
  

Buku Panduan Penanganan (Handling) 

Satwa-Burung ini dimaksudkan 

sebagai panduan bagi Polisi 

Kehutanan (Polhut) dalam menangani 

satwa burung ketika melakukan 

operasi penangkapan satwa liar di 

lapangan. 
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Kata Pengantar 

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan 

Proses penyelamatan satwa liar dilindungi hasil 

operasi penegakan hukum oleh petugas yang 
berwenang seringkali mengharuskan adanya kontak 
langsung ketika akan dilakukan proses evakuasi. 
Kurangnya pengetahuan dalam proses penanganan 
(handling dan restraint) satwa yang benar akan 
membahayakan kepada petugas yang melakukan 
evakuasi maupun kepada satwa-nya sendiri, sebagai 
akibat adanya respon perlawanan dari satwa yang 
akan dievakuasi. Petugas dan satwa berisiko menjadi 
terluka. Bahkan, seringkali menyebabkan satwa 

menjadi stres sehingga menyebabkan kematian  

Buku ini memberikan panduan cara menangani atau 
memegang (handling) satwa liar secara manual 
maupun restraint sebelum dipegang dan/atau 
diperiksa dan/atau diberikan perlakuan lain sesuai 

dengan karakteristik satwa.  

Dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat 
memberikan tambahan pengetahuan kepada polisi 
kehutanan, aparat penegak hukum maupun pihak 
lainnya yang mempunyai mandat dalam 
pemberantasan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa 
liar dalam melakukan handling dan restraint satwa, 
sehingga dapat menghindari timbulnya risiko seperti 

tersebut di atas.  
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Latar Belakang 

Setiap petugas dari berbagai latar belakang fungsi dan 

profesi yang pekerjaannya berkaitan dengan 

konservasi satwa khususnya kelas burung, akan 

berinteraksi dengan satwa baik secara langsung 

ataupun tidak langsung.  Petugas tersebut antara lain 

dokter hewan, perawat satwa, Polisi Kehutanan 

(Polhut), biologis, nutrisionis, paramedis, dan lain-lain.   

Seseorang yang bekerja bersama satwa burung 

seyogyanya membekali diri dengan ilmu pengetahuan 

tentang satwa burung tersebut. Ilmu pengetahuan 

tersebut sangat luas ruang lingkupnya, meliputi jenis 

dan taksonomi satwa, perilaku satwa, nutrisi satwa, 

habitat dan penyebaran satwa, kesehatan dan 

penyakit satwa, lingkungan ekologi satwa, status 

konservasi satwa, cara penanganan satwa, dan masih 

banyak lagi yang sifatnya lebih umum.   

Petugas teknis lapangan yang akan lebih banyak 

berinteraksi langsung di lapangan harus mengerti dan 

memahami bagaimana cara menangani/memegang 

satwa burung (handling) dengan baik, aman, dan 

benar.  Standar baik, aman, dan benar ini berlaku 

untuk kedua belah pihak, yaitu untuk satwa burung dan 

petugas yang bersangkutan dengan kesejahteraan 

hewan sebagai prioritas (Chapman, 2018). 
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Penanganan (handling) merupakan cara penanganan 

atau memegang satwa sebelum diperiksa dan/atau 

diberikan perlakuan lain dengan cara menghalangi, 

mengurangi gerak aksi dari satwa secara fisik. 

Kategori menghalangi dan/atau mengurangi gerak aksi 

dari satwa ini adalah dengan menyentuh, 

menggenggam atau menggunakan tangan untuk 

mengelola setiap individu satwa.  

Hal ini berarti menggunakan teknik manual. Teknik 

manual inilah yang membedakan dengan restraint. 

Restraint merupakan cara penanganan satwa sebelum 

diperiksa dan/atau sebelum diberi perlakuan lain 

dengan cara menghalangi gerak aksi dari satwa 

menggunakan bahan-bahan kimiawi maupun alat 

bantu fisik.  Restraint terbagi menjadi dua metode yaitu 

physical restraint dan chemical restraint.  

Physical restraint adalah metode manual yang 

dilakukan baik dengan cara fisik (tangan), 

menggunakan ala-alat bantu, material kandang 

jebakan maupun peralatan yang bisa digunakan untuk 

menangkap maupun membuat satwa tidak bisa 

bergerak secara mudah dan bebas dari pergerakan 

normal (Brady, 2013).  Sedangkan chemical restraint 

adalah metode yang digunakan menggunakan obat-

obatan/bahan kimia yang bertujuan untuk membatasi 

pergerakan satwa dengan memberikan efek tenang 

(Twilis, 2013). 
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Semua tahapan terkait handling-restraint satwa burung 

baik mulai dari persiapan, proses pelaksanaan sampai 

dengan pasca pelaksanaan harus tetap mengacu dan 

mengutamakan kaidah kesejahteraan hewan.  Satwa 

yang menjadi target penanganan hendaknya 

dipastikan semaksimal mungkin tidak mengalami 

kesakitan, ketakutan, terpenuhi kebutuhan makan dan 

minum, serta masih bisa mempunyai kesempatan 

berperilaku normal dengan leluasa pada saat pasca 

penanganan. 

Petugas yang sering terlibat dalam penanganan satwa 

yang dimaksud dalam panduan ini adalah satuan Polisi 

Kehutanan. Mereka yang berwenang penuh 

melakukan pengamanan dan penertiban satwa liar 

dilindungi undang-undang guna tercapainya 

pelestarian satwa liar di Indonesia.  

Dalam proses penyelamatan satwa burung hasil 

operasi penegakan hukum di lapangan, masih banyak 

ditemukan satwa burung hasil operasi penertiban yang 

mengalami stres bahkan berujung pada kematian. 

Saat proses penyelamatan atau evakuasi satwa 

burung, tidak semua pihak mengetahui cara yang 

benar dan tepat. Teknik penanganan terhadap jenis 

satwa burung, yang satu dan lainnya berbeda dan 

harus dilakukan dengan cara yang benar agar tidak 

mengganggu kondisi fisik satwa burung dan tidak 

membahayakan keselamatan satwa burung dan 

petugas. 
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Berdasarkan pada hal tersebut, maka penting untuk 

disusun panduan terkait penanganan satwa burung 

sebagai acuan petugas dalam melakukan 

penyelamatan atau evakuasi.  

Maksud dan Tujuan 

Maksud kehadiran Buku Panduan ini untuk 

memperkuat dan mendukung kapasitas kemampuan 

petugas dalam melakukan penanganan satwa burung 

dengan metode yang benar dan tepat.  

Tujuan dari Buku Panduan ini sebagai panduan Polhut 

untuk melaksanakan tugas penyelamatan atau 

evakuasi satwa burung di lapangan sehingga tercapai 

keseragaman dalam melakukan penanganan satwa 

hasil operasi penertiban. 

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup panduan ini merupakan urutan tindakan 

dan teknik penanganan satwa burung yang harus 

dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan tugas 

penanganan satwa, yang meliputi:  

1. Identifikasi satwa burung 

2. Penanganan satwa burung 

3. Pengangkutan satwa burung 

4. Risiko penanganan satwa burung 

5. Penyerahan satwa burung 
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Khusus pada panduan ini menguraikan penanganan 

satwa burung (penyelamatan atau evakuasi) pada saat 

operasi penegakan hukum dengan metode physical 

restraint. 
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Tujuan Penanganan Satwa  

Sebelum penanganan satwa dilakukan harus 

ditentukan dengan benar tujuan akhir setelah 

penanganan akan dilakukan perlakuan apa terhadap 

satwa.  Hal ini perlu dikelola dengan baik agar: 

a. Tidak salah mengambil metode penanganan 

yang dipakai; 

b. Tidak keliru menentukan peralatan yang akan 

digunakan; dan 

c. Tepat memilih petugas yang akan menangani 

satwa.   

 

Apabila ketiga hal tersebut salah maka akan 

mengganggu tujuan akhir penanganan satwa. 

Secara umum cara penanganan satwa adalah sama.  

Perbedaannya ada pada jenis satwa dan ukuran tubuh 

satwa.  Perbedaan ini yang akan menentukan 

pemilihan metode dan alat bantu yang akan 

digunakan.  Setiap jenis satwa mempunyai standar 

operasional prosedur minimal yang harus diketahui 

dan dikuasai oleh petugas lapangan.  

Panduan ini akan membantu petugas dalam 

menangani satwa di lapangan, namun hendaknya 

disesuaikan dengan kondisi apakah satwa liar murni 

(satwa yang hidup di habitat aslinya/ di alam terbuka) 

atau satwa liar yang berada di dalam kandang (berada 
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di kandang exhibit lembaga konservasi atau di 

kandang peliharaan masyarakat).   

Tujuan utama dilakukannya penanganan satwa burung 

adalah: 

1. Pemeriksaan kondisi fisik satwa 

Pemeriksaan kondisi fisik/ tubuh satwa dapat 

dilakukan dalam keadaan terjadwal dan/atau pada 

situasi tidak terjadwal.  Situasi tidak terjadwal ini 

adalah hal-hal yang terjadi secara mendadak atau 

darurat terhadap satwa tersebut.  

2. Pemeriksaan status kesehatan satwa 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan status 

kesehatan satwa, yaitu apakah satwanya sehat atau 

sedang sakit, serta untuk meneguhkan diagnosa 

penyakit yang diderita satwa. 

3. Pengobatan satwa 

Pengobatan satwa yang dimaksud yaitu tindakan 

pemberian obat langsung kepada satwa yang sakit 

(feeding force) apabila obat tidak bisa diberikan 

bersamaan dengan pakan secara mandiri.  

4. Translokasi satwa 

Pemindahan satwa dari satu lokasi ke lokasi baru. 

 



Buku Panduan Penanganan (Handling) Satwa I Burung | 12 

5. Evakuasi satwa 

Pengambilalihan satwa oleh petugas di lapangan yang 

memiliki wewenang dan diberikan tanggung jawab 

oleh instansi pemerintah dari masyarakat atau dari 

lembaga konservasi baik eks-situ maupun in-situ ke 

lokasi berikutnya yang sudah ditetapkan sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku.   

Pengamanan satwa dari daerah berbahaya akibat 

peristiwa alam (bencana alam) atau dari tempat konflik 

ke tempat yang lebih aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perlu diingat untuk proses penanganan spesies 

satwa jenis tertentu harus didampingi dan/atau 

dilakukan oleh tenaga profesional yang 

berkompeten di bidangnya. Tenaga ahli yang 

dimaksud misalnya mahout, pawang ular, animal 

keeper khusus, animal training, serta tenaga ahli 

lainnya. Metode handling-restraint yang 

menggunakan bahan kimia (penenang) harus 

didampingi dan/atau dilakukan dokter hewan 

dan/atau paramedis di bawah pengawasan dokter 

hewan penyelia. Pelibatan tenaga ahli di atas, 

dengan mempertimbangkan kondisi satwa dan 

peristiwa yang sedang terjadi. Khusus untuk 

metode chemical restraint maka penentuan 

pemakaian obat penenang baik jenis maupun 

dosisnya harus dilakukan oleh dokter hewan. 
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Petugas yang 

melakukan restraint 

satwa memiliki tanggung 

jawab yang sangat besar 

lantaran setiap restraint 

yang dilakukan, memiliki 

pengaruh pada perilaku 

kehidupan atau aktivitas 

satwa. Selain itu, 

restraint pada satwa liar 

berisiko menyebabkan 

cedera serius baik pada 

petugas maupun satwa.  

Oleh karena itu 

persiapan handling 

restraint satwa perlu 

dipikirkan dan 

diperhatikan secara 

matang (Fowler, 2008). 
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Persiapan Sebelum Penanganan Satwa 

 

1. Persiapan Petugas 

Petugas yang akan menangani satwa benar-benar 

harus menyiapkan kondisi baik fisik dan mental 

(psikologis).  Mereka harus dalam keadaan sehat 

jasmani dan rohani, karena menangani satwa 

memerlukan kebugaran tubuh (tidak sedang sakit) 

serta konsentrasi dan mawas diri yang tinggi.   

Hal ini sangat penting karena kemungkinan satwa 

akan berontak, lari, terbang, lepas dari tangan petugas 

akan selalu terjadi. Sehingga kondisi mental petugas 

juga sangat penting diperhatikan, karena petugas 

harus siap dan berani menghadapi “kegalakan” atau 

sifat liar satwa yang pasti ada (sifat liar satwa 

bervariasi). 
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2. Persiapan Pengetahuan Satwa 

Petugas harus membekali diri dengan pengetahuan 

satwa yang akan ditangani. Pengetahuan tersebut 

antara lain: 

- Jenis (spesies satwa) yang akan ditangani; 

- Fisiologis satwa; 

- Perilaku satwa; 

- Kelemahan satwa; 

- Ancaman bahaya dari satwa; 

- Pakan satwa; 

- Status kesehatan satwa (termasuk 

pengetahuan dasar beberapa jenis penyakit 

satwa yang bisa menular ke manusia dan 

sebaliknya (penyakit zoonosis); 

- Status konservasi satwa. 

Apabila hal-hal tersebut telah dipenuhi maka akan 

sangat memudahkan petugas dalam menangani satwa 

dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan 

keamanan dan kesejahteraan satwa dengan tanpa 

mengesampingkan keamanan dan keselamatan 

petugas. 
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3. Persiapan Peralatan 

Peralatan yang dimaksud ada dua macam, yaitu: 

a) Peralatan untuk penanganan satwa 

Kelengkapan peralatan yang sesuai sangat membantu 

tingkat keberhasilan penanganan satwa.  Alat-alat 

bantu perlu disiapkan sejak dini baik dalam kondisi 

penanganan satwa yang terjadwal maupun 

penanganan satwa saat kondisi darurat (tidak 

terjadwal).  

Perlu dipahami bahwa bekerja dengan satwa akan 

selalu ada kemungkinan keadaan darurat (tidak bisa 

diprediksi atau kejadian yang mendadak muncul).  

Apabila keadaan darurat tersebut terjadi seorang 

petugas harus mampu berpikir cepat dan kreatif 

membuat dan/atau memanfaatkan barang/benda di 

sekitar yang dapat digunakan untuk membantu proses 

penanganan satwa.  

Adapun bahan atau material yang digunakan sebagai 

alat bantu penanganan satwa harus memenuhi  kriteria 

sebagai berikut : 

- Aman (aman untuk satwa dan petugas, tidak 

melukai/tidak menyakiti); 

- Kuat (tidak mudah rusak, tidak mudah patah, 

tidak mudah robek); 
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- Ringan (mudah dibawa dan diangkat); 

- Fleksibel (mudah pemakaiannya, bisa 

dimodifikasi dalam berbagai peruntukan dan 

kondisi); 

- Mudah didapat (mempunyai sifat substitusi). 

Peralatan yang digunakan harus disesuaikan dengan 

jenis dan ukuran satwa agar tidak memberikan efek 

cidera dan trauma pada satwa.  Harapan dan tujuan ke 

depannya adalah satwa tidak ‘takut’ terhadap 

benda/alat yang digunakan untuk mengekang satwa, 

sehingga tidak akan mengganggu atau tidak akan 

menghambat proses handling-restraint berikutnya 

apabila diperlukan kembali.  

Pada penanganan satwa kasus/kondisi tertentu, 

misalnya satwa agresif, satwa berbahaya (beracun), 

terjadi kebakaran/terjadi bencana alam lain, lokasi 

keberadaan satwa berada di medan yang sulit dan 

berbahaya, dan lain-lain, maka perlu disiapkan juga 

peralatan perlindungan diri untuk keselamatan dan 

keamanan petugas lapangan.   
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b)  Peralatan keamanan diri  

Alat perlindungan diri yang harus dikenakan oleh 

petugas bervariasi baik dari jenis maupun jumlahnya.  

Kebutuhan alat perlindungan diri tergantung pada: 

• Jenis satwa yang akan ditangani; 

• Keadaan kandang dan lingkungan di 

sekitarnya; 

• Situasi atau kejadian yang berhubungan 

dengan satwa; dan 

• Tingkat kesulitan lokasi atau medan.  

Alat perlindungan diri minimal yang harus disiapkan 

oleh petugas: 

- Masker wajah; 

- Sepatu safety; 

- Sarung tangan; 

- Helm safety; 

- Tali; 

- Kaca mata dan/atau googles; 

- Sabuk pengaman; 

- Tangga; dan 

- Obat-obatan P3K. 
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Suara petugas yang 
melakukan handling 
restraint satwa menjadi 
salah satu aspek yang 
kerap diabaikan dalam 
penanganan satwa. 
Keadaan emosi petugas 
tercermin dalam suara. 
Walhasil satwa domestik 
maupun satwa liar dapat 
merasakan ketakutan 
dan rasa kurang percaya 
diri pada petugas 
sehingga akan 
berpengaruh bagaimana 
satwa tersebut bereaksi 
(Fowler, 2008). 
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Ciri-Ciri dan Klasifikasi Burung 

Burung (Aves) adalah salah satu kelas satwa dari 

beberapa kelas yang ada dalam sistem taksonomi 

hewan.  Burung merupakan satwa yang tergolong 

dalam vertebrata (hewan yang mempunyai tulang 

belakang).   

Satwa kelas burung ini sangat unik, indah sekaligus 

juga kuat.  Mereka banyak menghabiskan waktu 

hidupnya di udara (arboreal), contohnya adalah 

golongan rangkong. Beberapa golongan yang lain 

menghabiskan hidupnya di darat (terestrial), misalnya 

kasuari, emu, burung unta, dan nandu.   

Burung yang unik dengan habitat hidup dan banyak 

menghabiskan hidupnya di daerah perairan air adalah 

Pinguin. Ciri-ciri satwa kelas burung yang 

membedakan mereka dengan kelas satwa lain adalah:  

1. Tubuh berbulu (mamalia berambut); 

2. Tulang/rangka tubuh yang ringan dan keropos; 

3. Berdarah panas (homoioterm); 

4. Berkembang biak dengan bertelur (ovipar); 

5. Bersayap; 

6. Mempunyai sepasang kaki; 
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7. Bernafas dengan paru-paru dan kantung hawa/ 

kantung udara; 

8. Sistem ekskresi menggunakan ginjal dan tidak 

mempunyai kantung urin (vesica urinaria); 

9. Jantung terbagi menjadi empat ruangan (atrium 

kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri) 

dengan sekat pembatas yang jelas; 

10. Sistem peredaran darah tertutup; 

11. Mempunyai kloaka (saluran bersama tempat 

bertemunya bagian ahir dari tiga saluran yaitu 

pencernaan, ekskresi dan reproduksi); 
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Pengelompokan kelas burung dalam panduan ini 

berdasarkan tujuan dan kemudahan metode 

penanganan satwa, terdiri dari: 

1. Flightless Birds   

Flightless bird adalah kelompok burung yang tidak bisa 

terbang. Mereka menghabiskan hidupnya hanya di 

darat saja. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 

a. Ordo Sphenisciforme, contohnya pinguin; 

b. Superordo ratite; 

c. Ordo Struthioniformes, contohnya burung unta; 

d. Ordo Casuariformes, contohnya semua spesies 

kasuari; 

e. Ordo Apterygiformes, contohnya kiwi; 

f. Ordo Rheiformes, contohnya nandu. 

 

2. Water Birds 

Burung yang banyak menghabiskan hidupnya di 

daerah perairan air tawar, meliputi beberapa bangsa 

yaitu: 

a. Ordo Anseriformes, contohnya bebek (duck) 

dan enthog (goose); 



Buku Panduan Penanganan (Handling) Satwa I Burung | 23 

b. Ordo Gaviiformes, contohnya loon, unggas air 

penyelam; 

c. Ordo Pelecaniformes, contohnya pelikan, 

pecuk (cormorant). 

 

3. Shore and Gull Birds  

Burung yang habitat hidupnya di daerah pantai, yang 

termasuk dalam kelompok ini: 

a. Ordo Charadriiformes, contohnya camar; 

b. Ordo Procellariiformes, contohnya albatros. 

 

4. Raptor (Burung pemangsa/karnivora) 

a. Ordo Falconiformes, contohnya elang, alap-

alap; 

b. Ordo Strigiformes, contohnya burung hantu. 

 

5. Galliform Birds 

Ordo Galliformes, contohnya ayam hutan, merak. 
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6. Long-billed Birds (burung berparuh panjang) 

a. Ordo Ciconiiformes, contohnya bangau; 

b. Ordo Gruiformes, contohnya African Crown 

Crane. 

 

7. Large-billed Birds (burung berparuh besar dan 

tebal) 

a. Ordo Coraciiformes, contohnya kingfisher, 

kangkareng (hornbill); 

b. Ordo Piciformes, contohnya tucan, pelatuk; 

c. Ordo Cuculiformes, contohnya bubut jambul, 

kangkok Sulawesi. 

 

8. Pigeons and Doves 

Semua ordo Columbiformes, contohnya merpati dan 

dara;  

 

9. Psittacine Birds 

Ordo Psittaciformes, contohnya paruh bengkok 

(semua jenis kakatua, nuri) 
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10. Hummingbird and swift 

Ordo Apodiformes, contohnya walet, kolibri.  

 

11. Songbirds 

Ordo Passeriformes, contohnya cenderawasih, 

kelompok burung berkicau, kenari, beo, jalak, murai, 

cucak, dll. 
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Identifikasi Satwa 
Penanganan Satwa 
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Tahapan yang harus dilakukan oleh seorang petugas 

dalam melakukan handling restraint satwa burung hasil 

operasi penegakan hukum adalah sebagai berikut: 

Identifikasi Satwa 

Petugas yang akan menangani satwa burung wajib 

melakukan hal-hal: 

- Identifikasi satwa 

Hal ini lebih dahulu dilakukan agar tepat dalam 

menentukan metode handling restraint; 

- Pemilihan peralatan yang akan digunakan; 

- Perencanaan perlakukan satwa pasca handling- 

restraint; 

- Tindakan lanjutan terhadap satwa hasil operasi 

penegakan hukum. 

Identifikasi satwa dilakukan terlebih dahulu agar tepat 

melakukan metode handling-reistraint. Dalam 

identifikasi data-data yang harus diambil, meliputi: 

a. Jenis satwa (spesies) 

Petugas harus mengetahui spesies satwa dengan 

nama ilmiahnya serta nama panggilannya. 
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b. Status konservasi  

Status konservasi satwa harus diketahui apakah 

termasuk dalam kategori punah di alam, sangat 

terancam, terancam, rentan, hampir terancam atau 

berisiko rendah. 

c. Jenis kelamin 

Perbedaan jenis kelamin burung dapat dibedakan dari 

ciri-ciri sebagai berikut: 

No Uraian 
Ciri-Ciri Keterang-

an Jantan Betina 

1 Bulu Warna 

lebih 

indah, 

berwar

na-

warni, 

corak 

lebih 

cerah 

Cen-

derung 

tidak 

warna-

warni 

Khusus 

burung 

monomor-

fik, jantan 

dan betina 

mem-

punyai 

warna dan 

variasi 

bentuk 

bulu yang 

sama 

2 Ukuran 

Tubuh 

Kokoh 

dan 

cen-

derung 

Tebal / 

gendut  

Ukuran 

badan ini 

tidak bisa 

dijadikan 
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No Uraian 
Ciri-Ciri Keterang-

an Jantan Betina 

rampi-

ng 

patokan 

permanen 

karena 

tiap 

spesies 

mem-

punyai 

keunikan 

sendiri. 

3 Kicau-

an 

Lebih 

merdu 

Tidak 

bisa 

berkicau 

merdu 

atau 

bahkan 

tidak 

mampu 

berkicau 

 

Tabel 1. Ciri-ciri perbedaan jenis kelamin jantan dan 

betina pada Aves  

Pada saat di lapangan informasi dari pemilik burung 

sangat penting. Apabila kurang meyakinkan tentang 

kebenaran jenis kelamin burung maka dapat dilakukan 

pemeriksaan di laboratorium (DNA sexing). 
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d. Kondisi kesehatan  

Informasi yang harus diperoleh dari pemilik satwa 

adalah satwa sedang sakit atau tidak, sakit/penyakit 

yang pernah diderita satwa, intensitas sakit, masa 

persembuhan dan pengobatan yang pernah diberikan. 

e. Jumlah dan umur satwa 

f. Ciri fisik, ciri khusus, ada cacat atau tidak 

Ciri-ciri yang dimiliki atau yang ada pada tubuh satwa 

yang dapat dilihat secara langsung. Misalnya warna 

bulu pada tubuh bagian tertentu, bentuk bulu, ada 

kerontokan bulu atau tidak, tagging/ nomor 

identitas/cincin kaki atau mikro chip. 

g. Perlakuan dan perilaku satwa selama di kandang 

pemilik  

Data yang harus dicatat berdasarkan informasi dari 

pemiliknya yaitu: 

- Perilaku makan; 

- Perilaku aktifitas harian; 

- Jenis pakan; dan  

- Suplemen yang diberikan pada satwa. 
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h. Asal usul dan legalitas satwa 

Dokumen kepemilikan satwa harus diketahui dengan 

jelas.  Apakah satwa berasal dari tangkapan liar, 

pembelian yang sah, hibah, atau hasil penangkaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangkareng perut putih (Foto: Hendry Mono) 
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Penanganan Satwa 

3.2.1 Peralatan dan Kandang Transpor 

Burung adalah satwa dengan potensi stres yang 

sangat tinggi dibandingkan dengan mamalia.  Mereka 

mudah sekali mengalami heart attack, peningkatan 

denyut jantung dan pernafasan.  Oleh karena itu bahan 

yang dipakai untuk alat bantu penanganan harus 

bersifat aman, tidak melukai satwa, tidak merusak 

bulu, ringan, tidak mempunyai potensi penyebab patah 

tulang namun kuat, mudah dibawa dan mudah 

penggunaannya.   

Peralatan penanganan satwa burung yang diperlukan 

sebagai berikut: 

1.1. Tali  

Tali berbahan serat kain lebih halus dan lembut 

sehingga tidak mudah melukai kulit dan tidak mudah 

merusak bulu.  Tali jenis ini cocok digunakan untuk 

semua jenis burung terutama burung berukuran tubuh 

kecil dan berkulit sensitif.  Tali berbahan nilon dan kulit 

atau sintetis lebih kuat dan tahan rusak sehingga 

sesuai digunakan untuk golongan burung pemangsa 

dan burung berukuran tubuh besar. 
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A 

B

Gambar 1  

A-B. 

Berbagai 

jenis dan 

ukuran tali 

berbahan 

sintetis 

(Foto:  

Drh. Yuli) 
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1.2. Sarung tangan  

Pemilihan jenis bahan sarung tangan disesuaikan 

dengan jenis satwa yang akan dipegang, ukuran tubuh 

satwa dan kondisi yang berhubungan dengan satwa.  

Misalnya, sarung tangan berbahan kulit atau sintetis 

untuk memegang burung pemangsa.  Sarung tangan 

kain untuk burung selain pemangsa dan untuk burung 

berukuran kecil. 

 

 

Gambar 2. Contoh tali nilon yang digunakan untuk 

burung pemangsa (Foto: Drh. Yuli) 
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Gambar 3.  

Sarung tangan 

berbahan serat kain 

(Foto: Drh. Yuli) 

 

Gambar 4. 

Sarung tangan 

sintetis  

(Foto: Drh. Yuli) 
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1.3. Jaring  

Ada beberapa macam bentuk jaring, yaitu jaring 

bertangkai dan tidak bertangkai, berlubang dengan 

variasi diameter lubang dan tidak berlubang.  Bahan 

jaring bisa terbuat dari kain, plastik, nilon dan 

kombinasi.   

Semakin kecil ukuran tubuh burung maka semakin 

kecil diameter lubang jaring yang digunakan bahkan 

sampai yang tidak berlubang (polos). Burung dengan 

bulu yang halus dan sensitif (mudah rontok) sebaiknya 

menggunakan jaring berbahan serat kain dan 

berlubang halus (lebih baik lagi memakai yang tidak 

berlubang). 

 

1.4. Tongkat 

Tongkat bisa terbuat dari bahan alami /kayu, plastik, 

besi, galvanis, atau kombinasi berbagai bahan.  

Tongkat dapat digunakan secara mandiri untuk 

menggiring burung atau dikombinasikan dengan jaring 

dan kain. 
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Gambar 5. Contoh jaring bertangkai berbagai 

ukuran. Jaring berbahan serat kain A dan jaring 

berbahan plastik B. Contoh jaring di gambar bisa 

digunakan untuk semua jenis burung.  

(Foto : oleh Drh Yuli) 

A

B 

B

B 
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1.5. Kain  

Kain harus berbahan halus (tidak licin) agar tidak 

merusak bulu dan burung tidak mudah lepas dari 

genggaman. Kain yang digunakan dapat berupa 

lembaran atau berbentuk kantung. Kain lembaran 

dapat digunakan untuk semua jenis burung, 

sedangkan kain berbentuk kantung digunakan untuk 

golongan burung unta, kasuari dan emu. 

Gambar 6. Contoh kain lembaran bahan berserat 

lembut seperti handuk A&B, dan berbahan katun C. 

(Foto: Drh. Yuli) 

1.6. Karung/ kantong  

Karung dipilih yang berbahan kain dan atau plastik.  

Alat ini sering digunakan untuk menutup kepala dan 

mata burung unta, untuk membungkus kasuari, 

emu,dan nandu.   

 

A B C 
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1.7. Kandang jebak  

Kandang jebak harus bersifat adaptif terhadap jenis 

satwa dan situasi di lapangan baik bahan yang 

digunakan maupun bentuknya.  Sehingga kandang ini 

bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis dan ukuran 

satwa yang berbeda.  Bahan yang dipakai harus kuat, 

aman dan mudah didapatkan. 

 

1.8. Kandang jepit  

Bahan yang digunakan untuk kandang jepit harus 

aman, kuat dan ringan. Tipe kandang ini dapat berupa 

bongkar pasang atau permanen. Ketersediaan 

kandang jepit biasanya selalu ada di lingkup lembaga 

konservasi in-situ dan terutama eks-situ. 

 Apabila kasus konflik satwa atau evakuasi satwa 

terjadi di lingkup masyarakat maka tidak akan selalu 

tersedia jenis kandang ini. Akan tetapi pada beberapa 

kasus dan kondisi kandang ini dapat dibuat oleh 

petugas di lapangan setelah melalui observasi dan 

identifikasi satwa terlebih dahulu. 
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1.9. Kandang portable  

Kandang angkut mobilisasi satwa yang bisa dibawa 

kemana-mana dan sekaligus bisa berfungsi sebagai 

kandang transportasi satwa.  Pada kondisi darurat 

jenis kandang ini dapat dimodifikasi sebagai kandang 

jebak bahkan juga sebagai kandang jepit (Gambar 7). 

 

 

 

 

A

B

Gambar 7. 

Kandang 

transpor satwa 

bahan kombinasi 

plastik dan kawat 

besi (A+B).  

Ventilasi 

kandang ada di 

samping dan 

bawah untuk 

sirkulasi udara. 

(Foto: Drh. Yuli) 
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A 

B 

Gambar 8. 

 A-B. Macam-

macam kandang 

portable.  

Contoh kandang 

dengan roda untuk 

kemudahan 

mobilisasi satwa  

(gambar A bawah). 

(Foto: Drh. Yuli) 
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Gambar 9A-B. 

Kandang transpor bahan kayu 

(Foto: Drh. Yuli). 

A

B
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Gambar 10. Contoh kandang portable bahan besi 

(bongkar pasang) (Foto: Drh. Yuli) 

Kandang boks/portable yang terbuat dari kayu bisa 

diberi sekat pembatas yang bisa dipasang dan dilepas 

kembali (Gambar 9B).  Semua jenis kandang ini bisa 

digunakan sebagai kandang jebak sekaligus kandang 

transpor saat satwa dipindahkan atau dievakuasi.  

Ukuran kandang ini dapat dibuat bervariasi sesuai 

kebutuhan/ sesuai ukuran tubuh satwa.  Jenis kandang 

tersebut (gambar 7 dan 8) dapat digunakan untuk 

semua jenis paruh bengkok, golongan ayam, unggas 

air, burung pemangsa dan lain-lain.   

Sedangkan untuk merak jantan dewasa, bangau tong-

tong, angsa besar dan jenis burung lain yang ukuran 

tubuhnya besar pilihannya adalah kandang berbahan 
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kayu karena dapat dibuat dengan menyesuaikan 

ukuran tubuh burung (Gambar 9).  

Contoh kandang portable (kenel box) berbahan plastik 

dengan kombinasi besi dapat dilihat pada (gambar 7 

dan 8).  Kandang ini sekaligus juga sebagai kandang 

transportasi satwa, dapat digunakan untuk semua jenis 

aves.  Setiap pemilihan jenis kandang hendaknya 

selalu memperhatikan jenis dan ukuran tubuh satwa 

serta memberikan pengayaan kandang (enrichment) 

minamalis di dalamnya (tenggeran, pakan dan atau 

minum) untuk memberikan aktifitas yang dapat 

menyibukkan mereka sehingga mengurangi risiko 

stres.  Pemberian aktifitas terbatas ini disesuaikan 

dengan kaidah animal welfare proses penanganan 

satwa.  

Spesifikasi kandang transport dan kandang transit 

berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang 

Spesifikasi Kandang Transport dan Kandang Transit.  

Petugas lapangan diharapkan mempelajari Peraturan 

Menteri ini sebagai bahan acuan pemilihan dan 

pembuatan kandang dimaksud. 
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Gambar 11. Kandang transpor berbahan kayu 

kombinasi rangka besi, berukuran besar dan kuat. 

(Foto: Drh. Yuli) 

Kandang sebagaimana (gambar 11), digunakan 

khusus untuk satwa kelompok burung unta, kasuari, 

emu, dan nandu.  Ventilasi udara berada di bagian 

bawah dan atas, fungsinya untuk menjaga sirkulasi 

udara tetap lancar, mengurangi panas dan akumulasi 

bau amoniak dari feses burung.  Selain itu juga 

berfungsi untuk memantau kondisi dan pergerakan 

satwa di dalam kandang.  Kandang ini bisa difungsikan 

sebagai kandang jebak, kandang jepit (dengan sedikit 

memodifikasi lubang/celah di bagian tertentu yang 

diinginkan) serta kandang transportasi. 
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3.2.2 Proses Handling 

Terdapat beberapa metode handling-restraint pada 

Burung berdasarkan pengelompokan ordo, yaitu: 

Columbiformes  

(merak, ayam,dan sejenisnya) 

 
a. Metode satu tangan dengan badan atau tanpa 

badan petugas 

Metode ini berlaku untuk golongan ayam berukuran 

tubuh kecil.  Badan dan sayap difiksasi bersamaan 

dengan posisi kepala diapit antara jari telunjuk dan 

ibu jari. 

b. Metode dua tangan dengan atau tanpa badan 

petugas 

1. Pegang bersama-sama sepasang kaki merak, lalu 

tangan yang lain meraih badan dan sayap merak. 

Tubuh merak ditekan ke arah badan petugas 

dengan posisi leher merak diapit lengan dan 

badan, dan kepala merak mengarah ke belakang 

petugas. 

2. Tangan yang lain memfiksasi sepasang kaki satwa 

dengan posisi satu jari (biasanya jari telunjuk) 

berada di antara kedua kaki satwa untuk mengunci 

kaki agar tidak terlepas (gambar 12 dan 13). 
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Gambar 12. Metode dua tangan dengan badan 

(Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park) 
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Gambar 13. Fiksasi kaki Merak Jawa Pavo muticus 

(Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park) 
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c. Kain 

Langkahnya sama dengan memegang satwa manual 

dengan tangan (satu dan dua tangan) namun dengan 

memakai kain. Kain dipakai untuk membungkus 

seluruh badan dan sayap satwa kecuali leher, kepala 

dan kaki.  Kecuali pada kondisi tertentu (satwa 

berukuran tubuh lebih kecil dari ayam lokal), maka 

seluruh tubuh satwa dapat dibungkus semua dengan 

kain (kecuali leher dan kepala). 

 

d. Jaring 

 

Gambar 14. Cara penanganan satwa menggunakan 

jaring. Tahap selanjutnya sama dengan cara dengan 

tangan (Foto: Drh. Yuli). 
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Psittaciformes  

(Golongan paruh bengkok) 
 

a. Metode satu tangan 

Fiksasi paruh melalui kepala bagian belakang dengan 

menjepit kepala diantara ibu jari dengan jari telunjuk.  

Jari yang lain memfiksasi badan, sayap dan kedua kaki 

burung dari arah tubuh bagian belakang/ punggung 

burung.  Cara ini berlaku untuk semua burung dengan 

ukuran tubuh kecil (kisaran genggaman telapak tangan 

manusia dewasa). 

 

b. Metode dua tangan  

Kunci paruh dan kepala dengan satu tangan dari arah 

kepala bagian belakang, dan kunci kedua sayap 

bersamaan dengan kedua kaki menggunakan tangan 

yang lain.  Metode ini dapat dilakukan pada paruh 

bengkok golongan ukuran tubuh medium sampai 

besar, misalnya kakatua, bayan (lihat gambar 15-19, 
sumber Foto/Drh. Yuli, Satwa Eco Green Park). 
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Gambar 15. Metode dua tangan pada Kakatua Raja 

Probosciger atterimus                       
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Gambar 16. Metode dua tangan pada Nuri Merah 

Kepala Hitam Lorius lory  
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Gambar 17. Metode dua tangan pada Kakatua 

Jambul Kuning Galerita galerita   
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Gambar 18. Cara mem-fiksasi kepala dan paruh 
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Gambar 19. Fiksasi badan dengan kepala satwa 

setengah bebas. (Foto: Drh. Yuli) 
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c. Menangkap satwa dengan menggunakan 

jaring 

 
Gambar 20 A-B. Satwa ditangkap dengan jaring lalu 

bagian kepala dan badan satwa dipegang dari arah 

luar jaring. Kuncinya adalah sama dengan 

menangkap satwa secara manual. (Foto: Drh. Yuli; 

satwa Eco Green Park). 

 

A 

B 
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Gambar 21-A. Cara mem-fiksasi burung dengan 
kondisi jaring tidak dilepas Fokus utama tetap pada 
fiksasi kepala-paruh dan tangan yang lain memfiksasi 
badan satwa bagian bawah bersamaan  dengan kaki 
(Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park). 

 

 

A 
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Gambar 21-B. Cara mem-fiksasi burung dengan 

kondisi jaring tidak dilepas. Fokus utama tetap pada 

fiksasi kepala-paruh dan tangan yang lain memfiksasi 

badan satwa bagian bawah bersamaan  dengan kaki 

(Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park). 

 

B 
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d. Menangkap satwa dengan menggunakan kain 

Penanganan burung menggunakan kain bisa 
dilakukan dengan membungkus tubuh burung secara 
keseluruhan atau hanya separuh saja. Langkah-
langkahnya sama dengan metode manual 

(menggunakan satu tangan atau dua tangan). 

 
Gambar 22. Fiksasi burung memakai kain (hanya 
bagian kepala yang di-fiksasi dengan kain)  
(Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park). 



Buku Panduan Penanganan (Handling) Satwa I Burung | 61 

Langkah-langkah mengambil burung dari dalam 
kandang dengan memakai kain adalah sebagai 

berikut: 

1. Amati posisi burung sejenak sebelum membuka 

pintu kandang. 

2. Buka pintu kandang dengan perlahan lalu satu 
tangan masuk ke dalam kandang meraih bagian 

belakang kepala burung dengan dilapisi kain (A, B). 

3. Setelah kepala dan paruh terfiksasi dengan baik, 
tangan yang lain memfiksasi  keduap sayap, badan 
bawah dan kedua kaki burung dari arah bagian 

belakang badan burung. 

4. Keluarkan burung dari kandang setelah dipastikan 

cakar tidak mencengkeram kawat kandang. 

 

 

Gambar 23 A, B, C. 

Proses mengambil 

burung dari dalam 

kandang 

(Foto: Drh. Yuli; 

satwa Eco Green 

Park). 

A 
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B 

C 
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e. Menangkap satwa dengan menggunakan 

sarung tangan yang berbahan lentur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24 (A). Fiksasi dengan sarung tangan, posisi 

kaki burung di antara jari petugas 

A 
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Gambar 24 (B) Posisi kaki di-fiksasi di dalam telapak 

tangan (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park) 

 

B 



Buku Panduan Penanganan (Handling) Satwa I Burung | 65 

f. Pemakaian kandang jebak 

Pemilihan bahan kandang jebak harus yang kuat, hal 

ini dikarenakan ada beberapa jenis burung yang 

mempunyai kekuatan untuk merusak kandang 

contohnya seperti burung paruh bengkok yang 

mempunyai kemampuan merusak bahan dengan 

kekuatan paruhnya yang kokoh.  

Metode ini memerlukan peran food enrichment 

sebagai pemancing dan daya tarik satwa untuk 

bergerak mendekati lalu masuk ke dalam kandang 

jebak.  Akan tetapi adakalanya satwa bisa 

diarahkan/digiring ke arah tempat yang kita inginkan 

namun memerlukan waktu dan kesabaran yang cukup 

tinggi.   

Cara ini akan lebih tepat dan berhasil diterapkan pada 

satwa yang sudah terbiasa dan pernah/sudah 

mengalami latihan (trained animal). Alternatif pilihan 

kandang pada (gambar 7-10), atau dimodifikasi sesuai 

kondisi satwa dan lingkungannya. 
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Flightless 

 

a. Kandang jebak 

Bahan harus sangat kuat, mempunyai rangka besi dan 

bisa dimobilisasi. 

 

b. Menggiring satwa dengan 2-4 petugas 

- Bagian kepala satwa ditutup dengan 

kain/kantung. 

- Satu petugas mengarahkan bagian kepala dan 

leher serta sebagai kunci memandu satwa 

berjalan. 

- Petugas kedua dan ketiga memfiksasi bagian 

badan dan sayap. 

- Petugas ke empat memfiksasi tubuh bagian 

belakang/ekor satwa. 

- Menggunakan lorong/ jalur/koridor akan lebih 

aman untuk semua pihak baik satwa maupun 

petugas. 
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Gambar 25. Penanganan metode dua tangan untuk 

emu muda, fiksasi ada di sayap dan pangkal 

persendian paha. (Foto: Murray Fowler). 
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Gambar 26. Restraint berdiri pada emu, posisi badan 

belakang emu ada diantara kedua kaki petugas dan 

kedua sayap di-fiksasi oleh kedua tangan petugas. 

(Foto: Murray Fowler). 

 

c.  Kandang boks 

Satwa dipegang manual dan atau menggunakan alat 

bantu, atau digiring menggunakan jalur/lorong buatan 

sebelum dimasukkan ke dalam kandang boks.  Pilihan 

kandang boks sesuai pada gambar 11. 
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d. Kain atau kantung pembungkus 

Kain digunakan untuk memfiksasi seluruh badan, 

sayap dan kaki kecuali bagian leher dan kepala dan 

atau seluruh badan, sayap kecuali kaki, leher dan 

kepala. 

 

 

Gambar 27. Burung dibungkus dengan kantung 

kecuali leher dan kepala (Foto: Murray Fowler) 
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Water Birds dan Waterfowl 

 

a. Metode satu tangan 

Fiksasi dilakukan pada kedua pangkal sayap secara 

bersamaan (gambar 28).  Selain itu satwa bisa juga 

langsung digenggam dengan satu tangan (gambar 29).  

Cara ini dapat dilakukan pada burung air yang 

berukuran kecil. 

 

Gambar 28. Metode satu tangan (Foto: Drh. Yuli; 

satwa Eco Green Park)  
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Gambar 29. Bebek di-genggam langsung (Foto: Drh. 

Yuli; satwa Eco Green Park)            
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b. Metode dua tangan 

Satu tangan memfiksasi kedua pangkal sayap atau 

badan satwa dan tangan yang lainnya memfiksasi 

kedua kaki.  Kondisi ini dapat dilakukan secara bebas/ 

jauh dari jepitan badan petugas atau dengan jepitan 

badan petugas. 

 

Gambar 30. Bebek di-genggam dengan dua tangan di 

bagian dada-perut dan punggung sayap. (Foto: Drh. 

Yuli; satwa Eco Green Park) 
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Gambar 31. Bebek di-fiksasi di bagian tangan kiri, 

tangan kanan menggenggam punggung bawah kedua 

sayap dan kedua kaki satwa. (Foto: Drh. Yuli; satwa 

Eco Green Park) 
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Gambar 32. Fiksasi Whooper Swan (Foto: Drh. Yuli; 

satwa Eco Green Park) 

Langkah pertama memegang angsa yaitu pegang 

leher dengan pangkal kepala. Tangan yang lain 

memegang kedua pangkal sayap secara bersamaan. 

 

 

 

Angsa merupakan satwa yang tidak 

dilindungi. Dokumentasi ini sebagai 

contoh handling-reistraint golongan 

sejenis angsa. 
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Gambar 33. Mengangkat Whooper Swan (Foto: Drh. 

Yuli; satwa Eco Green Park) 

Saat angsa sudah tenang angkat dan gendong di 

bagian samping tubuh dengan kedua tangan. 
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Gambar 34. Cara membawa Whooper Swan  

(Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park) 

 

Tangan kanan memeluk badan angsa dengan erat 

sedangkan tangan kiri memegang daerah kepala dari 

arah bawah.  Kepala dan paruh harus ter-fiksasi di 

antara ibu jari,telunjuk dan jari tengah (ter-genggam). 
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Gambar 35. Cara memegang tubuh bagian bawah 

angsa (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park) 

 

Badan angsa dipegang dan dipeluk di ujung dada/ 

setengah bagian bawah badan angsa. 
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Gambar 36 A-B. Posisi jari-jemari dan telapak tangan 

saat memegang daerah kepala burung air berukuran 

besar, yaitu dengan tetap membiarkan mata terbuka 

dan tidak terhalang pandangannya. (Foto: Drh. Yuli; 

satwa Eco Green Park).  

 

A

B

A 
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c. Jaring bertangkai/ tidak bertangkai 

Satwa yang sudah ditangkap dengan jaring lalu di-

fiksasi seluruh tubuhnya dengan menggunakan jaring 

tersebut (membungkusnya dengan jaring secara 

langsung). Cara memegangnya sama dengan di paruh 

bengkok. 

 

d. Penanganan dengan menggunakan kain        

Badan satwa dibungkus kain, dengan penanganan 

yang sama pada burung paruh bengkok.              
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Raptor  
(Burung pemangsa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kandang jebak 

Pemakaian kandang jebak ini dilakukan apabila 

burung berada dalam kandang besar (big aviary) atau 

di tempat terbuka dan melibatkan food enrichment.  

Kandang jebak diletakkan di salah satu sisi dengan 

kondisi pintu kandang jebak terbuka.  Kemudian 

diletakkan pakan di beberapa titik dengan arah 

mendekati kandang jebak.  Pakan terakhir/ pakan 

favorit satwa diletakkan di dalam kandang jebak.  

Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama. 
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b. Memakai tali/foot handler 

Pemakaian tali pada kedua kaki sering dijumpai pada 

kegiatan edu training pada satwa.  Tali ini berfungsi 

untuk mengurangi ruang gerak satwa, membantu 

memegang satwa dan memudahkan melakukan 

penanganan yang lebih spesifik.  Tali dipilih dari bahan 

kulit atau sintetis agar lebih kuat dan warna yang tidak 

mencolok (warna alam).            

 

 

Gambar 37. Pemakaian foot handler untuk membantu 

mengurangi ruang gerak satwa (Foto: Drh. Yuli; satwa 

Eco Green Park) 
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c. Menggunakan sarung tangan 

Bahan sarung tangan harus kuat yang tidak bisa 

ditembus cakar dan paruh namun tetap bisa dengan 

mudah dipakai bergerak dan ditekuk (lentur). 

 

 

Gambar 38. Memegang Elang Bondol dengan sarung 

tangan (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park). 
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1. Tangkap sepasang kaki dengan gerakan cepat, 

lalu tangan yang lain memfiksasi kepala dan 

paruh dengan arah dari bagian belakang kepala 

(posisi tulang kepala berada diantara ibu jari 

dan jari telunjuk atau jari tengah).   

 

Gambar 39 A-B. Tahapan memegang Elang Bondol 

dimulai dari kaki lalu sayap (Foto: Drh. Yuli; Satwa Eco 

Green Park) 

 

 

 

 

Langkah-langkah handling satwa burung 

pemangsa 
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Gambar 39 

 

 

 

A
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Gambar 39 

 

 

 

B
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2. Kemudian rapatkan badan satwa ke badan 

petugas dengan mengatur posisi kedua sayap 

tertutup rapi dan mem-fiksasi seluruh badan 

satwa di antara lengan dengan badan petugas.  

Posisi satwa bisa diletakkan di depan atau di 

samping petugas.  Lebih sempurna jika 

dipasang beak cover dan atau eye cover yang 

berfungsi untuk mengurangi agresifitas satwa 

ini.   

 

Gambar 39 C-D. Tahapan ahir fiksasi Elang Bondol 

(Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park). 
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C

D
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d. Penanganan burung pemangsa dengan kain 

 

Gambar 40 A-D. Tahapan penanganan Elang Laut 

menggunakan kain. (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green 

Park) 

 

 

Pengambilan burung dari tangan orang lain atau 

memegang burung sebelum dimasukkan ke dalam 

kandang transpor.  Burung ditangkap dengan kain dari 

arah punggung lalu dibalutkan ke seluruh badan 

burung. 

A
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Badan burung termasuk sayap dan kaki dibungkus 

dengan kain kecuali daerah kepala. 

 

 

B
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Setelah rapi, tangan kiri petugas mem-fiksasi 

sepasang kaki burung dan tangan kanan memegang 

badan burung dari arah bawah. 

 

 

 

C
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Burung yang telah ter-fiksasi rapi dipegang dengan 

kedua tangan dan dapat didekatkan ke tubuh petugas 

dengan tetap waspada menjauhkan daerah paruh dari 

wajah petugas. 

 

 

D
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Long-billed dan large-billed birds 

 

a. Metode satu tangan (untuk satwa yang berukuran 

kecil) 

Langkah dan cara handling sama dengan handling 

burung paruh bengkok.  Namun pada satwa ini, perlu 

kehati-hatian petugas pada area mata. Pada saat 

memegang satwa jauhkan daerah paruh satwa dari 

wajah petugas.  Selain itu juga harus hati-hati terhadap 

titik lemah satwa yaitu kakinya yang panjang rawan 

patah, retak atau dislokasio (salah sendi). 

b. Metode dua tangan (untuk satwa berukuran 

medium ke atas) 

1. Satu tangan memfiksasi kepala dan paruh dari 

bagian belakang, tangan yang lain memfiksasi 

sayap, badan dan kaki.   

2. Posisi mengurangi ruang gerak satwa bisa 

dilakukan dengan menempatkan satwa di 

antara lengan dan badan.   

3. Apabila satwa besar dan atau paruhnya besar  

bagian paruh dapat diberi pengaman/ diikat 

halus dengan tali, kain atau lakban.  Keadaan 

tersebut diperlukan supaya petugas dapat 

mengamankan kaki yang umumnya panjang 

dan rentan patah atau retak (long-legged). 
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Gambar 41. Metode dua tangan (A) dan fiksasi kepala 

di antara jari (B). (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green 

Park). 

 

 

 

A

B
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c. Pemakaian kain/kantong  

Kain untuk membungkus badan satwa dengan bagian 

kepala dan kaki masih bisa bebas bergerak. Pilihan 

jenis atau bahan kain sesuai dengan (gambar 6). 

 

 

d. Satwa ditangkap dan dibatasi ruang geraknya 

dengan jaring 

1. Satwa ditangkap dengan jaring, lalu daerah 

kepala dan leher atas dipegang. 

2. Tangan kedua memegang badan bersamaan 

dengan sayap dari arah punggung satwa 

dengan posisi jaring masih membungkus 

satwa. 

3. Satwa diangkat bersama dengan jaring dan 

atau jaring dilepaskan perlahan (Gambar 42). 
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Gambar 42. Penanganan burung enggang dengan 

jaring (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park) 

 

Gambar 43. Cara memegang burung dengan paruh di-

fiksasi memakai pita perekat (Foto: Drh. Yuli; satwa 

Eco Green Park). 
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Gambar 44. Contoh fiksasi kepala dan kaki Little Egret. 

Letakkan satu jari di-antara kedua pahanya. (Foto: 

Drh. Yuli; satwa Eco Green Park) 
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Gambar 45. Mem-fiksasi jari kaki burung putih pada 

posisi bertengger santai. (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco 

Green Park)                  

 

Gambar 46. Memegang Kangkareng. Perut di kepala 

dan jari kaki saat bertengger. (Foto: Drh. Yuli; satwa 

Eco Green Park) 
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Gambar 47A-B. Proses penanganan burung golongan 

paruh besar dan panjang  

(Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park).  

 

 

 

 

Pegang paruh dengan sigap 

 

 

 

 

 

A



Buku Panduan Penanganan (Handling) Satwa I Burung | 99 

 

 

 

 

Fiksasi badan burung dengan badan petugas sambil 

meraih ujung kedua sayap bersamaan dengan kedua 

kaki.  Tempatkan satu jari di celah antara dua kaki 

burung agar kaki tidak mudah lepas dari genggaman. 

Setelah rapi burung bisa diangkat/ dibawa berpindah 

tempat atau dimasukkan ke dalam kandang transport 

jika hendak dievakuasi. 

 

 

B
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Small Birds: pigeon, dove, passerin 

 

 

 

 

 

a. Metode satu tangan dan atau dua tangan 

Metode satu tangan lebih umum digunakan karena 

ukuran tubuh satwa yang sangat kecil lebih mudah 

memfiksasi mereka hanya dengan satu tangan.  Tolok 

ukurnya sama yaitu dengan mengunci bagian kepala, 

sayap, dan kaki dengan arah dari bagian 

belakang/punggung satwa sesuai (gambar 48 dan 49). 
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Gambar 48. 

Metode satu 

tangan 

dengan 

kepala bebas 

(A)  

 

 

 

dan kepala  

ter-fiksasi di 

antara dua jari 

(B) pada Anis 

Kembang 

(Foto: Drh. 

Yuli; satwa 

Eco Green 

Park). 
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Gambar 49. 

Metode dua 

tangan pada 

kelompok dove 

(A)  

 

 

 

dan beo (B)  

(Foto: Drh. Yuli) 

A

B
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b. Pengurangan ruang gerak satwa dengan 

memakai jaring. 

 

 

Gambar 50. Menangkap burung berkicau dengan 

jaring yang diameternya longgar (Foto: Drh. Yuli) 
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Gambar 51. Contoh penanganan burung Dlimukan 

Papua (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park) 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah satwa 

terperangkap 

dalam jaring, 

pegang badan 

satwa dari luar 

jaring secara 

perlahan agar 

bulu tidak 

rusak. 
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c. Mengambil burung dari kandang 

Gambar 52 (A-C). Proses mengambil burung dari 

dalam kandang. (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green 

Park) 

 

 

Satu tangan waspada menutupi pintu kandang dan 

tangan yang lain menangkap burung dengan perlahan 

A
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Burung di-fiksasi dengan posisi kepala di antara dua 

jari 

 

 

 

 

B
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Burung aman dibawa keluar dari kandang 

 

 

 

 

 

C
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Pada semua jenis 

burung kecil 

terutama burung 

berkicau perlu 

dipertimbangkan 

dengan cermat efek 

samping satwa stres 

pasca handling yaitu 

berkurangnya atau 

bahkan berhentinya 

suara kicauan 

mereka. 
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Pengangkutan Satwa Burung 

 

Setelah proses handling satwa burung, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengangkutan satwa 

menuju ke lokasi penyerahan. Pengangkutan yang 

dimaksud merupakan penyelematan atau evakuasi 

satwa hasil operasi penegakan hukum. Harus 

dipastikan bahwa jumlah dan jenis satwa yang 

diangkut harus sama dengan jumlah dan jenis hasil 

operasi.  

Pengangkutan hasil operasi penegakan hukum 

menggunakan alat angkut dan kandang angkut atau 

sarana khusus yang disesuaikan dengan jumlah, jenis 

dan karakteristik burung. Pengangkutan satwa harus 

dikawal oleh petugas yang berwenang dan dapat 

melibatkan pihak lain yang ditugaskan (seperti 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dokter hewan, dan 

petugas lainnya yang kompeten). Petugas pengawalan 

sesampainya di lokasi yang dituju sebagai tempat 

penyelamatan atau evakuasi satwa, melaporkan 

kepada pimpinan yang dituju dan membuat berita 

acara penyerahan (contoh pada Lampiran 1).  

Proses pengangkutan satwa hasil penyelamatan atau 

evakuasi operasi penegakan hukum tidak harus 

disertasi dokumen angkut tumbuhan dan satwa liar, 

namun dalam prosesnya harus ada surat perintah 
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kegiatan atau operasi penegakan hukum mengingat 

pengangkutan tersebut merupakan bagian dari operasi 

penegakan hukum.   

Selama proses pengangkutan satwa harus selalu 

diupayakan dalam kondisi aman dan nyaman sesuai 

dengan kaidah animal welfare transportasi satwa.  

Berikut ini langkah-langkah pengangkutan satwa:  

1. Menyiapkan kandang transpor satwa sesuai 

dengan jenis dan ukuran tubuh satwa. 

2. Memasukkan food enrichment dan air minum 

ke dalam kandang satwa (atau kondisional 

menyesuaikan dengan jenis dan kondisi 

satwa). 

3. Memasukkan satwa ke dalam kandang 

transport dengan hati-hati. 

4. Menutup dan mengunci kandang transpor. 

5. Memasukkan kandang transpor beserta satwa 

ke dalam alat transportasi (mobil) semi terbuka 

atau tertutup dengan ventilasi udara yang 

memadai. 

6. Memeriksa satwa minimal 2-3 jam sekali 

terutama apabila suhu udara dalam perjalanan 

sangat panas.  Pemeriksaan ini meliputi kondisi 

satwa, air minum dan pakan (apabila 

perjalanan jauh lebih dari satu hari). 
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Penyerahan Satwa Burung 

Pasca Penanganan 

Pasca penanganan (handling-restraint) burung pasti 

akan mengalami stres dengan tingkat stres yang 

berbeda-beda, sesuai dengan jenis burung dan 

karakteristik perilaku mereka masing-masing.   

Stres rendah atau bahkan tidak mengalami stres 

hanya terjadi pada satwa yang sudah terbiasa 

berinteraksi langsung dengan manusia secara 

berkelanjutan atau pada satwa yang sudah melalui 

proses edu-training.   

Risiko yang akan dialami satwa pada saat handling -

restraint dan atau beberapa hal yang sering terjadi 

pada satwa setelah dilakukan penanganan terhadap 

mereka antara lain: 

 Cidera (ringan – berat), luka-luka, lecet; 

 Nafsu makan turun dan atau tidak mau 

makan;  

 Defekasi meningkat; 

 Trauma atau ‘takut’ terhadap benda/alat 

tertentu, bahan, material yang digunakan 

pada saat proses penanganan; 

 Reaksi menyerang petugas; 

 Trauma terhadap orang yang melakukan 

penanganan. 
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Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh 

petugas terhadap satwa pasca handling-restraint 

adalah sebagai berikut: 

 

 Secepat mungkin menempatkan satwa ke 

dalam kandang/tempat asalnya (jika tidak 

ada cidera dan luka-luka yang berat; 

 Penempatan satwa disesuaikan dengan 

kondisi dan tujuan penanganan satwa; 

 Jika satwa mengalami cidera maka dirawat 

dalam kandang perawatan; 

 Memberikan enrichment (kandang, pakan 

dan sosial) untuk membantu mempercepat 

pemulihan stres.  Pemilihan jenis 

pengayaan diutamakan sesuatu hal yang 

menjadi kesenangan satwa; 

 Memberikan pakan favorit satwa; 

 Menyediakan sudut privasi satwa; 

 Memberikan ‘tempat sembunyi’, kandang 

nahok atau barrier; 
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 Memberikan kesempatan satwa self-

recovery; dengan cara membiarkan 

mereka sendiri, menyendiri atau 

bersosialisasi dengan kelompoknya tanpa 

banyak campur tangan manusia pada 

waktu tertentu; 

 Memberikan bantuan suplemen sesuai 

status kesehatan satwa; 

 Selalu bekerja sama dan melibatkan 

tenaga ahli yang berkompeten di 

bidangnya.  Misalnya Dokter Hewan, 

paramedis, nutrisionis, perawat satwa, ahli 

biologi dan lain-lain; 

 Rutin melakukan pengamatan terhadap 

satwa (perilaku, nafsu makan, feses, urin).  
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Serah Terima Satwa Hasil Operasi 

 

Petugas yang berwenang (yang melakukan 

pengawalan) menyerahkan satwa untuk dilaporkan 

kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan 

membuat berita acara penyerahan (contoh pada 

Lampiran 1). PPNS akan memproses lebih lanjut 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  

Satwa hasil operasi penegakan hukum oleh PPNS 

Kehutanan dititipkan pada kandang satwa milik 

Lembaga konservasi, instansi pemerintah atau 

Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang 

konservasi tumbuhan dan satwa.  

Serah terima sebagaimana dimaksud, disertai dengan 

informasi satwa yang diserah-terimakan sesuaikan 

dengan hasil identifikasi satwa. Bagi satwa burung 

yang menderita sakit, maka perlu dimintakan rekam 

medis satwa burung tersebut. 
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Risiko Penanganan Satwa Burung 

 

Setiap burung mempunyai potensi bahaya dan 

kekuatan yang berbeda-beda.  Potensi bahaya yang 

dimaksud adalah salah satu sistem atau alat 

pertahanan diri burung untuk melindungi diri mereka 

terhadap ancaman yang membahayakan 

keselamatannya dari predator dan/atau manusia.  

Sehingga potensi bahaya ini juga mengancam 

keselamatan manusia sebagai petugas lapang yang 

akan melakukan handling.   

: 
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Kunci dari handling-restraint satwa ada pada titik 

potensi bahaya ini.  Pada saat handling-restraint 

satwa, maka fokusnya adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengambil posisi teraman dan termudah 

untuk melakukan eksekusi.  Posisi yang 

dimaksud adalah mudah dalam mem-fiksasi 

satwa serta mudah menghindar jika satwa 

melakukan perlawanan balik terhadap 

petugas 

 Mem-fiksasi bagian tubuh satwa yang 

menjadi senjata pertahanan diri satwa, yaitu 

dengan memfiksasi potensi bahaya tersebut 

atau malah merupakan hal utama yang 

harus dihindari petugas.  

 Mengunci titik lemah anggota/ bagian tubuh 

satwa dan atau menghindari titik lemahnya.   
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Paruh 

Senjata paruh yang kuat dan tajam dengan 

kemampuan merobek dan mencabik dimiliki oleh 

kelompok burung pemangsa seperti elang, burung 

pemakan bangkai (vulture), alap-alap dan burung 

hantu. Paruh dengan kekuatan besar dan mempunyai 

kemampuan memecahkan benda keras digunakan 

sebagai senjata oleh burung kelompok paruh bengkok. 

Kekuatan paruh burung ini mampu menahan beban 

dua kali lipat dari berat badannya sendiri. Paruh besar 

memanjang dan atau menipis/mengecil dengan 

kemampuan kecepatan gerak dimiliki oleh kelompok 

burung long-billed, hornbill, pemakan ikan di daerah 

perairan, golongan bangau, dan crane. 

 

Gambar 53. Contoh paruh besar dan panjang,dimiliki 

oleh golongan burung rangkong (Foto: Drh. Yuli; satwa 

Eco Green Park) 
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Gambar 54. Contoh tipe paruh besar, tebal, kuat 

dengan kemampuan pemecah biji-bijian yang dimiliki 

oleh golongan paruh bengkok. (Foto: Drh. Yuli; satwa 

Eco Green Park) 

 

Gambar 55.  

Contoh tipe paruh 

perobek dan 

pencacah dengan 

ujung yang runcing 

dan tajam, dimiliki 

oleh golongan 

burung pemangsa 

(Foto: Drh. Yuli; 

satwa Eco Green 

Park). 
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Kaki 

Kelompok burung flightless mempunyai senjata utama 

di kaki.  Kaki golongan burung ini mempunyai 

kemampuan tendangan yang sangat kuat dan 

kemampuan berlari yang sangat cepat.  Struktur tulang 

kakinya sangat kompak, padat dan kokoh. Burung 

flightless mempunyai perilaku dan kecenderungan 

untuk menghindari pengganggu dengan berlari dan 

atau menendang musuh. 

Jumlah jari burung unta yang hanya dua merupakan 

kelebihan anatomi kaki yang berfungsi untuk 

mengurangi bidang sentuh dengan tanah sebagai 

burung pelari tercepat di dunia.  Sedangkan kasuari 

dengan jumlah jari tiga secara anatomi fisiologis 

berfungsi memberikan daya tekan (ancang-ancang) 

sebelum burung ini menendang musuhnya. 

Posisi yang aman untuk melakukan handling-restraint 

burung flightless adalah berada dekat dengan tubuh 

satwa ini karena mereka kesulitan mendapatkan jarak 

untuk mengambil posisi menendang.  Menangani 

secara manual satwa-satwa tersebut (sudah mencapai 

dewasa tubuh) memerlukan lebih dari satu orang, 

minimal 2-3 orang. Oleh karena mereka termasuk 

satwa dengan badan yang besar dan tinggi, bahkan 

bobot badan mereka bisa mencapai lebih dari dua kali 

lipat bobot badan manusia di spesies tertentu misalnya 

burung unta.   
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Gambar 56. Kaki burung unta panjang dan kuat karena 

disusun oleh rangka tulang yang padat dan kompak. 

(Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park) 

 

Gambar 57. Kaki penendang terkuat yang dimiliki oleh  

Kasuari (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park). 
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Cakar dan Taji 

 

Kekuatan mencengkeram dan mencabik dimiliki oleh 

golongan burung pemangsa.  Cakar burung pemangsa 

bisa menghunjam menembus kulit dan otot.  Petugas 

harus waspada terhadap cakar ini.  Taji juga 

berbahaya karena merupakan salah satu senjata 

pertahanan diri yang ada pada burung terutama dari 

kelompok ayam, merak dan sejenisnya.  

Luka akibat cakar dan taji ini mempunyai potensi 

menyebabkan infeksi karena di cakar dan taji ini 

mengandung kuman patogen.  Kemungkinan besar 

cakar burung mengandung kuman patogen terutama 

ada pada burung pemakan bangkai. 
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Gambar 58. Cakar burung pemangsa kuat, tajam dan 

runcing bisa menyebabkan luka robek. (Foto: Drh. Yuli; 

satwa Eco Green Park) 

 

 
Gambar 59. Contoh cakar dan taji yang tajam yang 

dimiliki golongan galliform (bangsa ayam). (Foto: Drh. 

Yuli; satwa Eco Green Park) 
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Ukuran tubuh 

Ukuran badan burung yang besar dan berat atau tinggi 

juga merupakan senjata satwa burung untuk 

melindungi diri, dengan mendorong atau menggeser 

lawannya.  Sebaliknya, ukuran badan burung yang 

termasuk kecil (kolibri, cucak, beo dan sejenisnya) 

merupakan kelebihan mereka untuk dengan mudah 

terbang menghindar serta mudah melepaskan diri 

melalui celah/ lubang. 

 

Gambar 60. Burung unta, burung terbesar dan terberat 

di dunia (Foto: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park). 
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Sayap 

Semua kelas burung mempunyai sayap yang 

merupakan alat utama gerak mobilisasi  untuk terbang. 

Semua sayap aves berkembang sempurna kecuali 

pada flightless.  Pada kelompok burung dengan ukuran 

tubuh medium, sepasang sayap harus di-fiksasi secara 

bersamaan di bagian pangkalnya dan atau dengan 

memeluknya denga kuat tapi lembut agar tidak 

merusak bulunya.   

Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara mengurangi 

ruang gerak sayap dengan memakai kain/ handuk 

halus atau memfiksasi dengan bagian samping tubuh 

petugas (diapit di antara lengan dan tubuh).  

Pada beberapa jenis burung yang berperilaku 

penerbang tangguh dan jauh mereka dilengkapi 

dengan anatomi sayap yang lebar, panjang dan kuat. 

Pada keadaan terancam sayap ini bisa menjadi salah 

satu senjata mereka untuk membela diri.  Sayap dapat 

digunakan untuk ‘memukul’ musuh. Contohnya burung 

kelompok rangkong, angsa dan pelikan. (Sumber Foto 

Gambar 61-65: Drh. Yuli; satwa Eco Green Park) 
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Gambar 61. Anatomi sayap burung penerbang jauh 

(Rangkong) 

Contoh potensi bahaya terletak pada sayap, yaitu 

burung yang bersayap besar, panjang dan kuat 

mampu ‘memukul’ petugas menggunakan sayapnya. 
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Gambar 62. Pelikan Australia Pelecanus conspicillatus                    

Contoh burung yang mempunyai titik potensi bahaya 

pada paruh (paruh lebar dan ujungnya meruncing 

tajam) dan sayap (lebar dan panjang bisa mencapai 2 

meter). 

 

 

 

 



Buku Panduan Penanganan (Handling) Satwa I Burung | 127 

 

Gambar 63. Bayan Eclectus roratus 

Contoh burung yang mempunyai potensi bahaya pada 

paruh (paruh tebal, kuat dan tajam) serta cakar (kuat 

dan runcing).  Paruh bengkok mempunyai paruh yang 

kuat, mampu memecahkan kulit biji-bijian yang keras 

dan dipakai untuk ‘berpegangan’ pada saat posisi 

menggantung serta jari kaki yang lentur. 
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Gambar 64. Buffy Fish Owl Ketupa ketupu 

Contoh potensi bahaya paruh dan cakar pada burung 

pemangsa 
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Gambar 65. Bangau Tong-tong Leptotilos javanicus 

Contoh potensi bahaya paruh panjang dan besar yang 

berbahaya terhadap mata (area rawan) petugas.  

Bangau tong-tong adalah contoh satwa dengan 

anatomi kaki panjang yang merupakan titik lemah 

golongan ini. 
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Lampiran 1. Berita Acara Penyerahan 
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