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ABSTRACT 

The population of Bali Starling (Leucopsar rothschildi) in nature from year to year shows a 
decline so that the need for conservation efforts so that its existence in nature remains 
sustainable. Conservation efforts of Bali Starling (L. rothschildi) carried out by the West 
Bali National Park is to run a special management program for the formation of Bali 
Starling (L. rothschildi). In carrying out a special management program for the 
development of Bali Starling, the management needs to pay attention to the welfare of the 
Bali Starling (L. rothschildi) handled. This study aims to assess and assess aspects of the 
welfare management of Bali Starling (L. rothchildi) in the Special Management Unit for 
Development of Bali Starling Tegal Bunder Section II Management Section Buleleng, West 
Bali National Park. Data collection methods used are literature studies, field observations, 
measurements, scoring and interviews. Assessment of the welfare management of Bali 
Starling (L. rothschildi) in the Special Management Unit for the Development of Bali 
Starling Tegal Bunder West Bali National Park is included in the good category with a 
score of 71.80. This score shows that the management in UPKPJB Tegal Bunder is largely 
in accordance with the regulatory criteria of the Directorate General of Forest Protection 
and Nature Conservation (PHKA) Number P.6 / IV-SET / 2011 concerning guidelines for 
assessment of conservation institutions covering five aspects of animal welfare.  
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ABSTRAK 
Populasi Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)  di alam dari tahun ke tahun menunjukkan 
penurunan sehingga perlu adanya upaya konservasi agar keberadaannya di alam tetap 
lestari. Upaya konservasi Jalak Bali (L. rothschildi)  yang dilakukan oleh pihak Taman 
Nasional Bali Barat adalah dengan menjalankan program pengelolaan khusus pembinaan 
Jalak Bali (L. rothschildi). Dalam melaksanakan program pengelolaan khusus pembinaan 
Jalak Bali pihak pengelola perlu memperhatikan kesejahteraan dari Jalak Bali (L. 
rothschildi) yang ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan menilai aspek 
pengelolaan kesejahteraan Jalak Bali (L. rothchildi)  di Unit Pengelolaan Khusus 
Pembinaan Jalak Bali Tegal Bunder Seksi Pengelolaan Wilayah II Buleleng Taman 
Nasional Bali Barat. Metode pengambilan data yang digunakan adalah studi pustaka, 
observasi lapang, pengukuran, skoring dan wawancara. Penilaian pengelolaan 
kesejahteraan Jalak Bali (L. rothschildi) di Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak Bali 
Tegal Bunder Taman Nasional Bali Barat termasuk ke dalam kategori baik dengan nilai 
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skor 71,80. Skor ini menunjukkan bahwa pengelolaan di UPKPJB Tegal Bunder ini 
sebagian besar telah sesuai dengan kriteria peraturan Direktorat Jendral Perlindungan 
Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor P.6/IV-SET/2011 tentang pedoman penilaian 
lembaga konservasi meliputi lima aspek kesejahteraan satwa.  
 
Kata kunci: Jalak Bali, pengelolaan kesejahteraan, tingkat kesejahteraan  

 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Di Indonesia, Jalak Bali (L. rothschildi)  masuk dalam daftar satwa yang dilindungi 
berdasarkan SK Menteri Pertanian No.421/KPTS/UM/8/70 tahun 1970, Undang-undang 
No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta 
dalam Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan 
dan satwa. Berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of nature and 
National Resources (IUCN, 2017) burung Jalak Bali termasuk satwa dengan kategori 
Critical Endangered (CR) atau dalam kondisi kritis dan Appendix 1 menurut conservation 
on International Trade in Endangered Spesies of Wild flora and fauna (CITES, 2017) yaitu 
kelompok yang terancam punah dan tidak boleh di perdagangkan antar negara kecuali 
dengan persetujuan presiden. Meskipun demikian, perdagangan liar masih menjadi 
ancaman terbesar bagi jalak bali hingga saat ini (Riani dan Aunurohim, 2013).  
 
Untuk mendukung kegiatan tersebut hal yang dapat dilakukan salah satunya melalui 
kegiatan pembinaan khusus dan pelepasliaran hasil ke alam. Upaya konservasi Jalak Bali 
(L. rothschildi)  yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional Bali Barat adalah dengan 
menjalankan program pengelolaan khusus pembinaan Jalak Bali (L. rothschildi). Program 
tersebut ditunjukan untuk menangkarkan jenis yang terancam punah dan dikembalikan 
atau dilepasliarkan ke habitat alaminya (Rahmawati, 2016). Program pelepasliaran ke 
alam bebas dilakukan setahun sekali (Artawan, 2014) dan sejak tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2016, Taman Nasional Bali Barat sudah tiga kali melepas Jalak Bali (L. 
rothschildi)  di kawasan hutan (Pambudy, 2016). 
 
Dalam melaksanakan program pengelolaan khusus pembinaan Jalak Bali pihak pengelola 
perlu memperhatikan kesejahteraan dari Jalak Bali (L. rothschildi) yang ditangani. Adapun 
standar minimum kesejahteraan satwa yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Direktur 
Jenderal PHKA No P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di 
Lembaga Konservasi pada pasal 6 ayat 3 meliputi (1) bebas dari rasa lapar dan haus, (2) 
bebas dari ketidaknyamanan lingkungan, (3) bebas dari sakit, luka, dan penyakit, (4) 
bebas dari rasa takut dan tertekan, (5) bebas untuk mengekspresikan perilaku alami. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek dan ruang lingkup kesejahteraan satwa 
dalam pengelolaan Jalak Bali (L. rothschildi)  di Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan 
Jalak Bali.  
 

Tujuan  
Mengkaji dan menilai aspek pengelolaan kesejahteraan Jalak Bali (Leucopsar rothchildi)  
di Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak Bali. 
 

METODE PENELITIAN 
Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilakukan di Unit Pengelolaan Khusus pembinaan Jalak Bali (UPKPJB) Tegal 
Bunder Seksi Pengelolaan Wilayah II Buleleng Taman Nasional Bali Barat. Penelitian ini di 
lakukan pada bulan Februari 2018. 
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Alat dan Obyek 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meteran, timbangan, panduan 
skoring, alat perekam suara, kamera dan alat tulis. Obyek utama penelitian ini adalah 
Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) yang ada di Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak 
Bali Taman Nasional Bali Barat. 
 
Metode Pengambilan Data 
Pengambilan data mengenai pengelolaan dan tingkat kesejahteraan satwa dilakukan 
dengan studi pustaka, observasi lapang, pengukuran, skoring dan wawancara. 
Studi pustaka 
Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai pengelolaan kesejahteraan 
satwa pada burung jalak bali dari berbagai  sumber. 
Observasi lapang 
Pengamatan dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan pengelola  mulai dari 
pemberian pakan, pengelolaan kandang, pengelolaan kesehatan dan penanganan lain 
nya yang berhubungan dengan kesejahteraan Jalak Bali (L. rothschildi). 
Pengukuran 
Pada penelitian ini berdasarkan panduan Peraturan Direktorat Jendral PHKA No. 6/2011 
mengenai penilaian lembaga konservasi parameter yang diukur meliputi ukuran kandang 
serta jumlah pakan yang diberikan. Pengukuran kandang dilakukan dengan mengukur 
panjang tinggi dan lebar kandang menggunakan meteran (Wayori, 2015). Sedangkan 
pengukuran jumlah pakan yang diberikan dilakukan selama 7 hari dengan cara 
menimbang setiap jenis pakan yang diberikan pengelola pada pagi sampai sore hari 
(Marifa, 2014). 
Skoring 
Skoring dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat pengelolaan kesejahteraan Jalak 
Bali (L. rothschildi) di Unit Pengelolaan Jalak Bali. Dalam penelitian ini skoring mengacu 
kepada panduan Peraturan Direktorat Jendral PHKA No. 6/2011 mengenai penilaian 
lembaga konservasi. 
Wawancara 
Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
wawancara mendalam (in-depth interview), Pemilihan responden pada wawancara ini 
menggunakan pendekatan purposive sampling. Adapun kriteria yang dijadikan responden 
dalam penelitian ini antara lain adalah orang atau pihak yang terlibat secara langsung dan 
berinteraksi langsung dengan obyek utama penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi 
aspek-aspek pengelolaan kesejahteraan satwa tersebut. 
Analisis Data 
Penetapan besar bobot untuk kelima komponen kesejahteraan satwa dapat dilihat pada 
tabel 3.1 di bawah ini. Namun, belum adanya peraturan mengenai standar bobot untuk 
masing-masing aspek kesejahteraan satwa, sehingga penelitian ini menggunakan 
pembobotan yang dilakukan oleh Laela (2013). Total nilai dari setiap parameter 
dimasukkan ke dalam kolom skoring dan untuk mendapatkan nilai terbobot menggunakan 
rumus:  

Nilai terbobot = bobot x skoring 
Tabel 3.1 Bobot Parameter Kesejahteraan Satwa 
No Komponen Bobot Skoring Nilai Terbobot 
1 Bebas dari rasa lapar dan haus 30 1-5 30-150 
2 Bebas dari ketidaknyamanan lingkungan 20 1-5 20-100 
3 Bebeas dari rasa sakit, penyakit dan luka 20 1-5 20-100 
4 Bebas dari rasa takut dan tertekan 15 1-5 15-75 
5 Bebas untuk bertingkah laku normal 15 1-5 15-75 
 Rataan  100   
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Setelah mendapatkan nilai terbobot dari setiap aspek kesejahteraan satwa, maka 
dilakukan perhitungan akhir terhadap pencapaian nilai kesejahteraan satwa dengan 
menggunakan rumus: 

Skor Penilaian =  ∑	 	  
Skor penilaian akan dimasukkan dalam klasifikasi penilaian kesejahteraan satwa dapat 
dilihat di tabel 3.2 yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam nomor P.6/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penilaian Lembaga 
Konservasi.  
 
Tabel 3.2 Klasifikasi penilaian kesejahteraan satwa 

No  Klasifikasi Penilaian Skor  
1 Sangat baik 80,00 – 100 
2 Baik 70,00 – 79,99 
3 Cukup 60,00 – 69,99 
4 Kurang < 60 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Kondisi Pengelolaan Kesejahteraan Jalak Bali Di Unit Pengelolaan 
Khusus Pembinaan Jalak Bali Tegal Bunder Taman Nasional Bali Barat 
1. Bebas dari rasa lapar dan haus  
Pakan dan minum merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kesehatan dan 
dapat mempengaruhi kehidupan satwa (Fadillah, 2004). Tersedianya pakan dan minum 
bagi satwaliar yang ditangkarkan merupakan syarat utama yang harus terpenuhi dalam 
penilaian kesejahteraan satwa. Sehingga aspek bebas dari rasa lapar dan haus memiliki 
nilai bobot tertinggi dari kelima aspek yang ada. Didalam pemilihan pakan untuk jalak yang 
di pelihara harus memperhatikan faktor kebiasaan makanan (Food habit) yakni sebagai 
pemakan buah, faktor penampakan bahan pakan, dan individu burung itu sendiri 
(Masy’ud, 2010). Lebih jelasnya, gambaran pengelolaan secara deskriptif untuk aspek 
bebas dari rasa lapar dan haus yang dilakukan oleh UPKPJB Tegal Bunder dengan 
mangacu kepada Marifa (2014) dapat di lihat pada Tabel 4.2. 
Tabel 4.2. Gambaran kondisi pengelolaan Jalak Bali di UPKPJB untuk aspek bebas dari 
rasa lapar dan haus 
No Aspek Deskripsi Hasil Pengamatan 
1 Jenis pakan yang di berikan Pakan yang di berikan berupa pakan alami 

yaitu serangga (ulat hongkong, jangkrik) dan 
buah (pisang, pepaya), serta pakan 
pelengkap berupa konsentrat. 

2 Tempat penyimpanan pakan Terdapat gudang penyimpanan pakan dan 
kulkas 

3 Kualitas pakan dan minum Pakan berupa buah yang di berikan dalam 
keadaan segar dan matang, kemudian 
jangkrik dan ulat hongkong di berikan dalam 
keadaan masih hidup dan di campur dengan 
konsentrat. Kualitas air di perhatikan 
dengan mengganti air setiap hari  
 

4 Kuantitas pakan dan minum Untuk kuantitas pakan di sesuaikan dengan 
jumlah individu yang ada pada kandang. 
Kuantitas air yang di berikan sudah cukup 

5 Kontrol terhadap pakan dan minum Pengontrolan pakan hanya di berikan bagi 
indukan yang sedang mengasuh anakan, 
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No Aspek Deskripsi Hasil Pengamatan 
namun tidak ada pengontrolan kepada 
satwa yang lain dan tidak ada nya kontrol 
pada air minum. 

6 Waktu pemberian pakan dan minum Waktu pemberian pakan dan minum di 
lakukan satu kali dalam sehari pada  pagi 
hari pukul 07.30 – 9.30 WITA 

7 Letak dan bentuk tempat pakan dan 
minum dalam kandang 

Letak tempat pakan berada lebih dari satu 
meter dari permukaan tanah namun 
sebagian kandang reproduksi berada pada 
permukaan tanah, kemudian tempat minum 
di letakan sekitar 20 cm dari permukaan 
tanah. Bentuk tempat pakan berupa persegi 
panjang dan bulat dengan material terbuat 
dari aluminium namun sebagian juga terbuat 
dari plastik. 

8 Kebersihan tempat pakan dan 
minum 

Tempat pakan dan minum tetap dibersihkan 
menggunakan desinfektan dan disikat untuk 
menghilangkan lumut 

 
Jumlah pakan yang diberikan kepada Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) oleh pihak 
pengelola Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak Bali tidak diukur secara pasti. 
Sehingga dalam penelitian ini dilakukan pengukuran terhadap jumlah pakan yang 
diberikan Jalak Bali (L. rothschildi). Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui jumlah pakan 
yang diberikan kepada Jalak Bali (L. rothschildi) perpasang dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
 
Tabel 4.3 Jumlah pakan Jalak Bali di Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak Bali  
No Jenis Pakan Jumlah Pakan (Perpasang) 
1 Pisang kepok 100 – 140 gr 
2 Pepaya 70 - 100 gr 
3 Ulat Hongkong 20 gr 
4 Jangkrik 7 - 10 ekor 
5 Pakan Konsentrat  10 gr 

 
Jumlah pakan Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) yang diberikan harus lah cukup, karena 
menurut Masy’ud (2013), semua mahluk hidup memerlukan pakan dalam jumlah yang 
cukup dan mutu yang sempurna. Berdasarkan hasil pengamatan jumlah pakan yang 
diberikan oleh pengelola UPKPJB Tegal Bunder sudah sesuai dengan Masy’ud (2010) 
untuk pemberian pisang dan pepaya, sedangkan untuk ulat hongkong dan jangkrik 
diberikan lebih banyak dengan alasan untuk menjaga nutrisi Jalak Bali (L. rothschildi) dan 
kroto tidak diberikan karena kroto sulit didapatkan disekitar lokasi penangkaran. Jumlah 
pakan yang di berikan kepada Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) menurut Masy’ud (2010) 
dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
 

Tabel 4.4 Jenis dan jumlah pakan yang diberikan perpasang jalak bali di penangkaran 
No Jenis Pakan Jumlah Pakan (Perpasang) 
1 Pakan Nabati :  
 Pisang 110 gram 
 Pepaya 80 gram 
2 Pakan Hewani :  
 Ulat Hongkong 10 gram 
 Jangkrik 2 ekor 
 Telut Semut 10 gram 
3 Pakan Konsentrat : 10 gram 
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Perawat satwa atau Animal Keeper Jalak Bali di Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan 
Jalak Bali selalu menjaga kebersihan tempat pakan dan minum dengan cara 
membersihkan tempat pakan dan minum setiap pagi hari sebelum pakan diberikan 
menggunakan desinfektan agar lumut tidak tumbuh dan menyebabkan penyakit serta 
membersihkan sisa pakan agar tidak menimbulkan bau busuk yang dapat mengganggu 
selera makan burung jalak bali. Dalam Peraturan Direktur Jenderal PHKA No P.9/IV-
SET/2011 pasal 35 Ayat 1 huruf f, tempat pakan dan tempat air minum harus dibersihkan 
setiap hari dan dijaga agar tidak berlumut. Masy’ud (2010), juga mengatakan bahwa 
kebersihan dari pakan maupun tempat pakan juga harus mendapat perhatian, karena 
mekanan ataupun tempat pakan yang tidak bersih akan mudah menimbulkan penyakit 
atau gangguan pada kesehatan burung. 
 
Bebas dari ketidaknyamanan lingkungan 
Menurut Dirjen PHKA No P.9/IV-SET/2011, komponen bebas dari rasa ketidaknyamanan 
lingkungan merupakan komponen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak sesuai dengan 
habitat aslinya. Lingkungan tempat penangkaran selain harus cocok secara teknis dan 
biologis, juga harus nyaman dan aman dari berbagai faktor pengganggu termasuk dari 
gangguan aktivitas manusia dan terhindar dari kemungkinan banjir atau tergenang air 
pada waktu musim hujan (Masy’ud, 2010). Menurut EAZA (2013), saat merancang 
kandang, cara hidup satwa di habitat aslinya harus di pertimbangkan karena setiap 
spesies memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pada aspek ini lebih mengutamakan 
keadaan struktur perkandangan yang ada.  Berikut gambaran kondisi pengelolaan Jalak 
Bali di Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak Bali untuk aspek bebas dari ketidak 
nyamanan lingkungan yang mengacu kepada Marifa (2014) disajikan pada Tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5. Gambaran kondisi pengelolaan Jalak Bali di UPKPJB untuk aspek bebas dari 
ketidak nyamanan lingkungan 
No Aspek Deskripsi Hasil Pengamatan 
1 Jenis kandang Terdapat kandang karantina, kandang 

reproduksi, kandang sapihan, kandang 
display dan kandang pra-pelepasliaran 

2 Material kandang Dinding kandang terbuat dari kawat ram, 
pipa besi batu bata dan semen 

3 Kebersihan kandang dan lingkungan 
sekitar kandang 

Kandang dibersihkan setiap hari sebelum 
pemberian pakan 

4 Kondisi pohon sekitar kandang Pohon di dalam kandang tidak ada yang 
membahayakan satwa namun di sekeliling 
kandang banyak terdapat pohon. Pada 
saat penelitian terdapat batang pohon 
yang patah dan hampir mengenai kandang 
pra-pelepasliaran dan terdapat satu pohon 
yang mati di belakang kandang reproduksi 

5 Keamanan kandang Cukup aman dari gangguan luar namun 
hanya sebagian 

 

Jenis kandang penangkaran burung yang dibutuhkan adalah kandang koloni, kandang 
perkembangbiakan, kandang pemeliharaan, kandang penyapihan dan kandang karantina 
(Setio dan Takandjandji, 2007). Berdasarkan fungsi dan tujuannya, jenis kandang Jalak 
Bali (Leucopsar rothschildi) yang ada di UPKPJB Tegal Bunder terbagi menjadi kandang 
karantina, kandang reproduksi atau kandang perjodohan, kandang sapihan, kandang 
displai dan kandang pra-pelepasliaran. Penerapan pembagian kandang berdasarkan 
tujuan dari pemeliharaan Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di UPKPJB Tegal Bunder 
dapat dilihat bahwa Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) tersebut  tumbuh dan berkembang 
biak dengan baik, sehingga menunjukkan bahwa penerapan pembagian kandang sudah 
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sesuai dengan kebutuhan satwa. Jenis kandang Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) yang 
ada di UPKPJB Tegal Bunder dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
 

     
(a) (b (c) 

   
(d) (e)  

Gambar 4.5. Jenis Kandang (a) Kandang karantina, (b) Kandang Reproduksi, (c) Kandang 
sapihan, (d) Kandang dislay,  (e) Kandang pra-pelepasliaran 

 

Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit 
Sakit, luka dan penyakit merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam melakukan 
pemeliharaan satwa liar di lembaga konservasi. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit 
menurut Eccelestone (2009) yaitu mencegah kemungkinan satwa jatuh sakit dan luka, jika 
satwa masih jatuh sakit atau menderita luka-luka maka harus menjamin bahwa satwa itu 
dapat di periksa oleh dokter hewan dan di obati. Prinsip mendahulukan pencegahan dari 
pada pengobatan perlu di kembangkan, karena efisien dan efektif dalam proses 
penangkaran (Masy’ud, 2010). Oleh karena itu, menjaga kesehatan satwa liar yang 
dipelihara merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Berikut gambaran mengenai 
kondisi pengelolaan di UPKPJB untuk aspek bebas dari rasa sakit luka dan penyakit 
dengan mangacu kepada Marifa (2014) dapat di lihat pada Tabel 4.6. 
 
Tabel 4.6 Gambaran kondisi pengelolaan Jalak Bali di UPKPJB untuk aspek bebas dari 
rasa sakit, luka dan penyakit 
No Aspek Deskripsi Hasil Pengamatan 
1 Kondisi kesehatan satwa Jalak bali yang ada di UPKPJB umumnya 

mengalami penyakit cacing dan kerontokan 
bulu 

2 Frekuensi pemeriksaan kesehatan 
satwa 

Pemeriksaan hanya dilakukan pada  sampel 
feses Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) 
yang di periksa setiap tahunnya 

3 Catatan riwayat kesehatan satawa Tidak ada catatan riwayat kesehatan 
4 Frekuensi pemberian suplemen, 

vitamin, obat dan vaksin 
Tidak ada pemberian vaksin. Pemberian 
vitamin dilakukan dua kali dalam sebulan 
kemudian suplemen berupa obat breeding 
diberikan kepada indukan yang baru di 
pasangkan dan indukan yang masa tidak 
aktifnya sudah lama 

5 Fasilitas medis dan kondisi tempat 
penyimpanan obat 

Obat dan vitamin di simpan didalam kulkas 
dan tidak ada fasilitas medis yang lain  

6 Ketersediaan staf medis atau Tidak ada staf medis hanya terdapat keeper 
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tenaga ahli medis atau perawat satwa 
7 Ketersediaan ruang karantina Terdapat dua kandang karantina, dan 

kandang kecil yang digunakan untuk 
memisahkan burung jalak bali yang 
mengalami sakit 

8 Pengontrolan dan pencegahan 
penyakit 

Tidak ada perlakuan yang lebih intensif 
namun, dalam pencegahan dilakukan 
pembersihan menggunakan desinfektan 

9 Jenis obat yang di gunakan untuk 
satwa 

Obat breeding, obat cacing dan vitamin 

10 Persiapan penanganan satwa yang 
sakit 

Hanya memisahkan satwa yang sakit ke 
kandang karantina atau ke dalam kandang 
kecil 

 

Kunci dalam perawatan kesehatan burung adalah terhindar dari gangguan binatang lain, 
seperti ular, tikus atau kucing yang selain bisa menjadi predator juga dapat membawa 
penyakit (Masy’ud, 2013). Binatang lain yang sering mengganggu Jalak Bali (Leucopsar 
rothschildi) di Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak Bali adalah monyet ekor 
panjang, tikus, tokek dan ular. Cara yang di lakukan oleh pihak pengelola dalam 
mengatasi binatang penggangu tersebut terutama tikus adalah dengan cara mendesain 
kandang anti tikus dan ular serta memelihara kucing untuk memburu tikus sehingga 
jumlah tikus jadi berkurang. Pemeliharaan kucing ini juga menjadi pertimbangan dan 
sudah mendapatkan izin dari bagian Konservasi Taman Nasional Bali Barat dengan 
harapan bahwa dapat mengurangi jumlah hama tikus yang mengganggu di UPKPJB.  
 
Bebas dari rasa takut dan tertekan 
Rasa takut dan tertekan merupakan salah satu bentuk psikologis yang ditunjukan oleh 
satwa (Setyawati, 2015). Pada dasarnya burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) yang 
ada di dalam kandang biasanya mengalami stress dan tertekan, karena secara tidak 
langsung prilaku alami satwa dibatasi. Berikut gambaran kondisi pengelolaan Jalak Bali (L. 
rothschildi) di UPKPJB untuk aspek bebas dari rasa takut dan tertekan dengan mengacu 
kepada Marifa (2014) dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
 
Tabel 4.7 Gambaran kondisi pengelolaan Jalak Bali di UPKPJB untuk aspek bebas dari 
rasa takut dan tertekan 
No Aspek Deskripsi Hasil Pengamatan 
1 Penanganan bagi satwa yang baru 

datang 
Di siapkan kandang untuk satwa yang baru 
datang berupa kandang reproduksi atau 
kandang kecil untuk beradaptasi sebelum di 
lepaskan ke kandang kubah yang lebih 
besar. 

2 Jumlah perawat satwa Terdapat 5 orang animal keeper yang 
bertugas merawat satwa, mengurus 
kandang dan menyiapkan pakan. 

3 Penanganan atau upaya terhadap 
satwa yang sakit atau stres 

Tidak ada perlakuan yang lebih intensif, 
namun hanya dilakukan pemisahan 
terhadap individu yang memiliki ciri-ciri stres 
atau sakit kedalam kandang kecil 

4 Prilaku yang menunjukan satwa 
stres atau sakit 

Kebanyakan jalak bali yang ada di UPKPJB 
mengalami stres dengan ciri-ciri lemas, tidak 
aktif dan sering berada di tanah. Perilaku 
tersebut terkadang di akibatkan oleh 
dominansi individu dan juga konflik antar 
kelompok. 
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5 Perlakuan bagi satwa mengeram 
dan mengasuh anakan 

Untuk burung jalak bali yang sedang 
mengeram dan mengasuh anakan tidak ada 
perlakuan khusus hanya dijumlah pakan 
dan variasi pakan di tambahkan serta 
interaksi dengan animal keeper di kurangi 

 
Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di UPKPJB telah mampu menghasilkan keturunan 
sehingga bisa dikatakan bahwa Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di UPKPJB telah 
mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dalam mengelola Jalak Bali (Leucopsar 
rothschildi) di UPKPJB sering dijumpai Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) yang mengalami 
stres akibat tekanan, kelompok yang tidak cocok, hingga perebutan makanan. Menurut 
Ecclestone (2009), upaya yang dilakukan untuk mengatasi satwa dari rasa takut dan 
tertekan adalah memberikan kondisi dan perlakuan satwa dengan baik agar menghindari 
satwa dari ancaman takut, stress, dan kesusahan.  
 
Bebas bertingkah laku normal atau berprilaku alami 
Aspek bebas untuk menampilakan prilaku alami merupakan kebebasan satwa untuk 
berprilaku seperti di habitat alaminya (Setyawati, 2015) serta untuk memilih dan 
mengontrol prilakunya agar satwa bisa membuat kontribusi untuk kualitas hidupnya sendiri 
(Rachmania, 2015). Berikut gambaran pengelolaan burung Jalak Bali di UPKPJB untuk 
aspek bebas bertingkah laku normal atau berprilaku alami dengan mengacu kepada 
Marifa (2014) dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8 Gambaran kondisi pengelolaan Jalak Bali di UPKPJB untuk aspek bebas 
bertingkah laku normal atau berprilaku alami 
No Aspek Deskripsi Hasil Pengamatan dan 

Pengukuran 
1 Kandang 

(Jenis, ukuran dan jumlah) 
Reproduksi 3 m x 3 m x 3 m (23) 

4,5 m x 3 m x 3m (10) 
3 m x 3 m x 2 m (4) 
3m x 2,5m x 2,5m (10) 

 

  145cm x 170cm x 85cm (5) 
Sapihan 6m x 3,5m x 2,2m (2) 

8m x 6m x 8m (1) 
2m x 2m x 180cm (1) 

Pra-
pelepasliaran 10m x 10m x 13m (2) 
Karantina 3m x 1,5m x 2m (2) 
Display d = 12m x t = 14m (1) 
Kecil 84 cm x 76 cm x 45 cm  (11) 

42 cm x 60 cm x 35 cm (2) 
 

2 Pengayaan kandang Terdapat beberapa fasilitas yang dapat 
menunjang Jalak Bali dalam berprilaku 
normal seperti pohon di dalam kandang, 
kayu tengger, pakan yang dapat dipindah, 
gowok atau sarang serta lingkungan yang 
mendukung sesuai dengan habitat aslinya. 

3 Keamanan kandang Terdapat pagar pembatas kandang, CCTV, 
kandang yang selalu di gembok, serta 
beberapa kandang sudah di buat anti tikus 
dan ular sebagai predator. 
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Pengayaan kandang dibuat untuk dapat menunjang prilaku alami burung Jalak Bali. 
Penyediaan ruang yang cukup, fasilitas yang benar dan teman dari satwa yang sejenisnya 
akan membantu satwa menunjukkan prilaku normalnya (Islahuddin, 2009). Kandang di 
UPKPJB Tegal Bunder memiliki ruang atau ukuran kandang yang cukup bagi Jalak Bali 
untuk dapat terbang dan mengepakan sayapnya. Mengingat di habitat aslinya burung jalak 
bali dapat menjangkau daya jelajah yang luas, setidaknya kandang tersebut dapat 
mengakomodir burung Jalak Bali untuk terbang meskipun terbatas. Burung Jalak Bali 
menggunakan tempat bertengger berupa batang kayu yang terdapat di setiap kandang 
untuk menunjang aktifitas sehari-hari, mulai dari makan, menelisik bulu, bercumbu dan 
sebagainya. Di dalam kandang reproduksi juga terdapat gowok sebagai tempat bertelur 
burung Jalak Bali. Terdapat pohon di setiap kandang yang di fungsikan untuk 
mendapatkan nuansa alami agar burung jalak bali lebih bebas untuk melakukan prilaku 
alaminya. Adapun pengayaan kandang untuk Jalak Bali yang ada di UPKPJB Tegal 
Bunder dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
 

     
(a)  (b) (c)  

Gambar 4.8. Pengayaan kandang (a) gowok atau sarang, (b) kayu tengger, (c) pohon atau 
tanaman  

 
Tingkat Kesejahteraan Burung Jalak Bali di Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan 
Jalak Bali Tegal Bunder Taman Nasional Bali Barat 
Prinsip kesejahteraan satwa dibutuhkan agar pengelola dapat menyediakan kualitas yang 
baik terhadap kehidupan satwa di lembaga konservasi melalui suatu pemahaman 
mendalam terhadap faktor-faktor yang menjadi penentu utama keberlangsungan hidup 
setiap spesies (Ar-Rasyid, 2017). Tingkat kesejahteraan burung Jalak Bali (Leucopsar 
rothschildi) di Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak Bali Tegal Bunder Taman 
Nasional Bali Barat dinilai dengan modifikasi penilaian Perdirjen PHKA No. P.6/IV-
SET/2011. Penilaian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapang yang dikaitkan 
dengan literatur dan studi pustaka. Nilai tingkat kesejahteraan Jalak Bali (L. rothschildi)  di 
UPKPJB dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan pemenuhan kriteria pengelolaan satwa dapat 
dilihat pada masing-masing prinsip kesejahteraan satwa yang tersaji pada lampiran 1.  
 

Tabel 4.9 Capaian implementasi kesejahteraan Jalak Bali (L. rothschildi)  di UPKPJB 
No  Komponen  Bobot  Skoring  Nilai terbobot  

1  Bebas dari rasa lapar dan haus  30  3.81  114.38  

2 Bebas dari ketidak nyamanan lingkungan  20  4  80  

3  Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit  20  3.00  60.00  

4  Bebas dari rasa takut dan tertekan  15  3.14  47.14  

5  Bebas berprilaku normal  15  3.8  57.5  

 Rata-rata  71.80 (Baik)  

Hasil penilaian tingkat kesejahteraan Jalak Bali (L. rothschildi)  di Unit Pengelolaan 
Khusus Pembinaan Jalak Bali Tegal Bunder Taman Nasional Bali Barat sebesar 71,80. 
Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan burung Jalak Bali (L. rothschildi) 
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di UPKPJB Tegal Bunder TNBB dalam klasifikasi pengelolaan yang  baik. Secara umum, 
klasifikasi ini memiliki arti bahwa kesejahteraan Jalak Bali di UPKPJB diperhatikan oleh 
pengelola. Nilai tertinggi ada pada aspek bebas dari ketidaknyamanan lingkungan 
sedangkan nilai terendah ada pada aspek bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
1. Penilaian pengelolaan kesejahteraan Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di Unit 

Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak Bali Tegal Bunder TN Bali Barat termasuk ke 
dalam kategori baik dengan nilai skor 71,80. Skor ini menunjukkan bahwa pengelolaan 
di UPKPJB Tegal Bunder ini sebagian besar telah sesuai dengan kriteria peraturan 
Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor P.6/IV-
SET/2011 tentang pedoman penilaian lembaga konservasi meliputi lima aspek. 

2. Kriteria penilaian aspek dapat digambarkan sebagai berikut, apek bebas dari rasa lapar 
dan haus termasuk kategori cukup, aspek bebas dari rasa ketidaknyamanan lingkungan 
termasuk kategori baik, aspek bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit termasuk dalam 
kategori cukup, aspek bebas dari rasa takut dan tertekan termasuk kategori cukup, dan 
aspek bebas bertingkah laku normal atau berprilaku alami termasuk dalam kategori 
cukup. 

Saran 
1. Kesehatan burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi ) perlu diperhatikan terutama 

mengenai penyediaan tenaga medis serta kelengkapan fasilitas kesehatan, 
2. Perlunya penetapan menu pakan melibatkan ahli nutrisi satwa sehingga menu pakan 

yang di berikan sesuai dengan kelas umur, jenis kelamin, kesehatan, dan aktivitas 
satwa, 

3. Pengelolaan dan tingkat kesejahteraan yang telah dikaji selanjutnya perlu ditindaklanjuti 
demi perbaikan pengelolaan UPKPJB Tegal Bunder terutama beberapa aspek yang 
memiliki skor terendah yaitu apek bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. 
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