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Proses penyusunan dan ucapan terima kasih
Sebuah tim kerja dibentuk untuk mengkaji ulang Panduan Teknis IUCN Terhadap
Populasi Manajemen Ex situ untuk Konservasi untuk mengklarifikasi prosesnya serta
menyesuaikan panduan dengan pengembangan-pengembangan yang telah dilakukan
sejak dipublikasikan tahun 2002. Proses ini dimulai dengan analisis tahapan
pengambilan keputusan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas ex situ demi kepentingan
konservasi dalam Rapat Tahunan Kelompok Spesialis Pengembangbiakan Konservasi
(Conservation Breeding Specialist Group) Komisi Penyelamatan Spesies (SSC) IUCN di
Cologne, Jerman bulan Oktober 2010. Analisis ini dibuat oleh para individu yang terlibat
dalam berbagai taksonomi dan disiplin Kelompok Spesialis SSC, organisasi konservasi in
situ, serta kebun binatang dan komunitas akuarium. Selanjutnya, tim penyusun dibentuk
di bawah perlindungan CBSG, beranggotakan Kristin Leus (CBSG Eropa, Kebun Binatang
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Ceko, dan rangkaian draf diajukan untuk mendapat ulasan yang lebih mendalam antara
tahun 2011 dan 2013 kepada Komite Pengarah SSC, Subkomite, seluruh Kelompok
Spesialis dan Satuan Tugas, dan Focal Point Kewenangan Daftar Merah. Konsultasi
digelar di dalam rapat direksi SSC bulan Februari 2012. Proses konsultasi dan kajian
terbuka dilaporkan dalam buletin elektronik SSC dan dipresentasikan di dalam Kongres
Konservasi Dunia 2012 di Korea. Konsultasi tersebut meliputi berbagai entitas non-IUCN,
termasuk tenaga profesional kesehatan satwa liar; koleksi botani dan kebun raya; kebun
binatang dan asosiasi akuarium tingkat nasional, regional, dan dunia; serta organisasi
nasional dan internasional termasuk (tetapi tidak terbatas pada) Dana Internasional
untuk Kesejahteraan Hewan, Royal Society untuk Pencegahan Kekejaman terhadap
Hewan, Royal Society untuk Perlindungan Burung, Aliansi Suaka Pan African, Organisasi
Pangan dan Pertanian PBB, BirdLife Internasional, Yayasan Konservasi Satwa Liar, dan
Lembaga Leibniz untuk Kebun Binatang dan Penelitian Satwa Liar. Draf terakhir diajukan
dan disetujui oleh Komite Pengarah SSC tanggal 29 Agustus 2014.
Tim penyusun (Kristin Leus, Kathy Traylor-Holzer, dan Philip McGowan) ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang
berkontribusi dalam pengembangan panduan ini. Kami juga berterima kasih atas
dukungan yang diberikan oleh lembaga asal dan organisasi seluruh kontributor karena
telah memperbolehkan mereka untuk mendedikasikan waktu pada proyek ini. Kami
berharap panduan ini dapat berkontribusi dalam evaluasi dan, jika dirasa perlu,
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Dokumen ini diterjemahkan oleh tim dari Gembira Loka Zoo, Yogyakarta, Indonesia.
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Panduan
Bagian 1: Pengantar
Aktifitas manusia yang pesat menyebabkan perubahan habitat dan ekosistem yang
secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada populasi spesies. Untuk
menjamin kelestarian mereka, semakin banyak spesies yang membutuhkan panduan
manajemen, baik secara individu maupun populasi (secara keseluruhan). Perencanaan
konservasi spesies yang efektif harus mempertimbangkan segala aspek untuk
menentukan tindakan apa saja yang perlu diambil dalam menjawab tuntutan konservasi.
Manajemen ex situ (lihat Bagian 2 untuk penjelasan) adalah salah satu upaya yang
dapat dilakukan untuk konservasi spesies yang terancam. Bentuk manajemen ex situ
sangat beraneka ragam dan bergantung pada kebutuhan, peran dan tujuan pelestarian
pada setiap spesies.
Manajemen ex situ telah digunakan untuk memberikan berbagai manfaat konservasi
bagi spesies-spesies terancam. Kepunahan berbagai spesies telah berhasil dicegah
dengan cara restorasi atau introduksi setelah dilakukannya upaya manajemen ex situ.
Meski demikian, kebutuhan dan kesesuaian program ex situ harus dievaluasi secara
seksama sebagai bagian dari integrasi strategi konservasi. Agar berhasil, segala program
ex situ harus direncanakan dengan matang dan diimplementasikan sedemikian rupa
sehingga memberikan manfaat konservasi. Seiring dengan adanya tantangan konservasi
yang semakin rumit dan mendesak, kebutuhan untuk terus mengembangkan strategi
konservasi ex situ yang bersifat ilmiah dan inovatif juga akan terus bertambah.
Tidak semua spesies akan membutuhkan manajemen ex situ sebagai bagian dari
strategi konservasi, dan tidak semua populasi ex situ akan memiliki tujuan konservasi
secara langsung. Panduan ini selayaknya digunakan dalam situasi di mana manajemen
ex situ dianggap sebagai salah satu bagian yang terintegrasi dari strategi konservasi
spesies secara menyeluruh.
Tujuan dari panduan ini adalah untuk menyediakan pedoman praktis dalam
mengevaluasi kesesuaian dan persyaratan suatu manajemen ex situ demi memenuhi
target konservasi suatu spesies. Hal ini dilakukan supaya jangan disalahgunakan,
dengan cara mengutamakan manajemen ex situ dalam setiap tindakan konservasi.
Disamping itu, bentuk manajemen ex situ tertentu tidak seharusnya dipilih hanya demi
kepentingan individu atau kelompok tertentu. Panduan ini dimaksudkan untuk
memastikan agar perencanaan setiap kegiatan dirancang dan diawasi secara ketat,
apapun jenis takson maupun besaran skala operasionalnya. Oleh karena itu, kebutuhan
akan penilaian yang tepat mengenai risiko dalam proses manajemen ex situ untuk
konservasi harus diutamakan, sebanding dengan skala, risiko, dan ketidakpastian yang
mungkin terdapat dalam setiap kegiatan.
Panduan ini menggantikan Panduan Teknis IUCN 2002 tentang Manajemen Populasi Ex
situ untuk Konservasi (IUCN Technical Guidelines of the Management of Ex Situ
Populations for Conservation). Selain itu, aspek-aspek dalam panduan ini dapat
dikolaborasikan dengan berbagai ilmu konservasi kontemporer lainnya yang memiliki
panduan atau kebijakan sendiri. Dalam IUCN, panduan ini layaknya dipandang sebagai
pelengkap, dan konsisten dengan dokumen utama berikut:
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Panduan IUCN untuk Reintroduksi dan Pelestarian Konservasi Lainnya (IUCN
Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations) (2013)1.

http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/publications/iucn_guidelines_and__policy__statements/
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Dalam kasus di mana spesies digunakan untuk restorasi populasi atau introduksi
konservasi.
Panduan IUCN untuk Pencegahan Kerugian Biodiversitas Dikarenakan Spesies
Invasif Asing (IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by
Alien Invasive Spevies) (2000)¹.
IUCN (2008). Perencanaan Strategis untuk Konservasi Spesies: Pedoman¹
(Strategic Planning for Species Conservation: A Handbook).
IUCN (2000). Pernyataan Kebijakan IUCN Terhadap Penggunaan Sumber Daya
Alam Liar yang Berkelanjutan¹ (The IUCN Policy Statement on Sustainable Use of
Wild Living Resources).
OIE and IUCN (2014). Panduan untuk Analisis Risiko Penyakit Satwa Liar¹
(Guidelines for Wildlife Disease Risk Analysis).
Komisi Dunia IUCN Terhadap Kawasan Lindung (2012). Pemulihan Ekologi untuk
Kawasan Lindung2 ( Ecological Restoration for Protected Areas: Principles,
guidelines and best practices).
Daftar Merah IUCN3 (IUCN Red List)

Perlu diperhatikan juga bahwa banyak organisasi lain yang mengembangkan
panduannya sendiri untuk berbagai aktivitas mulai dari introduksi sebuah spesies sampai
dengan restorasi ekosistem.
Panduan ini sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Biologi dan Rencana Strategisnya
untuk Keanekaragaman Hayati (the Aichi Biodiversity Targets).

Bagian 2: Ruang lingkup dan definisi
Istilah “ex situ” sering sulit didefinisikan, sama halnya saat mendefinisikan kondisi area
yang termasuk dalam kategori “liar” atau “diatur” (managed) dikarenakan semakin
banyaknya kondisi alam yang berubah dewasa ini. Akibatnya, di dalam berbagai konteks
saat ini terdapat banyak gradasi intervensi manajemen, seperti diantaranya: (1) sama
sekali tidak ada intervensi manajemen (2) manajemen yang intensif (3) manajemen
dilakukan dalam kategori in situ dan ex situ. Banyak populasi baik di dalam maupun di
luar kawasan lindung yang terpengaruh oleh berbagai upaya manajemen seperti
peranan anti-perburuan, kontrol predator atau patogen, penyediaan nutrisi tambahan,
modifikasi habitat (misal: kebakaran terkendali atau banjir), penerapan reproduksi
berbantu, larangan migrasi dan penyebaran alami, manajemen metapopulasi,
pengaturan populasi, dsb yang menunjukkan adanya upaya manajemen yang intensif
pada populasi ex situ. Meskipun kami mendukung penggunaan seluruh spektrum “in situ
hingga ex situ” dalam proses penentuan strategi konservasi yang paling sesuai untuk
suatu spesies, panduan ini dirancang untuk menyediakan pedoman untuk situasi yang
cenderung mengarah pada spektrum ex situ.
Berkaitan dengan tujuan panduan ini, “ex situ” didefinisikan sebagai kondisi di mana
spesies dibatasi secara spasial berdasarkan pola spasial alami atau keturunan mereka,
dijauhkan dari sebagian besar proses ekologi alami mereka, dan dikelola sampai tingkat
tertentu oleh manusia. Intinya, spesies tersebut dipelihara di dalam kondisi buatan
dengan ruang lingkup yang berbeda dari kondisi alami habitatnya. Kondisi ini biasanya
meliputi situasi-situasi di mana manusia memegang kendali atas sebagian besar dari
dinamika alami suatu populasi, termasuk pengendalian iklim dan lingkungan hidup,
2
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akses nutrisi dan air, tempat berlindung, peluang reproduktif, dan perlindungan dari
predasi atau penyebab kematian alami lainnya. Manajemen ex situ dapat dilakukan di
dalam maupun di luar rentang geografis spesies, tapi berada di dalam lingkungan yang
terkendali atau dimodifikasi. Kondisi ini meliputi lingkungan buatan di mana para
individu dipelihara secara tidak aktif dalam kondisi sub zero (contoh: bank benih, bank
sumber daya genom), atau kondisi semi alami di mana para individu berinteraksi dengan
lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan alaminya.
Panduan ini secara khusus dimaksudkan untuk situasi di mana individu (atau bio-sampel
hidup) tiap spesies (atau unit taksonomi lainnya) didatangkan secara ex situ dalam
kurun waktu tertentu untuk tujuan konservasi yang didefinisikan dengan jelas.
Pada intinya, panduan ini menggunakan istilah “individu” untuk mewakili individu dan
bio-sampel hidup serta “spesies” untuk mewakili tiap unit taksonomi dalam area
konservasi. Panduan ini berlaku untuk:

Konteks ekologi






Seluruh kelompok taksonomi (binatang, tanaman, jamur, bakteri, protozoa,
dsb.);
Seluruh tingkat taksonomi (misal: spesies, subspecies, atau pengelompokan yang
lain);
Seluruh tingkat populasi (misal: seluruh individu suatu spesies, populasi tunggal,
beberapa populasi);
Seluruh entitas hidup (tidak hanya semua organisme hidup, tapi juga gamet,
benih, garis sel hidup, dsb.);
Seluruh tingkat geografis (misal: lokal, nasional, dunia).

Konteks manajemen


Kedua situasi di mana para individu perlu dipindah dari alam liar dan didatangkan
ke dalam manajemen ex situ, serta situasi di mana manajemen populasi ex situ
yang sudah terbentuk dapat digunakan atau diadaptasi demi mendapatkan
manfaat pelestarian;



Spektrum lengkap fase ex situ terpendek hingga terpanjang yang dapat/tidak
meliputi seluruh tahapan kehidupan dan reproduksi; dan



Tidak semua populasi ex situ memiliki kontribusi dalam pelestarian spesies.
Hanya populasi ex situ dengan target dan tujuan konservasi yang sudah
didefinisikan dengan jelas, dapat berkontribusi pada pelestarian spesies. Karena
adanya banyak tipe populasi ex situ, dengan peran yang beragam dan terkadang
tumpang tindih, manajemen ex situ (untuk tujuan konservasi) hanya berlaku
untuk populasi ex situ yang sudah diidentifikasi dengan jelas, yang memiliki
tujuan konservasi sebagai tujuan akhir. Aktivitas-aktivitas ex situ harus memberi
manfaat bagi populasi, spesies, atau ekosistem yang dihuni dan manfaat
utamanya harus berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dari individu.
Target dan tujuan konservasi bisa beragam. Tidak hanya dalam konteks
reintroduksi bagi individu atau translokasi konservasi lainnya, tetapi juga untuk
penyelamatan genetik atau sebagai jaminan melawan kepunahan, dan juga
memungkinkan pendidikan konservasi yang disesuaikan, penelitian konservasi,
serta pelatihan yang bertujuan untuk pengurangan jumlah ancaman atau
menambah manfaat konservasi bagi spesies. Hal ini tidak menghalangi populasi
ex situ tersebut dalam peranan tambahan konservasi lainnya, baik secara
langsung maupun tidak, yang masih berkaitan dengan konteks konservasi.
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Bagian 3: Manajemen ex situ sebagai alat konservasi
Tidak semua strategi konservasi spesies membutuhkan intervensi ex situ, sama halnya
dengan upaya konservasi lainnya, yang tidak selalu dibutuhkan untuk konservasi
spesies. Ada saatnya manajemen ex situ berpotensi menjadi bagian utama dalam
strategi konservasi dan dalam konteks lain, menjadi kepentingan sekunder yang
mendukung upaya konservasi lainnya. Maka dari itu, perlu dipertimbangkan bagaimana
manajemen ex situ dapat berkontribusi dalam konservasi spesies secara keseluruhan
yang kemudian ditetapkan dan didokumentasikan dengan jelas.
Seringkali ancaman utama seperti kehilangan habitat (habitat loss), adanya spesies
invasif, atau eksploitasi berlebihan berdampak pada populasi kecil yang terisolasi, yang
kemudian menjadi sangat rentan terhadap ancaman stokastik lainnya, sehingga
berakibat pada penurunan populasi dan akhirnya kepunahan (sering disebut ‘kepunahan
vortex’). Dalam situasi tersebut, manajemen intensif, (termasuk tetapi tidak terbatas
pada) manajemen ex situ, berpotensi dan penting jika dianggap sesuai untuk spesies
dan kondisi tersebut.
Konservasi ex situ berpotensi untuk:

Merespon penyebab ancaman utama
Upaya ex situ dapat membantu mengurangi ancaman-ancaman utama seperti
kehilangan habitat, eksploitasi, spesies-spesies invasif, atau penyebaran penyakit.
Hal ini mencakupi adanya penelitian, pelatihan, atau edukasi konservasi yang
dirancang khusus secara langsung dan efektif berdampak pada penyebab ancamanancaman ini (misal: pelatihan terkait tahap-tahap kehidupan atau karakteristik
gender tertentu untuk eksploitasi preferensial, edukasi untuk membatasi penyebaran
spesies-spesies invasif, atau penelitian epidemiologi penyakit atau pengobatan).

Menetralkan dampak-dampak ancaman
Upaya ex situ dapat meningkatkan demografi dan/atau kelayakan genetik populasi
alam liar dengan memperbaiki dampak ancaman utama atau stokastik terhadap
suatu populasi. Populasi kecil yang rentan terhadap ancaman utama dan proses
stokastik membutuhkan manajemen intensif baik individu maupun populasi untuk
meningkatkan demografi dan kelayakan genetik. Hal ini dilakukan demi menghindari
populasi tersebut dari kepunahan. Tantangan yang dihadapi oleh populasi kecil
(misal: tingkat keselamatan menurun, reproduksi berkurang, ukuran populasi
berkurang, dan isolasi genetik) dapat dinetralkan dengan sejumlah pilihan
manajemen populasi, seperti memulai program-program untuk merespon mortalitas
juvenil yang tinggi, atau penguatan populasi untuk menyeimbangkan persebaran
umur dan gender.

Menunda waktu
Bentuk penyelamatan ex situ yang beragam dan berkelanjutan atau jaminan populasi
dapat berperan penting dalam mencegah kepunahan suatu spesies saat populasi
alam liar berkurang cukup banyak dan peluang untuk mengurangi ancaman utama
sangat kecil, tidak pasti, atau belum berhasil. Contohnya meliputi respon populasi ex
situ terhadap ancaman penyakit ganas, bencana alam, atau degradasi habitat yang
berkelanjutan.

Memulihkan populasi alam liar
Setelah ancaman-ancaman utama berhasil dinetralkan, populasi ex situ dapat
digunakan untuk restorasi populasi (penguatan atau reintroduksi) atau introduksi
konservasi (kolonisasi berbantu atau penggantian ekologi). Oleh karena itu, panduan
ini harus dianggap sebagai pelengkap, dan konsisten dengan, Panduan IUCN untuk
Reintroduksi dan Pelestarian Konservasi lainnya1. Setiap program ex situ yang
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memiliki agenda restorasi para individu dari kondisi ex situ ke kondisi alami harus
mengacu pada dokumen tersebut.
Seiring dengan bertambahnya jumlah taksa, manajemen ex situ dapat berperan penting
dalam mencegah kepunahan saat habitat terus berkurang atau berubah dan menjadi
semakin tidak sesuai. Selain itu, harus dipahami bahwa dalam skenario perubahan iklim
dan adaptasi yang paling optimis sekali pun, prosentase spesies yang meningkat (misal:
spesies kutub dan gunung; terumbu karang dan spesies yang bergantung pada terumbu
karang) dapat mengalami kesulitan jangka panjang di alam liar, meskipun terdapat
pilihan kolonisasi berbantu pada kasus-kasus tertentu. Saat ini, banyak proses penilaian
ancaman (threat assessment) yang tidak mampu memprediksi dampak kompleks dari
perubahan iklim dan pengasaman laut terhadap potensi penguatan spesies in situ pada
habitat alaminya (baik di dalam rentang lama maupun baru).

Bagian 4: Integrasi perencanaan konservasi ex situ dan
in situ
Makin penting dewasa ini adanya integrasi perencanaan konservasi antara ex situ dan in
situ, dimana jika dirasa perlu, konservasi ex situ dapat digunakan untuk mendukung
pelestarian di in situ agar mencapai hasil yang terbaik. Panduan berikut ini akan
digunakan secara berkesinambungan serta melengkapi proses-proses rencana
pelestarian pada spesies yang ada (acuan Figur 1). Seluruh bentuk konservasi ex situ
sudah seharusnya mengikuti proses yang sesuai alur yaitu; merancang konsep awal,
mengukur kelayakan, memperkirakan risiko, mengambil keputusan, menerapkan
konsep, pengawasan, penyesuaian dan monitoring. Selain itu, sesuai dengan Komisi
Penyelamatan Spesies (Species Survival Comission) terhadap rencana pelestarian
spesies, manajemen ex situ memerlukan target, sasaran dan aksi yang didefinisikan
sebagai berikut:
 Target adalah pernyataan hasil yang diharapkan, yang sesuai dengan manfaat
konservasi spesies;
 Sasaran/objektif memberikan rincian yang jelas dan tepat tentang bagaimana
target tersebut akan diwujudkan; dan
 Aksi adalah langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai
sasaran/objektif diatas.
Jika digunakan secara strategis, pelestarian ex situ dapat menjadi alat yang tepat untuk
pelestarian spesies, bukan menjadikan penghalang, namun menjadi pelengkap dalam
strategi konservasi secara keseluruhan. Target, sasaran dan aksi ex situ yang berpotensi
hendaknya dievaluasi sejalan dengan kegiatan in situ pada proses perencanaan
pelestarian untuk memastikan bahwa keduanya digunakan dengan semestinya dan
memberikan hasil yang terbaik untuk spesies. Khususnya, sebelum program pelestarian
ex situ dikembangkan atau dilanjutkan, sangat penting untuk mempertimbangkan
peran-peran dan lingkup yang ada, serta faktor apa saja yang akan menjadi kendala
atau pendukung keberhasilan pelestarian tersebut. Seperti halnya dalam perencanaan
pelestarian lainnya, penilaian ini dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk
para ahli yang berpengalaman tentang bidang pelestarian in situ maupun ex situ.
Kisi-kisi panduan ini terdiri dari lima langkah (Figur 1) untuk menguji kelayakan
pengelolaan ex situ sebagai bagian yang menyatu dengan strategi pelestarian spesies.
Panduan ini meliputi peran dan desain, kelayakan, dan perkiraan risiko serta penentuan
keputusan akhir mengenai sebuah program ex situ untuk pelestarian yang terpilih.
Kelima langkah proses tersebut juga memberikan masukan untuk perumusan akan
target, sasaran serta aksi yang jelas untuk program pelestarian ex situ dalam bentuk
apapun yang dilaksanakan setelah proses pengambilan keputusan.
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LIMA TAHAPAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
untuk menentukan apakah manajemen ex situ dapat digunakan sebagai upaya
konservasi
Pengelolaan ex situ sebaiknya diterapkan pada pelestarian spesies di mana, secara
berkesinambungan, pihak-pihak yang berkepentingan cukup yakin bahwa dampak positif
yang diharapkan terhadap pelestarian spesies dapat menekan risiko atau dampak negatif
(baik terhadap penduduk sekitar, spesies itu sendiri, habitat maupun lingkungan hidup),
serta adanya penggunaan yang bijak terhadap sumber daya yang ada. Hal ini
memerlukan suatu penilaian murni yang menimbang dampak positif dan negatif, dengan
pertimbangan sejauh mana potensi tersebut dapat terwujud, dengan
mempertimbangkan keahlian, tingkat kesulitan ataupun ketidakpastian, dan melihat
pada sumber-sumber daya yang tersedia.
Kisi-kisi lima langkah berikut menunjukkan proses pengambilan keputusan secara tepat
yang dapat diterapkan untuk menguji kelayakan pengelolaan ex situ sebagai sarana
untuk mendukung pelestarian suatu spesies, serta menentukan bentuk pengelolaan
yang tepat dan memadai. Seluruh langkah tersebut harus didokumentasikan dengan
jelas dan terperinci.
LANGKAH 1. Mengumpulkan status kajian tentang spesies, termasuk analisa
ancamanya (threat analysis).
Kajian yang rinci harus dilakukan dengan menggabungkan informasi pada spesies
tersebut, baik di alam bebas maupun pada ex situ, dengan tujuan memperkirakan
kelangsungan populasinya dan mengenali serta memahami ancaman yang dihadapi
spesies tersebut. Langkah ini lazim dilakukan dalam sebuah proses perencanaan
konservasi, dimana mungkin sudah ada beberapa strategi konservasi atau rencana kerja
sebelumnya. Apabila belum, proses ini cocok untuk dilaksanakan di lingkup yang lebih
luas sebagai rekayasa strategi konservasi terpadu untuk suatu jenis spesies.
a. Kajian status tentang spesies harus memuat semua aspek yang sesuai tentang
sejarah kehidupan dan klasifikasi, status populasi terkini serta faktor-faktor yang
mendukung kelangsungan demografi dan genetika maupun fungsi ekosistem dari
spesies yang bersangkutan. Susunan kajian tersebut (sekaligus analisa terhadap
ancaman - mengacu pada poin b di bawah ini) harus sesuai dengan proses IUCN yang
mana merangkum informasi status seperti penilaian daftar merah (red list) IUCN3) dan
pendekatan Rencana Konservasi Spesies IUCN/SSC (Species Conservation Planning
approach1). Karakteristik dan skala kajian akan beragam, tergantung pada situasi,
data yang ada, serta relevansinya. Penting untuk dicatat jika adanya celah/kekurangan
informasi sehubungan dengan status tersebut.
b. Analisa terhadap ancaman harus dilakukan untuk mengenali ancaman-ancaman
yang bersifat khusus terkait dengan sejarah, kondisi terkini, dan masa depan baik
secara langsung maupun tidak langsung, bersifat stokastik yang langsung mengancam
di alam liar dan membatasi kelangsungan hidup dan proses pelestarian. Analisis ini
harus menggunakan analisis data yang berkembang dengan cepat untuk
mengantisipasi rekayasa perubahan iklim dalam memprediksi perubahan status kajian.
c. Rancangan genetik dan demografi sebaiknya dilakukan untuk menilai kelayakan
populasi di alam bebas. Hal ini berguna sebagai acuan pengendalian populasi dengan
mengenali bagaimana ancaman satu dan lainnya berdampak pada populasi tersebut
(termasuk ancaman yang acak) dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi
ancaman tersebut secara efektif.
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d. Perlu adanya tinjuan status populasi yang berada di luar wilayah endemik spesies
tersebut, maupun status populasi di luar lingkup habitatnya (ex situ) jika ada,
termasuk jumlah populasi terkini, demografi dan sifat-sifat yang diturunkan, asal serta
sejarahnya, klasifikasi serta sasaran program dan metode penanganan bila
memungkinkan.
e. Jika secara keseluruhan data dianggap kurang atau tidak memadai, maka
informasi lain dapat dijadikan bukti yang bersifat sugestif dimana dapat diambil
kesimpulan adanya kecenderungan penurunan jumlah populasi, hilangnya
habitat, kerentanan terhadap perubahan iklim, dan terbatasnya wilayah/fragmentasi
dimana hanya ada satu atau beberapa habitat saja.
LANGKAH 2. Menentukan peranan manajemen ex situ dalam upaya pelestarian
spesies secara menyeluruh.
Peranan manajemen ex situ dengan strategi yang diusulkan harus mengatasi sekurang
kurangnya satu ancaman dan berpotensi untuk mengurangi ancaman yang sangat
spesifik yang membatasi kelangsungan hidup dan pelestarian spesies. Ancaman tersebut
dimuat dalam analisa ancaman (threat analysis) yang menjabarkan target khusus dari
pelestarian spesies terhadap ancaman tersebut.
a. Harus ada kejelasan tentang bagaimana program ex situ yang diusulkan akan
memberikan manfaat yang besar bagi pelestarian spesies dan mampu mengatasi
ancaman-ancaman dan/atau kendala tertentu terhadap kelangsungan hidupnya seperti
yang dimaksud dalam kajian status dan analisa ancaman sebelumnya. Hal ini harus
mencakup target dan sasaran yang terperinci serta bagaimana keberhasilan akan
tercapai dapat terukur dan dinilai. Apabila data yang memadai dan keahlian tersedia,
rekayasa populasi akan menjadi efektif dalam penilaian dampak yang berpotensi dari
program ex situ terhadap kelangsungan hidup populasi di alam bebas.
b. Peranan penting di mana program ex situ akan mendukung tujuan/fungsi untuk
mencapai manfaat yang besar bagi pelestarian dapat dikategorikan menjadi empat
kategori: Mengatasi penyebab dari ancaman utama, Menanggulangi dampak dari
ancaman tersebut, Mengulur waktu, dan Mengembalikan populasi di alam bebas pada
keadaan semula (lihat Bagian 3) dan secara spesifik termasuk, tetapi tidak terikat
pada manfaat lain sebagai berikut:
 Jaminan terhadap populasi (menjaga kelangsungan hidup spesies guna mencegah
kepunahannya dalam skala lokal, regional maupun global yang telah diprediksi
sebelumnya);
 Penyelamatan sementara (dengan cara memindahkan spesies untuk sementara
waktu dari alam bebas agar terlindung dari bencana atau ancaman besar yang
telah diprediksi, misalnya cuaca ekstrem, penyakit, tumpahan
minyak, perdagangan satwa liar). Hal ini dapat terjadi dalam skala lokal maupun
global;
 Pemeliharaan populasi ex situ dalam jangka panjang setelah punahnya populasi liar
yang telah diketahui dan sebagai persiapan untuk memperkenalkan kembali atau
membantu spesies untuk mendiami daerah baru apabila memungkinkan;
 Manipulasi demografi (program ini diawali dengan memindahkan masing-masing
individu dari alam bebas untuk mengurangi angka kematian selama tahapan hidup
tertentu pada saat terancam dan kemudian pada akhirnya dikembalikan pada
alam);
 Sumber restorasi populasi, baik untuk pemulihan spesies ke dalam lingkungan di
saat spesies tersebut sudah hilang, atau untuk memperkuat populasi yang ada
(contoh untuk tujuan demografi, perilaku atau genetis);
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 Sumber daya pengganti lingkungan/ekologi guna menumbuhkan kembali fungsi
ekologi yang hilang dan/atau lingkungan hidup yang berubah. Hal ini mungkin
melibatkan spesies yang tidak secara langsung terancam namun dapat mendukung
pelestarian taxa lain melalui peran ekologis mereka;
 Sumber untuk koloni bantuan (assisted colonisation), guna memperkenalkan
spesies di luar habitat aslinya untuk menghindari kepunahan;
 Penelitian dan/atau pelatihan yang bermanfaat langsung bagi pelestarian spesies
tersebut (misalnya dengan metode pemantauan, informasi tentang sejarah
kehidupan, kebutuhan nutrisi, penyebaran penyakit serta
penanggulangannya); dan
 Landasan untuk program pendidikan dan kesadaran lingkungan yang mengangkat
informasi ancaman-ancaman atau batasan khusus terhadap pelestarian spesies
tersebut atau terhadap habitatnya.
c. Satu program ex situ dapat digunakan dibeberapa peran pelestarian − baik secara
terus-menerus maupun berurutan.
Perlu diketahui bahwa suatu populasi ex situ juga mampu mencegah kepunahan dari
suatu spesies, disaat spesies tidak lagi mampu bertahan dalam dunia yang penuh
ancaman di masa mendatang (contohnya menghadapi perubahan iklim). Dalam situasi
seperti itu, pengkajian yang teliti akan tersedianya sumber daya dan informasi harus
dilakukan, menggunakan skala prioritas berdasarkan manfaat konservasi serta nilainilai lain yang nantinya dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat.
LANGKAH 3. Menentukan karakteristik dan jumlah populasi ex situ yang
diperlukan untuk memenuhi peranan konservasi yang telah diidentifkasi
sebelumnya.
Target dan fungsi konservasi dari sebuah program ex situ akan menentukan kebutuhan
alam, skala dan jangka waktu.
a. Faktor biologis sangatlah penting dalam penilaian persyaratan untuk mencapai
tujuan dan sasaran program, yakni termasuk:
 Jumlah cikal bakal/founders (masing-masing individu yang secara genetic tidak
saling berhubungan berasal dari alam yang asli) diperlukan untuk mencapai tujuan
genetis dan demografi terhadap populasi ex situ. Hal ini melibatkan pemanfaatan
cikal bakal tersebut (beserta keturunannya) dari populasi ex situ yang ada
dan/atau percontohan/sampling (sebagai tambahan) individu (dan tunas ataupun
bahan-bahan biomaterial) dari alam bebas, dari berbagai jenis habitat, populasi
dan lain-lain;
 Jumlah individu atau sampel cikal bakal yang diperlukan atau yang harus
diproduksi di lingkup ex situ;
 Perlu tidaknya reproduksi atau pengembang-biakan selama program berlangsung;
 Waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya program bila memungkinkan;
 Risiko akan seleksi/adaptasi buatan (secara genetika, fenotofik, dan lain-lain)
selama generasi turun-temurun di dalam kondisi ex situ;
 Apakah aksi pelestarian ex situ yang direncanakan, diikuti oleh dilepas liarkan
(adanya konsekuensi untuk menyediakan lingkungan khusus di lingkup ex situ);
dan
 Jenis lingkungan yang dibutuhkan untuk menjaga individu tersebut di dalam
kondisi yang cocok selama program berlangsung.
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b. Dengan adanya beberapa pertimbangan diatas, maka pertimbangan praktis
dibawah ini perlu diperhatikan:
 Letak geografis yang paling strategis dan skala dari kegiatan ex situ (misalnya, di
dalam vs di luar lingkup yang sekarang/aslinya; program yang mengacu satu alur
vs multi fasilitas; dan lain-lain). Bilamana memungkinkan pengelolaan ex situ
dilaksanakan dalam satu wilayah dan di bawah pengaturan yang memiliki
kesamaan iklim dengan populasi di alam bebas. Namun demikian, ada beberapa
fasilitas ex situ yang tidak sesuai dengan kondisi alami dan geografik spesies. Maka
dari itu, perlu adanya pelatihan dan peningkatan sumber daya baik dalam bentuk
sumber daya manusia, kemampuan teknis, serta keberadaan informasi terkait
dengan spesies tersebut.
 Apakah perlu memelihara organisme yang hidup dan/atau bio-samples (seperti
jaringan tisu atau gamet/biji/spora) di lingkup ex situ;
 Apakah perlu menandai dan melacak organisme yang hidup dan/atau bio-samples
dan apabila demikian, bagaimana caranya;
 Apakah individu dari populasi ex situ yang sudah ada (termasuk yang ada pada
program konservasi lainnya) dapat diikut sertakan ke dalam program konservasi ex
situ, untuk mengurangi risiko pengambilan individu liar yang berasal dari alam;
 Intensitas pengelolaan genetika dan demografi yang diperlukan untuk mendukung
peranan dan pencapaian keberhasilan program ex situ;
 Potensi risiko keamanan (bio-security) yang mungkin ada sehubungan dengan
program ini, baik pada lokasi ex situ maupun pemulihan populasi atau introduksi ke
alam liar kelak;
 Perihal kesejahteraan suatu spesies yang berkaitan dengan program ini;
 Adanya pilihan maupun manfaat dalam memamerkan individu untuk publik vs
pemeliharan di dalam fasilitas non-publik yang yang membatasi akses, jarak
pandang ataupun gangguan terhadap spesies tersebut;
 Intensitas pertemuan dengan manusia serta interaksi dengan publik yang
diperbolehkan saat adanya potensi habituasi individu ex situ, berkaitan dengan
pengelolaan manajemen yang sudah ditentukan
 Syarat-syarat hukum maupun peraturan untuk memindahkan individu atau
biomaterial dari alam bebas dan/atau perpindahan secara regional, nasional
maupun internasional;
 Kepemilikan dan akses pada individu dan sampel hidup (bio-samples) dan jaminan
akan komitmen yang berkelanjutan terhadap program oleh pihak pemegang hak
maupun pemilik; dan
 Nasib individu atau sampel hidup (bio-samples) yang ada pada program ex situ
ketika tujuan atau target sudah tercapai.
Model populasi dapat digunakan untuk menentukan ukuran populasi, komposisi, dan
taraf pengelolaan yang diperlukan supaya memenuhi persyaratan pelestarian sebuah
populasi.
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LANGKAH 4. Menentukan sumber daya dan keahlian yang diperlukan agar
program manajemen ex situ dapat tepat sasaran serta memperkirakan
kelayakan dan risikonya.
Tidak hanya sekedar mengetahui pentingnya potensi ex situ dalam sebuah program
konservasi, perlu juga dilakukan peninjauan sumber daya yang dibutuhkan, kelayakan
pengelolaan program, dan kemungkinan keberhasilan pada tiap-tiap langkah. Termasuk
hal-hal yang berkenaan dengan pengembalian ke alam bebas serta risikonya termasuk
risiko terhadap spesies tersebut di alam nantinya, serta risiko terhadap kegiatan
pelestarian lain yang sudah ada di kawasan tersebut. Harus ada keseimbangan antara
risiko kegagalan dengan tindakan pelestarian yang diambil.
a. Penting dilakukan penilaian terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk
pembentukan dan perawatan populasi ex situ dengan karakteristik yang ditentukan
dalam LANGKAH 3 agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang disebutkan dalam
LANGKAH 2. Hal ini harus dikaji secara rinci terutama pada tahapan ini. Beberapa
faktor penting yang dapat menentukan skala kebutuhan sumber daya adalah:
 Fasilitas, infrastruktur, dan ruang yang diperlukan;
 Sumber daya manusia yang memadai (dalam jumlah, ketrampilan dan
kesinambungan);
 Risiko penyebaran penyakit (kebutuhan akan biosecurity, karantina, pengamatan,
penelitian tentang penyebab penyakit, dan penyakit itu sendiri)
 Risiko bencana yang berdampak pada program ex situ (bencana alam maupun
yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran, pergolakan masyarakat, dan
lain-lain); dan
 Pendanaan yang dibutuhkan untuk seluruh kegiatan dalam kurun waktu yang
tertentu (berbanding terhadap keseluruhan waktu saat program berlangsung).
b. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk melihat kelayakan dan risiko dari
proyek yang akan dilakukan antara lain:
 Kemungkinan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk staf
ahli dan manager proyek dengan kemampuan yang layak. Pengelolaan ex situ yang
efektif untuk pelestarian membutuhkan tim dari berbagai keahlian yang efektif
dalam bidang biologi, teknik dan sosial;
 Persaingan terhadap sumber daya yang mungkin berkaitan dengan program lain
untuk jenis taxa yang sama maupun berbeda sekaligus kesempatan untuk berbagi
biaya;
 Adanya keahlian dalam bidang perawatan/pengendalian
penyakit/pengolahan/pengembang-biakan/penyimpanan untuk tahap-tahap
kehidupan bagi jenis tersebut dan / atau taxa yang berhubungan /sebanding. Di
beberapa wilayah di dunia, khususnya di wilayah dimana terjadi penurunan
kenekaragaman hayati yang tinggi, kapasitas dan ketrampilan dalam pelestarian ex
situ perlu diperkuat. Seiring dengan bertambahnya kandidat suatu spesies dalam
penyelamatan, maka peningkatan kebutuhan alat dan teknik perlu semakin
diperhatikan.
 Tingkat kestabilan atau tingkat persetujuan tentang klasifikasi dan taksonomi dari
jenis yang masih belum jelas, pengetahuan tentang evolusi spesies terentu,
struktur genetika populasi dan risiko inbreeding dan outbreeding;
 Pentingnya andil institusi baik pemerintah maupun non-pemerintah dan kolaborasi
demi keberhasilan antara semua pihak terkait (termasuk rekanan yang
bertanggung jawab pada konservasi di lapangan);
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 Kesepadanan secara ekologis, demografis, perilaku, atau hal lain mengenai spesies
yang terkait dengan jenis pengelolaan ex situ yang diusulkan;
 Kebutuhan untuk memastikan kesejahteraan untuk semua individu yang hidup di
ruang lingkup ex situ. Program konservasi ex situ harus mengacu dan mengikuti
standar internasional dalam perihal kesejahteraan, dan segala macam usaha perlu
diupayakan untuk mengurangi stress atau siksaan
 Semua persyaratan hukum dan peraturan untuk proyek (sehingga pengelolaan ex
situ yang diharapkan dapat disetujui dan didukung oleh pelbagai pihak) dan
bagaimana kemungkinan terlaksananya program terebut. Sebuah program
pelestarian ex situ hendaknya memenuhi persyaratan baik di tingkat internasional,
nasional, regional maupun daerah. Termasuk peraturan untuk penangkapan
individu dari populasi alam, pergerakan individu lintas perbatasan internasional
(contoh: CITES) dan lintas jurisdiksi atau perbatasan antar suku yang, penting
dilakukan kolaborasi yang saling menguntungkan dan mengetahui kearifan lokal
dalam daerah tertentu (contoh: Perjanjian Nagoya), untuk kedokteran hewan dan
aspek sertifikasi bebas hama, serta ijin menampung individu liar dalam kondisi ex
situ;
 Berbagai dukungan formal diperlukan untuk proyek ini kaitannya dengan ranah in
situ dan/atau ex situ, serta bagaimana dukungan tersebut dapat diperoleh;
 Bilamana memungkinkan, pengkajian akan dampak perpindahan individu dari alam
bebas dari alam aslinya yang masih tersisa (misal melalui percontohan/modelling);
 Dampak pada populasi liar yang tersisa terhadap habitatnya dengan adanya,
ataupun tanpa populasi ex situ. Pertimbangan khusus perlu dititik-beratkan pada
situasi yang mana seluruh individu liar yang tersisa perlu dipindah dikarenakan
tingginya kemungkinan akan punah di alam, dimana tidak lagi dapat diselamatkan
tepat pada waktunya;
 Risiko ekologis (misalnya dengan adanya spesies pendatang yang bersifat dominan,
risiko persilangan ras) dan tindakan apa saja yang dibutuhkan guna meminimalisir
risiko tersebut; dan
 Adanya kemungkinan pertentangan secara politik, sosial, ataupun publik dan
bagaimana cara mengatasinya. Tinjauan atas status budaya dari spesies yang
bersangkutan perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa bentuk
pengelolaan pelestarian ex situ apapun berjalan selaras dengan tradisi lokal dan
nilai-nilainya, serta didukung oleh masyarakat setempat pada lokasi sumber daya
dan/atau lokasi ex situ tersebut. Mekanisme untuk komunikasi, perjanjian dan
pemecahan masalah antara publik (terutama orang-orang mempunyai pengaruh
besar atau prihatin akan perpindahan individu dari satu tempat di alam bebas ke
tempat yang dibuat sedemikian rupa menjadi ex situ) dan pengelola ex situ yang
benar harus diselenggarakan.
Penilaian dan tinjauan dari faktor-faktor tersebut di atas akan mempermudah
pengkajian sebuah program ex situ, untuk melihat kemungkinan keberhasilan demi
tujuan konservasi yang lebih baik untuk spesies.
Segala penilaian risiko (risk assessment) harus sebanding dengan level risiko yang
dapat diidentifikasi. Bila data tidak memadai dan penilaian risiko hanya bersifat
kualitatif, sebaiknya tetap dilakukan penilaian risiko karena kurangnya data bukan
berarti tidak adanya risiko.
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LANGKAH 5. Membuat keputusan yang berbasis informasi (berdasarkan data
dari langkah-langkah di atas) yang transparan (menunjukkan bagaimana dan
mengapa keputusan tersebut diambil).
Keputusan untuk melakukan pengelolaan ex situ ke dalam strategi pelestarian untuk
suatu spesies harus menimbang potensi keuntungan dan keberhasilan pelestarian pada
spesies tersebut dan seluruh biaya serta risiko yang tidak hanya dilihat dari program ex
situ, namun tindakan pelestarian yang lain seperti in situ atau lainnya yang sedang
berlangsung.
Bobot kepentingan, potensi dan keuntungan pelestarian vs kemungkinan keberhasilan,
harga dan risiko, akan sangat bervariasi bagi tiap-tiap spesies. Hal ini bergantung pada
situasi dan faktor-faktor dibawah ini, walaupun tidak terbatas hanya pada:
 Tingginya ancaman dan/atau risiko punah dari populasi liar;
 Pentingnya peranan spesies tersebut (secara ekologis, budaya, sosiologis,
ekonomis atau kekhasan evolusi, nilai spesies dalam mengangkat pelestarian
habitat dalam skala yang besar, dan lain-lain); dan
 Peraturan secara hukum dan politik.
Pada umumnya, strategi pengelolaan pelestarian apapun, termasuk ex situ, dapat
dijamin apabila ada manfaat pelestarian yang tinggi dan keberhasilan yang
menjanjikan. Sebaliknya, manajemen ex situ tidak dapat dijamin keberhasilannya jika
hanya terdapat sedikit manfaat pada pelestarian, kelayakannya rendah, dan biaya
serta risiko (khususnya pada populasi liar) sangat tinggi.
Bila keputusan untuk menerapkan pengelolaan ex situ bagi suatu spesies dibiarkan
hingga kepunahan telah mengancam, biasanya strategi ex situ sudah terlambat untuk
diterapkan secara efektif, sehingga memperbesar kemungkinan gagal dan berisiko
kepunahan permanen pada spesies tersebut. Oleh karena itu, penting adanya
perencanaan strategi yang menyeluruh bagi spesies terancam yang bersangkutan
sedini mungkin.
Bukti yang dikumpulkan serta informasi serta keputusan yang diambil dalam langkah 1
hingga 5 sangatlah penting, meskipun keputusan dilakukan atau tidaknya manajemen
ex situ nantinya terjadi. Disarankan adanya pencatatan rekam jejak atau notulensi
pada perpustakaan yang dapat diakses secara publik serta dokumentasi tertulis pada
situs web umum (public web sites).
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Bagian 5: Implementasi, pengawasan, penyesuaian
dan evaluasi program
Implementasi
Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan penting yang perlu dilakukan dalam
pengembangan program, jika suatu keputusan telah ditetapkan untuk membentuk
ataupun melanjutkan suatu program manajemen ex situ:
 Tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan objektif program yang harus
di formulasikan dan diimplementasikan (termasuk aksi yang dibutuhkan untuk
mengurangi risiko-risiko yang sebelumnya sudah diidentifikasi di Bagian 4, Langkah
4). Aksi-aksi tersebut harus bersifat spesifik, terukur, memiliki kurun waktu dan
jadwal yang jelas, serta memiliki indikasi informasi yang terperinci mengenai
sumber daya yang dibutuhkan serta pihak-pihak yang nantinya bertanggung jawab
akan implementasinya;
 Pengumpulan data dan protocol manajemen untuk seluruh aspek-aspek program
yang penting harus dikembangkan demi proses monitoring yang baik;
 Seluruh program manajemen ex situ sebaiknya dikembangkan dalam cakupan
nasional, regional, maupun dalam infrastruktur konservasi internasional, dengan
mengakui dan menghormati amanat dari instansi terkait, kerangka hukum dan
kebijakan, strategi-strategi organisasi konservasi, rancangan tindakan keragaman
hayati nasional maupun rencana-rencana pemulihan spesies. Beberapa poin terkait
konteks dalam pedoman ini mencakup; Convention on Biological Diversity - CBD
(Rapat Keanekaragaman Hayati), International Agenda for Botanic Gardens in
Conservation (Agenda Internasional Konservasi Kebun Raya), Global Strategy for
Plant Conservation (Strategi Global untuk Konservasi Flora), World Zoo and
Aquarium Conservation Strategy (Strategi Konservasi Kebun Binatang dan Akuarium
Dunia), Global Plan of Action for Animal Genetic Resources and the Interlaken
Declaration (Rancangan Tindakan Global untuk Sumber Daya Genetik Satwa dan
Deklarasi Interlaken);
 Seluruh program konservasi ex situ harus menaati dan menganut kebijakankebijakan nasional maupun internasional mengenai akses dan benefit-sharing
(akses ke sumber daya genetik serta pembagian profit) sebagaimana telah dirinci
oleh CBD;
 Program ex situ harus selalu dikonsultasikan dan dikomunikasikan selama masa
perencanaan, implementasi, pengawasan, maupun masa evaluasi bersama dengan
seluruh stakeholder terkait, himpunan profesional maupun organisasi, seluruhnya
dilakukan dengan memperhatikan habitat asal spesies serta lokasi dari program ex
situ yang bersangkutan;
 Seluruh personil maupun staf yang terlibat dalam ex situ program harus terus
menerus mengetahui keadaan terkini tentang spesies, baik informasi umum maupun
karya dan publikasi ilmiah terkait;
 Institusi seperti agensi pemerintahan, organisasi non-pemerintah, akademisi,
organisasi swasta, komunitas peminat informal, dan sebagainya; seluruhnya
memiliki kepentingan yang sah dalam ex situ program manapun, akan tetapi,
penting halnya memiliki suatu sistem atau mekanisme yang meregulasi pihak-pihak
bersangkutan tersebut demi mendorong kontribusi peran yang bersifat konstruktif.
Perlu dilakukan pembentukan tim khusus yang bekerja di luar hirarki formal dan
birokrasi yang dapat memandu, mengawasi, maupun merespon secara tanggap dan
efektif saat terjadi isu pada manajemen program. Berbagai pihak yang terlibat di
proyek ex situ memiliki kepentingan, prioritas, serta agendanya masing-masing
yang perlu disesuaikan melalui fasilitasi dan kepemimpinan demi memastikan
kesuksesan proyek. Adanya sebuah MOU (T/N: Memorandum of Understanding;
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Nota Kesepahaman) antara pihak-pihak yang bersangkutan yang berisi struktur
kolaborasi, persoalan kepemilikan dan kewajiban masing-masing akan sangat
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dianjurkan untuk memelihara
komunikasi inter-proyek, inter-regional ataupun komunikasi internasional serta
usaha kolaborasi. Jika diperlukan, saat menjalankan program dianjurkan
berkonsultasi bersama dengan ahli dari pihak luar.
 Proyek ex situ harus memiliki kerangka waktu yang jelas dan proporsional.

Pengawasan, Penyesuaian dan Evaluasi
Evaluasi secara berkala harus selalu dilaksanakan, tidak hanya untuk mengukur kesuksesan program, tetapi juga untuk mengukur peran program tersebut dalam strategi
konservasi spesies secara keseluruhan yang dapat berubah seiring berjalannya waktu.
Proses manajemen program ex situ merupakan suatu perputaran proses yang terdiri dari
implementasi, monitoring, umpan balik, serta proses penyesuaian baik dalam aspek
biologis dan non-biologis sampai seluruh tujuan-tujuan ex situ terpenuhi ataupun sampai
program ex situ tersebut dinyatakan tidak sukses. Meski sudah diterapkan perencanaan
dan perancangan dengan cermat, akan selalu ada unsur ketidakpastian dan risiko yang
dapat berujung pada suatu situasi yang sudah diprediksi maupun yang tidak terduga.
Proses monitoring merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja program ex situ
terhadap objektif yang telah ditetapkan, ataupun sebagai cara mengadaptasi aturan
manajemen maupun mengimplementasikan stategi terencana untuk mengakhiri situasi
denga cara yang akan memaksimalkan manfaat atau meminimalkan kerusakan. Selain
memperbaiki ex situ program yang sedang berlangsung, kesimpulan dari proses
pengawasan (monitoring) dapat membantu jalannya program ex situ yang lain.
Sumber daya yang memadai saat proses pengawasan sebaiknya menjadi salah satu
pertimbangan dalam kaitannya dengan komitmen finansial masing-masing program.
Tujuan serta durasi pengawasan populasi ex situ dan keadaan spesies di alam liar
(terutama pada aspek-aspek yang merupakan tujuan populasi ex situ) harus disesuaikan
dengan kondisi setiap keadaan di tempat masing-masing.
Pembelajaran dari hasil-hasil program konservasi ex situ dapat diperbaiki melalui
implementasi pendekatan adaptive management yang lebih formal, dimana model-model
alternatif telah ditetapkan dan diuji sebelumnya melalui proses monitoring. Demi
berjalannya proses ini, model-model yang digunakan untuk membentuk manajemen
harus berdasarkan pada bukti-bukti dan pembelajaran yang akurat.

Bagian 6: Penyebaran informasi
Pelaporan secara teratur dan penyebaran informasi harus dimulai dari awal sejak
dimulainya diskusi untuk mengadakan manajemen ex situ sampai seiring berjalannya
program tersebut. Hal ini penting dilakukan secara kolektif untuk:
1. Membangun kesadaran dan dukungan untuk program ex situ oleh seluruh pihak;
2. Memenuhi segala persyaratan hukum; dan
3. Mendukung kontribusi pada badan informasi dan pemahaman manajemen ex situ
untuk konservasi. Upaya kolaboratif untuk membangun ilmu manajemen ex situ
terbantu saat laporan-laporan dipublikasikan di dalam jurnal yang telah ditinjau
(sebagai indikator obyektif berkualitas tinggi), dan mencakup proyek atau
metode sukses maupun gagal yang terdokumentasi dengan baik.
Sarana penyebaran sangat banyak dan bervariasi (misal: publikasi, pers, interpretasi di
lembaga-lembaga publik). Penggunaan media, format, dan bahasa harus sesuai dengan
target audiens.
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Gambar 1: Lima langkah pengambilan keputusan yang diuraikan di dalam panduan
diatas (angka kuning 1-5) untuk perencanaan konservasi spesies guna tebentuk strategi
konservasi yang terintegrasi bagi spesies.
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