melakukan kontrol atas berbagai aktivitas — 
memberi mereka ‘pilihan’ — adalah hal penting lainnya dari pengayaan lingkun-
gan. Pilihan bisa diberikan dalam berbagai bentuk; misalnya, terkait dengan 
mitra sosial, bahan pengayaan individu atau lokasi untuk istirahat atau makan 
(lihat studi kasus 3.1).

Intinya, pengayaan terjadi dengan menjaga agar lingkungan satwa tetap terlibat 
secara dinamis. Untuk membantu hal ini, teori prediksi pengayaan lingkungan 
telah dikembangkan. Konsep tersebut menyarankan bahwa secara sistematis 
memvariasikan satu fitur lingkungan satwa akan membantu menentukan cara 

yang paling efektif untuk memberikan pengayaan (lihat studi kasus 3.2).

Studi Kasus 3.1:
Memberikan pilihan dengan menghubungkan eksibit
Kebun Binatang Philadelphia telah mengembangkan rencana selama 
10 tahun untuk pembangunan jaringan jejak satwa di seluruh kampus 
yang menghubungkan eksibit untuk spesies dengan persyaratan pen-
ahanan dan kemampuan gerak yang serupa. Rencana ini dibangun di 
atas dan menggabungkan konsep rotasi spesies dan sistem koneksi 
spesies tunggal yang sudah digunakan di tempat lain. Rencana Kebun 
Binatang Philadelphia mencakup tiga kategori jalur yang luas: satu 
untuk spesies arboreal yang lebih kecil, termasuk monyet, lemur, dan 
karnivora kecil; satu untuk kera, beruang, dan kucing besar; dan satu 
untuk spesies terestrial besar. Maksud dari rencana tersebut adalah 
untuk memberikan kesempatan untuk perjalanan jarak jauh dan peng-
gunaan rotasi lintas spesies dari jalur itu sendiri dan, jika sesuai, eksibit 
‘rumah’ masing-masing. Sebagai salah satu ukuran dampak, jalan se-
tapak telah digunakan secara sukarela dan ekstensif oleh sebagian be-
sar spesies yang telah diberi akses. Jalur telah memungkinkan beber-
apa perilaku yang dibatasi di sebagian besar eksibit ‘rumah’; misalnya, 
lari berkelanjutan, mundur dari rangsangan yang mengkhawatirkan, 
pengangkutan makanan sebelum dikonsumsi, dan penyebaran antar 
individu. Pengamatan lain termasuk pendekatan bertahap dan kon-
trol diri untuk rangsangan baru dan vokalisasi yang tidak terdengar 
di eksibit ‘rumah’.
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PENGAYAAN MELALUI PEMBERIAN PAKAN DAN TEKNIK 
PEMBERIAN MAKAN
Memvariasikan cara pemberian pakan satwa mungkin merupakan teknik pengayaan 
yang paling banyak digunakan. Di antara berbagai pengayaan yang terkait dengan 
pemberian makan, waktu pemberian makan juga dapat divariasi, begitu juga dengan 
jumlah pakan yang ditawarkan dan lokasi tempat pemberiannya. Cara satwa mencari 
makanan dapat bervariasi dan waktu serta aktivitas yang dilakukan untuk memper-
oleh makanan dengan memanipulasi ukuran bahan makanan dan dengan menempat-
kannya dalam suatu tempat bisa meningkatkan pengayaan. Teknik pemberian makan 
harus sesuai dengan spesiesnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan makanan, 
dinamika sosial dan kebutuhan perilaku lainnya dalam mencari makan.

Dalam operan kondisioning penguatan positif menggunakan makanan favorit satwa 
tersebut, membuatnya lebih tertarik untuk melalukan perilaku yang diinginkan pada 
kegiatan kondisioning selanjutnya. Meskipun memperoleh penghargaan makanan 
mungkin merupakan salah satu hasil yang terkait dengan variasi dalam penyediaan 
makanan, dalam banyak kasus terdapat hasil lain seperti merangsang satwa untuk 
mencari dan mengeksplorasi tentang lingkungan mereka.

Penting untuk mempertimbangkan bagaimana lingkungan satwa dapat secara dina-
mis sesuai untuk satwa tersebut saat kita mendesain eksibit, karena hal tersebut ber-
kaitan dengan memperkaya kehidupan satwa yang berada di dalamnya. (Lihat Bab 4). 
Eksibit dapat dirancang dengan mempertimbangkan alat pemberian makan dan pen-
gayaan, seperti tiang makan untuk kucing besar. Sangat penting bahwa satwa memiliki 
komponen lingkungan yang dapat mereka pahami dan yang dapat mereka kendalikan. 
Kemudahan penempatan objek pengayaan pakan juga penting, agar pemberian pen-
gayaan menjadi komponen perawatan satwa yang dilakukan dengan mudah dalam 
kegiatan sehari-hari.

PENGGUNAAN MAKANAN HIDUP UNTUK PENGAYAAN – 
MASALAH KESEJAHTERAAN
Sampai saat ini, hanya ada sedikit penelitian tentang efek pengayaan mem-
beri makan satwa hidup kepada predator. Dua penelitian menemukan bahwa 
memberi makan ikan hidup kepada kucing mengurangi perilaku abnormal dan 
menghasilkan jenis perilaku yang lebih beragam. Namun, masing-masing stu-
di ini juga menggunakan alternatif yang mencapai hasil perilaku positif — yaitu 
dengan menyembunyikan makanan di banyak lokasi sepanjang eksibit atau sat-
wa diberi tulang besar untuk digerogoti. Tujuan dari setiap strategi pengayaan 
yang melibatkan pemberian makan hidup harus dipertimbangkan dengan cer-
mat. Penting agar tujuan pengayaan dievaluasi dengan benar, di samping potensi 
dampak negatifnya pada kesejahteraan mangsa. Pertimbangan perawatan seu-
mur hidup harus diberikan kepada semua satwa yang kita rawat, termasuk yang 
digunakan dalam pemberian makan hidup.

Meskipun ada berbagai langkah secara global tentang praktik pemberian makan 
hidup, kebun binatang dan akuarium harus meninjau opsi pemberian pakan 
mati untuk memberikan hasil kesejahteraan satwa yang positif. Pertimbangan 
ini dapat diberikan dengan bersama komite etika dan kesejahteraan satwa den-
gan keanggotaan eksternalnya untuk membantu pengambilan keputusan ten-

tang masalah ini.

MENGUKUR EFEKTIVITAS PENGAYAAN
Penting untuk mengukur efektivitas pengayaan lingkungan. Ini untuk memastikan 
bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan bahwa pengayaan yang digunakan 
memang menghasilkan manfaat kesejahteraan satwa. Selain itu, penilaian 
pengayaan membantu membangun kerjasama dan peningkatan dalam komunitas 
kebun binatang dan akuarium. Berbagi keberhasilan dan kegagalan bermanfaat 
untuk seluruh komunitas kebun binatang dan akuarium. Ini dapat dilakukan di 
tingkat regional atau lebih luas dengan menggunakan sumber situs web.

Masalah utama dalam menilai efektivitas pengayaan adalah membandingkan 
hasil perilaku dengan ekspektasi. Disney Animal Kingdom mengembangkan 
kerangka kerja ‘SPIDER’ untuk perencanaan dan evaluasi skema pengayaan. Ini 
adalah alat yang berguna yang memandu staf untuk Menetapkan tujuan (Set), 
Merencanakan cara pengayaan (Plan), Menerapkan pengayaan (Implement), 
Mendokumentasikan hasil (Document), Mengevaluasi hasil tersebut yang 
dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan (Evaluate), dan Menyesuaikan 

kembali implementasinya jika perlu (Re-adjust).

PENGUNJUNG DAN PENGAYAAN  
Meskipun ekspektasi pengunjung mungkin tidak berdampak langsung pada kes-
ejahteraan satwa, mereka berpotensi meningkatkan komitmen kebun binatang 
dan akuarium untuk melakukan pengayaan lingkungan. Karena ekspektasi pen-
gunjung yang meningkat tajam, sekarang banyak orang yang menginginkan bah-
wa kebun binatang dan akuarium akan secara aktif bekerja untuk menjaga kes-
ehatan dan pemeliharaan satwa dengan baik. Oleh karena itu, akan bermanfaat 
untuk memberi tahu pengunjung tentang kegiatan pengayaan dan bagaimana 
pengayaan tersebut memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan satwa. 
Banyak kebun binatang dan akuarium memiliki halaman situs web yang mem-
berikan informasi tentang pengayaan dan memamerkan karya pengayaannya.

Beberapa kebun binatang dan akuarium juga merayakan ‘hari pengayaan’ di mana 
pengunjung diberikan kesempatan untuk membantu membuat alat pengayaan dan 
mempelajari hubungannya. Meskipun banyak pengelola satwa merasa bahwa item 
pengayaan tidak wajar, namun efektif, dan mengurangi pengalaman pengunjung, 
sejumlah studi terbatas tentang subjek tersebut tidak memberikan bukti yang jelas 
bahwa melihat item ini mengurangi opini pengunjung terhadap eksibit. Selain 
itu, pengunjung tampaknya tertarik mengetahui bahwa satwa disediakan dengan 
pengayaan. Ketika satwa aktif karena diberikan pengayaan pengunjung cenderung 

mengamatinya lebih lama dan kesempatan untuk belajar dari eksibit meningkat.

KESIMPULAN
Pengayaan lingkungan adalah cara yang terbukti untuk menjaga fisik satwa dan 

kesehatan mental di kebun binatang dan akuarium. Pengayaan bisa dalam ban-

yak bentuk, tapi tujuan keseluruhannya adalah untuk menyediakan lingkungan 

dengan tantangan yang dinamis untuk satwa. Tantangan ini harus berada dalam 

cakupan kemampuan satwa dan satwa harus berhasil mengatasinya lebih ser-

ing. Kesulitan utama yang terkait dengan pengayaan adalah menjaga perubahan 

lingkungan untuk satwa dalam batasan jam kerja staf perawat. Penting untuk 

diingat bahwa kesejahteraan satwa bukanlah ekspresi dari hanya beberapa saat 

dalam satu hari, tetapi dari pengalaman kumulatif yang terus menerus. Program 

pengayaan lingkungan harus selalu dipertimbangkan sesuai kebutuhan individu 

satwa dan perubahan kebutuhan dari waktu ke waktu.

CHECKLIST

Apakah Anda memiliki program atau kegiatan pengayaan yang efektif ?

Apa tujuan dari program pengayaan satwa? Perilaku apa yang Anda 

inginkan terpantau meningkat atau menurun? 

Apakah Anda secara rutin meninjau dan mengubah aktivitas pen-

gayaan?

Apakah anggota staf Anda menggunakan penguatan positif sebagai 

alat pengayaan?

Berapa kali sehari anggota staf berinteraksi dengan satwa atau menye-

suaikan eksibitnya untuk tujuan pengayaan?

Bagaimana Anda mendokumentasikan dan mengevaluasi keefektifan 

program pengayaan? 

Bagaimana Anda berbagi kesuksesan dan kegagalan Anda dengan ko-

munitas kebun binatang dan akuarium lainnya? 

CATATAN:

KEBUN BINATANG BROOKFIELD, IL, AS
Rubah fennec

Studi Kasus 3.2: 
Teori prediktif pengayaan lingkungan

Sepasang rubah fennec (Vulpes zerda) yang berada di Kebun Binatang 

Brookfield hampir sama sekali tidak aktif dan tidak menggunakan eksibit be-

sar mereka. Untuk menguji konsep yang dikembangkan dalam teori prediksi 

pengayaan lingkungan, alat makan sederhana dipasang yang memungkinkan 

makanan ada di dalam eksibit di beberapa lokasi berbeda pada waktu yang 

dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, peneliti bisa 

memvariasikan kedatangan makanan baik dalam ruang maupun waktu. Yang 

penting, mereka menemukan bahwa kombinasi perkiraan dan ketidakpastian 

lebih efektif dalam merangsang perilaku mencari makan alami. Mereka juga 

menemukan bahwa peningkatan aktivitas dan berbagai perilaku menyebab-

kan pengunjung kebun binatang lebih lama di eksibit..



PENGALAMAN TROPIS DUNIA GONDWANALAND
KEBUN BINATANG LEIPZIG, JERMAN
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P E D U L I K A N  S AT W A  L I A R

REKOMENDASI
Untuk mewujudkan komitmen kami terhadap standar kesejahteraan satwa 
yang tinggi, Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 
menyerukan kepada organisasi anggota untuk:
1. Mendefinisikan karakteristik lingkungan yang mendukung kesejahteraan satwa 

yang baik untuk spesies tertentu dan memasukkannya sebagai kriteria utama dari 
semua desain dan peningkatan eksibit; memastikan fitur-fitur yang sesuai dengan 
spesies berdasarkan saran terkini berbasis sains.

2. Berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik dan perilaku satwa ter-
penuhi. Memberikan tantangan lingkungan yang mendorong keingintahuan dan 
keterlibatan, serta pilihan akses ke elemen alam, termasuk perubahan musim. 
Juga mengakomodasi perubahan kebutuhan satwa atau kelompok satwa dari 
waktu ke waktu.

3. Memaastikan bahwa eksibit memberikan peluang untuk pemisahan satwa yang 
dibutuhkan untuk manajemen kesejahteraan satwa.

4. Memastikan bahwa anggota staf dapat dengan aman dan mudah melakukan 
pemeliharaan, perawatan dan pelatihan untuk memungkinkan satwa menjalani 
kehidupan memuaskan tanpa stres atau cedera yang tidak semestinya.

5. Melaksanakan pemantauan untuk menilai kualitas desain eksibit. Menemukan 
solusi kreatif dan membagikannya dengan yang lain.

6. Dapat menjelaskan kesejahteraan satwa di eksibit dan berikan informasi kepada 
pengunjung tentang tindakan pribadi yang mereka dapat lakukan untuk mening-
katkan kesejahteraan satwa di mana saja.

7. Mempertimbangkan penyediaan fitur yang memungkinkan pilihan ganda satwa 
yang berkelanjutan sesuai spesies atau kendali atas lingkungan mereka.

PENDAHULUAN
Kualitas hidup satwa ditentukan oleh serangkaian variabel, termasuk gene-
tika, pengalaman sebelumnya, kualitas lingkungan secara keseluruhan, dan 
kesempatan untuk melakukan pilihan dalam mencari kenyamanan, makanan, 
dan keterlibatan sosial. Meskipun satwa tidak memiliki kendali atas susunan 
genetiknya dan kualitas lingkungan secara keseluruhan, individu di alam liar 
atau di kebun binatang atau akuarium dapat mengontrol kesejahteraannya den-
gan memilih untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam mencari 
peluang perilaku yang berbeda, pilihan sosial dan kemampuan untuk mengek-
spresikan kesukaan pribadi.

Pada suatu hari, seekor satwa mungkin merasa sangat atau kurang nyaman, san-
gat atau kurang lapar, atau di bawah tekanan dari berbagai faktor eksternal. Tu-
juan penting dari desain eksibit adalah untuk memberi satwa kesempatan untuk 

tetap sehat secara mental, emosional, dan fisik melalui menangani pemicu stres 
harian dan memanfaatkan peluang untuk memiliki pengalaman positif.

Secara historis, kebun binatang dan akuarium memiliki spesialisasi dalam mem-
bawa satwa ke dalam lingkungan yang diatur manusia di mana perawatan meng-
gantikan ‘free-will’ atau keadaan liar satwa. Meskipun banyak dari satwa-satwa ini 
tampak puas dan hidup lebih lama daripada  individu liar mereka di alam, namun 
umur yang panjang belum tentu menjadi indikator kesejahteraan satwa. Karena 
kebun binatang dan akuarium lebih memahami spesies dan satwa yang mereka 
rawat, maka desain eksibit harus memasukkan kebutuhan satwa seumur hidup, 
memperluas keberadaan ruang, menyediakan berbagai fitur pengayaan lingkungan 
dan meningkatkan peluang untuk interaksi sosial yang sesuai dengan satwa lain.

PERAN DAN STYLE DESAIN EKSIBIT
Di kebun binatang dan akuarium modern, desain eksibit mengambil dua peran 
penting. Pertama, untuk menciptakan kerangka kerja yang fleksibel di mana sat-
wa memiliki cukup ruang dan peluang untuk tantangan dan pilihan dalam rep-
ertoar perilaku mereka sendiri, dan di mana anggota staf perawat selalu aman di 
dekat satwa dan memiliki pilihan untuk menantang dan mendukung keinginan 
satwa. Kedua, merancang ‘stage-set’ yang mendukung peluang pengunjung un-
tuk pembelajaran lingkungan yang intuitif di mana kebutuhan emosional dan in-
telektual pengunjung terpenuhi dengan memahami bagaimana latar dan situasi 
yang memungkinkan satwa untuk berkembang, serta apa yang mungkin dilaku-
kan pengunjung untuk mendukung kesejahteraan satwa.
Ada dua cara utama dalam gaya desain eksibit, yaitu landscape immersion dan 
ekologi abstrak. Gaya landscape immersion yaitu menggabungkan komponen 
alam dan terkadang budaya dari habitat asal satwa. Baik komponen alam dan 
budaya terasa tidak memiliki batas di setiap arah, sehingga pengunjung mera-
sakan berada dalam tempat yang sama dengan satwa tersebut. Landscape im-
mersion ini adalah bentuk arsitektur ‘naturalistik’ atau ‘lunak’. Gaya desain 
eksibit ini memfasilitasi pembelajaran lingkungan yang intuitif.
Gaya ekologi abstrak menggunakan elemen abstrak dari habitat asli satwa. Con-
tohnya termasuk struktur memanjat sebagai pengganti hutan untuk primata 
yang suka berayun, atau formasi beton yang geometris untuk menggambarkan 
suasana gunung es dalam eksibit spesies kutub. Gaya desain eksibit ini disebut 
sebagai arsitektur ‘mekanistik’ atau ‘keras’. Ekologi abstrak bisa lebih ekonomis, 
sehingga menghemat uang untuk meningkatkan fitur kesejahteraan satwa lain-
nya.
Tak satu pun dari pendekatan gaya eksibit ini secara inheren lebih baik untuk 
satwa daripada yang lain. Lembah sungai yang dirancang dengan indah dengan 

latar belakang pepohonan dapat meyakinkan pengunjung bahwa mereka sedang 
berada di lingkungan asli, tetapi mungkin tidak bermanfaat bagi satwa kecuali 
jika kondisi dan aktivitas yang sesuai bisa dilakukan untuk spesies tersebut. Se-
baliknya, jungle gym mungkin sangat menyenangkan untuk owa meskipun tidak 
secara visual menampilkan hutan alami. Terlepas dari gayanya, yang penting 
adalah fitur pengayaan lingkungan spesifik untuk suatu spesies, jumlah pilihan 
dan rangsangan, dan kemampuan satwa untuk melakukan perilaku alaminya.

DESAIN EKSIBIT DAN KESEJAHTERAAN SATWA
Bagaimana kita bisa mendesain ruang yang meningkatkan kebugaran, kesehatan 
dan kesejahteraan penghuninya?
Pemilihan spesies yang tepat adalah salah satu prinsip pertama desain eksibit. 
Spesies harus secara alami merasa nyaman di iklim kebun binatang atau akuar-
ium atau tetap nyaman melalui lingkungan buatan (lihat Bab 5). Karakteristik 
fisik dan lanskap serta keterbatasan ruang juga berperan dalam menentukan 
spesies mana yang sesuai. Satwa yang ditemukan bersama secara alami di alam 
liar bermanfaat bila dijadikan dalam satu eksibit sebagai mixed species dan 
perilaku inter-spesies bisa ditampilkan yang tidak akan dilakukan di habitat 
spesies tunggal (single-species). Namun, pertimbangan perlu diberikan kepa-

Studi Kasus 4.1: 
Inovasi desain habitat gorilla
Habitat Hutan Hujan Gorila di Kebun Binatang 
Dublin, dibuka pada tahun 2011, unik karena sesuai 
dengan lanskap yang ada dan historis perilaku gorila 
dataran rendah barat (Gorilla gorilla gorilla), dan ber-
hasil menciptakan kembali karakter tempat asalnya. 
Habitatnya terdiri dari rawa alami yang besar; Total 
6.000 m2 topografi bergelombang memberikan gori-
la beberapa habitat yang beragam yang menyerupai 
padang rumput, hutan dan sungai seperti pada hab-
itat asli mereka. Desain habitat dipandu oleh studi 
perilaku gorila di alam liar. Pengunjung menjelajahi 
bioma tropis ini di sepanjang jalan setapak yang ter-
us menerus. Mereka melintasi sungai yang mengalir 
dan menikmati pemandangan lanskap dan langit 
yang dekat dan terpencil, dan pemandangan danau 
ke habitat satwa lainnya dari kejauhan. Pengunjung 
datang ke area pemandangan, area bermain, perke-
mahan dan edukasi. Menemukan dan mengamati 
gorila membutuhkan kesabaran, walaupun jika gorila 
memilih untuk menghindar, perjalanan itu sendi-
ri merupakan pengalaman yang menyenangkan, 
dengan kesempatan untuk mengamati sekelompok 
mangabey berkepala merah (Cercocebus torquatus) 
yang ditempatkan satu habitat dengan gorilla dan 
satwa liar localyang lain.

B A B  4 :  D E S A I N  E K S I B I T

Komitmen kami adalah untuk memiliki eksibit yang memberikan kes-
empatan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan perilaku satwa.

KEBUN BINATANG DUBLIN, IRLANDIA
Gorila dataran rendah barat

da spesies dan individu tersebut, karena beberapa eksibit mixed-species dapat 
menyebabkan perilaku yang terlalu agresif, cedera, dan kematian, jika tidak 
dikelola dengan benar.

Eksibit harus selalu dirancang dengan cara yang tidak hanya mempertimbang-
kan keselamatan staf dan pengunjung, tetapi juga menyediakan ruang bagi sat-
wa agar merasa aman. Desain eksibit yang baik dimulai dengan pemahaman 
menyeluruh tentang jenis perilaku masing-masing spesies selama hidupnya 
(kelahiran, perkembangan, kedewasaan, geriatri dan kematian), dan cara 
mereka memanfaatkan lanskap alaminya. Ini adalah upaya kolaboratif dan 
harus melibatkan ahli biologi, ilmuwan kesejahteraan satwa, perawat satwa, 
dan peneliti yang mempelajari satwa liar di habitat alami mereka (lihat studi 
kasus 4.1). Desain berbasis bukti atau ‘Evidence-based design’ (EBD) dapat 
memberikan informasi penting tentang apa yang sudah berhasil dan teknik 
Evaluasi Pasca Hunian atau ‘Post-Occupancy Evaluation’ (POE) yang dapat 
digunakan untuk memantau keefektifan desain eksibit.

Skala dan cakupan habitat eksibit harus mengakomodasi berbagai kebutuhan 
dan perilaku setiap spesies. Untuk beberapa spesies, ruang tiga dimensi akan 
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menjadi prioritas mutlak dan penting untuk mencapai keadaan kesejahter-
aan yang positif, sedangkan untuk yang lain struktur sosial yang sesuai akan 
menjadi prioritas. Mengetahui persyaratan spesies tertentu sangat penting 
untuk desain eksibit kesejahteraan satwa yang efektif. Misalnya, pertimbang-
kan bagaimana satwa menggunakan ketiga dimensi ruang alaminya, perlu di-
bayangkan detail kehidupan sehari-hari mereka dan melihat pilihan yang ter-

sedia untuk tingkat cahaya dan kebisingan serta kisaran suhu yang dibutuhkan. 
Desain eksibit harus memberikan akses ke cahaya secara alami. Rancangan 
untuk penyediaan pengayaan lingkungan dan tantangan untuk mendukung pe-
luang satwa untuk pilihan yang memotivasi satwa tersebut.

Satwa harus dapat membentuk kelompok alami (lihat studi kasus 4.2). Mem-
persiapkan waktu berkembangbiak dan memisahkan satwa untuk alasan kes-
ejahteraan. Area di luar eksibit atau ‘off-eksibit’ pelengkap atau eksibit kedua 
mungkin diperlukan. Area di luar eksibit, meskipun jauh dari pandangan pe-
ngunjung, harus dibangun di sekitar kebutuhan satwa tertentu seperti halnya 
eksibit. Baik area eksibit maupun di luar eksibit harus menyediakan pilihan 
yang aman, mudah dan fleksibel bagi anggota staf untuk melakukan pemeli-
haraan, perawatan, pelatihan dan observasi. Rotasi satwa di area eksibit dan di 
luar eksibit dapat dilakukan untuk memberikan rangsangan positif tambahan. 
Idealnya, anggota staf harus mampu mengubah pengayaan lingkungan dan 
melakukan tugas sehari-hari lainnya tanpa mengganggu perilaku alami satwa, 
baik untuk menghindari gangguan yang membuat mereka bergantung pada 
keterlibatan manusia. Dengan demikian, desain harus memungkinkan peng-
gunaan sistem yang fleksibel untuk menempatkan pengayaan lingkungan un-
tuk memungkinkan variasi dan tantangan harian. Ini juga harus menggabung-
kan perangkat manajemen dan perawatan yang tepat, seperti timbangan, alat 
jepit dan saluran penangkap, sehingga satwa, dapat lebih mudah menerima 
prosedur medis melalui pelatihan penguatan positif.

Area untuk berlindung juga harus dibuat di dalam eksibit, sehingga satwa 
dapat melarikan diri dari pandangan umum, saat mereka membutuhkannya. 
Dari perspektif edukasi, menjelaskan fitur kesejahteraan dari eksibit mem-
bantu pengunjung untuk lebih memahami kebutuhan satwa. Studi menunjuk-
kan bahwa kebutuhan satwa untuk privasi sesekali dianggap wajar oleh pen-
gunjung yang mengerti satwa, sehingga mereka tidak berharap untuk melihat 
setiap satwa pada setiap kunjungan. Penjelasan tersebut dapat menginspirasi 
hubungan dan dapat memotivasi pengunjung untuk tertarik pada kesejahter-
aan satwa di kebun binatang dan akuarium serta pelestariannya di alam liar.

KESIMPULAN
Sebuah kebun binatang atau ruang akuarium yang dirancang dengan baik, ber-
sama dengan pengelolaan satwa yang penuh perhatian, dapat meningkatkan 
kebugaran, kesehatan dan kesejahteraan satwanya. Memberikan pilihan dalam 
eksibit dan memastikan area untuk istirahat dan berlindung dari pengunjung 
dapat membuat perbedaan penting bagi kesejahteraan satwa. Sama halnya, ini 
dapat memberikan kesempatan untuk mengamati satwa sebagai individu yang 
sepenuhnya sadar sementara mereka terlibat dalam beragam pilihan dan reper-
toar perilaku kompleks yang mencerminkan keingintahuan mereka sendiri dan 
penggunaan individu atas habitat mereka.

Kebun binatang dan akuarium harus mengupayakan praktik terbaik, dengan 
memberi contoh, dan mendorong cara berpikir dan desain baru untuk kese-
jahteraan satwa. Solusinya tidak harus mahal, tetapi hasil yang baik membutuh-
kan upaya yang bijaksana, cermat, dan berani.

Studi Kasus 4.2: 
Kemajuan dalam gaya pengelolaan satwa mendorong kemajuan dalam desain eksibit
Taman Primata Apenheul, dibuka pada tahun 1971, memelopori eksibit jarak 

bebas atau ‘free-range’ untuk primata melalui eksperimen dengan pagar, jem-

batan listrik, dan pembelajaran sosial primata. Di kawasan ‘free-range’ pertama, 

sekitar 1 ha kawasan hutan terdapat lebih dari 100 ekor monyet bajing berkepa-

la hitam (Saimiri boliviensis) berkeliaran di pepohonan dan di antara pengun-

jung. Ruang yang diberikan kepada satwa memungkinkan mereka membentuk 

kelompok sosial yang bermanfaat. Ruang holding memberikan keleluasaan 

bagi anggota kelompok untuk memposisikan diri di dalam kelompok: mas-

ing-masing dari delapan ruang tersebut memiliki setidaknya tiga pintu keluar, 

dengan setiap pintu keluar mengarah melalui persimpangan ke beberapa ru-

ang lainnya. Bangunan memiliki pemanas dinding dan bukan pemanas lantai, 

dengan target suhu 25 °C untuk dinding dan 20 °C untuk udara. Satwa yang 

perlu ditempatkan di ruang isolasi karena cedera atau sakit selalu didampingi 

oleh perawatnya. TAMAN PRIMATA APENHEUL, BELANDA
Monyet bajing berkepala hitam

CHECKLIST
Apakah spesies secara alami nyaman di iklim alami kebun binatang 

atau akuarium atau dapatkah tetap nyaman melalui akses ke lingkun-

gan buatan?

Apakah eksibit memungkinkan satwa untuk mengatur kondisi 

dasarnya; mengakses sinar matahari (atau cahaya bulan pada spesies 

nokturnal) dan alam bebas sesuai pilihan mereka?

Apakah satwa menggunakan ‘dimensi ketiga’ seperti tinggi atau keda-

laman; apakah mereka menikmati pohon atau menggali di berbagai 

substrat? Apakah tempat peristirahatan digabungkan dan apakah 

eksibit memungkinkan pergerakan normal?

Apakah eksibit tersebut cukup besar dan kompleks untuk mendukung 

pengelompokan alami spesies? Apakah eksibit pelengkap tersedia un-

tuk mengakomodasi pengembangbiakan atau pemecahan kelompok 

sosial?

Apakah eksibit menyediakan banyak kesempatan, seperti makan dan 

istirahat, dalam berbagai kondisi (dekat atau jauh, di tempat teduh 

atau sinar matahari, tinggi atau rendah, terlindung atau terpapar el-

emen)? Apakah itu menyediakan area menghindar atau bersembunyi 

untuk satwa? Apa yang memicu agresi?

Apakah perawat satwa aman di sekitar satwa? Apakah eksibit mem-

berikan opsi fleksibel yang mudah untuk perawatan harian dan pen-

gayaan lingkungan?

Apakah eksibit memungkinkan anggota staf dan peneliti untuk me-

mantau satwa tanpa gangguan? Apakah satwa yang dipamerkan 

dilindungi dari gangguan cahaya, kebisingan, atau getaran yang terkait 

dengan penampilan?

Apakah satwa aman dari pengunjung? Apakah pengunjung aman di 

sekitar satwa?

Apakah kesejahteraan satwa yang dipamerkan dipahami dengan baik 

oleh pengunjung? Dapatkah pengunjung mengamati satwa, strategi 

makan, perawatan diri, interaksi sosial dan penggunaan pengayaan 

lingkungan? Apakah pengalaman pengunjung terkait dengan pema-

haman tantangan kelangsungan hidup spesies di alam liar?

CATATAN:

Ocelot
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REKOMENDASI
Untuk mewujudkan komitmen kami terhadap standar kesejahteraan satwa 
yang tinggi, Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 
menyerukan kepada organisasi anggota untuk:
1. Memperkenalkan dan mengikuti rencana kembangbiakan dan rekomendasi 

pengelolaan spesies yang selaras dengan rencana konservasi spesies secara 
keseluruhan dan berupaya meminimalkan konsekuensi negatif pada kese-
jahteraan satwa.

2. Memfasilitasi manajemen kesejahteraan yang positif selama proses pengem-
bangbiakan melalui penggunaan, misalnya, pemantauan birahi, pemisahan 
satwa, dan pengamtan terampil yang berkelanjutan.

3. Menggunakan staf profesional, dengan masukan spesialis eksternal jika 
diperlukan, untuk mengawasi masalah kesejahteraan satwa yang terkait 
dengan pengembangbiakan.

4. Saat mengembangbiakan satwa untuk dilepasliarkan, berikan perhatian 
khusus untuk menyeimbangkan kesejahteraan satwa dengan kelangsungan 
hidup di alam liar dan penambahan populasi di alam liar.

5. Mengembangkan dan menggunakan kebijakan eutanasia yang jelas, yang 
menjelaskan bagaimana kondisi yang membutuhkan eutanasia dan siapa 
yang diberi mandat untuk melakukannya.

6. Memastikan bahwa pertimbangan kesejahteraan satwa khusus spesies diin-
tegrasikan sepenuhnya ke dalam perencanaan koleksi jangka panjang yang 
menjamin satwa dapat diberikan perawatan seumur hidup dan tingkat kese-
jahteraan yang tinggi sepanjang hidup mereka.

7. Memastikan bahwa dalam mempertimbangkan transaksi satwa masuk, semua 
satwa berasal dari sumber yang tidak berdampak pada populasi liar atau mem-
perkuat produksi komersial satwa liar di mana kesejahteraan satwa dapat 
terancam.

PENDAHULUAN
Pengembangbiakan dapat melibatkan bentuk perilaku alami yang positif dan 
memperkaya spesies satwa liar di kebun binatang dan akuarium; namun, hal itu 
juga dapat menimbulkan masalah etika dan kesejahteraan yang kompleks. Prin-
sip menyeluruh dalam mempertimbangkan setiap peristiwa berkembangbiak di 
kebun binatang atau akuarium haruslah seimbang antara kesejahteraan satwa 
dan kebutuhan serta alat untuk pengelolaan populasi, yang diinformasikan oleh 
keahlian dalam perilaku alami spesies tertentu. 

Dengan tujuan utama dari kebun binatang dan akuarium modern sebagai kon-
servasi satwa liar, interpretasi bagaimana kita dapat mencapai hal tersebut 
yaitu melalui program pengembangbiakan bervariasi. Namun, ada tema umum 
yang muncul yang mencakup keahlian dan pengetahuan khusus spesies yang 
didukung oleh cara perencanaan kerja sama yang kuat.

PENGELOLAAN KOLEKSI SATWA DAN PENGEMBANGBIAKAN
Program pengembangbiakan di kebun binatang dan akuarium modern harus 
dikelola melalui program pengelolaan spesies yang terencana dengan baik, 
bekerjasama dengan organisasi kebun binatang dan akuarium spesialis, seperti 
asosiasi kebun binatang dan akuarium regional. Pengelolaan spesies kolaboratif 
harus mendukung semua keputusan tentang pengembangbiakan satwa dan per-
encanaan koleksi satwa.

Perencanaan koleksi satwa harus menjadi inti dari semua kebun binatang dan 
akuarium (lihat studi kasus 5.1). Berkenaan dengan kesejahteraan satwa, peren-
canaan seperti itu harus mencakup pertimbangan kemampuan untuk memberi-
kan keadaan kesejahteraan yang positif bagi spesies tertentu atau satwa tertentu 
sebagai hal mendasar apakah mereka harus diadakan atau tidak.

Di banyak wilayah di seluruh dunia, asosiasi kebun binatang dan akuarium re-
gional berperan untuk berkoordinasi dan membantu mengelola populasi satwa, 
dengan mendukung perencanaan pengumpulan, memastikan praktik pengelolaan 
spesies yang baik, dan mengawasi serta memberi masukan tentang cara memberi-
kan keadaan kesejahteraan satwa yang positif. Ini juga merupakan area koordinasi 
global yang berkembang melalui Rencana Pengelolaan Spesies Global atau Glob-
al Species Management Plans (GSMPs) melalui WAZA Komite Pengelolan Pop-
ulasi atau Committee for Population Management (CPM). Kebun binatang dan 
akuarium harus terus menggunakan program ini dan, jika memungkinkan, bekerja 
sama untuk lebih membangun program pengembangbiakan regional dan global.

Pencatatan yang sangat baik sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan 
spesies, karena prinsip dasar pengelolaan adalah untuk memenuhi keterkaitan 
individu dalam populasi dan hasil khusus spesies dari perspektif kesejahteraan 
satwa. Sistem Informasi Spesies Internasional atau International Species In-
formation System (ISIS), yang menggabungkan Sistem Manajemen Informasi  
Zoologi (ZIMS), adalah salah satu sistem yang sangat penting untuk pengelo-
laan populasi global yang berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan penyebaran 
informasi yang akan membantu membangun pengetahuan tentang pengem-
bangbiakan satwa yang berhasil.

PENGEMBANGBIAKAN ‘ALAMI’ DI KEBUN BINATANG ATAU 
AKUARIUM
Belakangan ini, upaya bersama telah dilakukan di kebun binatang dan akuarium 
untuk memungkinkan satwa individu berkembangbiak seperti di alam liar. Ini di-
dasarkan pada kebutuhan untuk memastikan keberhasilan pengembangbiakan dan 
mungkin memiliki beberapa hasil kesejahteraan yang bermanfaat. Terdapat sistem 
pengelolaan spesies yang kompleks yang bertujuan untuk memelihara keanekarag-
aman genetik dan demografis yang memadai untuk mendorong keberlanjutan pop-
ulasi satwa di kebun binatang dan akuarium serta mendukung konservasi satwa liar.

B A B  5 :  P R O G R A M  P E N G E M B A N G B I A K A N  D A N  P E R E N C A N A A N  KO L E K S I

Komitmen kami adalah untuk program kembangbiakan yang mencapai 
hasil konservasi, pengelolaan spesies berkelanjutan dan mempromosi 

keadaan kesejahteraan satwa yang positif.

Program pengembangbiakan di kebun binatang dan akuarium mengupayakan 
keragaman genetik sebanyak mungkin dari generasi ke generasi. Memastikan 
keragaman genetik penting untuk kesejahteraan satwa karena berkontribusi pada 
kesehatan satwa pada satwa individu dan juga antar generasi. Program pengem-
bangbiakan yang dikelola dengan baik harus mempertimbangkan kesejahter-
aan satwa, dengan kebun binatang dan akuarium melakukan segala upaya untuk 
menyeimbangkan masalah etika dan kesejahteraan dengan kebutuhan untuk men-
gelola populasi secara berkelanjutan. Bantuan dari komite etika dan kesejahteraan 
satwa, atau entitas serupa lainnya, dapat membantu mengatasi kompleksitas pen-
gambilan keputusan pada masalah ini. 

Kebun binatang dan akuarium dapat bekerja sama secara menguntungkan den-
gan mitra lain untuk mengakses atau mengembangkan lebih lanjut teknologi yang 
mengintegrasikan kesejahteraan satwa dan pemeliharaan kesejahteraan positif 
dengan pengelolaan spesies yang berkelanjutan. Misalnya, beberapa program 
pengembangbiakan menggunakan pengujian hormon, teknik reproduksi berban-
tuan, pemantauan stres dan penerapan pengetahuan spesifik spesies terbaru. Cara 
ini mungkin ditambah dengan teknik pengelolaan satwa non-invasif menggunakan 
penguatan positif untuk meminimalkan bahaya dan stres.  

Pelaksanaan program pengembangbiakan harus menjadi bagian dari perencanaan 
pengelolaan spesies jangka panjang yang lebih luas yang mempertimbangkan per-
awatan seumur hidup dan tingkat kesejahteraan satwa yang tinggi. Banyak kebun 
binatang dan akuarium secara aktif mengelola reproduksi untuk menghindari peris-
tiwa pengembangbiakan yang tidak diinginkan. Pihak lain mungkin menggunakan 

eutanasia, jika ini legal dan sesuai dengan budaya di negara atau wilayah mereka.

Penggunaan kontrasepsi yang efektif adalah salah satu dari banyak aspek yang 
dilakukan dalam mengelola kebun binatang atau akuarium modern dan oleh karena 
itu keahlian dan pengetahuan anggota staf veteriner sangat penting untuk keberhas-
ilan manajemen reproduksi. Reproduksi terkelola juga penting untuk mendukung 
program konservasi guna memastikan hasil genetik dan demografis terbaik untuk 

pengembangbiakan di masa depan.

MENGELOLA AGRESI DAN KECELAKAAN
Keahlian inti lainnya dari kebun binatang dan akuarium modern yang ber-
dampak pada kesejahteraan satwa adalah pengelolaan perilaku alami di dalam 
area eksibit. Untuk banyak spesies, pengembangbiakan dapat mengakibatkan 
agresi antar satwa tingkat tinggi, dan cedera (lihat studi kasus 5.2). Ini mun-
gkin perilaku liar yang umum untuk spesies tersebut. Kebun binatang dan 
akuarium berusaha saat mengelola skenario semacam itu untuk meminimal-
kan kemungkinan terjadi kecelakaan, karena pengelolaan yang buruk pada hal 

ini dapat mengakibatkan cedera serius dan kematian satwa.

Jika terjadi agresi, desain eksibit harus melengkapi dan mengakomodasi 
pengembangbiakan satwa yang aman. Staf kebun binatang dan akuarium ha-
rus memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendetail tentang pengelolaan 
introduksi satwa, untuk meminimalkan cedera satwa dan mencapai hasil 
pengembangbiakan terbaik. Selain itu, penggunaan ilmu pengetahuan yang 
membantu profesional kebun binatang dan akuarium untuk menentukan wak-

tu yang tepat untuk perkenalan pengembangbiakan sangat penting.

Studi Kasus 5.1:
Rencana koleksi satwa menguraikan spesies dan jum-
lah satwa yang dipelihara, pengembangbiakan yang 

direncanakan, pergerakan satwa masuk atau keluar 

dari kebun binatang atau akuarium, dan rencana se-

lanjutnya. Kebun binatang dan akuarium terkemuka 

menyelaraskan keputusan perencanaan koleksi satwa 

dengan prinsip-prinsip perencanaan koleksi dan ke-

bijakan terkait yang disahkan oleh otoritas pengelola 

lembaga yang bertanggung jawab. Rencana koleksi 

satwa mempertimbangkan fasilitas yang tersedia, 

eksibit dan ruang yang dapat dilihat publik dan di 

balik layar atau ‘behind-the-scenes’, persyaratan 

spesies untuk kesejahteraan dan pengelolaan, dan 

kebutuhan untuk memelihara koleksi yang sejalan 

dengan tujuan dan mandat kebun binatang atau 

akuarium. Kebun binatang dan akuarium harus 

mengembangkan rencana koleksi untuk mendukung 

penyampaian tujuan konservasi, baik melalui hasil 

konservasi langsung atau melalui hasil keterlibatan 

publik / pengunjung.

KEBUN BINATANG PERTH, AUSTRALIA  
Joey bilby
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Studi Kasus 5.4: 
Apa yang dimaksud dengan komite etika dan kesejahteraan satwa dan bagaimana cara ker-
janya pada organisasi Anda?

Banyak kebun binatang dan akuarium menggunakan komite etika dan kesejahteraan satwa un-
tuk membantu pengelolaan satwa di organisasinya. Di beberapa yurisdiksi, ini diwajibkan oleh 
hukum. Komite etika dan kesejahteraan satwa dapat memiliki anggota eksternal untuk mem-
perluas hubungan komunitas organisasi Anda dan mengakses keahlian eksternal kesejahteraan 
satwa dan etika satwa. Komite tersebut dapat bermanfaat untuk mengukur tanggapan komuni-
tas Anda terhadap masalah pengelolaan satwa; pemeriksaan fasilitas; dapat mempertimbang-
kan kebijakan dan prosedur baru di bidang kesejahteraan satwa; atau dapat membantu dengan 
masalah etika kompleks yang mungkin timbul dalam perawatan satwa. Komite tersebut juga 
dapat mendorong pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas pengelolaan satwa kebun 
binatang dan akuarium di antara staf dan peserta lainnya. Proses tersebut juga dapat mening-
katkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan dalam perawatan satwa.

P R O G R A M  P E N G E M B A N G B I A K A N  D A N  P E R E N C A N A A N  KO L E K S I   

PENGEMBANGBIAKAN UNTUK PELEPASLIARAN
Keberlanjutan jangka panjang populasi satwa pajangan dan penyediaan satwa untuk 
pengembangbiakan konservasi tidak eksklusif satu sama lain. Dalam banyak kasus, 
satwa yang digunakan untuk tujuan pengembangbiakan konservasi juga dipamer-
kan ke publik, sementara dalam skenario lain, individu yang terlibat dalam program 
pengembangbiakan tersebut akan tidak ditampilkan. Menampilkan atau tidaknya 
satwa yang dikembangbiakan ini tergantung pada program dan spesies tertentu. 

Banyak program pengembangbiakan untuk pelepasliaran melakukan pengkondi-
sian pra-pelepasliaran yang dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan satwa 
sementara. Pra-pengkondisian mungkin melibatkan, misalnya, memanipulasi pola 
makan individu untuk meniru lebih dekat pola makan di alam liar, seperti membata-
si sumber makanan (misalnya pola makan dan kelaparan); memperkenalkan item 
pakan mangsa hidup (yang dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kesejahter-
aan satwa mangsa); atau memperkenalkan pengkondisian predator yang memicu re-
spons untuk terbang. Sebelum melakukan program pengembangbiakan untuk pele-
pasliaran, kebun binatang dan akuarium harus menilai apakah resiko kelangsungan 
hidup jangka panjang pada individu satwa tersebut, dan kelangsungan hidup 
spesiesnya, meningkatkan penyesuaian sementara untuk kesejahteraan satwa sela-
ma tahap pengkondisian pra-pelepasliaran. Masukan dari pihak lain melalui komite 
etika dan kesejahteraan satwa dapat secara signifikan membantu dalam penilaian 
dan dukungan untuk situasi seperti itu, selain masukan dari otoritas konservasi.

TRANSAKSI DARI ALAM, PENYELAMATAN DAN FARMING
Semua transaksi dari alam liar harus mematuhi prinsip-prinsip global yang di-
sahkan melalui badan-badan konservasi internasional, seperti Persatuan Inter-
nasional untuk Konservasi Alam (IUCN). Sangat penting bagi kebun binatang 
atau akuarium modern bahwa rencana untuk mengeluarkan individu dari alam 
liar harus memiliki tujuan konservasi yang jelas dan terbukti, atau, saat beker-
ja dengan otoritas yang bertanggung jawab, tujuan yang ditargetkan haruslah 
edukasi, penelitian atau pengumpulan individu untuk program yang bertujuan 
untuk mempromosikan keberlanjutan jangka panjang populasi liar (misalnya 
inisiatif pengembangbiakan untuk pelepasliaran). Perencanaan koleksi satwa 
kebun binatang dan akuarium yang efektif, pengelolaan spesies dan rencana 
pengembangbiakan kooperatif adalah alat penting dalam hal ini.

Produksi komersial satwa liar (‘farming satwa liar’) dapat menyebabkan timbulnya 
pengambilan individu dari alam liar yang tidak berkelanjutan dan ilegal, yang dapat 
merusak kewenangan konservasi kebun binatang dan akuarium modern. Skala dan 
intensitas metode produksi komersial tersebut juga dapat berdampak negatif pada 
kesejahteraan satwa liar. Kebun binatang dan akuarium harus menghindari adanya 
pengambilan satwa dari fasilitas pengembangbiakan komersial. Konsisten dengan 
resolusi WAZA 2014 tentang masalah ini, kebun binatang dan akuarium, ketika 
mempertimbangkan transaksi satwa masuk, harus memastikan bahwa semua sat-
wa berasal dari sumber yang memiliki reputasi baik, tidak berdampak pada pop-
ulasi liar atau memperkuat produksi komersial satwa liar, dan menghindari kon-

sekuensi kesejahteraan yang negatif dari penangkapan sembarangan.

Banyak kebun binatang dan akuarium semakin banyak melakukan ‘penyelamatan 
satwa’ sebagai akibat penyitaan dari pedagang satwa liar ilegal atau dari organisasi 
yang tidak dapat merawat satwa secara memadai. Ini sering kali terjadi atas per-
mintaan pemerintah. Di beberapa yurisdiksi, mungkin ada tempat perlindungan 
untuk merawat satwa tersebut; namun, mengingat keahlian perawatan satwa mer-
eka, kebun binatang dan akuarium modern sering kali ditunjuk dengan baik untuk 

PUSAT KONSERVASI WHITE OAK, FL, AS
Keledai liar Somali

Studi Kasus 5.2: 
Mengelola agresi saat mengembangbiak spesies kelompok

Idealnya, pengembangbiakan harus dilakukan dalam spesies kelompok untuk 

kesejahteraan satwa yang baik dan dinamika kelompok yang kohesif. Kebun bi-

natang dan akuarium harus memperhatikan integritas genetik dan demografis 

kelompok dalam mempertimbangkan pengembangbiakan, dalam hubungan-

nya dengan pengelolaan spesies yang terlibat secara lebih luas. Sifat spesies 

kelompok, terutama dengan jantan, adalah akan ada waktu di mana perilaku 

antagonis dapat muncul dalam setahun. Perilaku berkembang biak alami, apa-

kah agresif atau tidak, mungkin penting untuk memastikan keberhasil pengem-

bangbiakan. Namun, jika perilaku antagonis dalam situasi pengembangbiakan 

terus berlanjut, terutama di luar musim kawin normal, ini bisa menjadi masalah 

kesejahteraan satwa bagi individu bawahan dan kemudian harus ditangani. 

Sekali lagi, anggota staf kebun binatang dan akuarium harus memiliki peng-

etahuan dan keahlian yang baik tentang hubungan langsung dengan spesies, 

satwa individu, dan kemungkinan dinamika kelompok. Ini akan membantu 

pengambilan keputusan tentang pemisahan individu atau membiarkan perilaku 

agresif terjadi.

memberikan perawatan jangka panjang bagi satwa-satwa ini.

Merawat satwa hasil penyelamatan memberikan peluang yang jelas untuk edu-
kasi publik tentang tema-tema utama dalam kesejahteraan dan konservasi sat-
wa, seperti perdagangan satwa liar ilegal global yang berkembang (lihat studi ka-
sus 5.3). Dalam menyediakan rumah bagi satwa hasil rescue, kebun binatang dan 
akuarium dapat membuat perbedaan nyata bagi individu satwa serta mening-
katkan keberlanjutan populasi kebun binatang dan akuarium regional dan glob-
al. Mempertimbangkan ketersediaan ruang dan sumber daya untuk satwa yang 
diselamatkan / disita dan perawatan seumur hidup mereka mungkin merupakan 

komponen penting dari perencanaan koleksi satwa.

PENGGUNAAN EUTANASIA
Eutanasia adalah tindakan memberikan kematian yang manusiawi. Satwa 
harus diperlakukan dengan baik sepanjang hidup mereka, dan diberikan ke-
matian yang manusiawi. Semua kebun binatang dan akuarium harus memiliki 
kebijakan yang jelas untuk menangani eutanasia satwa. Kebijakan eutanasia 
harus secara jelas menguraikan keadaan bagaimana dan mengapa eutanasia 
tersebut akan digunakan. Eutanasia harus diawasi dan disetujui oleh dokter 
hewan yang berpengalaman atau anggota staf manajemen satwa senior yang 
diberi penjelasan dari dokter hewan. Keputusan tentang eutanasia harus di-
dasarkan pada evaluasi yang bergantung pada konteks dari semua alternatif. 
Beberapa institusi merasa terbantu untuk melibatkan komite etika dan kese-
jahteraan satwa, atau entitas lain yang memiliki anggota eksternal, dalam eval-
uasi tersebut (lihat studi kasus 5.4).

Kematian satwa di kebun binatang atau akuarium dapat membangkitkan emo-
si publik dari anggota staf, relawan, dan publik yang berkunjung. Ini khusus-
nya mungkin terjadi ketika satwa tersebut telah dieutanasi. Dalam beberapa 
keadaan, pengunjung kebun binatang dan akuarium, anggota staf dan relawan 
mungkin memerlukan penjelasan tentang alasan keputusan eutanasia dan 

mungkin perlu meluangkan waktu untuk menjelaskan alasannya.

KEBUN BINATANG PERTH, AUSTRALIA
Beruang madu

Studi Kasus 5.3: 
The Free the Bears Fund di Australasia

The Free the Bears Fund adalah organisasi yang bekerja di seluruh Asia Tenggara 
untuk menyelamatkan beruang madu (Helarctos malayanus) dan beruang hitam 
Asia (atau beruang bulan; Ursus thibetanus) dari peternakan empedu, perdagangan 
restoran, dan perdagangan satwa peliharaan. Selama 10 tahun terakhir, beberapa 
kebun binatang Australia dan Selandia Baru telah mendukung Free the Bears den-
gan dana bantuan untuk suaka mereka, program edukasi masyarakat dan peneli-
tian konservasi tentang status beruang liar di Laos dan Kamboja. Kebun binatang 
juga telah memasukan beruang madu yang diselamatkan ke dalam koleksi satwa 
mereka untuk mendukung program pengembangbiakan regional Australasia untuk 
beruang madu, serta untuk mengadvokasi konservasi Free the bears dan konservasi 
beruang madu dan untuk menentang perdagangan ilegal satwa liar. 

KEBUN BINATANG HOUSTON, TX, AS
Marmoset kerdil
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PENGGUNAAN BIOTEKNOLOGI LANJUTAN
Kebun binatang dan akuarium modern menggunakan lebih banyak kemajuan 
teknologi untuk membantu program pengembangbiakan, mulai dari penggu-
naan genetika molekuler untuk mengidentifikasi individu yang berharga dalam 
pengembangbiakan spesies terancam hingga penerapan teknologi reproduksi 
bantuan, termasuk inseminasi buatan, transplantasi embrio, injeksi sperma in-
trasitoplasma dan fertilisasi in vitro.

Saat melakukan reproduksi terbantu pada satwa kebun binatang dan akuarium, 
pertimbangan harus diberikan pada kesejahteraan satwa individu yang terlibat. 
Risiko, manfaat dan hasil kesejahteraan satwa harus dieksplorasi sepenuhnya 
saat merencanakan acara tersebut. Potensi hambatan reproduksi alami juga ha-

rus dipertimbangkan.

CHECKLIST

Apakah Anda memiliki rencana koleksi satwa?

Apakah Anda memiliki rencana pengembangbiakan satwa yang jelas, 

yang dikelola dan disepakati sebelum dilakukan pengembangbiakan?

Bagaimana Anda memasukkan manajemen kesejahteraan satawa ke 

dalam rencana pengembangbiakan Anda? Apakah akan Anda terban-

tu jika mencari dan mendapatkan saran dan masukan dari ahlinya 

mengenai hal tersebut?

Apakah staf Anda cukup terampil dalam mengelola pengembangbiakan 

spesies yang komplek dan agresif. Apakah infrastruktur Anda sesuai den-

gan program pengembangbiakan tersebut? Apakah Anda membutuhkan 

tambahan fasilitas dan area holding agar pengelolaannya lebih baik?  

Apakah Anda yakin bahwa kebun binatang dan akuarium Anda mam-

pu merawat anakan yang mungkin dihasilkan?

Bagaimana Anda mengelola eutanasia di kebun binatang atau akuarium 

Anda? Apakah ada kebijakan yang jelas yang menguraikan peran dan 

tanggung jawab dan contoh kapan eutanasia harus digunakan? Apakah 

akan bermanfaat untuk menyertakan komite etika dan kesejahteraan 

satwa, atau entitas yang setara, dalam musyawarah tentang euthanasia?

Apakah ada peluang untuk menghubungkan program konservasi den-

gan lebih baik dengan aktivitas pengembangbiakan di kebun binatang 

atau akuarium Anda?

Apakah anggota staf Anda aktif dalam pengelolaan spesies dan terkait 

dengan asosiasi kebun binatang dan akuarium regional yang aktif da-

lam hal ini?

Apakah Anda perlu merencanakan untuk menambah area holding 

di kemudian hari atau Anda perlu bermitra dengan institusi lain un-

tuk menampung satwa tua atau satwa yang tidak diperlukan untuk 

berkembang biak?

Apakah catatan satwa Anda selalu diperbarui dan dikomunikasikan 

melalui Sistem Manajemen Informasi Zoologi (ZIMS) atau program 

kerja sama serupa lainnya? 

Apakah Anda mematuhi semua prosedur Persatuan Internasional un-

tuk Konservasi Alam (IUCN) dan dengan resolusi WAZA tahun 2014 

tentang pengadaan satwa yang legal, berkelanjutan, dan etis?

CATATAN:

PUSAT KONSERVASI AMFIBI EL VALLE, PANAMA
Katak perampok berkarat 

KESIMPULAN
Kesejahteraan satwa dan keseimbangan antara penyesuaian kesejahteraan dan kese-
jahteraan positif harus diintegrasikan ke dalam rekomendasi dan keputusan program 
pengembangbiakan dan ke dalam perencanaan koleksi kebun binatang dan akuarium. 

Perencanaan koleksi kebun binatang dan akuarium berkualitas tinggi harus didasar-
kan pada komitmen terhadap konservasi satwa liar dan pengelolaan spesies. Hal ini 
memastikan bahwa integritas genetik dan demografis populasi kebun binatang dan 
akuarium serta populasi liar dipertahankan. Ini juga memberikan kesempatan bagi 
kebun binatang dan akuarium untuk mendidik masyarakat tentang konservasi dan 
kesejahteraan. Anggota kebun binatang dan akuarium yang melakukan pengelolaan 
spesies harus sepenuhnya menyadari prioritas regional dan global terkait dengan 
spesies yang mereka rawat, memahami manfaat dan batasan metode pengelolaan 
saat ini, dan memastikan pencatatan berkualitas tinggi. Landak Amerika Utara  



BADAK PUTIH
ZIMBABWE



54 55S T R AT E G I  K E S E J A H T E R A A N  S AT W A  |   A S O S I A S I  K E B U N  B I N ATA N G  D A N  A K U A R I U M  D U N I A

P E D U L I K A N  S AT W A  L I A R

REKOMENDASI
Untuk mewujudkan komitmen kami terhadap standar kesejahteraan satwa 

yang tinggi, Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 

menyerukan kepada organisasi anggota untuk:
1. Menetapkan kesejahteraan satwa sebagai komponen dalam semua kegiatan 

dan proyek konservasi yang didukung oleh organisasi Anda.
2. Bekerjasama dengan organisasi konservasi lapangan mitra dan berkolaborasi 

terkait dengan pengetahuan dan keterampilan kesejahteraan satwa yang relevan 
dengan kegiatan mereka di lapangan, termasuk, misalnya, proyek reintroduksi.

3. Mengevaluasi apakah implikasi kesejahteraan satwa dari intervensi pengelo-
laan sebanding dengan manfaat konservasinya.

4. Membangun pemahaman tentang pentingnya kerangka konservasi spesies ter-
integrasi yang mencakup penilaian kesejahteraan satwa.

5. Memastikan bahwa dalam program konservasi Anda dan mitra Anda, Anda 
selalu mempertimbangkan untuk meninjau kembali kebutuhan individu dan 

promosi kesejahteraan satwa yang positif.

PENDAHULUAN
Istilah ‘kesejahteraan konservasi’ menekankan tema utama bab ini bahwa kese-
jahteraan satwa dan konservasi secara intrinsik terikat bersama. Ini menekank-
an bahwa prinsip dan praktik kesejahteraan satwa yang sehat harus dimasukkan 
ke dalam kegiatan konservasi dan diintegrasikan ke dalam cara kerja kebun bi-

natang dan akuarium modern dari hari ke hari. 

Kesejahteraan konservasi mengakui bahwa setiap aktivitas manusia yang den-

gan sengaja atau tidak sengaja berdampak pada satwa yang hidup di lingkungan 

alam atau liar berpotensi membahayakan kesejahteraan satwa tersebut. Sebagai 

contoh, kesejahteraan spesies satwa liar yang tak terhitung jumlahnya dipen-

garuhi secara langsung dan tidak langsung oleh aktivitas manusia, mengancam 
kelangsungan hidup populasi, spesies dan ekosistem.

KONSERVASI DAN KESEJAHTERAAN SATWA – BUKAN HAL YANG 
BERLAWANAN
Konservasi dan kesejahteraan satwa sama-sama berfokus pada bahaya bagi 
satwa, tetapi orientasinya berbeda. Konservasi berkaitan terutama dengan ke-
langsungan hidup populasi, spesies dan ekosistem, sedangkan kesejahteraan 
satwa menekankan pada pengalaman subjektif atau kualitas hidup individu sat-

wa. Selain itu, pemikiran dan praktik konservasi mencakup berbagai aktivitas 

terutama yang melibatkan satwa liar yang hidup bebas serta satwa liar dalam 
perawatan manusia sejauh mereka dapat berkontribusi pada tujuan konservasi. 

Ada kekuatan dalam kolaborasi yang erat dan keselarasan antara konservasi 

dan kesejahteraan satwa. Lagi pula, haruskah dampak merugikan pada satwa 
liar — yang disebabkan oleh hampir semua bentuk aktivitas manusia — diklas-
ifikasikan sebagai masalah konservasi atau masalah kesejahteraan satwa? Satwa 
liar adalah bagian dari kelompok sosial, populasi dan ekosistem. Karenanya, tin-
dakan yang memengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidup individu juga 

dapat berdampak pada sistem yang lebih besar ini, begitu juga sebaliknya. 

Seperti yang dijelaskan di Bab 1, pengelolaan satwa di kebun binatang dan akuarium 
yang difokuskan terutama pada faktor-faktor penting kelangsungan hidup, paling 
tidak, biasanya hanya mencapai keadaan kesejahteraan satwa yang netral. Saat ini, 
kita berharap lebih banyak, sehingga lebih banyak kebutuhan yang tercapai daripa-
da hanya sekadar memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup minimal satwa yang 
diselenggarakan untuk tujuan konservasi, seperti yang mungkin terjadi di masa lalu. 
Karena satwa juga berhak mendapatkan memiliki pengalaman positif, proses pen-
gelolaan kebun binatang dan akuarium kita harus berusaha keras untuk mewujud-
kannya dan memungkinkan hal ini terjadi. Tema yang berulang dalam Strategi ini, 
dimana perhatian yang sudah diberikan secara luas di sektor kebun binatang dan 
akuarium terhadap pengayaan lingkungan harus dilanjutkan dan ditingkatkan lagi, 
termasuk penerapannya yang lebih besar pada satwa yang dipelihara untuk tujuan 
konservasi. Jelas terlihat bahwa orientasi ini selaras dengan konsep kesejahteraan 
konservasi, karena sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sat-

wa, dimana disaat yang bersamaan kita juga mengejar tujuan konservasi.

KESEJAHTERAAN KONSERVASI DI KEBUN BINATANG DAN 
AKUARIUMS

Contoh penyelenggaraan kesejahteraan konservasi termasuk mempertemukan 
kesejahteraan satwa dan kepentingan konservasi dalam pengelolaan satwa 
liar, penelitian satwa liar atau ekowisata (lihat studi kasus 6.1). Banyak kebun 
binatang dan akuarium terlibat dalam beragam kegiatan konservasi di wilayah 
lokal mereka dan juga lebih jauh. Kesejahteraan konservasi kebun binatang dan 
akuarium harus diterapkan pada kegiatan yang lebih luas ini melalui perhatian 
pada kesejahteraan fisik dan psikologis masing-masing anggota spesies satwa 
liar dalam populasi yang dikelola secara intensif dalam konteks konservasi.

Kebun binatang yang baik — atau praktik konservasi berbasis akuarium — be-
rupaya mengelola kesejahteraan satwa dengan baik. Kemajuan dalam merawat 
spesies satwa liar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Bab 1 dan 2) ser-
ta keberhasilan program pengembangbiakan (Bab 5). Berdasarkan keahlian ini, 
kebun binatang dan akuarium dapat membantu organisasi konservasi mitra yang 
bekerja di lapangan untuk mencapai standar kesejahteraan satwa yang tinggi.

Potensi konflik antara kesejahteraan satwa dan tujuan konservasi dapat mun-
cul dalam kasus di mana spesies tampaknya tidak mampu beradaptasi untuk 

B A B  6 :  K E S E JA H T E R A A N  KO N S E R VA S I

Komitmen kita adalah memastikan kegiatan konservasi satwa liar se-
jalan dengan tujuan dari kesejahteraan satwa.

dipelihara di kebun binatang atau akuarium. Sebaliknya, adaptasi terhadap 
lingkungan yang dikelola dapat mengurangi kapasitas satwa untuk menye-
suaikan diri dengan alam liar, meningkatkan masalah kesejahteraan bagi sat-
wa yang akan dikembalikan ke habitat aslinya (lihat studi kasus 6.2). Dengan 
demikian, banyak kebun binatang dan akuarium yang terlibat dalam program 
pengembangbiakan untuk pelepasliaran mengadopsi strategi yang bertujuan 

untuk mengurangi potensi masalah tersebut.

Mengingat meningkatnya urgensi konservasi, intervensi dalam pengelolaan 

satwa liar dan lingkungannya menjadi semakin penting untuk mengurangi an-

caman. Dorongan untuk intervensi tersebut mungkin untuk mengurangi mas-

alah kesejahteraan satwa, mengelola wabah penyakit atau memenuhi prioritas 

konservasi untuk melakukan translokasi satwa. Selain itu, ada kemungkinan 

bahwa beberapa spesies tidak akan bertahan tanpa campur tangan manusia. Na-

mun, intervensi itu sendiri dapat membahayakan kesejahteraan individu satwa 

dan dampak tersebut perlu dipertukarkan dengan kontribusi yang diantisipasi 

untuk tujuan konservasi spesies yang lebih luas.

CAGAR LEMUR KOTA MYAKKA, FL, AS
Lemur luwak

Studi Kasus 6.1: 
Implikasi kesejahteraan dari penanganan spesies satwa liar

Campur tangan secara sengaja dalam kehidupan spesies satwa liar untuk tu-
juan konservasi dapat berdampak pada kesejahteraan individu satwa tersebut. 
Bahkan pengamatan sederhana pun dapat berpengaruh. Oleh karena itu, pen-
anganan satwa untuk pengambilan sampel, penandaan, tagging, vaksinasi dan 
pengobatan dapat berdampak negatif pada kesejahteraannya. Efek merugikan 
yang terkait dengan intervensi yang disengaja tersebut dapat menimbulkan 
masalah biologis. Contohnya termasuk kerusakan fisik, gangguan hierarki so-
sial, gangguan pergerakan alami, gangguan perilaku berkembang biak atau 
peningkatan kerentanan terhadap predasi. Dengan demikian, efek ini dapat 
mengubah biologi individu sejauh data yang mereka berikan tidak dapat di-
andalkan. Kebun binatang dan akuarium memiliki kompetensi yang dibutuh-
kan untuk mengembangkan protokol penanganan yang ramah kesejahteraan 
untuk spesies satwa liar. Mereka juga menyediakan tempat pengujian untuk 
mengukur potensi konsekuensi kesejahteraan satwa dari intervensi konservasi 
tersebut. Hal ini, nantinya akan menunjukkan kaitan hubungan antara kebun 

binatang dan akuarium, kesejahteraan satwa dan konservasi.

 CAROLINA UTARA, AS
Serigala merah

Studi Kasus 6.2: 
Kesejahteraan satwa yang dilepasliarkan

Reintroduksi adalah intervensi yang menyoroti, hubungan konservasi-kese-
jahteraan satwa, tugas perawatan untuk individu satwa yang akan diperkenal-
kan kembali serta populasi yang akan dipulihkan. Melepaskan individu satwa 
ke alam liar setelah periode perawatan manusia, yang mungkin termasuk 
mempersiapkan satwa untuk dilepaskan, dapat membahayakan kesejahteraan 
mereka, serta berdampak pada spesies lokal lainnya. Pemantauan sebelum 
dan sesudah pelepasliaran dan langkah-langkah pendukung, yang mungkin 
termasuk menyediakan tutor spesies yang sama, pemberian makan tambah-
an atau perawatan satwa, dapat meningkatkan keberhasilan reintroduksi dan 
kesejahteraan satwa. Pengayaan perilaku dan lingkungan, yang ditujukan untuk 
mengembangkan keterampilan khusus yang penting untuk kelangsungan hid-
up dan reproduksi di alam liar, dapat memiliki nilai yang setara. Kebun binatang 
dan akuarium memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan 
pengelolaan tersebut. Hal ini, nantinya, menyoroti peran kunci kebun binatang 
dan akuarium dalam kesejahteraan dan konservasi satwa.

Ada kekuatan dalam kolaborasi yang 

erat dan keselarasan antara konservasi 

dan kesejahteraan satwa.
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MENGINTEGRASI KONSERVASI SPESIES DAN KESEJAHTERAAN 
SATWA
Jelas terlihat bahwa pengelolaan terpadu spesies di dalam dan di luar habitat 
alaminya menjadi semakin penting. Pengelolaan tersebut melibatkan berbagai kegia-
tan yang sering kali mencakup penangkapan, pengekangan, dan pengangkutan satwa, 
di mana meminimalkan kompromi kesejahteraan satwa dan memberikan kesem-
patan untuk pengalaman positif menjadi masalah utama. Oleh karena itu, penting 
untuk menilai implikasi kesejahteraan satwa dan menentukan apakah konsekuensi 
dari suatu intervensi sebanding dengan manfaat konservasi, begitu pula sebaliknya.

Pengetahuan dalam kebun binatang dan akuarium tentang kesejahteraan dan 
perawatan satwa dapat bermanfaat bagi upaya konservasi di berbagai bidang 
seperti pemulihan dan pengelolaan populasi kecil, biologi translokasi dan ilmu 
kedokteran konservasi. Perlu diingat, upaya untuk meningkatkan kesejahter-
aan satwa liar tidak selalu bertentangan dengan tujuan konservasi, karena 
tindakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan satwa, dengan 
meningkatkan prospek kelangsungan hidup dan reproduksi, mampu mening-
katkan nilai konservasi dari keseluruhan upaya tersebut.

Hubungan antara kesejahteraan satwa dan konservasi dapat direpresenta-
sikan dalam skema keputusan untuk mempertimbangkan persimpangan antara 
dimensi terpisah dari dua tujuan (Gambar 6.1). Praktik yang menggabungkan 
kesejahteraan satwa yang baik dengan konservasi yang baik lebih disukai, sedang-
kan praktik lain kurang sesuai tetapi masih dapat diterima, dan, tentunya kombi-
nasi kesejahteraan satwa yang buruk dan konservasi yang buruk tidak dapat 
diterima. Indeks kompromi kesejahteraan yang diminimalkan dan peningkatan 
kesejahteraan (Bab 1) memberikan cara praktis untuk menilai praktik-praktik ini.

S K E M A  K E P U T U S A N

Praktik konservasi yang baik dapat dan harus dilaksanakan dengan pertim-
bangan yang cermat terhadap kesejahteraan individu satwa. Dengan demikian, 
skema ini mungkin sangat membantu ketika tekanan untuk mengabaikan 
kesejahteraan individu demi kepentingan konservasi tinggi hal ini membantu 
untuk mengingat masalah kesejahteraan satwa dan konservasi.

PANDUAN PRINSIP DAN PERTANYAAN YANG TIDAK 
TERSELESAIKAN 
Tidak ada panduan prinsip yang disepakati secara universal untuk mereka yang 
bekerja di bidang kesejahteraan dan konservasi satwa liar. Namun, terdapat kon-
sep yang mungkin bermanfaat, dengan sedikit modifikasi, telah menyediakan 
prinsip-prinsip yang disarankan dalam pernyataan konsensus yang muncul dari 
Lokakarya Ilmu Konservasi dan Kesejahteraan Satwa 2009 yang diadakan di 
Universitas British Columbia:
• Kesejahteraan semua spesies satwa liar memiliki perhatian moral yang sama. 

Ini tidak berarti bahwa semua satwa tersebut harus diperlakukan sama, hanya 
saja kesejahteraannya harus diberi pertimbangan yang sama.

• Tindakan yang mempengaruhi satwa merupakan perhatian moral baik tin-
dakan yang memberikan efek secara langsung maupun tidak langsung. 

• Tindakan yang dapat membahayakan kesejahteraan atau status konservasi 
satwa liar tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan yang cermat tentang 
perlunya tindakan tersebut.  

• Tingkat keparahan dan skala kerusakan (dalam hal jumlah satwa yang ter-
kena dan lamanya kerusakan dibandingkan dengan umur satwa) harus 
diminimalkan

• Tindakan dengan dampak yang tidak dapat diubah harus dianggap lebih 

serius daripada tindakan dengan dampak sementara.

Banyak masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan konservasi satwa liar 
memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Berikut ini adalah daftar awal dari per-
tanyaan yang belum terselesaikan yang diangkat pada lokakarya tersebut:

• Mengingat bahwa penderitaan dapat terjadi dalam kehidupan normal satwa, 
dasar apa yang harus digunakan untuk menentukan kapan bahaya yang dise-
babkan oleh aktivitas manusia menjadi perhatian moral? Meskipun konsensus 
dan penghitungan mungkin sulit dicapai, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa 
semua tingkat penderitaan yang disebabkan oleh hal tersebut dapat diterima. 

• Seberapa langsung hubungan perilaku manusia yang harus ditunjukkan agar 
dapat menjadi hal yang bisa dianggap sebagai hal yang dapat menimbulkan 
kekhawatiran? 

• Bagaimana keadaan afektif individu satwa memetakan hasil yang penting 
untuk konservasi, seperti status penyakit atau keberhasilan reproduksi? 

• Dapatkah kita mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mengarah pada tin-
dakan yang dapat dipertahankan secara moral jika diperlukan, yang dapat 
membahayakan kesejahteraan beberapa individu satwa dalam mencapai 

tujuan kelangsungan hidup suatu populasi? 

Penyelesaian masalah tersebut akan membutuhkan dialog para ahli yang meli-
batkan ahli biologi konservasi, ilmuwan kesejahteraan satwa, dan mereka yang 

bekerja di bidang etika, hukum, dan sosial.

KESIMPULAN
Menjadi sangat penting untuk mengenali relevansi kesejahteraan satwa dalam 

menangani masalah konservasi satwa liar. Aktivitas manusia yang sama yang 

mendorong krisis keanekaragaman hayati saat ini membahayakan kesejahteraan 

satwa dan kekhawatiran yang saling terkait ini menjadi bagian dari tugas kebun 

binatang dan akuarium dalam konservasi dan penyelamatan spesies satwa liar.

Kesejahteraan spesies satwa liar dapat dinilai secara langsung dan tidak 

langsung dengan cara yang semakin canggih dan tervalidasi secara ilmiah. Fakta 

bahwa kesejahteraan satwa dinilai secara individu, sedangkan beberapa tujuan 

konservasi satwa liar yang lebih luas diukur berdasarkan populasi atau spesies, 

tidak selalu membuatnya tidak sesuai.

Ilmuwan dan pendukung kesejahteraan dan konservasi satwa semakin menyadari 

bahwa apa yang telah dikerjakan masing-masing pihak merupakan hal yang 

saling melengkapi satu dengan yang lain. Kebun binatang dan akuarium perlu 

memastikan bahwa program konservasi mereka, mencakup strategi yang 

bertujuan untuk meminimalkan potensi bahaya terhadap kesejahteraan satwa.

Gambar. 6.1. Skema keputusan untuk mempertimbangkan persimpangan antara dimensi yang terpi-

sah kesejahteraan satwa dan konservasi (dimodifikasi dari Bradshaw & Bateson 2000).

KEBUN BINATANG HANNOVER, JERMAN
Larva kumbang Atlas

CHECKLIST

Apakah Anda melakukan tinjauan proyek konservasi untuk memas-

tikan bahwa kebutuhan kesejahteraan satwa terpenuhi?

Apakah mitra konservasi Anda mendapatkan keuntungan 

dari dukungan untuk memasukkan prosedur manajemen 

kesejahteraan satwa yang efektif dalam pekerjaan mereka?

Apakah anggota staf Anda dan mitra konservasi memerlukan saran 

/ masukan tentang bagaimana menilai kesejahteraan spesies satwa 

liar secara langsung dan tidak langsung?

Apakah anggota staf Anda yang bekerja di proyek konservasi, yang men-

cakup, misalnya, penangkapan, pengekangan, dan pengangkutan satwa 

liar, cukup terlatih untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan satwa?

Jika Anda melakukan program pengembangbiakan untuk pele-

pasliaran, apakah fasilitas penampungan memenuhi kebutuhan 

kesejahteraan satwa? 

CATATAN:

K
E

SE
JA

H
T

E
R

A
A

N

KO N S E R VA S I

BURUK BAIK

BISA DITERIMA

DIINGINKAN

BU
RU

K
BA

IK

TIDAK BISA DITERIMA



MACAN TUTUL AMUR
KEBUN BINATANG LEIPZIG, JERMAN
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REKOMENDASI
Untuk mewujudkan komitmen kami terhadap standar kesejahteraan satwa 
yang tinggi, Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 
menyerukan kepada organisasi anggota untuk:
1. Mengutamakan pemantauan kesejahteraan dan kesejahteraan satwa sebagai 

wilayah penelitian bekerjasama dengan universitas, badan penelitian dan lem-
baga zoologi lainnya.

2. Terus menggunakan dan menerapkan temuan berdasarkan penelitian ilmiah 
yang kuat untuk mendukung kesejahteraan sata yang baik dalam pengelolaan 
kebun binatang dan akuarium.

3. Gunakan komite etika, kesejahteraan dan penelitian satwa, atau entitas serupa, 
dengan perwakilan eksternal untuk mempertimbangkan dan mengawasi aktivitas 
penelitian dan mendorong peningkatan ketelitian ilmiah di seluruh operasional Anda.

4. Mengembangkan kebijakan dan protokol penelitian untuk memastikan bahwa 
dalam semua penelitian yang melibatkan satwa, setiap masalah kesejahteraan 
satwa yang potensial diidentifikasi dengan jelas dan setiap tindakan yang mem-
bahayakan diminimalkan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

5. Secara aktif bekerjasama dalam membantu mitra penelitian untuk selalu mem-
perhatikan status kesejahteraan satwa yang positif.

6. Mendorong ilmu kedokteran di bidang konservasi sebagai area aktivitas yang 
berbasis penelitian dalam organisasi Anda untuk meningkatkan kesejahteraan 
satwa secara umum dan kesejahteraan konservasi pada khususnya.

PENDAHULUAN
Kebun binatang dan akuarium menawarkan kesempatan bagi para ilmuwan dan 
peneliti akademis untuk melakukan investigasi yang bertujuan untuk meningkat-
kan pemahaman tentang alam. Relevansi khusus di sini adalah penelitian yang 
dirancang untuk lebih mengembangkan pendekatan berbasis bukti yang divalida-
si secara ilmiah untuk meningkatkan kesejahteraan dan konservasi satwa; namun, 
fokus penelitian dapat dan harus diterapkan di seluruh spektrum operasional ke-
bun binatang dan akuarium.

Kolaborasi penelitian antara kebun binatang atau akuarium dan institusi akade-
mis dapat memiliki keuntungan yang kuat untuk memajukan pemahaman dan 
pengetahuan di banyak bidang operasional kebun binatang dan akuarium. Berb-
agi pengetahuan dan keahlian juga dapat sangat memperluas ruang lingkup dan 
nilai investigasi, dan dapat mengakibatkan investigasi dapat dilakukan, walaupun 
awalnya terlihat tidak mungkin dilakukan.

Edisi 2011 dari Buku Tahunan Kebun Binatang Internasional (International Zoo Year-
book) berisi contoh kemitraan yang berhasil antara kebun binatang dan akuarium dan 
komunitas akademis, memenuhi kepentingan kedua kelompok. Penelitian semacam itu 

berpotensi untuk memperkaya studi kehidupan satwa (lihat studi kasus 7.1).

PENGGUNAAN SATWA UNTUK PENELITIAN DI KEBUN 
BINATANG DAN AKUARIUM
Tidak semua pertanyaan penelitian ditujukan untuk menjelaskan berbagai aspek 
kesejahteraan satwa dan pengelolaannya di kebun binatang dan akuarium. Namun 
demikian, dampak kesejahteraan dari melakukan investigasi penelitian harus die-
valuasi terlebih dahulu, terutama dampak negatifnya.

Penting untuk mempertimbangkan konteks peraturan dalam melakukan investigasi 
ilmiah pada satwa, yang merupakan kegiatan yang diamanatkan secara hukum di 
banyak negara. Rincian undang-undang dan peraturan mungkin berbeda-beda teta-
pi prinsip-prinsip utamanya biasanya sama. 180 negara anggota Organisasi Dunia 
untuk Kesehatan Hewan atau World Organisation for Animal Health (OIE) dengan 
suara bulat menerima standar OIE untuk ‘Penggunaan satwa dalam Penelitian dan 
Pendidikan’. Standar ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang 
yang ada, yang mungkin mencakup persyaratan yang lebih rinci dan ketat; sebalikn-
ya, mereka memberikan panduan kepada negara-negara yang ingin memperbarui 
undang-undang lama atau memperkenalkannya untuk pertama kalinya.
Beberapa panduan prinsip OIE terurai seperti dibawah ini:
• Pemanfaatan ilmiah satwa harus sesuai dengan persyaratan hukum nasional, 

provinsi dan / atau negara bagian dan peraturan terkait yang ada.
• Lembaga terkait harus memiliki kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan 

persyaratan undang-undang tersebut, apakah undang-undang tersebut ada 
atau tidak, dan kebijakan serta prosedur ini harus secara khusus membahas 
penggunaan satwa secara ilmiah.

• Harus ada pengawasan eksternal terhadap penggunaan satwa dalam bentuk 
badan hukum terpusat, atau komite etika, penggunaan dan/atau perawatan 
satwa, atau entitas serupa lainnya yang mencakup beberapa anggota yang 
independen dari institusi.

• Manfaat yang diantisipasi dari penggunaan satwa yang diusulkan harus diper-
timbangkan terhadap dampak kesejahteraan negatif yang diantisipasi, dan 
keseimbangan ditujukan pada manfaat untuk penggunaan yang diusulkan 
agar dapat dibenarkan.

B A B  7:  P E N E L I T I A N  K E S E JA H T E R A A N  S AT WA

Komitmen kami adalah mengadopsi pendekatan ilmiah berbasis data 
yang diperoleh di lapangan untuk kesejahteraan 

satwa dan saat melakukan penelitian.

TAMAN SATWA YORKSHIRE, BRITANIA RAYA 
Babon Guinea 

Studi Kasus 7.1: 
Penelitian yang mampu meningkatkan kesejahteraan satwa dan memberikan pengala-
man pengunjung yang inovatif.

Tujuan dari penelitian ini di Taman Satwa Yorkshire adalah untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan perilaku yang ditampilkan pada babon Guinea (Papio 
papio) dengan dan tanpa menggunakan perangkat makanan interaktif. Tiga 

jenis perangkat tersedia untuk babon, dengan tiga di setiap jenis berbatasan 

dengan dinding kaca tempat pengunjung dapat melihat babon. Sejalan dengan 

itu, ada tiga tingkat kerumitan. Yang paling sederhana mengharuskan manusia 

menjatuhkan makanan ke bawah agar babon memutar piring dan mengambil 

makanannya. Dengan tipe kedua, babon dan manusia harus duduk atau ber-

diri di atas panggung tuas secara bersamaan agar makanan bisa dikeluarkan. 

Dan jenis terakhir mengharuskan babon dan manusia untuk menarik tuas tali 

secara serempak untuk melepaskan makanan. Sebelum interaksi publik terjadi, 

makanan yang berbeda dimuat ke dalam tiga perangkat di setiap jenis. Hasilnya 

menunjukkan bahwa perangkat tersebut meningkatkan perilaku mencari makan 

alami babon dan meningkatkan aktivitas satwa, sekaligus memberikan pengala-

man pengunjung yang inovatif.

• Langkah-langkah harus diambil untuk meminimalkan segala dampak nega-
tive yang mempengaruhi kesejahteraan satwa.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan panduan yang bermanfaat bagi kebun bi-
natang dan akurium dan juga terhadap mitra peniliti mereka.

Penelitian invasif yang melibatkan prosedur bedah yang signifikan pada satwa se-
bagian besar tidak dapat diterima di kebun binatang dan akuarium. Ada beberapa 
proyek penelitian di mana cara semacam itu dapat diterima, mungkin melibatkan 
kasus satwa dengan nilai konservasi yang luar biasa pada spesies yang sangat ter-
ancam yang merupakan bagian dari konservasi spesies terpadu dan rencana pen-
gelolaan dan di mana penelitian semacam itu memberikan manfaat langsung bagi 
individu yang bersangkutan; validasi atau percobaan kalibrasi yang bermanfaat bagi 
penelitian ilmiah atau program konservasi yang luar biasa di mana lembaga terlibat 
atau berpartisipasi; dan eksperimen medis veteriner yang menggunakan peluang 
insidental saat dan ketika muncul untuk menguji dan menyempurnakan prosedur 
perawatan dan perawatan medis. Keputusan tentang penelitian semacam itu mem-
butuhkan keseimbangan yang cermat antara perspektif pengelolaan, konservasi, 
ilmiah dan etika, dan akan mendapat dukungan terbaik jika diambil dalam konteks 
konsultasi formal dan kerangka keputusan.

Penelitian observasional dalam lingkungan kebun binatang atau akuarium mengh-
adapi banyak tantangan serupa dengan penelitian lapangan tentang populasi yang 
berkeliaran bebas. Ukuran sampel yang tidak mencukupi dapat diatasi dengan 
melakukan penelitian di beberapa kebun binatang atau akuarium, menggunakan 
variasi kondisi kandang dan perawatan sebagai sumber variasi biologis, atau dengan 
mengajukan pertanyaan yang jelas dan melakukan percobaan sederhana di satu ke-
bun binatang atau akuarium dan mempublikasikannya sebagai studi kasus. Dalam 
kombinasi dengan pengaturan eksperimental sederhana berdasarkan sistem peng-
hargaan positif, studi observasi memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada 
peningkatan kesejahteraan satwa.

KEBUN BINATANG SOROCABA, BRASIL
Kuda Nil

Studi Kasus 7.2:
Memvalidasi teknik non-invasif untuk menilai kesejahteraan satwa

Keadaan fisiologis semakin dikenal sebagai indikator penting dari ‘stres’ dengan 
mengungkapkan ‘ruang lingkup reaktif ’ organisme untuk tantangan lingkungan. Ini 
sebagian karena respon perilaku bisa menjadi panduan yang tidak dapat diandalkan 
kecuali dievaluasi secara cermat atau dianalisis dengan teknik yang canggih. Metode 
non-invasif telah merevolusi penilaian keadaan fisiologis karena dapat memberikan 
data untuk menjawab pertanyaan yang tidak cocok dengan teknik invasif tradisional. 
Teknik non-invasif termasuk pengukuran kadar metabolit glukokortikoid atau kate-
kolamin dalam urin, feses, air liur atau — yang terbaru— rambut, atau prosedur inva-
sif minimal untuk mendapatkan sampel darah dengan menggunakan kutu pengisap 
darah. Metode ini harus divalidasi untuk setiap spesies dengan eksperimen yang 
sesuai. Satwa kebun binatang dan akuarium telah digunakan dengan sangat sukses 
untuk melakukan eksperimen validasi di banyak spesies satwa liar dan oleh karena itu 
memajukan studi kesejahteraan satwa liar secara substansial. Identifikasi keadaan fisi-
ologis dikenal baik sebagai blok bangunan penting dalam pendekatan komprehensif 
berbasis bukti/ data untuk penilaian kesejahteraan satwa.
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Kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah men-
ciptakan banyak teknik baru untuk menilai kesejahteraan satwa dan ‘beban stres’ 
(lihat studi kasus 7.2), status kesehatan dan reproduksi individu, indukan jantan dan 
betina, dan keberadaan patogen dalam cara minimal atau non-invasif. Teknik dan 
perkembangan teoritis ini memajukan pendekatan berbasis bukti/data untuk kese-
jahteraan satwa di kebun binatang dan akuarium dan harus diterapkan.

Fokus penelitian di kebun binatang dan akuarium membutuhkan komitmen jangka 
panjang untuk kerjasama yang lebih erat dengan komunitas akademis. Proses pen-
gambilan keputusan tentang kemitraan akademis dan penelitian di tingkat kebijakan 
dan operasional dapat dikembangkan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan 
satwa; mendorong penelitian ilmiah berkualitas tinggi; memfasilitasi penelitian un-
tuk menjawab pertanyaan yang sangat relevan untuk meningkatkan kesejahteraan 
satwa; dan memperkuat kredibilitas ilmiah kebun binatang atau akuarium.

FOKUS PENELITIAN KEBUN BINATANG DAN AKUARIUM
Melakukan penelitian di kebun binatang atau akuarium tidak selalu mudah. Ukuran 
sampel kecil, individu sering memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda, dan 
kondisi kandang dan perawatan bervariasi antara eksibit, institusi, dan dari waktu ke 
waktu. Namun, dimungkinkan untuk melakukan penelitian ilmiah berkualitas dan 
salah satu strategi untuk melakukannya, untuk memaksimalkan kekuatan dan pener-
apan yang lebih luas dari temuan, adalah dengan mencakup sebanyak mungkin kebun 
binatang dan akuarium. Untuk alasan ini, studi penelitian multi-institusi sangat di-
anjurkan. Penelitian tersebut dapat mengungkapkan hubungan antara ukuran kese-
jahteraan dan holding dan perawatan yang kemudian dapat diterapkan secara praktis

S T U D I  M E N G E N A I  S T R E S

Banyak aspek pengelolaan kebun binatang dan akuarium menimbulkan pertanyaan pe-
nelitian yang sangat menarik dan dapat menghasilkan manfaat potensial bagi komuni-
tas kebun binatang dan akuarium. Jelas terlihat bahwa pengetahuan dan praktik mana-
jemen kesejahteraan satwa yang kuat pada spesies non-satwa liar memberikan titik awal 
yang baik untuk investigasi perluasannya ke satwa liar di kebun binatang dan akuarium.

Dari sekian banyak pertanyaan penelitian yang tersedia untuk dipelajari, contohnya 
termasuk memperluas pemahaman spesifik spesies dari indeks keadaan kesejahter-
aan satwa negatif dan positif, termasuk stereotip dan perilaku lainnya; pendekatan 
pengayaan lingkungan yang inovatif; deteksi infertilitas; pengembangan dan penera-
pan teknik reproduksi yang dibantu; pengendalian alat kontrasepsi reproduksi; pro-
tokol untuk meningkatkan manajemen proses kelahiran pada mamalia; optimalisasi 
nutrisi; penilaian status kesehatan; deteksi patogen, termasuk mikroorganisme zoo-
nosis; pengembangan protokol profilaksis dalam kesehatan satwa liar; dan fasilitasi 
program pemuliaan atau reintroduksi konservasi.

Penekanan pada meminimalkan dampak kesejahteraan negatif memiliki relevansi 
langsung dengan penelitian yang dilakukan di kebun binatang dan akuarium, terlepas 
dari apakah penelitian tersebut memiliki fokus khusus pada kesejahteraan satwa atau 
tidak. Model Lima Domain (Bab 1), yang rinciannya pertama kali diterbitkan pada 
tahun 1994, sebenarnya dikembangkan secara khusus untuk memfasilitasi memini-
malkan bahaya yang disebabkan oleh prosedur penelitian, pengajaran dan pengujian 
yang diterapkan pada satwa hidup. Pada tahun 1997, penggunaannya diperkenalkan 
sebagai persyaratan peraturan untuk semua prosedur yang diusulkan untuk dilaku-
kan pada satwa di Selandia Baru, persyaratan yang berlanjut hingga hari ini. Penggu-
naannya yang lebih luas untuk menilai kompromi kesejahteraan, dan peningkatan 
kesejahteraan, seperti dijelaskan di atas, merupakan perkembangan selanjutnya

Dalam hal penelitian kesejahteraan satwa, contoh spesifiknya adalah kerangka kerja un-
tuk mengevaluasi status kesejahteraan negatif dan minimalisasinya, yang berfokus pada 

respons ‘stres’ fisiologis dan konsekuensinya, seperti yang digambarkan pada Gambar 7.1.

MELAKUKAN PENILITIAN DI KEBUN BINATANG DAN AKUARIUM 
Potensi kebun binatang dan akuarium untuk melakukan penelitian guna 
meningkatkan kesejahteraan satwa dan hasil konservasi saat ini belum ter-
penuhi. Dibandingkan dilihat sebagai peluang, penelitian hanya dilihat sebagai 
faktor biaya tambahan atau bertentangan dengan prosedur operasional. Dengan 
perencanaan yang matang dan kemauan semua pihak, rintangan ini dapat diata-
si, seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa bentuk kemitraan inovatif yang 
sukses antara kebun binatang dan akuarium dan lembaga akademis.

Ilmu kedokteran konservasi menggabungkan aspek perawatan rutin satwa liar, 
untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan dan kesejahteraan mereka, 
dengan elemen penting dari pemantauan dan penelitian kesehatan. Kebun bina-
tang dan akuarium adalah lokasi yang sangat baik di mana perspektif kedokter-
an hewan dan biologi lainnya tentang pertanyaan penelitian dapat digabungkan 
dengan bermanfaat. Staf penelitian kebun binatang atau akuarium yang berde-
dikasi dapat mendukung manajemen dalam mengembangkan kebijakan pene-
litian, mengusulkan prioritas penelitian, dan mengevaluasi proyek penelitian 
yang diusulkan mengenai kesesuaian, kelayakan, dampak pada rutinitas dan im-
plikasinya bagi kesejahteraan satwa. Bahkan tanpa staf yang secara khusus dide-
dikasikan untuk penelitian, penelitian berbasis kebun binatang dan akuarium 
dapat terjadi melalui budaya organisasi penelitian dan investigasi serta masukan 
dari kurator dan perawat satwa untuk meningkatkan rutinitas pengelolaan dan 
mengoptimalkan perawatan dan kesejahteraan satwa. Dengan jumlah perenca-
naan terstruktur yang sederhana, langkah semacam itu dapat berbentuk studi 
kasus ilmiah dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang ditinjau oleh sejawat yang 
dapat diakses, memberikan kebun binatang atau akuarium lain kesempatan un-
tuk menjalankan uji coba serupa dan melaporkan hasilnya.

KESIMPULAN
Kebun binatang dan akuarium dapat memberikan peluang bagus untuk pene-

litian ilmiah berkualitas tinggi, dengan sedikit atau tanpa mempertaruhkan 

kesejahteraan satwa. Pendekatan strategis dan upaya tambahan yang relatif 

sederhana dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ilmiah 

dan meningkatkan pengetahuan kebun binatang dan akuarium, kinerja dan juga 

kredibilitas di bidang kesejahteraan satwa dan konservasi berbasis sains. Hal ini 

seringkali membutuhkan kemitraan dengan komunitas akademis dan ini dapat 

dikelola secara aktif untuk keuntungan bersama. Studi observasi yang dikombi-

nasikan dengan pendekatan eksperimental sederhana dapat memajukan pene-

litian ilmiah dan meningkatkan kesejahteraan satwa. Kemajuan ilmiah terkini 

memberikan kerangka teoritis dan teknik praktis untuk menilai kesejahteraan 

satwa secara komprehensif, termasuk kesehatan satwa, dengan cara minimal 

atau non-invasif. Kebun binatang dan akuarium memiliki potensi untuk me-

majukan pendekatan berbasis bukti/data untuk operasional mereka dan kese-

jahteraan satwa, jika mereka memutuskan untuk menggunakan cara ini.

Gambar. 7.1. Sebuah kerangka kerja untuk studi tentang 

‘stres’ di kebun binatang dan akuarium. ‘Potensi penye-

bab stres lingkungan kebun binatang’ adalah rangsangan 

yang efeknya telah dibuktikan, tetapi tidak harus dalam 

lingkungan kebun binatang atau akuarium. Organ-

isme memiliki ‘respons stres’ yang telah berkembang 

melalui seleksi alam yang dilakukan oleh paparan stresor 

lingkungan di masa lalu. Bukti empiris menunjukkan bah-

wa ‘faktor modulasi’ spesifik spesies dapat mengubah 

‘respons stres’. ‘Konsekuensi’ adalah peningkatan kebu-

tuhan energi, dan penurunan efisiensi asimilasi makanan, 

aktivitas dan keberhasilan reproduksi, kompetensi imun-

ologi dan kelangsungan hidup (dimodifikasi dari Hofer 

& East 2012).

CHECKLIST

Apakah Anda mempertimbangkan temuan ilmiah terbaru saat 

meninjau kebijakan dan prosedur kesejahteraan satwa Anda?

Apakah Anda memiliki daftar prioritas penelitian untuk organisasi 

Anda? Apakah itu termasuk pertanyaan tentang kesejahteraan sat-

wa dan memastikan kesejahteraan satwa yang baik? 

Apakah Anda mendorong staf Anda untuk melakukan dan mem-

publikasikan studi kasus yang dapat mendukung tindakan berbasis 

bukti/data untuk kesejahteraan satwa?

Apakah satwa yang digunakan dalam penilitian memiliki tingkat kes-

ejahteraan yang sama dengan satwa lain yang ada di lembaga Anda?

Apakah Anda memiliki komite etik, kesejahteraan satwa dan/atau 

peneliti atau serupa? Jika ada, apakah komite tersebut memiliki 

anggota dari luar/eksternal? 

Apakah komite berkonsultasi mengenai aktifitas penilitian yang 

diajukan di organisasi Anda? 

Apakah persetujuan proyek penelitian tunduk pada prosedur anal-

isis bahaya-manfaat dan meminimalkan potensi dampak negatif 

dari penggunaan teknik studi?

Apakah mitra penelitian Anda memerlukan dukungan untuk me-

mastikan bahwa selama penelitian mereka mengelola kesejahter-

aan satwa dengan tepat? 

Apakah Anda mengetahui undang-undang relevan yang mungkin ber-

laku untuk penelitian Anda? Sudahkah Anda mencari izin yang sesuai? 

Apakah anggota staf Anda memahami tujuan penelitian, pedoman 

kesejahteraan satwa Anda untuk peneliti, dan hasil yang diharap-

kan dalam kaitannya dengan hasil penelitian?

CATATAN:

Pengurangan kom-
pleksitas struktural dan 
variasi dalam lingkungan 
hidup (kualitas habitat)

Perubahan iklim

Kebisingan

Cahaya

Polusi

Pesaing

Predator

Kepadatan populasi

Ketidakstabilan sosial

Komposisi kelompok 

yang tidak wajar

Gangguan

Interaksi pengunjung

Kurungan

Transportasi

Penanganan dan 
intervensi

Potensi Stresor Lingkungan Kebun Faktor Modulasi Respon Stres Konsekuensi

ORGANISME

Spesies

Populasi

Musim

Sistem sosial

Sejarah hidup

Jenis kelamin

Tipe kepribadian

Usia

Kondisi tubuh

Status reproduksi

Taktik perilaku

Pengalaman sosial

Stabilitas sosial

Dukungan sosial

Respon perkembangan

Respon fisiologis
(alokasi energi dan 
sumber daya)

Respon perilaku
(gerakan,
interaksi sosial)

Respon hormonal
(glukokortikoid,
katekolamin,
androgen)

Respon imun

Kebutuhan energi
Asimilasi efisiensi 
makanan
Kemampuan bertahan 
hidup
Keberhasilan pengem-
bangbiakan
Penekanan pengembang-
biakan 
Imunokompetensi
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P E D U L I K A N  S AT W A  L I A R

REKOMENDASI
Untuk mewujudkan komitmen kami terhadap standar kesejahteraan satwa 
yang tinggi, Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 
menyerukan kepada organisasi anggota untuk:
1. Menjadi pusat yang diakui untuk keahlian kesejahteraan satwa dan membantu 

serta memberi nasihat kepada organisasi lain tentang kesejahteraan satwa.
2. Pastikan bahwa semua staf terkait, termasuk manajemen satwa dan anggota 

staf veteriner, berkolaborasi erat dan mengikuti standar profesional kesehatan 
dan kesejahteraan satwa.

3. Bekerjasama dan bermitra dengan universitas, badan penelitian, dan lembaga zoologi 
lainnya untuk lebih memahami status kesejahteraan satwa dan kesadaran satwa.

4. Bermitra dengan organisasi kesejahteraan satwa dan pakar kesejahteraan 
satwa eksternal, melalui perwakilan di komite etika dan kesejahteraan satwa, 
atau entitas serupa, dalam meninjau kesejahteraan satwa di organisasi Anda.

5. Bermitra atau ‘kembaran’ dengan lembaga zoologi yang membutuhkan bimbingan 
untuk mencapai hasil kesejahteraan yang positif bagi satwa yang dirawat. Ini bisa 
melalui pertukaran staf, kesempatan pelatihan, pertukaran prosedur atau hibah 

dana.

PENDAHULUAN
Seperti dalam upaya apa pun, kemitraan berarti bahwa kapasitas dibagi dan 
ditingkatkan. Ini juga sama untuk pekerjaan kesejahteraan satwa di kebun 
binatang dan akuarium. Strategi ini secara keseluruhan mencerminkan kom-
pleksitas yang mendasari perawatan satwa yang tepat di kebun binatang dan 
akuarium dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk memenuhi kebu-
tuhan spesifik spesies. Berbagai masukan diperlukan, agar terjalin kemitraan 

yang bersama-sama memberikan semua keterampilan dapat bermanfaat.

Pembentukan hubungan yang efektif dengan rekan kerja yang berkolabora-
si penting untuk mendorong dan mencapai kemajuan jangka panjang dalam 
kesejahteraan satwa. Kunci pengembangan kemitraan yang efektif dan sukses 

adalah kepercayaan, pemahaman, dan komunikasi yang jelas dan efektif.

Bermitra adalah aktivitas dan persyaratan inti untuk kebun binatang dan 
akuarium modern. Strategi Konservasi Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 
(2005) memberikan satu bab tentang konsep kemitraan, menekankan bahwa 
karena kebun binatang dan akuarium merangkul perpaduan unik antara keah-
lian teknis dan interpretatif, etika hukum dan lingkungan, serta pengetahuan 
keanekaragaman hayati, mereka harus bekerja sama di antara mereka sendiri 
untuk saling mendukung. Meskipun Strategi Konservasi Kebun Binatang dan 
Akuarium Dunia berfokus terutama pada konservasi keanekaragaman hayati, 
penyampaian standar kesejahteraan satwa yang tinggi juga mendapat manfaat 

dari hal ini. Karenanya, kebun binatang dan akuarium modern berupaya me-
mastikan bahwa pengembangan kemitraan untuk mendukung tujuan konser-

vasi dan kesejahteraan satwa mereka merupakan kompetensi inti.

KERJASAMA UNTUK PERLUAS KAPASITAS DAN PENGETAHUAN
Kemitraan dalam kesejahteraan satwa dapat memiliki berbagai tujuan dan fungsi. 
Kolaborasi penelitian dengan universitas dapat memberikan kontribusi yang sig-
nifikan terhadap pemahaman dan keefektifan kita dalam mengelola kesejahter-
aan satwa. Selain itu, klinik satwa kebun binatang atau akuarium dapat bermitra 
dengan badan konservasi yang bekerja di lapangan untuk fokus pada kesehatan 
dan kesejahteraan satwa liar yang berkeliaran bebas. Kemitraan semacam itu ha-
rus memungkinkan kita untuk meningkatkan proyek khusus yang meningkatkan 
pengetahuan kita; misalnya, persepsi rasa sakit, perasaan dan ekspresi perilaku 
yang berbeda dari keadaan afektif positif dalam berbagai spesies yang ditampung 
di kebun binatang dan akuarium, invertebrata serta vertebrata.

Memajukan pemahaman di bidang tersebut akan mengembangkan lebih lanjut 
prinsip-prinsip kesejahteraan satwa dan memfasilitasi perbaikan dalam ketentu-
an peternakan yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan satwa liar yang 
baik dalam perawatan manusia. Yang sangat penting dalam konteks kesejahter-
aan satwa adalah manfaat yang diberikan oleh kebun binatang dan akuarium yang 
membentuk dan memelihara komite etika dan kesejahteraan satwa, atau entitas 
serupa, yang mencakup keanggotaan eksternal (non-staf ). Pertimbangan harus 
diberikan pada keikutsertaan perwakilan kelompok kesejahteraan satwa, jika ang-
gotanya siap untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam fungsi komite tersebut.

Agar kemitraan berhasil, kebun binatang dan akuarium memerlukan transpar-
ansi tingkat tinggi dalam operasinya, terutama terkait standar kesejahteraan 
satwa. Ada pengawasan tingkat tinggi yang gigih, tidak hanya oleh publik yang 
berkunjung tetapi juga oleh badan kesejahteraan satwa pemerintah dan LSM 
dan oleh kelompok hak asasi satwa. Ini adalah audiens yang sangat tertarik den-
gan aktivitas kebun binatang dan akuarium yang berpotensi memengaruhi kes-
ejahteraan satwa. Transparansi membantu menghilangkan kekhawatiran yang 
mungkin mereka miliki dan, sebagai tambahan, komite etika dan kesejahteraan 
satwa serta piagam kesejahteraan satwa menyediakan cara yang baik untuk 
menunjukkan akuntabilitas.

ORGANISASI KESEJAHTERAAN SATWA
Kebun binatang dan akuarium modern bisa mendapatkan keuntungan dengan 
bersikap proaktif dalam berurusan dengan organisasi kesejahteraan satwa lokal dan 
internasional dan dengan secara aktif membangun hubungan yang positif dengan mer-
eka (lihat studi kasus 8.1). Meskipun gagasan untuk melibatkan anggota organisasi kes-

B A B  8 :  K E M I T R A A N  D A L A M  K E S E JA H T E R A A N  S AT WA

Komitmen kami adalah bekerja secara kolaboratif dan terbuka untuk 
menyoroti kesejahteraan satwa dan meningkatkan kehidupan satwa.

ejahteraan satwa lokal dalam komite etika dan kesejahteraan satwa mungkin tampak 
berisiko bagi beberapa pengelola kebun binatang dan akuarium, pengalaman interna-
sional menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi kesejahteraan satwa menyambut 
baik keterlibatan tersebut dan biasanya merupakan aset bagi komite tersebut.

Kewenangan dan fokus organisasi kesejahteraan satwa sangat bervariasi dan se-
mentara beberapa mungkin secara konsisten menantang pelestarian spesies satwa 
liar dalam perawatan manusia, banyak organisasi lain yang berpikiran praktis dan 
ilmiah yang menyambut baik kolaborasi. Keterbukaan pengaturan kerja sama, da-
lam memastikan bahwa para peserta mendapat informasi yang baik, membantu 
mencegah kesalahpahaman konfrontatif yang mungkin terjadi. Namun, karena etos 
organisasi semacam itu di beberapa daerah mungkin menghalangi kemitraan yang 
konstruktif, hal ini harus diberikan pertimbangan yang cermat.

Demikian pula, meminta keterlibatan organisasi kesejahteraan satwa dalam 
pengembangan piagam kesejahteraan satwa adalah mekanisme yang berguna untuk 
membangun kepercayaan di antara perwakilan kedua komunitas. Hal ini mengun-
tungkan, dalam arti meningkatkan kesejahteraan satwa.

Meskipun perbedaan pendapat tentang apa yang merupakan kesejahteraan satwa 
yang baik mungkin tetap ada di antara pasangan tersebut, hal itu sering diatasi den-
gan pengenalan tujuan yang sama. Bahkan ketika sebuah organisasi mungkin tam-
pak menentang kebun binatang dan akuarium dan secara terbuka bersuara tentang 
hal itu, kelompok-kelompok ini secara teratur mencari bantuan lokal dari kebun 
binatang atau akuarium terakreditasi mereka untuk menangani masalah satwa liar 
individu atau kebun binatang atau akuarium di bawah standar. Interaksi semacam 
itu membantu memperkuat hubungan kerja yang berharga untuk masa depan.

Keuntungan dari kemitraan semacam itu — selain menggabungkan jaringan, upaya, 
keterampilan, dan sumber daya — adalah keberadaan dan transparansi operasionalnya 
cenderung meyakinkan publik yang lebih luas yang karenanya kurang dipengaruhi oleh 
oposisi kelompok yang akan tetap menentang keras kebun binatang dan akuarium.

ORGANISASI HAK SATWA
Sayangnya, banyak pendukung ‘hak-hak satwa’ bekerja di sekitar doktrin kebe-
basan dan ‘pembebasan’, yang dalam penerapannya menentang konsep di mana 
kebun binatang dan akuarium beroperasi. Konsekuensinya, jarang ada jalan ten-
gah yang memungkinkan dialog yang konstruktif. Seperti dalam kasus benturan 
filosofi fundamental, non-partisipasi dalam debat kadang-kadang merupakan 

satu-satunya strategi yang efektif.

Namun, seperti halnya organisasi kesejahteraan satwa, terdapat spektrum nilai op-
erasional dalam komunitas hak-hak satwa dan, tergantung pada keadaan dan indivi-
du yang bersangkutan, kesepakatan dapat dicapai. Banyak hal yang dapat dicapai ke 
depan dengan dialog yang masuk akal yang mengakui perbedaan dan menerimanya.

BEKERJA DENGAN KOLEGA KEBUN BINATANG DAN AKUARIUM
Sebagai praktik etika profesional, pengejaran dan penerapan kesejahteraan satwa 
yang baik tidak dapat berakhir di gerbang kebun binatang atau akuarium kita sendi-
ri. Ini harus diproyeksikan ke luar ke organisasi lain yang membutuhkan bantuan.

Survei terbaru menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh institusi yang meme-
lihara spesies satwa liar (atau ‘kebun binatang’ dan ‘akuarium’) terbuka untuk 
umum di seluruh dunia beroperasi tanpa standar akreditasi kesejahteraan satwa. 
Banyak dari organisasi ini memiliki fasilitas dalam kondisi yang sangat buruk dan 

TAMAN BERUANG ASIA
Beruang cokelat

 

Studi Kasus 8.1: 
Bermitra dengan organisasi kesejahteraan satwa internasional

Atas permintaan Persatuan Dunia untuk Perlindungan Satwa (WSPA; berganti nama 
menjadi Perlindungan Satwa Dunia pada tahun 2014), personel dari WSPA dan 
WAZA bekerja sama untuk mengunjungi tiga taman beruang di Asia pada tahun 
2004. Tim menemukan bahwa di ketiga taman tersebut kondisi di mana beruang 
dipelihara jauh di bawah standar dasar yang diharapkan dari kebun binatang yang 
bertanggung jawab atas spesies ini. Tim mengembangkan laporan komprehensif 
yang merinci rekomendasi khusus untuk meningkatkan kondisi beruang di taman-ta-
man ini. Kunjungan tindak lanjut oleh anggota tim dilakukan pada tahun 2007 dan, 
meskipun beberapa perbaikan telah dicatat, jelas bahwa pemantauan eksternal jang-
ka panjang akan diperlukan untuk membawa perubahan signifikan dalam keadaan 
beruang. Akibatnya, Wild Welfare melalui dukungan lembaga zoologi dan organisasi 
kesejahteraan satwa internasional, telah mengunjungi kembali taman tersebut dan 
mengevaluasi langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk perbaikan. Proyek ini 
merupakan contoh yang sangat baik dari kemitraan dengan organisasi kesejahteraan 
satwa internasional di mana keahlian kebun binatang dan akuarium diperlukan untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah penyediaan kesejahteraan satwa yang 
buruk dalam komunitas kebun binatang dan akuarium internasional.

kesejahteraan satwa menjadi perhatian serius. Situasi seperti itu berdampak bu-
ruk pada persepsi publik tentang semua kebun binatang dan akuarium — baik dan 
buruk. Kebun binatang dan akuarium modern sangat dianjurkan untuk memban-
tu upaya perbaikan kondisi di lembaga-lembaga zoologi ini, karena orang-orang 
‘kebun binatang’ atau ‘akuarium’, dimanapun mereka berada, akan cenderung 
lebih serius mendengarkan orang-orang kebun binatang atau akuarium lain dan 
kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk peningkatan.

Saat menghadapi situasi seperti itu, sangat penting untuk menentukan siapa 
yang membuat keputusan yang akan menangani kesejahteraan satwa yang buruk. 
Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Seringkali, ini tidak berada di kebun 
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binatang atau akuarium itu sendiri dan banyak faktor yang mungkin berperan. 
Politik lokal sering kali ikut berperan dan kadang-kadang manajemen atau kese-
jahteraan satwa yang buruk mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain.
Cara untuk membantu termasuk kemitraan ‘kembaran’ antara kebun bina-
tang atau akuarium modern (atau konsorsium kebun binatang dan akuarium) 
dan fasilitas yang membutuhkan bantuan. Demikian pula, kemitraan dengan 
organisasi kesejahteraan satwa memberikan prospek kerja sama yang baik, 
karena mereka membawa berbagai keterampilan, sumber daya, dan jaringan 
mereka sendiri (lihat studi kasus 8.2).

Dari perspektif praktis, keuangan dan pemasaran, relatif mudah untuk segera 
dan secara nyata efektif dalam membantu kebun binatang atau akuarium yang 

membutuhkan melalui pertukaran staf dan pelatihan yang sederhana. Ada 
keuntungan besar dalam pertukaran staf. Karena banyak kebun binatang dan 
akuarium yang membutuhkan mungkin terlibat dalam perdagangan satwa dari 
alam liar, membantu lembaga zoologi tersebut dan membantu menghentikan 
perdagangan tersebut mungkin memiliki nilai konservasi tambahan. Untuk 
panduan lebih lanjut di bidang ini, lihat Kode Etik dan Kesejahteraan Satwa 

WAZA (lihat lampiran).

KESIMPULAN
Untuk mencapai standar tinggi kesejahteraan satwa yang diperlukan secara glob-
al, sangat penting bahwa kebun binatang dan akuarium merangkul kesejahteraan 
satwa secara bertanggung jawab dengan mempromosikan komunikasi yang efek-
tif dengan rekan kerja dan dengan membangun, memelihara dan mengembang 
hubungan mitra yang proaktif, sementara pada saat yang sama terbuka tentang up-
aya untuk meningkatkan kehidupan spesies satwa liar dalam perawatan manusia.

Yang penting, kebun binatang dan akuarium yang membutuhkan bantuan dapat 
memperoleh manfaat dari pembentukan kemitraan yang berhasil yang memfasil-

itasi berbagi dan penggunaan pengetahuan dan keahlian kolektif secara efektif. 

Bantuan tersebut pada akhirnya dapat membantu peningkatan kesejahteraan sat-

wa dan standar operasional, dan mendorong perubahan sikap organisasi jangka 

panjang terhadap kesejahteraan satwa.

Selain itu, kemitraan tidak hanya dapat menawarkan dukungan kepada kolega 
dan memberi manfaat bagi kehidupan individu satwa dengan meningkatkan kes-
ejahteraan mereka, tetapi dengan bekerja sama dan berusaha untuk menemukan 
solusi praktis untuk tantangan kesejahteraan satwa melalui berbagi pengetahuan 
dan pengumpulan sumber daya, kemitraan ini dapat menyoroti pentingnya, dan 
dedikasi untuk, kesejahteraan satwa dalam komunitas kebun binatang dan akuar-
ium dan secara positif mempengaruhi persepsi publik.

KEBUN BINATANG KABUL, AFGHANISTAN  
Habitat satwa

CHECKLIST

Apakah semua kemitraan Anda mendukung promosi standar 

kesejahteraan satwa yang tinggi?

Apakah Anda bekerja secara efektif dengan organisasi kesejahteraan 

satwa? Adakah cara agar Anda dapat bekerja lebih efektif ?

Apakah ada peluang bagi kebun binatang atau akuarium Anda untuk 

bekerja dengan organisasi kolega yang membutuhkan bantuan untuk 

meningkatkan standar kesejahteraan satwa mereka?

Apakah anggota staf profesional Anda, seperti dokter hewan, peneliti, 

kurator, dan perawat satwa, memberikan nasihat kepada orang di luar 

organisasi Anda tentang kesehatan dan kesejahteraan satwa? Bisakah 

mereka berbuat lebih banyak?

Apakah Anda mempromosikan organisasi Anda sebagai pendukung 

standar tinggi kesejahteraan satwa?

Apakah Anda mengukur persepsi masyarakat tentang kinerja 

kesejahteraan satwa Anda?   

CATATAN:

Studi Kasus 8.2: 
Contoh aksi kemitraan 

Setelah perang saudara yang panjang dan akhirnya penguasaan Kabul pada ta-
hun 2001, Kebun Binatang Kabul sebagian besar hancur. Kebun Binatang Caro-
lina Utara mengumpulkan US $ 500.000 dari 6.000 sebagian besar pelanggan 
swasta untuk mendukung dan membantu membangunnya kembali. Fase darurat 
pertama, penyediaan makanan, air dan pemanas untuk satwa selama bebera-
pa minggu pertama, dilakukan oleh anggota staf dari Persatuan Dunia untuk 
Perlindungan Satwa (WSPA; berganti nama menjadi Perlindungan Satwa Dun-
ia pada tahun 2014), yang memiliki tim yang siap untuk bertindak cepat untuk 
keadaan darurat seperti itu. Kedua, fase stabilisasi dilakukan oleh personel yang 
berbasis di kebun binatang dan akuarium dari seluruh dunia, yang direkrut oleh 
Kebun Binatang Carolina Utara. Tahap terakhir dari pelatihan dan peningkatan 
kapasitas kemudian dicapai sebagian besar melalui komunitas kebun binatang 
India. Personel kebun binatang dan akuarium lainnya terutama dari Persatuan 
Konservasi Satwa Liar atau Wildlife Conservation Society, dengan dana tambah-

an dari Uni Eropa dan lainnya, telah memberikan bantuan lebih lanjut.

KEBUN BINATANG HOUSTON, TX, AS DAN KEBUN BINATANG HANGZHOU, 
HANGZHOU, CINA
Staf Kebun Binatang Houston melatih staf Kebun Binatang Hangzhou bagaimana memanfaatkan PVC untuk 
pengayaan lingkungan. Kasuari



ECHIDNA
KEBUN BINATANG PERTH, AUSTRALIA
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REKOMENDASI
Untuk mewujudkan komitmen kami terhadap standar kesejahteraan satwa 
yang tinggi, Strategi Kesejahteraan Satwa Kebun Binatang dan Akuarium Dunia 
menyerukan kepada organisasi anggota untuk:
1. Hindari menggunakan satwa dalam pengalaman interaktif apa pun saat kese-

jahteraan mereka mungkin terganggu.
2. Lakukan evaluasi kesejahteraan satwa khusus dan pemantauan berkelanjutan 

dari semua satwa yang digunakan dalam pengalaman interaktif. Tarik satwa dari 
aktivitas tersebut jika perilaku dan indeks kesusahan lainnya meningkat.

3. Pastikan bahwa pesan yang menyertai semua pengalaman interaktif dan maksud 
dari presentasi terkait adalah untuk meningkatkan kesadaran konservasi dan / 
atau mencapai hasil konservasi.

4. Jangan melakukan, berkontribusi atau berpartisipasi dalam pertunjukan satwa, 
pameran atau pengalaman interaktif di mana satwa melakukan perilaku yang 
tidak wajar. Konservasi spesies harus menjadi pesan dan / atau tujuan utama.

5. Tetapkan proses untuk memastikan bahwa semua satwa di kebun binatang atau 
akuarium Anda diperlakukan dengan hormat. Ini termasuk bagaimana satwa 
digambarkan dan dipamer.

6. Jelaskan, melalui pembicaraan, papan tanda dan / atau interpretasi, bagaimana 
peningkatan kesejahteraan satwa telah dilakukan di organisasi Anda.

7. Mengakses dan menggunakan pengetahuan dan keahlian yang mendasari 
evaluasi efektivitas pendidikan lingkungan ketika mempertimbangkan pengem-
bangan pengalaman interaktif untuk memastikan bahwa manfaat direalisasikan.

PENDAHULUAN
Kebun binatang dan akuarium telah menyaksikan pertumbuhan pesat dalam 
pengalaman interaktif dalam beberapa tahun terakhir, memanfaatkan afinitas 
umum antara manusia dan satwa untuk mendorong pengunjung bertindak un-
tuk melestarikan satwa liar. Perkembangan dari sekadar memamerkan satwa 
kebun binatang dan akuarium untuk diamati pengunjung, yang umum di masa 
lalu, hingga menghadirkan tindakan yang mendekatkan manusia dan satwa, tel-
ah mendapatkan momentum karena melibatkan pengunjung secara lebih efek-
tif dan dengan demikian memberikan peluang yang lebih baik untuk mendidik 
mereka tentang satwa dan konservasi satwa liar.

Pengalaman interaktif bervariasi antar organisasi. Mereka mungkin minimal 
dengan pengunjung yang memiliki akses ke area di balik layar atau ‘behind-the-
scenes’. Ada juga situasi di mana orang dibawa ke eksibit satwa dan situasi lain di 
mana satwa dan manusia mungkin melakukan kontak langsung.

Semua pengalaman interaktif harus dinilai dampaknya terhadap kesejahter-
aan satwa dengan: menerapkan penilaian dan pemantauan kesejahteraan yang 
berkelanjutan; mengacu pada frekuensi, durasi dan waktu (waktu hari) interak-
si; mencatat apakah diperlukan kontak fisik yang sebenarnya dan, jika demiki-
an, dengan berapa banyak pengunjung; mencatat karakteristik pengunjung; dan 
mengevaluasi seberapa konsisten pengalaman interaktif disediakan.

Seperti penilaian yang berfokus pada satwa, dampak perbedaan dalam kandang 
dan peternakan perlu dievaluasi secara hati-hati, terutama jika perbedaan terse-
but berbeda pada satwa yang digunakan secara interaktif dibandingkan dengan 
satwa lain di kebun binatang atau akuarium. Dampak yang mungkin terjadi pada 
anggota lain dari grup sosial atau teman eksibit juga harus dievaluasi, jika ang-
gota grup dikeluarkan secara berkala untuk pengalaman interaktif. Satwa apa 
pun yang digunakan dalam pengalaman interaktif harus memiliki peluang yang 
sama seperti satwa lain yang tidak terlibat yang dipelihara di kebun binatang 
atau akuarium  untuk mendapatkan hasil kesejahteraan yang positif.

Jika memungkinkan, kebun binatang dan akuarium juga harus menjelaskan kes-
ejahteraan satwa dan proses pengelolaan kepada pengunjung, untuk memban-
gun pemahaman dan penghormatan terhadap satwa dan alam (lihat studi kasus 
9.1). Ini dapat dilakukan melalui pembicaraan, piagam kesejahteraan satwa, pa-
pan tanda dan / atau program pendidikan lingkungan.

Peningkatan penggunaan pengalaman interaktif di kebun binatang dan akuarium se-
bagian besar telah dibentukkan oleh harapan bahwa kedekatan antara manusia dan 
satwa, dan jika mungkin ‘kontak langsung’, dapat meningkatkan kemungkinan, ruang 
lingkup dan dampak pendidikan lingkungan dan komitmen untuk tindakan konser-
vasi. Namun penelitian tentang proposisi ini belum membuahkan hasil yang pasti.

Namun demikian, karena semakin banyak kebun binatang dan akuarium yang 
mengadopsi prinsip ‘terhubung, mengerti, bertindak’ yang menarik secara in-
tuitif, akan ada peningkatan peluang untuk mengevaluasi secara ketat efek dari 
pendekatan yang berbeda terhadap pendidikan lingkungan, dan juga memper-
timbangkan dengan hati-hati kesejahteraan satwa dalam program-program ini. 
Yang penting, ada bukti bahwa beberapa satwa menganggap beberapa pengala-
man interaktif tidak menyenangkan dan membuat stres. Diperlukan lebih ban-
yak penelitian untuk mengevaluasi secara langsung dampak dari pengalaman 
tersebut, dan merupakan tanggung jawab kebun binatang dan akuarium yang 
menyediakan interaksi ini untuk memastikan bahwa pekerjaan ini dilakukan.

Organisasi yang menggunakan satwa dalam interaksi atau pertunjukan apa pun 
harus selalu mengevaluasi dampak dan risiko dari pengalaman tersebut pada 
status kesejahteraan satwa individu dan memantau dengan cermat dampak kes-
ejahteraan. Pertimbangan kesejahteraan satwa harus tetap menjadi prioritas.

Banyak kebun binatang dan akuarium, dan Asosiasi Kebun Binatang dan Akuar-
ium Eropa (EAZA), telah mengembangkan pedoman untuk penggunaan satwa 
dalam demonstrasi interaktif atau publik. Ini adalah panduan yang berguna un-
tuk setiap kebun binatang dan akuarium yang sedang mempertimbangkan atau 

melakukan pengalaman atau pertunjukan interaktif.

B A B  9 :  K ET E R L I B ATA N  D A N  I N T E R A K S I  D E N G A N  P E N G U N J U N G

Komitmen kami adalah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan 
satwa kami dalam semua interaksi bersama pengunjung saat kami meli-

batkan pengunjung dalam konservasi satwa liar.

KEBUN BINATANG VICTORIA, AUSTRALIA  
Harimau

Studi Kasus 9.1: 
Stereotip dan pengalaman pengunjung

Bukti terbaru menunjukkan bahwa pengunjung tertarik untuk melihat satwa yang 
terlibat dalam perilaku yang sesuai dengan spesiesnya. Secara khusus, pengunjung 
yang diperlihatkan klip video pendek lima detik tentang harimau (Panthera tigris) 
yang mondar-mandir melaporkan bahwa mereka mengira satwa tersebut meneri-
ma tingkat perawatan satwa yang lebih rendah daripada seseorang yang menonton 
video yang sama panjangnya harimau yang sedang beristirahat. Selain itu, pen-
gunjung yang menonton video harimau stereotip mondar-mandir cenderung tidak 
mendukung kebun binatang dan akuarium melalui kunjungan atau sumbangan. 
Mengingat pentingnya kesejahteraan satwa dan mendorong pengunjung untuk 
mendukung aksi konservasi, maka penting bagi kebun binatang dan akuarium un-
tuk fokus menghilangkan atau mengurangi perilaku tersebut. Selain meningkatkan 
kesejahteraan satwa, hal ini untuk memastikan pengunjung mendapatkan pengala-
man positif, yang kemudian dapat dikembangkan ke perilaku pro-konservasi.

DAMPAK APA YANG DIMILIKI PENGUNJUNG DAN INTERAKSI 
PENGUNJUNG TERHADAP KESEJAHTERAAN?
Sifat pengalaman interaktif sangat bervariasi, seperti halnya taksa yang terlibat. Penge-
tahuan kita tentang dampaknya terhadap satwa masih sangat terbatas (lihat studi kasus 
9.2). Sampai saat ini, penelitian telah menekankan primata dan karnivora dan lebih 
berfokus pada efek kehadiran manusia daripada peristiwa interaktif. Beberapa pene-
litian menunjukkan bahwa kedatangan pengunjung setiap hari dapat mengganggu dan 
dapat menjadi sumber kesusahan bagi satwa. Ini dapat bermanifestasi sebagai pening-
katan perilaku terkait kecemasan dan agresi dalam kelompok, dan penurunan perilaku 
sosial terhadap anggota kelompok lainnya. Selain itu, satwa mungkin menunjukkan 
perilaku mengancam terhadap pengunjung dan kadar kortikosteroid dalam feses, urin, 
atau air liur dapat meningkat, yang menunjukkan bahwa satwa tersebut mungkin stres.

Sebagai alternatif, satwa lain mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda stres yang 
jelas saat dihadapkan pada pengunjung. Kemungkinan tanggapan individu akan ber-
variasi karena pengalaman masa lalu dan perbedaan dalam desain eksibit, pengayaan 
lingkungan dan hubungan dengan perawat satwa. Demikian pula, beberapa spesies ti-
dak secara alami menunjukkan tanda-tanda stres luar, atau mungkin memiliki respons 
stres perilaku yang umumnya dapat disalahartikan oleh manusia. Untuk meminimal-
kan kesusahan, ketentuan harus dibuat agar satwa menjauh dari pandangan publik. 
Sebagai alternatif, beberapa jenis penghalang fisik atau psikologis, seperti sekat di jen-
dela atau penghalang padat dengan jendela tampilan kecil, harus disediakan.

Banyak kebun binatang menggunakan hewan ternak seperti domba, kambing dan 
babi untuk pengalaman hewan interaktif, tanpa efek buruk pada sebagian besar he-
wan tersebut. Namun, beberapa hewan di ‘petting zoo’ dan lapangan kontak mun-
gkin menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan terhadap pengunjung, masalah 
diselesaikan hanya dengan menarik hewan tersebut. Seperti halnya satwa dalam 
‘eksibit tradisional’, satwa di ‘area kontak’ harus dapat melepaskan diri (mundur) 
dari kontak manusia, tetapi tetap dapat mengakses, misalnya, makanan, air, dan area 
untuk istirahat dan kenyamanan termal.

Dalam situasi ketika pengunjung dibawa ke eksibit, misalnya yang melibatkan relo-
kasi satwa di dalam kebun binatang atau akuarium, pertunjukan burung, pertunju-
kan interaktif dengan kucing besar dan pemberian makan satwa oleh pengunjung, 
tidak jelas apakah dampak kesejahteraannya baik, netral atau buruk. Mengingat 
ketidakpastian ini, maka kebun binatang dan akuarium perlu secara hati-hati me-
mantau kejadian tersebut dan menarik satwa jika terdapat indikasi gangguan kese-
jahteraan. Selain itu, satwa harus dipilih secara hati-hati untuk kesesuaiannya untuk 
acara tersebut berdasarkan sejarah alam dan karakteristik individu, sebagaimana 
dinilai oleh anggota staf berpengalaman yang akrab dengan setiap satwa.

Jika interaksi satwa terjadi, interaksi tersebut harus dilakukan di lingkungan di 
mana satwa bebas untuk meninggalkan interaksi kapan pun ia mau. Seorang per-
awat satwa berpengalaman yang memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutu-
han individu satwa harus melakukan semua interaksi, dan seperti semua pertemuan 
dekat, baik di depan umum maupun di balik layar, pelatihan penguatan positif harus 
digunakan untuk menciptakan lingkungan yang positif dan merangsang.

Kontak dekat antara pengunjung dan satwa di kebun binatang dan akuarium juga 
dapat membawa risiko kesehatan bagi keduanya, termasuk penyakit menular. Men-
gurangi risiko ini, misalnya dengan stasiun kebersihan tangan dan area transisi 



74 75S T R AT E G I  K E S E J A H T E R A A N  S AT W A  |   A S O S I A S I  K E B U N  B I N ATA N G  D A N  A K U A R I U M  D U N I A

P E D U L I K A N  S AT W A  L I A RK E T E R L I B A TA N  D A N  I N T E R A K S I  D E N G A N  P E N G U N J U N G  

antara area satwa dan non-satwa, sangatlah penting. Risiko cedera juga harus dike-
lola dengan tepat. Standar kesehatan dan keselamatan khusus acara penting untuk 

dikembangkan dan diterapkan.

PEMANTAUAN DAMPAK PENGALAMAN INTERAKTIF
Diakui bahwa kebun binatang dan akuarium harus mendasarkan keputusan ten-
tang apakah mereka harus memberikan pengalaman interaktif pada bukti ten-
tang satwa individu dan kebutuhan untuk menyediakan kondisi yang mendorong 
keadaan kesejahteraan satwa yang positif.

Ada perbedaan antara pengalaman interaktif satwa untuk publik dan staf. Yang 
pertama harus selalu dievaluasi dengan hati-hati (lihat di bawah), sedangkan yang 
kedua, jika dilakukan dengan tepat, dapat menjadi bagian dari program pelatihan 
yang mendorong dan diperkuat secara positif yang berkontribusi pada kesejahter-
aan positif. Kedua interaksi tersebut harus ditinjau secara terpisah ketika mem-
pertimbangkan pembenaran untuk kegiatan tersebut.

Mengingat risiko yang terlibat dan kurangnya penelitian di bidang ini, disarankan 
agar komite etika dan kesejahteraan satwa, atau entitas yang setara, mengevaluasi 
apakah pengalaman interaktif sudah sesuai. Di beberapa daerah, terdapat kewa-
jiban hukum bagi organisasi untuk membentuk komite tersebut, yang beranggo-
takan para profesional yang berkualifikasi, anggota masyarakat dan advokat dari 
lembaga swadaya masyarakat konservasi dan kesejahteraan satwa ainnya.

Pemantauan semua pengalaman interaktif sangat penting untuk meningkatkan 
pemahaman kita tentang dampaknya dan memastikan tingkat kesejahteraan sat-
wa yang tinggi. Ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang ilmu kesejahter-
aan satwa. Oleh karena itu, sangat disarankan agar pemantauan satwa yang sedang 

KEBUN BINATANG HOUSTON, TX, AS
Gorila dataran rendah barat

Studi Kasus 9.2: 
Pengaruh pengunjung pada gorila

Mungkin cara yang paling memberi harapan untuk menafsirkan bagaimana pengun-
jung mempengaruhi satwa adalah dengan membandingkan tanggapan individu yang 
berbeda dalam spesies yang sama di bawah kisaran kondisi perumahan dan peternakan 
yang berbeda. Gorila (Gorilla gorilla), misalnya, kini telah diteliti di sejumlah kebun 
binatang. Di enam kebun binatang, gorila menunjukkan apa yang tampak sebagai 
tanggapan negatif (misalnya lebih agresif, perilaku yang tidak diinginkan atau pemin-
daian visual), sementara di dua kebun binatang mereka menunjukkan tanggapan yang 
agak positif (kurang perilaku yang tidak diinginkan atau mencari pendekatan dengan 
pengunjung) dan yang tersisa mereka tidak menunjukkan efek yang jelas. Bagaimana 
kita bisa menafsirkan ini? Tampaknya perbedaan dalam perumahan, peternakan, pen-
galaman sebelumnya, dan kepribadian satwa penting. Dan apa yang dapat dilakukan 
tentang pengaruh pengunjung? Hambatan visual di Kebun Binatang Belfast, misalnya, 
menyebabkan berkurangnya agresi dan stereotip pada gorila. Di satu kebun binatang, 
gorila kurang agresif dan kurang berinteraksi dengan pengunjung ketika anggota 
staf menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, tetapi di tempat lain mereka 
menunjukkan lebih banyak agresi. Perbedaan individu pada gorila, dan banyak spesies 
lainnya, mungkin penting untuk memahami pola pengaruh pengunjung ini.

berlangsung dijalankan paralel dengan pelatihan staf di semua tingkat organisasi.
Jika praktik pengelolaan beberapa satwa kebun binatang dan akuarium menyim-
pang dari praktik yang diterapkan pada satwa lain, praktik tersebut harus dipantau 
secara cermat untuk mengklarifikasi dampak jangka panjang yang tidak diingink-
an pada perilaku dan kesejahteraan. Misalnya, sudah mapan bahwa membekas 
atau ‘imprint’ pada manusia dapat berdampak buruk pada satwa. Jadi, spesies 
yang rentan terhadap pembekasan tidak boleh dipelihara dengan tangan untuk 
tujuan pengalaman interaktif.

Terakhir, pengalaman interaktif harus mengakomodasi sejarah alam dan repertoar 
perilaku satwa; anggota staf kebun binatang atau akuarium tidak harus membutuh-
kan usaha yang keras untuk melibatkan satwa tersebut; harus menunjukkan kepada 
pengunjung rasa hormat kami terhadap satwa; dan harus memiliki pesan konservasi 

utama yang konsisten dengan tujuan kebun binatang dan akuarium modern.

KESIMPULAN
Banyak kebun binatang dan akuarium menggunakan pengalaman interaktif untuk 
mendukung berbagai tujuan konservasi, penelitian, dan pendidikan. Memastikan 
bahwa pengalaman interaktif ini diberikan dengan cara yang memprioritaskan 
kesejahteraan satwa yang baik memerlukan penerapan praktik pengelolaan satwa  
berbasis bukti dan harus diinformasikan oleh penelitian kesejahteraan satwa yang 
sistematis dan obyektif.

Pengalaman interaktif harus non-invasif, aman dan tidak menimbulkan stres bagi 
satwa. Pemantauan semua satwa yang terlibat dalam interaksi harus berkelanjutan 
dan memiliki pengawasan profesional. Risiko terhadap kesejahteraan satwa harus 
diminimalkan dengan mempertimbangkan secara cermat apakah pengalaman in-
teraktif sesuai, dan jika ya, dengan mengakomodasi kebutuhan khusus satwa.

CHECKLIST

Apakah pengalaman interaktif Anda dinilai sesuai dengan spesies yang 

digunakan? Kriteria apa yang telah digunakan untuk penilaian ini?

Apakah Anda memiliki proses untuk menilai pengalaman interaktif 

baru sebelum penerapannya untuk memastikan bahwa standar kese-

jahteraan satwa terpenuhi?

Apakah proses penilaian didasarkan pada pengetahuan spesifik 

spesies dan penelitian terkini?

Apakah semua masalah keselamatan dan kesehatan telah ditangani, 

termasuk kemungkinan penyakit zoonosis dan penyakit ditanggung 

udara (misalnya pada primata)?

Apakah ada proses tinjauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa 

masalah kesejahteraan satwa tidak muncul seiring waktu untuk satwa 

yang digunakan?

Apakah kesehatan satwa yang digunakan secara teratur dipantau?

Apakah anggota staf Anda terampil dalam mendeteksi perubahan 

pada kesehatan dan perilaku satwa yang digunakan?

Apa yang akan terjadi pada satwa jika mereka ditarik dari pengalaman 

interaktif ? Bisakah Anda terus memberikan perawatan berkualitas 

untuk mereka?

Apakah presentasi atau pengalaman Anda yang melibatkan satwa telah 

menginformasikan pesan konservasi, berisi informasi berbasis pendi-

dikan dan sains, serta menunjukkan rasa hormat terhadap satwa? 

CATATAN:

Zebra Grant’s
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Definisi yang disajikan di sini ditentukan sesuai konteks dari Strategi ini.
Definisi-definisi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang makna dari dokumen ini. 

Dapat diterima (Acceptable)
Dapat diterima di norma internasional dalam parameter konteks dari dokumen ini.

Memadai (Adequate)
Mencukupi dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan; harus menghasilkan hasil 
yang positif daripada negatif.

Kesejahteraan Satwa (Animal welfare) 
Cara satwa mengatasi kondisi di mana dia hidup. Satwa dengan tingkat 
kesejahteraan yang baik (diindikasikan oleh bukti ilmiah) menghasilkan satwa 
yang sehat, nyaman, bergizi baik, aman, dan dapat mengekspresikan perilaku 
alaminya dan tidak menderita keadaan yang tidak menyenangkan, seperti rasa 
sakit, ketakutan dan kesusahan.

Kesejahteraan satwa yang kompromi (Animal welfare compromise)
Keadaan kesejahteraan satwa yang negatif atau ada syarat tertentu yang kurang 
dari kesejahteraan satwa.

Akuarium (Aquarium)
Fasilitas permanen, yang fungsi utamanya untuk menerima kunjungan mas-
yarakat umum dengan daya tarik satwa liar dan spesies lain.

Pengayaan perilaku (Behavioural enrichment)
Berbagai cara dimana perilaku satwa dalam perawatan manusia dapat dikelola 
dan ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan satwa tersebut.

Penangkaran (Captivity)
Situasi dimana satwa di pelihara di habitat buatan manusia, dan sebagian atau 
sepenuhnya bergantung hidupnya oleh perawatan manusia.

Perencanaan koleksi (Collection planning)
Rencana strategis di tingkat institusi, regional, atau global untuk mengidentifika-
si dan meprioritaskan taksa yang sesuai untuk perawatan dan intervensi manusia, 
ditentukan dari nilai konservasi, edukasi, dan kemampuan untuk memberikan 
perawatan terhadap taksa tersebut. Perencanaan koleksi menggambarkan masa 
depan, dan mempertimbangkan sumber daya serta keterbatasan suatu institusi.

Kompetensi (Competent)
Kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. 

Konservasi (Conservation)
Menyelamatkan populasi suatu spesies di habitat alami dalam jangka waktu 
yang lama. (definisi WAZA)

A K R O N I M  D A N  S I T U S  W E B G L O S A R I U M

Hasil konservasi (Conservation outcomes)
Hasil konservasi yang berupa kuantitatif, kualitatif dan dapat didemonstrasikan 
pada tingkat spesies atau habitat, dalam perawatan manusia maupun di alam liar. 

Kesejahteraan konservasi (Conservation welfare)
Memastikan status kesejahteraan satwa yang positif dan mencapai tujuan konser-
vasi, seperti penelitian satwa liar atau program pelepasliaran. 

Pengayaan (Enrichment)
Tindakan memperkaya atau keadaan diperkaya.

Pengayaan lingkungan (Environmental enrichment)
Desain dan pengelolaan lingkungan satwa di dalam perawatan manusia untuk 
meningkatkan kesejahteraan yang positif. 

Eutanasia (Euthanasia)
Cara mengakhiri hidup satwa dengan manusiawi, tanpa rasa sakit, dan tanpa 
stres, menggunakan metode yang menghasilkan hilangnya kesadaran dan fungsi 
sistem saraf pusat secara bersamaan.

Dapat dibenarkan (Justifiable)
Didukung dengan argumen yang masuk akal.

Otoritas manajemen (Management authority) 
Personel senior dalam fasilitas yang bertanggung jawab atas manajemen dan 
administrasi sehari-hari.

Kebun binatang atau akuarium modern (Modern zoo or aquarium)
Kebun binatang atau akuarium kontemporer (sebagaimana didefinisikan dalam 
glosarium ini) yang berupaya mencapai standar tinggi dalam konservasi satwa 
liar, kesejahteraan satwa, dan pendidikan lingkungan.

Perilaku alami (Natural behavior)
Suatu tingkah laku, atau repertoar tingkah laku yang berbeda, yang menunjukkan 
nilai bertahan hidup spesifik spesies, yang mencerminkan ceruk ekologi dimana 
spesies tersebut berevolusi.

Perilaku normal (Normal behavior)
Suatu perilaku yang terjadi pada frekuensi, durasi dan intensitas dalam kisaran 
yang diekspresikan oleh spesies yang hidup bebas.

Suaka (Sanctuary)
Fasilitas permanen yang dikelola secara khusus untuk perawatan satwa di 
tempat tersebut, dalam waktu yang lama atau seumur hidup. Suaka merupakan 
fasilitas yang memberikan perawatan satwa yang diselamatkan yang mengalami 
kekerasan, cedera atau ditinggalkan.

Kemampuan merasa (Sentience)
Kemampuan untuk berpengalaman subjektif dan merasakan emosi seperti kesakitan 
atau kenikmatan. Hal tersebut menyiratkan tingkat kesadaran dan kemampuan 
untuk menderita.

Pengalaman interaktif dengan staf (Staff interactive experience)
Aktifitas yang direncana sebelumnya, yang memungkinkan staf yang terkualifikasi 
untuk melakukan kontak dekat ( biasanya tetapi tidak terbatas pada interaksi 
taktil) dengan satwa liar atau spesies domestik yang dirawat.

Penderitasan (Suffering)
Kondisi mental yang berdampak negatif pada status kesejahteraan satwa dan 
terkait dengan pengalaman berikut yang  ekstrim, rasa haus, kelaparan, rasa sakit, 
kecemasan, ketakutan, kesepian, depresi dan kebosanan.

Dokter hewan (Veterinarian)
Orang  yang secara legal terdaftar sebagai dokter hewan dengan ijin yang berlaku 
di negara dimana institusi tersebut berada. 

Pengalaman interaktif dengan pengunjung (Visitor interactive experience)
Aktifitas yang memungkinkan pengunjung untuk melakukan kontak dekat ( bi-
asanya tetapi tidak terbatas pada interaksi taktil) dengan satwa liar atau spesies 
domestik di kebun binatang atau akuarium. 

Kesejahteraan / kebugaran (Well-being)
Kondisi yang selarang antara fungsi fisik dan psikologis satwa; identik dengan 
kesejahteraan satwa yang baik

Perawatan seumur hidup (Whole-of-life care)
Perawatan satwa individu yang bertujuan untuk menjaga kualitas hidup yang 
dapat diterima selama masa hidupnya dengan perhatian, ilmu, dan keahlian 
manajemen kebun binatang dan akuarium, termasuk, jika diperlukan, pengiriman 
satwa antar institusi.

Satwa liar (Wildlife)
Spesies satwa yang tidak didomestikasi dan masih mempertahankan sifat liarnya.

Peternakan satwa liar (Wildlife farming)
Fasilitas komersil yang menampung spesies satwa liar yang ditangkap dari alam 
liar atau dikembangbiakkan oleh manusia untuk dijual saat masih hidup, dan atau 
untuk menjaganya tetap hidup guna memanen produk biologis yang dapat dijual 
atau, setelah mati atau disembelih, untuk menjual bagian tubuh mereka.

Kebun binatang (Zoo)
Fasilitas permanen yang dibuka untuk kunjungan masyarakat umum, dengan 
satwa liar hidup dan spesies lainnya.
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PEMBUKAAN
Keberadaan kebun binatang dan aquarium bergantung terhadap pengakuan bah-
wa profesi kita didasarkan pada cara kita menghormati satwa yang ada dalam per-
awatan, pengunjung yang kita layani, dan anggota lain dari profesi kebun binatang 
dan aquarium internasional. Penerimaan Strategi Konservasi Kebun Binatang dan 
Akuarium Dunia tersirat dalam keterlibatan dalam WAZA.

Dengan memperhitungkan setiap wilayah memiliki kode etik dan kode kesejahter-
aan satwa sendiri, WAZA akan berusaha untuk mengembangkan tradisi etik yang 
kuat yang akan menjadi standar perilaku profesi kita. Anggota akan berurusan satu 

sama lain dengan standar perilaku etis tertinggi.

Prinsip dasar sebagai pedoman untuk semua anggota WAZA:

• Berusaha untuk mencapai konservasi dan kelangsungan hidup spesies harus 

menjadi tujuan semua anggota. Setiap tindakan terhadap satwa individu 

(contoh: eutanasi atau kontrasepsi) harus dilakukan dengan mengutamakan 

kelangsungan hidup dari spesies tersebut, namun tingkat kesejahteraan satwa 

secara individu tidak boleh dikompromikan.

• Mempromosikan kepentingan konservasi satwa liar, keanekaragaman hayati dan 

kesejahteraan satwa kepada rekan kerja dan khalayak umum.

• Bekerja sama dengan komunitas konservasi yang lebih luas, termasuk agensi 

satwa liar, organisasi konservasi dan lembaga penelitian, untuk membantu dalam 

menjaga keanekaragaman hayati dunia.

• Bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi resmi lainnya untuk mening-

katkan standar kesejahteraan satwa dan memastikan kesejahteraan semua satwa 

yang ada dalam perawatan kita.

• Mendukung dan mendorong penyebaran pencapaian dan hasil penelitian dalam 

bentuk publikasi dan forum yang sesuai.

• Berlaku adil terhadap anggota dalam penyebaran informasi dan saran profesional.

• Mempromosikan program pendidikan publik dan rekreasi budaya dari kebun 

binatang dan akuarium.

• Bekerja secara progresif untuk mencapai semua pedoman profesional yang 

ditetapkan oleh WAZA.

Anggota harus bertindak sesuai hukum lokal, nasional, maupun internasional 
yang berlaku dan akan melakukan tindakan dengan standar yang tinggi di semua 

bidang termasuk berikut ini:

1. KESEJAHTERAAN SATWA
Meskipun WAZA mengakui adanya keragaman budaya dan adat di tempat WAZA 
beroperasi, semua anggota wajib menjalankan standar tertinggi kesejahteraan 
satwa dan mendorong standar ini ke yang lainnya. Melatih pegawai ke tingkat yang 
setinggi mungkin merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Anggota WAZA akan memastikan bahwa semua satwa dalam perawatan mere-
ka diperlakukan dengan sangat hati-hati dan kesejahteraan mereka harus sela-
lu diutamakan. Peraturan tentang kesejahteraan satwa harus dianggap sebagai 
standar minimum di setiap saat. Praktik perawatan satwa yang layak harus sela-
lu dilakukan, dan perawatan oleh dokter hewan selalu tersedia. Saat satwa tidak 

memiliki kualitas hidup yang pantas seharusnya segera dilakukan eutanasia se-

cara cepat dan tanpa rasa sakit.

2.KEGUNAAN SATWA KEBUN BINATANG DAN AKUARIUM
Saat satwa liar digunakan untuk presentasi atau pertunjukkan, maka presentasi 

diharuskan untuk:

• memberikan pesan konservasi atau memiliki nilai edukasi,

• memperlihatkan perilaku alami,

• tidak merendahkan satwa dengan cara apapun.

Jika ada indikasi kesejahteraan satwa yang dilanggar maka presentasi harus segera 

dihentikan.

Jika tidak digunakan untuk presentasi, area dilarang harus memberikan ruang yang 
cukup bagi satwa untuk mengekspresikan perilaku alami dan harus menyediakan 
bahan yang dapat digunakan sebagai pengayaan perilaku.

Walaupun peraturan ini lebih terfokus kepada satwa liar di kebun binatang dan 
akuarium, namun kesejahteraan untuk satwa domestik (domba, kambing, kuda, dll.) 

seperti di ‘petting zoo’ harus tetap dijaga.

3. STANDAR EKSIBIT
Semua eksibit harus mempunyai ukuran dan volume yang cukup agar satwa dapat 

mengekspresikan perilaku alaminya. Exhibit harus mempunyai bahan yang ber-

fungsi sebagai pengayaan perilaku yang cukup agar satwa dapat mengekspresikan 

perilaku alaminya. Satwa harus memiliki tempat untuk sembunyi dan tempat 

yang terpisah harus tersedia agar dapat dilakukan pemisahan satwa saat diperlu-

kan (contoh : kandang lahir). Satwa harus terhindar dari kondisi yang mengancam 

Kesehatan mereka dan standar perawatan satwa yang sesuai harus diterapkan.

4. AKUISISI SATWA
Semua anggota harus memastikan asal satwa yang diterima merupakan satwa yang 
lahir dalam perawatan manusia dan hal ini dapat dengan mudah dipenuhi dengan 
kerjasama antar kebun binatang. Harus mendapatkan saran dari koordinator spesies 
yang tepat sebelum mendapatkan satwa tersebut. Hal ini tidak menutup kemungk-
inan penerimaan satwa hasil sitaan atau penyelamatan. Diakui bahwa dari waktu ke 
waktu ada kebutuhan sah untuk program pengembangbiakan konservasi, edukasi, 
dan studi biologi dimana satwa didapatkan dari alam liar. Anggota harus yakin akuisisi 

dengan cara tersebut tidak memiliki efek yang buruk terhadap populasi alaminya.

5. PEMINDAHAN SATWA
Anggota harus memastikan lembaga penerima satwa memiliki fasilitas yang sesuai 
untuk menampung satwa dan memiliki staf yang terlatih untuk mempertahankan 
standar tinggi pemeliharaan dan kesejahteraan yang sama seperti yang dipersyarat-
kan oleh anggota WAZA. Semua satwa yang akan dipindah harus disertakan dengan 
rekam catatan yang sesuai, dengan rincian kesehatan, makanan, reproduksi, per-
ilaku, serta status genetik yang sudah ditunjukkan saat negoisasi. Catatan ini akan 
memungkinkan lembaga penerima untuk membuat keputusan yang tepat tentang 
pengelolaan satwa di masa mendatang. Semua satwa yang dipindahkan harus sesuai 
dengan standar dan hukum internasional yang berlaku untuk spesies tersebut. Jika 
dimungkinkan, satwa harus didampingi oleh staf yang berkualifikasi. 

6. KONTRASEPSI
Kontrasepsi dapat digunakan dimana diperlukan adanya manajemen populasi. 
Efek samping dari kontrasepsi secara bedah maupun kimia, termasuk perubahan 

dari sisi perilaku harus dipertimbangkan sebelum diputuskan untuk dilakukannya.

7. EUTANASIA
Saat semua pilihan telah dipertimbangkan dan diputuskan untuk dilakukan euta-
nasi pada satwa, maka eutanasi akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar 
satwa dapat mati dengan cepat tanpa penderitaan. Eutanasia mungkin diatur oleh 
adat dan hukum setempat namun harus selalu digunakan dalam preferensi untuk 
satwa tetap hidup dalam kondisi yang tidak memungkinkannya mengalami kual-
itas hidup yang sesuai. Jika dapat dilakukan, pemeriksaan setelah kematian harus 

dilakukan dan sampel biologis dapat disimpan untuk penelitian dan kelestarian gen.

8. MUTILASI
Mutilasi satwa untuk tujuan kosmetik (keindahan) atau untuk merubah bentuk 
fisik dari satwa, merupakan hal yang dilarang, Pinioning burung untuk tujuan 
manajemen atau edukasi hanya boleh dialkukan jika tidak ada cara ‘restraint’ lain 
dan penandaan satwa untuk identifikasi harus selalu dilakukan dalam pengawasan 

ahlinya untuk mengurangi penderitaan yang dialami satwa. 

9. PENELITIAN MENGGUNAKAN SATWA KEBUN BINATANG DAN 
AKUARIUM
Semua kebun binatang dan akuarium harus ikut andil aktif dalam penelitian dan 
aktifitas ilmiah terhadap satwa yang dimiliki dan hasilnya didistribusikan kepada 
kolega. Topik penelitian yang sesuai yang dapat dilakukan berupa desain eksibit, 
pengamatan, kesejahteraan satwa, perilaku, manajemen, nutrisi, perawatan sat-
wa, prosedur dan teknologi kedokteran hewan, teknik reproduksi dibantu, kon-
servasi biologis dan kryopreservasi sel telur dan sperma. Setiap kebun binatang 
dan akuarium yang melakukan penelitian harus mempunyai komite peneliti dan 

semua prosedur yang dilakukan sudah disetujui komite kode etik yang sesuai.

Prosedur invasif untuk membantu dalam penelitian medis tidak boleh dilakukan 
di kebun binatang dan akuarium; namun, pengambilan oportunistik jaringan saat 
prosedur rutin dan pengambilan bahan dari bangkai akan, dalam banyak kasus 

diperbolehkan.

The well-being of the individual animal and the preservation of the species and 

biological diversity should be paramount and uppermost in mind when deciding 

upon the appropriateness of research to be undertaken.

10. PROGRAM PELEPASLIARAN
Semua program pelepasliaran harus dilakukan berdasarkan persetujuan 

dengan pedoman pelepasliaran dari IUCN SSC Grup Spesialis Introduksi atau 

Reintroduction Specialist Group. 

Program pelepasliaran tidak boleh dilakukan tanpa pemeriksaan kesehatan 
menyeluruh oleh dokter hewan untuk menilai kesehatan satwa dan tingkat kese-
jahteraan setelah pelepasan dapat dijaga. Setelah dilakukan pelepasliaran, program 
monitoring harus dibuat dan dijalankan.

11. KEMATIAN SATWA DALAM PERAWATAN
Semua satwa yang mati dalam pemeliharaan atau saat program pelepasliaran 
harus dilakukan pemeriksaan pasca-kematian agar penyebab kematian dapat 

diketahui, kecuali ada alasan yang masuk akal untuk tidak dilakukan.

12. MASALAH KESEJAHTERAAN SATWA LIAR EKSTERNAL
Meskipun kode etik ini dirancang untuk satwa yang dipelihara di dalam kebun 
binatang, akuarium, taman margasatwa, cagar alam, dll., WAZA mengutuk per-
lakuan buruk dan kekejaman terhadap satwa apa pun dan harus memiliki opini 

tentang masalah kesejahteraan satwa liar di luar keanggotaannya.

WAZA MEMBERI ATURAN:
• Pengambilan satwa dan sumber daya alam lainnya dari alam liar harus 

berkelanjutan dan memenuhi hukum nasional dan internasional dan selaras 
dengan kebijakan IUCN yang sesuai. 

• Perdagangan satwa liar dan produk satwa internasional harus memenuhi 

aturan dari CITES dan undang-undang dari negara yang bersangkutan. 

WAZA MELARANG:
• Mengambil satwa dan sumber daya alam lain dari alam liar secara ilegal, 

contoh: untuk daging satwa liar, karang, bulu atau kulit, obat tradisional, 
produksi kayu. 

• Perdagangan ilegal di satwa liar dan produknya. 
• Metode non-selektif dan kejam untuk mengambil satwa dari alam liar. 
• Sebagai koleksi atau stok untuk satwa pamer, terutama akuarium, dengan 

ekspektasi kematian tinggi.
• Penggunaan dan penyediaan satwa untuk ‘canned hunting’; yaitu menembak 

satwa di area yang terbatas, atau saat satwa dibius atau kekangan.
• Menjaga dan mengirim satwa dengan tujuan yang buruk, contoh: memeli-

hara beruang yang dikurung untuk diambil empedunya, beruang menari, 

kebun binatang pinggir jalan atau sirkus / hiburan. 

WAZA dan anggotanya harus melakukan usaha yang maksimal untuk mendorong 
kebun binatang dan akuarium yang belum memenuhi standar untuk terus mem-
perbaiki diri dan memenuhi standar yang layak. Saat tidak ada pembiayaan atau 
keinginan untuk berkembang, maka WAZA akan mendukung penutupan kebun 
binatang dan akuarium tersebut.

Dokumen ini disusun berdasarkan Kode Etik 1999 dan Kode Kesejahteraan Sat-

wa 2002. Itu diadopsi pada Sesi Administratif Tertutup dari Pertemuan Tahunan 

ke-58, yang diadakan pada tanggal 19 November 2003 di San José, Kosta Rika.
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