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Salam Redaksi

S

elamat menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk Catlovers
yang melaksanakan. Di bulan yang penuh berkah ini tentunya
Catlovers bisa lebih sering beraktivitas bersama si Mpus bukan?
Kamu bisa ngabuburit bareng kucing kesayanganmu, pergi
jalan-jalan berkendara dan menikmati quality time bersama.
Nah, Catlovers Magazine edisi kali ini memberi informasi dan tips
tentang bagaimana Catlovers bisa membawa si Mpus di mobil.
Apalagi, bagi kamu yang melakukan perjalan mudik lebaran.
Ya, mudik lebaran akan sangat menyenangkan kalau kamu
juga bisa turut mengajak si Mpus. Jangan khawatir, di sini kami
mengupas tuntas semuanya, mulai dari persiapan bepergian
dengan si Mpus hingga tips penting lainnya. Tersaji juga beritaberita event kucing yang tak kalah seru.
Kita akan berjumpa lagi setelah Idul Fitri ya, Catlovers. Untuk
itu, segenap tim Catlovers Magazin mengucapkan selamat hari
raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.Salam Miaw
Redaksi C a t l o v e r s
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Ingin Si
Kucing Tenang
Di dalam
Mobil Saat
Bepergian?
Ingin bepergian dengan kucing kesayangan
anda, tapi ragu? Bagaimana nanti kalau si
kucing buang air di mobil? Bagaimana kalau
dia juga tidak bisa diam di dalam mobil? Apa ia
tidak akan stres dengan perjalanan anda?

I

tulah beberapa pertanyaan yang kerap membuat para
pencinta kucing berpikir membawa kucing pada saat
bepergian akan sangat merepotkan. Padahal, ini bisa menjadi
perjalanan yang sangat menyenangkan dengan kucing
kesayangan anda. Berikut ini enam tips yang bisa anda simak,
bagaimana cara membawa kucing pada saat bepergian.

Biasakan kucing berada di dalam mobil
Jika kucing anda belum pernah atau jarang berkendara,
penting untuk melakukan semacam latihan supaya
ia terbiasa tenang berada di dalam mobil. Caranya,
masukkan si kucing ke dalam carrier dan taruh di
jok mobil dalam keadaan mesin mobil mati. Jangan
lupa pasangkan sabuk pengaman pada carrier.
Kalau si kucing tidak meronta berikan ia camilan
kesukaannya. Hal ini untuk memberitahu kucing
anda bahwa ia akan mendapatkan makanan jika
bersikap manis. Kalau si kucing meronta,
tenangkan sejenak dengan mengelusnya.
Ulangi cara seperti ini hingga si kucing
merasa tenang. Setelah tenang, anda
bisa mulai menyalakan mesin mobil
dan membuatnya terbiasa, lalu cobalah
berkeliling sekitar rumah. Sebaiknya ada
seseorang di samping si kucing supaya
dia bisa membuat si kucing rileks dengan
sesekali mengelusnya.
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Persiapan sebelum berangkat
Hal yang paling membuat orang malas bepergian dengan
hewan peliharaan adalah masalah kalau si kucing tiba-tiba
poop atau buang air saat di jalan. Salah satu caranya yaitu,
pastikan anda berangkat setelah si kucing makan dan
buang air. Misalnya, anda memberikan makan si kucing
jam 7 pagi, tunggulah sekitar dua jam hingga ia buang
air baru kemudian berangkat. Sebisa mungkin anda tidak
memberikannya terlalu banyak camilan dan air selama
di perjalanan untuk mencegahnya terlalu sering
buang air di jalan. Dan agar anda lebih
tenang, anda bisa gunakan popok bayi
untuk alas di carriernya, agar si
kucing jika buang air di dalam
mobil, kotorannya tidak akan
kemana-mana.

Cari tempat
penginapan

Rencanakan pemberhentian
Pastikan anda merencanakan
pemberhentian setiap 3-4 jam sekali
supaya anda dan si kucing bisa
istirahat sejenak. Jangan pernah
meninggalkan si kucing sendirian di
dalam mobil, apa lagi kalau cuaca
sedang panas. Udara panas dalam mobil
bisa berakibat fatal untuk kucing anda
dalam hitungan menit. Kalaupun terpaksa,
jangan tinggalkan si kucing terlalu lama.

Tidak semua
penginapan
menerima
hewan peliharaan.
Sebaiknya anda
mencari penginapan
dan memesannya
sebelum berangkat.
Pastikan penginapan
tersebut bisa menerima
hewan peliharaan. Jika
mereka menolaknya,
berusahalah untuk
menjelaskan tentang
situasi anda.

Konsultasi dengan dokter
hewan
Bawa perlengkapan penting
Pada saat memlakukan bepergian, pastikan
anda mengecek kembali Barang bawaan anda.
Apa lagi untuk perlengkapan si kucing yang
harus perlu dicek kembali saat akan dibawa
dalam bepergian. Apa sajakah perlengkapan
yang harus dibawa untuk si kucing. Inilah
yang harus anda bawa, obat-obatan yang
dianjurkan dari resep dokter, makanan dan
perlengkapannya, air bersih dalam botol, alas
dan kandang (hanya berjaga untuk kondisi
yang tidak diinginkan), pasir dan litter box.
C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine

Sebelum bepergian, tak ada salahnya
periksa dan konsultasikan kesehatan
kucing anda pada dokter hewan.
Apalagi jika dalam perjalanannya
yang cukup jauh, apakah si kucing
cukup fit untuk
melakukannya.
Minta saran dokter
obat-obatan apa
saja yang harus
dipersiapkan untuk
di perjalanan.
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Cara Aman Membawa
Kucing Naik Mobil
Sebagai pemilik kucing, pastilah kamu sesekali akan
mengajak hewan kesayanganmu tersebut pergi ke
suatu tempat dan mengharuskan ia naik mobil. Seperti
yang diketahui, membawa kucing dalam perjalanan,
terutama bila menggunakan kendaraan, sang pemilik
perlu memerhatikan beberapa hal demi kenyamanan

Puppy Pictures & Dog Photo Gallery @ PuppyPictures.org

sahabat berbulunya tersebut.

“

Pastikan kucing merasa nyaman
dengan kandangnya,” kata Jackson
Galaxy, pembawa acara My Cat from
Hell.
Menurut Jackson, kucing pun
kerap merasa takut saat bepergian.
Agar hewan peliharaan merasa
nyaman, ia menyarankan pemilik
untuk membuat kandang seperti
tempat tidur dengan mengalasinya
dengan selimut.
“Dengan begitu, kucing akan
merasa nyaman,” ungkap pria yang
pernah bekerja selama 20 tahun di
tempat perlindungan hewan itu.
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Saat berada di dalam mobil,
tidak ada salahnya menaruh handuk
di atas kandang mereka supaya
mereka tidak begitu terganggu
dengan suasana di sekitarnya. Ketika
sampai di tempat tujuan, dalam hal
ini Galaxy mencontohkan pindah
rumah, biarkan kucing perlahan
mengenal lingkungan barunya.
“Biarkan mereka mengendusnya,”
tutur Galaxy.

rumah agar mereka mengenal dan
terbiasa dengannya. Menurutnya,
jika pindah ke lingkungan yang baru,
jangan biarkan kucing berjalanjalan di luar rumah karena ada
kemungkinan mereka hilang tersesat
di lingkungan yang baru.
“Sama seperti anak-anak ‘kan,
kau tidak membiarkan mereka main
di luar saat pindah ke tempat yang
baru,” ungkap pria yang dijuluki Cat
Daddy ini.

Biarkan kucing berjalan-jalan
mengelilingi setiap ruangan di dalam
C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine

Parasetamol (Biogesic)
Jangan sekali-sekali catlovers memberikan parasetamol pada kucing
peliharaan ya. Sebab, paracetamol dapat memicu kerusakan hati
dan kematian serta tidak boleh diberikan pada kucing dan anjing.

Ibuprofen (Advil, Motrin)
Pemberian obat yang satu ini pada si makhluk berbulu dapat menyebabkan
ginjalnya bermasalah.

Asetaminophen (Tylenol)
Kucing sangat sensitif dengan asetaminofen. Obat ini dapat
menyebabkan kerusakan hati dan kerusakan sel darah merah.

Alprazolam (Xanax)
Obat manusia yang satu ini dapat menyebabkan lemah dan pusing pada
kucing yang gelisah, dosis yang besar dapat menyebabkan pingsan.

Tramadol (Ultram)
Hanya dokter hewan yang bisa memberi resep dan menentukan dosis yang tepat.
Pasalnya, jika catlovers sembarangan memberikan takaran obat tersebut, kucing
akan overdosis. Hal ini dapat ditandai dengan gejala neurologik seperti gelisah, diam,
berkurangnya koordinasi otot, keadaan disorientasi, mual, tremor, dan kejang.

Adderall (Adderall)
Obat ini memiliki efek yang lebih besar pada kucing yang
menyebabkan suhu meningkat, detak jantung meningkat, gelisah,
tremor, dan bahkan kejang.

Zolpidem (Ambien)
Dapat menyebabkan kucing menjadi pusing dan sempoyongan,
namun sebagian besar kucing hanya menjadi gelisah.

Klonazepam (Klonopin)
Dapat menyebabkan tekanan darah yang sangat rendah sehingga
kucing lemah dan pingsan.

Naproksen (Aleve, Naprosyn)
Kucing dan anjing sangat sensitif dengan naproksen. Naproksen dalam
dosis kecil dapat menyebabkan tukak perut dan gagal ginjal.

Waspada!

Obatobatan
Manusia Ini
Berbahaya
Untuk
Sahabat
Berbulumu
Hewan peliharaan yang
memiliki kerap di sapa

Duloxetine (Cymbalta)
Dapat menyebabkan sikap gelisah atau marah, mengeong
keras, kejang, dan tremor.

Venlafaxine (Effexor)
Dapat menyebabkan gelisah, mengeong keras, tremor, dan kejang.

meong ini sebenarnya
tidak dapat menerima
obat manusia. Jadi,
sebaiknya urungkan
niatmu jika ingin
memberikan obat manusia
di kala ia sakit ya.

C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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PETERbald

An Elegant and
Intelligent balding cat
ras Peterbald hadir dalam semua varian warna dan
marking. Penampilan kucing ras ini juga terlihat
agak mirip dengan Oriental Shorthair. Mereka
memiliki ekor yang panjang, kaki berselaput, dan
cakar yang berbentuk oval yang memungkinkan
mereka untuk membuka gagang pintu.

R

as peterbald adalah ras yang berasal dari Rusia dengan penampilan
elegan dan pintar. Peterbal memang tidak berbulu dan telah
dideskripsikan memiliki gen dominan untuk tidak memiliki rambut. The
peterbald adalah kucing berukuran sedang, dengan bentuk tubuh yang mirip
dengan shorthair oriental, tetapi lebih berotot. Garis-garisnya panjang dan
indah. Peterbalds sama menyenangkannya dengan apa yang harus mereka
sentuh.
Sekitar 1988, kucing pertama dengan berbulu yang tidak
biasa dilaporkan di Rusia, ditemukan di sebuah kota bernama
Rostov di Don. Breed baru dirayakan dan diumumkan oleh
Rusia sebagai mutasi dominan untuk kucing botak. Ini
pertama kali disebut Don Sphynx. Trah baru ini dibawa ke St.
Petersburg, Rusia. Pada tahun 1993, oleh Radma Von Jagerhof,
dikembangbiakkan ke Don Sphynx bernama Afinguen Myth.
Anak-anak kucing itu terdaftar sebagai "eksperimental," dan
salah satunya, Nocturne Iz Murino, menjadi pejantan dasar dari
breed peterbald dan ditemukan dalam setiap silsilah peterbald.
Asosiasi Kucing Internasional menerima peterbald ke dalam
kompetisi kejuaraan pada tahun 2005. Dan merupakan breed
yang sangat langka dan diinginkan.
Pada 1994 di St. Petersburg, Russia, ada seekor kucing
jantan ras Don Sphynx dan kucing betina ras Oriental Shorthair
dipersilangkan. Hasil persilangan tersebut menghasilkan ras
kucing baru dengan ciri fisik serta sifat hampir sama dengan ras
moyangnya. Kemudian, ras baru ini diberinama "Peterbald".

8
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Pada 1 Mei 2009, ras Peterbald
pertama kali mendapatkan status
"Championship". Kemudian, pada
Agustus 2008, ras ini diakui oleh
American Cat Fanciers Association
(ACFA), dan yang terakhir pada Mei
2008, diakui oleh The International
Cat Association (TICA).

Penampilan
Peterbald adalah kucing dengan
bulu yang sangat sedikit sekali.
Penampilan Peterbald terlihat hampir
sama dengan ras Oriental Shorthair.
Peterbald memiliki ekor yang
panjang, kaki yang berselaput, dan
cakar yang berbentuk oval.

Temperamen
Peterbald adalah kucing yang manis,
baik, ramah, penyayang, tenang, rasa
ingin tahu yang tinggi, cerdas, mudah

CATLOVE R S ELE c T R ONIC m a g a z i n e

beradaptasi, dan senang bermain.
Peterbald sangat senang jika
mengikuti kemanapun majikannya
akan pergi. Peterbald juga memiliki
kemampuan membuka gagang pintu
dengan menggunakan kukunya yang
unik itu.

Kesehatan
Rentannya ras ini terkena kelainan
genetik, membuatnya banyak
pendaftaran kucing yang tidak
mengakuinya. Peterbald memiliki
masalah kesehatan seperti yang
dimiliki oleh ras moyangnya,
yakni ras Don Sphynx. Penyakit
feline ectodermal dysplasia, yaitu
masalah yang dapat mengganggu
pertumbuhan gigi dan produksi asam
laktat.
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K e pa l a
B e n tuk :
• Panjang, segitiga terbalik, mengukur dari ujung telinga ke ujung
telinga ke moncong tumpul, membentuk irisan. Dahi datar dan
pipi pipi yang terlihat tinggi.
Telinga:
• Ekstra besar, runcing, dan lebar di pangkalan.
M ata :
• Berukuran sedang dan hampir berbentuk almond.
• Jarak antara mata tidak kurang dari lebar satu mata.
• Warna mata tidak bergantung pada warna bulu.
PROFIL :
• Hidung lurus dan dahi datar membentuk dua bidang datar
berbeda yang bertemu di tengah mata dalam sudut yang terlihat
cembung.
M O N C O NG
• Kuat, sedikit tumpul dan tidak sempit.
• Baji halus tanpa penjepit kumis, meskipun bantalan kumis akan
terlihat jelas.
• Kumis, jika ada, harus berkerut dan keriting.

TUBUH
batang tubuh :
• Berukuran Sedang, panjang dan anggun.
• Bahu dan pinggul sama lebarnya.
Legs :
• Long, medium-fine boned. Firm muscles. Straight vertical
forelegs. Hind legs slightly longer than front legs.
KAKI:
• Berukuran panjang.
• Otot yang kuat.
• Kaki depan vertikal lurus.
• Kaki belakang sedikit lebih panjang dari kaki depan.
Tail:
• Panjang, kuat dan terlihat elastis.
OTOT-OTOT:
• Keras dan berkembang dengan baik.
Tulang:
• Sedang dan terlihat runcing

C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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Perbandingan Ras Kucing

informasi
Nama lain
Asal
Rusia
Ciri pada bulu
Bald, Brushy, Flock, Straight, dan Velour
https://i.pinimg.com/originals/fc/99/49/fc9949b0abb8e7f030511421df51fbc7.jpg

Warna
Biru, Cokelat, dan Eksotis
Pola warna
All dan Bi-color
Grooming
Tidak terlalu sulit
Shedding
Minimal
ukuran
• Berat minimal 8 pounds
• Berat maksimal 10 pounds
karakter & kepribadian
Tabiat/Watak
Penyayang, Cerdas, Suka bermain,
dan bisa bersahabat dengan manusia
K ESE H A T AN
Masalah kesehatan
Feline Ectodermal Dysplasia
Layak diperuntukkan
• Dewasa
• Anak berumur (6+)
• Lansia

peterbald
12
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informasi
Nama lain
Foreign Type
Asal
United States
Ciri pada bulu
Pendek
Warna
Hitam, Biru, Cokelat, Fawn,
Lilac, Mustard dan Putih
Pola warna
Bi-color, Tabby
Grooming
Tidak terlalu suli
Shedding
Constant
ukuran & harapan hidup
• Harapan hidup minimal 13 tahun
• Harapan hidup maksimal 14 tahun
• Berat minimal 7 pounds
• Berat maksimal 10 pounds
karakter & kepribadian
Tabiat/Watak
Ingin tahu yang tinggi, Cerdas,
Ceria, dan bersahabat
k e s e h ata n
Masalah kesehatan yang
suka dialami
Amyloidosis, Aortic Stenosis,
Asthma/Bronchial Disease,
Crossed Eyes, Hyperesthesia
Syndrome, Lymphoma,
Megaesophagus, Nystagmus,
Progressive Retinal Atrophy

The Happy Cat Site

Layak diperuntukkan
• Dewasa
• Anak berumur (6+)
• Lansia

o r i e n ta l s h o r t h a i r
C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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ta n ya j awa b

drh. Widya

solusi
permasalahan
kesehatan
kucing

Kucing saya
masih kitten
umur 2 bulan
sakit diare,
tubuhnya lemas.
Kenapa ya ?
(Arie,
Purwakarta)

Jika kucing mengalami diare (terutama
yang tingkat frekuensinyaa tinggi) hingga
kucing lemas karena sudah tidak mau makan
atau minum, akan lebih baik segera dibawa
ke dokter hewan. Hal tersebut berkaitan
dengan kucing yang diare hingga lemas besar
kemungkinan sudah mengalami dehidrasi
karena banyaknya cairan yang keluar dari tubuh
tidak diimbangi dengan cairan/nutrisi yang
masuk. Pada kondisi kucing yang lemas dokter
hewan akan memberikan supportif dengan
menginfus

untuk

mengembalikan

cairan

elektrolit tubuh yang hilang. Setelah itu akan
dievaluasi penyebab dari diarennya tersebut.
Besar kemungkinan kucing yang masih
berumur 2 bulan mengalami multi-infeksi dan
bisa juga ada virus (umumnya Panlekopenia/
Feline Distemper) terutama bagi kucing yang
belum divaksin dan memberikan gejala diare.
Kondisi diare yang demikian jika tidak cepat
ditangani, prosentase kucing tidak dapat
diselamatkan justru semakin besar.

14
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Karena fungsinya yang sangat beragam
bagi sistem biologi dan metabolisme tubuh
maka semua jenis kucing membutuhkan
kandungan nutrisi taurin tersebut. Namun
untuk beberapa ras kucing yang memiliki
breed

predisposisi

gangguan

organ

tertentu akan membutuhkan taurin sebagai
kebutuhan pokok untuk mendukung fungsi
organ tersebut agar fungsi fisiologisnya
tetap bekerja dengan baik.

Apakah taurin
diperlukan oleh
semua jenis
ras kucing?
(Rio, Lampung)

Kucing membutuhkan taurin dalam jumlah tinggi untuk

Bagaimana
Standarisasi
pemberian
(takaran) taurin
kepada kucing
dewasa dan
kitten? (Ardin,
pontianak)

menjalankan fungsi tubuhnya. Hal ini karena masih sedikit
jumlah enzim yang dapat memproduksi taurin dari asam amino
lain seperti metionin dan sistein, sehingga kucing memerlukan
diet yang mengandung taurin dalam jumlah tinggi. Untuk
kebutuhan taurin harian kucing dewasa membutuhkan sekitar
100 mg per hari nya, ukuran tersebut setara dengan pakan
dengan kandungan protein sekitar 28%. Sementara untuk
kitten bisa kita setarakan dengan kandungan protein yang
terkandung dalam pakan sekitar 30% - 35%. Protein dan
nutrisi yang terdapat dalam makanan tidak semuanya bisa
dicerna dan diserap oleh tubuh. Makanan yang baik adalah
yang tinggi persentasi tercerna dan penyerapannya. Dari
seluruh protein yang bisa diserap, sekitar 20% dipergunakan
untuk pertumbuhan dan sekitar 12% untuk kebutuhan dasar
(maintenance).

C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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kitten

Cara
Merawat
Anak
Kucing

Menjaga
kesehatan induk kuci
ng

Kenapa? kitten berusia 3
bulan
kebawah masih ketergan
tungan
menyusui kepada indukny
a.
Karena dengan ASI terseb
ut
kitten mendapatkan imun
yang
alami untuk menjaga kond
isi
yang sehat dengan catat
an
jika si Induk terkena peny
akit,
bisa saja anaknya juga ter
kena.
Berikan makanan yang ba
ik
terhadapa induk kucing
guna
menyuplai asi yang berku
alitas
untuk si kitten dan jagala
h
lingkungan yang bersih da
n
sehat bagi induk dan kitten
.

Tempat tinggal
yang baik

Seberapa kenyamanan tempat tinggal
yang kamu miliki untuk kucing ???
jangan pernah menyepelekan tempat
tinggal karena dengan mudah bisa
terjangkit yang bisa membahayakan
si kucing dan manusia. Tempat tinggal
kitten harus bersih, tempatnya yang
hangat dan Anda bisa memberikan
lampu atau perlengkapan seperti
kain (bisa selimut) supaya menjaga
kehangatan mereka.

Vaksin dan obat

Jangan lupa membe
rikan obat
cacing maupun va
ksin yang
berguna untuk men
ingkatkan
sistem kekebalan pa
da tubuh si
kucing. Anda bisa
menanyakan
hal ini kepada dokt
er hewan
agar pemberian va
ksin dan
obat disesuaikan pa
da
kebutuhan si kucin
g.
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Ruang gerak

cukup
Berikan tempat yang
mereka
luas untuk membuat
n yang
bergerak leluasa. Kitte
at lincah
berumur 3 bulan sang
ain.
dan selalu ingin berm
tinggal
Hindari juga tempat
ra kitten.
yang lembab untuk pa
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Berikan kasih sayang
Berikan sentuhan lembut kepada kitten supaya
merasa nyaman dan mudah mengenali pemiliknya,
beri dia mainan seperti bandul atau mainan khusus
kucing lainnya. Hubungan kasih sayang yang baik
antar pemilik dan kitten tersebutlah yang membuat
kenyamanan mereka dalam hidup sehari hari.

Memberikan asupan
untuk kitten

Fasilitas pembantu

g
Demi kenyamanan kucing yan
h
berada didalam rumah cobala
memberikan litter box agar
kitten dapat berlatih untuk
poop kedalam litter box yang
terisi oleh pasir khusus yang
a
dijual di petshop. Beri alas pad
litterbox untuk memudahkan
ir
kita membersihkan bekas pas
yang keluar dari litter box.

C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine

• Susu– Umur kitten umur 1-3 bula
n biasanya
masih menyusui kepada induknya. Nam
un
jika ingin memberikan susu tambah
an
kepada anak kucing tentu tidak masalah
,
yang perlu diperhatikan jangan mem
beri
susu sapi karena bisa mencret. Coba
berikan susu yang selayaknya diberika
n
kepada kitten.
• Air – Sediakan air yang bersih untu
k
diminum bagi kitten dan induknyan.
Pastikan wadah atau tempat minuma
n
terjangkau bagi si kucing dan dalam
kondisi
yang steril. Biasanya kitten suka berm
ain
dengan air, menarik-narik tempat air
minumnya jadi pilihlah tempat air min
um
yang cukup berat untuk si kucing aga
r tidak
sampai tumpah.
• Makanan – Untuk makanan kitte
n usia 1 3 bulan harus lebih diperhatikan. Pilih
lah
produk yang sesuai untuk kitten dan
perhatikan lah perkembanga kitten keti
ka
menggunakan produk tersebut seperti
pertambahan berat badan dan apakah
ada
dampak yang kurang baik yang bisa
kamu
ketahui dari faeses yang keluar.
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Cara membangun
karakter anak
kucing

D

engan membiasakan mereka hidup bersama induknya akan
membangun karakter kucing yang bisa hidup tanpa campur
tangan manusia, kucing akan tumbuh menjadi kucing yang mandiri,
hal ini akan berguna jika anda tidak memiliki banyak waktu untuk
mengurus kucing anda.

Hal penting yang perlu diperhatikan

Sejak lahir dari kandungan
biarkanlah anak kucing
anda dirawat oleh induknya,
Anda tidak perlu banyak
ikut campur karena alamiah
induk kucing lebih tau
perawatan terbaik untuk
anak mereka walaupun usia
induk kucing masih terlalu
muda, jadi tugas anda hanya
mengamati mereka jika ada
hal aneh barulah anda
dapat bertindak melakukan
perawatan ekstra untuk
mereka.

Sama seperti manusia, kitten sangat rentan terhadap penyakit, jadi
mereka memerlukan nutrisi untuk menjaga daya tahan tubuhnya,
nutrisi yang diperlukan adalah zat kolostrum yang bersumber dari
air susu induk kucing.
Bagi induk kucing yang tidak dapat mengatur pola makan
yang baik saat hamil hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah
air susu yang dihasilkan. Kitten yang kurang mendapatkan banyak
asupan susu akan retan terhadap penyakit yang disebabkan oleh
bakteri dan virus. Guna menjaga program kehamilan yang bagus
pada kucing dimulai dari pola asupan gizi yang baik dan mejaga
kebersihan pada kucing yang sedang mengandung.

Berat badan saat bayi
Induk kucing akan melahirkan 3 – 4 ekor dalam satu fase dengan
berat normal rata rata anak kucing seberat 500 gram.
Berat badan saat kitten bertumbuh
Kitten normal akan memiliki berat badan 2 kali lipat lebih berat
dari awal mereka lahir, dan akan bertambah berat 400 gram dalam
satu minggu hal ini juga bergantung dari jumlah air susu yang bisa
diproduksi induknya.
Mata kitten
Normal pada bayi kucing akan tertutup matanya bisa 5 atau sampai
10 hari. Waspadai jika sejak lahir mata bayi kucing tidak tertutup
karena pada mata adalah indra yang sensitif untuk kitten terlalu
cepat menerima cahaya matahari bisa membuat mata mereka buta.
Perawatan tambahan
Tempat yang bersih, cukup hangat dan berikan makanan khusus
untuk anak kucing dengan takaran yang tepat.
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Bagaimana jika kitten tidak memiliki induk?
Bagi anak kucing yang memiliki induk mungkin kita tidak terlalu repot
mengurusi mereka karena sang induk yang akan total bersama mereka,
tetapi sayangnya banyak kasus kitten telah menjadi yatim karena sudah
kehilangan induknya bisa jadi mungkin karena induk kucing telah meninggal
atau dikarenakan induk kucing tidak mau mengurus mereka, inilah saatnya
peran kita sangat berharga untuk anak kucing. Berikut ini adalah beberapa
ekstra perawatan yang perlu anda ketahui saat merawat kitten dirumah.

Sapih anak kucing
Gunakan susu sapi bubuk yang telah di seduh dengan air hangat diamkan
selama beberapa menit sebelum anda melolohkan susu kepada mereka.
Pastikan kepala mereka tegak mengarah ke botol seperti cara normal
mereka menyusu kepada induk mereka.
Membersihkan kotoran
Induk kucing akan membersihkan kotoran anaknya saat kitten buang air,
tetapi ini akan menjadi tugas anda jika kitten tidak memiliki induk. Yang
perlu anda persiapkan ialah air hangat, kain yang lembut atau tissue
usapkan ke bagian anus kucing setelah mereka makan karena setelah
makan mereka biasanya akan buang air.

Melatih bayi kucing
Umumnya induk kucing akan mengajarkan banyak hal kepada anaknya, nah jika kasus ini kita yang perlu
bertanggung jawab untuk melatih mereka agar belajar banyak tentang banyak aspek untuk kehidupan mereka
kedepan, Apakah saja yang akan diajarkan? mari kita bahas bersama-sama dibawah ini.

Memilih makanan
Saat mereka beranjak dewasa mungkin berumur 4 sampai 6 minggu anak kucing bisa diajar untuk memulai
mencoba makan makanan padat khusus anak kucing yang dapat anda dapatkan di petshop, jika anda
membiasakan mereka memakan makanan yang memiliki brand bagus dengan bau yang khas maka biasanya
mereka hanya mau memakan makanan serupa sampai mereka dewasa nanti.
Melatih buang air di litter box
Setelah berumur 5 minggu bayi kucing dapat dilatih buang air dengan menggunakan pasir poop khusus untuk
kucing, walaupun biasanya mereka akan dengan alamiah meniru induknya saat poop. Pastikan kotak pasir berada
sedikit jauh dari tempat kitten kita makan, hal ini penting untuk menjaga makanan bebas dari bakteri dan kuman.

Kesimpulan
Jadikanlah pengalaman merawat anak kucing sebagai pengalaman yang
berharga dan menyenangkan agar anda tidak jenuh dengan masalahmasalah yang mungkin saja timbul, pastikan anda memberikan makanan
yang memang khusus di formulasikan untuk anak kucing. Jika perawatan
yang anda berikan sesuai dengan ketentuan diatas semoga mereka
menjadi kucing yang mandiri dan tidak merepotkan saat mereka dewasa
nanti, hubungi dokter hewan terdekat jika ada masalah kesehatan serius.
C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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3

Hal Penting yang
Wajib Catlovers
Tahu Soal
Makanan Kucing

Tempat makan

Lakukan
Pilih tempat makan dari bahan keramik atau stainless steel agar
lebih mudah dibersihkan dan tidak meninggalkan bau sehingga
lebih higienis.
• Pilih mangkuk yang sesuai dengan jenis ras yang ada.
• Sediakan tempat makan sesuai dengan jumlah kucing yang
ada.
• Cuci bersih tempat makan dan minum kucing setiap hari
menggunakan sabun. Pastikan kering dengan sempurna
agar tidak meninggalkan bau.
• Posisi tempat makan dan minum harus berdekatan dan
mudah diakses oleh kucing.
• Jika kamu punya banyak kucing dan beberapa di antaranya
tidak terlalu akur, ada baiknya memisahkan tempat makan
mereka.

Merawat kucing sudah
menjadi rutinitas yang tidak
bisa dihindari oleh Catlovers.
Kebersihan dan kesehatannya
menjadi hal penting yang
tidak boleh dilewatkan,
termasuk salah satunya cara
memberi makan dengan tepat.
Ada beberapa hal yang wajib
diketahui Catlovers terkait
hal yang harus dilakukan dan
yang harus dihindari tentang
makanan kucing.

20

Hindari
• Memilih tempat makan berbahan plastik karena rentan
menjadi sarang kuman dan berbau.
• Menggunakan wadah yang terlalu dalam karena akan
menyulitkan kucingmu. Jika kamu memberikan makanan
basah, sebagian kecil makanan akan menempel di bagian
dagu dan leher dan dapat menimbulkan jamur jika tidak
lekas dibersihkan.
• Membiarkan kucing berebut makanan karena tempat
makan yang tersedia jumlahnya tidak memadai.
• Membiarkan tempat makan dan minum kotor karena sisa
makanan dalam waktu lama.
• Menaruh tempat makan dan minum dekat dengan litter
box.
• Memindahkan tempat makan dan minum secara mendadak.
Sebaiknya, tambah lokasi baru sebelum benar-benar
“menghilangkan” area makan dan minum sebelumnya.
C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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Waktu makan

Lakukan
• Usahakan memberi makan secara rutin di waktu yang sama
setiap harinya. Waktu makan yang rutin dapat melatih
kedisiplinan kucing-kucing kesayanganmu.
• Anak kucing yang berusia 4 minggu ke atas idealnya makan
empat kali sehari, sementara kucing dewasa dua sampai
tiga kali sehari.
• Sesuaikan waktu makan dengan waktu tidur kucing.
Biasanya, kucing akan tidur beberapa kali dalam sehari,
selama beberapa jam.
• Kamu boleh menyiapkan makanan kering saat mereka
masih tidur sehingga begitu terbangun dan lapar, mereka
bisa langsung makan.
Hindari
• Sering mengganti waktu makan tidak baik karena dapat
menimbulkan kebingungan. Bukan tidak mungkin kucingkucingmu akan merengek minta makan di waktu-waktu
yang tidak tepat, misalnya tengah malam.
• Membangunkan kucing yang sedang tidur untuk makan,
kecuali jika kamu tidak sengaja melewatkan waktu makan
sebelumnya.
• Menaruh makanan basah di mangkuknya, dengan harapan
akan dimakan saat mereka bangun. Makanan basah harus
langsung dimakan dan tidak boleh dibiarkan terbuka dalam
waktu lama.

Porsi makan

Lakukan
• Seekor kucing dewasa dianjurkan
mengonsumsi 240 kalori per hari.
• Cara termudah menentukan seberapa
banyak kamu harus memberi makan
kucingmu adalah dengan melihat petunjuk
yang ada di kemasan makanan kucing.
• Cara lain menentukan porsi makan adalah
dengan cara memantau berat badan dan
kebiasaan kucing saat makan. Apakah
makanannya selalu dihabiskan? Jika ada
sisa, kurangi porsi makan selanjutnya.
Berapa berat badannya bulan ini? Jika
peningkatannya pesat, kurangi porsi
makannya dan ajak mereka untuk
beraktivitas.
• Jika pertumbuhan dan nafsu makan
kucingmu tergolong normal (bukan tipe
overeater), kamu bisa menerapkan teknik
free feeding, yaitu makanan selalu tersedia
di mangkuknya dan bisa diakses kucingmu
kapan saja.
• Konsultasikan pada dokter hewan,
terutama jika kucingmu memiliki kondisikondisi khusus, misalnya alergi, gangguan
kesehatan, obesitas, ataupun malnutrisi.
Hindari
• Memberi makan secara berlebihan.
Obesitas merupakan masalah serius
dan berbahaya bagi kucing karena dapat
menyebabkan diabetes atau penyakit
jantung yang berujung pada kematian.
• Jika berat badan kucingmu di atas normal
atau nafsu makannya tergolong tinggi, free
feeding bukan pilihan tepat.

C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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TIPS Membersihkan
gigi kucing

Biasakan mulutnya dibuka

Tekan ujung kedua sudut mulut dengan jari tengah dan jempol. Tangan satunya
membuka/menarik ujung depan rahang bawah. Biasakan kucing dengan
proses ini sekaligus membiasakan dengan teknik tersebut. Cara lainnya
dengan langsung membuka pipi dari samping tanpa harus membuka rahang
.

Biasakan pasta gigi/gel dan sentuhan jari pada gigi/gusi

Oleskan pasta gigi/gel ke seluruh permukaan gigi dan perbatasan gigi-gusi, sambil memijat-mijat bagian tersebut
dengan jari.

n sikat gigi

Biasakan dengan sentuha

si, baru diperkenalkan
l dan sentuhan jari pada gigi/gu
i/ge
gig
ta
pas
gan
den
sa
bia
ter
Setelah
i dengan gerakan sirkular/
leskan pasta gigi/gel, sikat gig
dio
h
ela
Set
i.
gig
at
sik
gan
den
gigi taring dan 1—2 gigi di
lu seluruh gigi disikat, cukup
memutar. Awalnya, tidak per
ikutnya, jumlah gigi
iap hari agar terbiasa. Hari ber
set
an
kuk
dila
lu
per
ini
ses
Pro
sampingnya.
an setelah lebih terbiasa.
gga seluruh gigi bisa dibersihk
hin
ah
mb
dita
a
bis
an
ihk
ers
yang dib

Hentikan proses menyikat gigi ketika kucing
mas

ih menikmatinya

Setelah terbiasa, diperlukan sekitar 30 detik untu
k membersihkan gigi di bagian
samping. Kebersihan sisi gigi bagian dalam tidak
perlu dirisaukan. Namun, sekalisekali bagian dalam dibersihkan. Pembentukan karan
g gigi pada sisi bagian dalam
jauh lebih lambat dari sisi luar.

stres
i jika kucing mulai terlihat
gig
n
iha
ers
mb
pe
s
se
pro
Hentikan segera
ghargaan berupa pujian,
Berikan pen
akan lebih susah dikendalikan.
Jika dipaksa, berikutnya kucing
a saat pembersihan gigi.
ya jika kucing berlaku baik pad
ann
uka
kes
an
pak
kan
bah
u
belaian, ata

Awalnya proses pembersihan gigi bisa mem
buat Anda dan
kucing stres
Setelah terbiasa, proses membersihkan gigi terse
but menjadi hal yang cukup
menyenangkan.
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mengenali CIRI
FISIK KUCING
yang SEHAT
Telinga:
siap menangkap bunyi, bebas
kotoran, tidak iritasi,

Bulu:
bersih, terawat, licin, tidak
rontok dan gundul,

Kulit:
licin, tanpa noda seperti
terbakar ataupun nyeri dan
berparasit.

Perut:
tanpa luka dan nyeri,
tidak kembung, atau
terlalu peka.

Mata:
bersih, tanpa bercak dan
kotoran, kelopak mata
tidak tampak, serta tidak
bernanah dan berair.

Gigi dan gusi:
gigi bersih berwarna
putih, bebas dari
kotoran gigi, dan gusi
berwarna pink, tetapi
tidak seperti terbakar.

Cakar:
tidak patah atau
lapisan kuku rusak.

Anus:
bersih, tanpa noda atau kotoran,
dan kotorannya keluar tanpa
sembelit atau mencret.

C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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Pemeriksaan
fisik pada
kucing Anda
dalam dunia dokter hewan saat
mereka memeriksa kesehatan
pada kucing Anda. Berikut
adalah rincian kondisi umum
pada kucing yang akan periksa

ABDOMEN : ada penyimpangan
di pinggiran hati, limpa, ginjal,
dan kandung kemih; massa atau
tumor; usus tebal

DASAR EKOR : setiap
abses; Kelainan pada
kelenjar dubur; tikar
tinja; bukti tinja lunak;
pertumbuhan; parasit,
seperti segmen cacing
pita dan kotoran kutu

BULU, KULIT, DAN KUKU : kualitas bulu yang buruk;
benjolan dan benjolan; ruam; daerah rambut rontok;
bulu kusut atau air liur; kutu; kuku jari kaki tumbuh atau
tumbuh ke dalam; dehidrasi
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EARS : Tanda-tanda infeksi telinga (nyeri,
kelembutan, kemerahan, pembengkakan, bau
"yeasty", dan discharge; tungau

LUNGS :
wheezing,
crackling, or
other abnormal
lung sounds
EYES : tanda-tanda penyakit;
debit atau robek; Gerakan
abnormal atau reaksi terhadap
cahaya

MOUTH : tanda-tanda
penyakit periodontal pada
gigi dan gusi; bau mulut

LYMPH NODES AND THYROID GLANDS :
penyimpangan atau perubahan ukuran

HEART : suara jantung lemah atau tidak
normal; tingkat yang tidak normal cepat atau
lambat; ketukan tidak beraturan

LEGS : rentang gerak
yang terbatas di semua
anggota badan; tandatanda rasa sakit atau
ketidaknyamanan;
menggiling suara di
persendian

C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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MEMBERIKAN
PERTOLONGAN
PERTAMA
PADA KUCING
Kucing Muntah
• Bersihkan segera muntahan kucing.
Jangan sampai muntah termakan
kembali atau dijilati kucing peliharaan
lainnya di rumah.
• Semprot bekas muntahan dengan
desinfektan agar kuman ada di dalamnya
tidak menyebar.
• Berikan kucing air minum yang baru
dan bersih. Caranya, dekatkan air ke
mulutnya.

Kucing Mencret

Kucing Terluka
•
•
•
•

Bersihkan luka dengan air hangat.
Keringkan dengan tisu/kain.
Tetesi luka dengan obat antiseptik.
Jangan biarkan kucing menjilati luka.
Oleh karena itu, jaga tetesan obat hingga
mengering agar pemberian obat efektif.
• Tutuplah luka dengan menggunakan perban
hingga luka kering dan sembuh.
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• Periksa pakannya apakah
tercampur dengan kotoran
atau sesuatu yang seharusnya
tidak boleh dimakan. Jika ya,
segeralah ganti dan bersihkan
tempat makan dan minumnya
dengan pakan dan air masak
yang baru.
• Berikan tempe.Jika di rumah
kebetulan ada, berikanlah
tempe yang sudah digoreng
terlebih dahulu agar kucing mau
memakannya.
• Mandikan kucing hingga
bersih. Selain itu, bersihkan
kandangnya.
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Kebersihan
KANDANG
Kebersihan kandang harus dijaga dengan baik agar terhindar dari virus-virus
yang membahayakan kucing. Meskipun virus tersebut tidak terlalu berbahaya,
sebaiknya tetap dibersihkan untuk menghindari segala kemungkinan yang
terjadi. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga sanitasi kandang.
1. Pindahkan kucing untuk sementara ke tempat lain
agar proses pembersihannya menyeluruh.
2. Periksalah apakah lantai kandang dan seisinya
dalam keadaan bersih. Jika tidak, segera bersihkan
kotoran yang menempel di dinding atau lantai
kandang.
3. Siapkan air bersih, kain, dan bahan pembersih
yang mengandung desinfektan untuk
disemprotkan.
4. Mulailah menyemprotkan pembersih dari bagian
atas kandang, sisi-sisinya bagian dalam dan luar,
lalu lanjutkan dengan membersihkan lantainya.
Menjaga kebersihan kandang bertujuan agar kucing terhindar dari bibit penyakit.

5. Gosok dinding dan lantai kandang dengan kain yang telah disiapkan. Jika ada kotoran yang membandel,
gosok hingga bersih menggunakan sikat yang biasa untuk lantai.

6. Cuci tempat makan dan minumnya jika menggunakan mangkuk (bowl).
7. Periksalah kandang setiap hendak memberi
makan dan minum. Jangan biarkan kotoran
terlalu lama menempel di kandang yang dapat
menyebabkan sanitasi tidak baik.
8. Cuci dan bersihkan litter tray secara rutin setiap
hari. Hal ini karena litter tray merupakan tempat
bersarangnya bakteri serta virus penyebab
penyakit yang paling banyak. Rendamlah tempat
tersebut sekitar 30 menit dengan desinfektan
agar bersih benar-benar bersih.

C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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MEMOTONG KUKU
Kuku yang terlalu

ALaT DaN BaHaN

panjang akan

Gunting kuku adalah alat utama yang diperlukan jika ingin memotong kuku.

menyulitkan kucing

Banyak model dan jenis gunting kuku khusus hewan kesayangan yang

berjalan. Sementara

dijual di pet shop. Gunting kuku yang sering dipergunakan sehari-hari untuk

itu, memotong kuku

memotong kuku orang juga bisa digunakan. Pastikan gunting kuku yang

terlalu pendek dapat

akan digunakan benar-benar tajam. Jika kurang tajam, bentuk potongan

melukai kucing. Jika kuku

kuku kucing kurang bagus, bahkan kadang-kadang kukunya bisa pecah.

dipotong habis, secara
alami kucing tidak dapat
melompat, mencakar,
bahkan tidak dapat
bertahan hidup karena
akan kalah oleh kucing
lain. Untuk kucing ras,
hal tersebut tidak
menjadi masalah karena

Bahan yang disediakan berupa serbuk perak nitrat atau PK (baca:
peka)/kalium permanganat/KMnO4. Serbuk PK berwarna merah-ungu.
Serbuk PK dan perak nitrat ini berguna untuk mempercepat berhentinya
perdarahan jika daerah quick terpotong. Serbuk-serbuk tersebut
ditaburkan/ditempelkan pada bagian kuku yang terluka. Tujuannya agar
perdarahan segera berhenti. Jika tidak tersedia, perdarahan pada kuku
dapat dikurangi dengan cara menekan daerah sekitar kuku. Normalnya
perdarahan akan berhenti kurang lebih dalam waktu 5 menit.
ANaTOMI KUkU KUCING

disebut quick, seperti manusia,

Kucing mempunyai kuku yang unik.

hanya letaknya sedikit berbeda.

Tidak seperti anjing, kuku kucing

Jaringan ini berwarna merah muda.

dapat ditarik ke luar dan ke dalam.

Berbeda dengan warna kuku yang

Dalam keadaan normal, kuku kucing

berwarna putih transparan. Letak

kuku yang dipotong

tertarik ke dalam dan tersembunyi.

dan batas jaringan daging ini perlu

merupakan syarat dalam

Jika kucing sedang marah atau

diperhatikan agar tidak terpotong

mengikuti kontes kucing.

mencakar, barulah kukunya

saat pemotongan kuku kucing. Jika

Namun, memotong

dikeluarkan.

terpotong, akan muncul darah dari

kucing ras tidak liar
sehingga pemotongan
kuku dengan rutin perlu
dilakukan. Selain itu,

kuku sebaiknya dengan
terlebih dahulu

Kucing mempunyai jaringan
daging di bawah kuku yang

memahami anatomi kuku,
menggunakan gunting
kuku, hingga cara
melakukannya.

Batas
pemotongan
kuku

jaringan yang terluka dan kucing
akan merasa kesakitan.
Daging di
bawah kuku

Kutikula

Perlu diperhatikan agar
kucing tidak kesakitan saat
pemotongan kuku

28

C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine

grooming

CaRa MEMEGaNG KUCING
Tidak ada patokan yang pasti
cara memegang kucing pada saat
memotong kukunya. Hal yang
terpenting adalah kucing merasa
nyaman dan dapat meminimalkan
pergerakan kucing. Sebaiknya
posisi tangan saat memegang kaki
kucing agak jauh dari jangkauan
mulut kucing. Tujuannya untuk
menghindar dari reaksi kucing
seperti menggigit atau mencakar.
Memegang kucing bisa dengan
bantuan orang lain agar kucing lebih
mudah dikendalikan.

Sebaiknya tangan agak jauh dari jangkauan mulut
kucing untuk menghindari reaksi menggigitnya

CaRa MEMOTONG KUkU
Tahapan memotong kuku adalah sebagai berikut.
1.	Tekan telapak kaki kucing dengan lembut dan mantap agar kukunya muncul.
2. Perhatikan batas kuku dengan daging di bawahnya (quick).
3. Potong kuku dengan jarak sekitar 1 mm dari quick. Jika terlalu dekat, akan terasa sakit. Lebih baik memotong
kuku sedikit-sedikit, tetapi lebih sering dilakukan (1 atau 2 minggu sekali). Hal tersebut lebih baik daripada
jarang memotong kuku, tetapi saat dipotong pendek sekali hingga ke dekat quick.
4

Perhatikan posisi alat pemotong dengan kuku. Masing-masing alat pemotong berbeda cara penggunaannya.
Prinsipnya kuku dipotong dari bawah ke atas (vertikal). Jika dipotong dari samping, kemungkinan kuku pecah
akan semakin besar.

5. Potong kuku satu per satu dengan hati-hati. Normalnya kaki depan mempunyai lima kuku dan empat kuku pada
kaki belakang. Beberapa kucing mempunyai jumlah jari yang berlebih yang disebut polidactyl. Kucing polidactyl
bisa mempunyai enam jari pada kaki depan.
6. Jangan lupa memotong kuku jempol. Kukunya terletak lebih dekat dengan pergelangan. Kuku ini jarang dipakai
menggaruk sehingga biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kuku lainnya. Kuku jempol yang jarang
dipotong dapat tumbuh melingkar dan menusuk kaki.
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cfa international
cat show "The 2nd Born to Sparkle
CFA International Cat Show kembali di
gelar dengan tajuk “The 2nd Born to
Sparkle” pada Sabtu, 31 Maret 2018, di
Gedung Pos Bandung, Jawa Barat. Kali ini,
kontes yang bertaraf internasional itu
dihelat tak hanya oleh Nusantara Fancy
Club tapi juga bekerja sama dengan Siam
Blue Eyed Cat Fanciers (SBCF).

baik, menyenangkan dan cantik
pastinya, favorit peserta,” ujarnya.

Peserta yang ikut kontes “The
2 Born to Sparkle” datang dari
berbagai daerah bahkan luar negeri.
Ada 154 ekor kucing yang turut serta
datang dari Bali, Surabaya, Jakarta,
Tangerang, Bandung, Malaysia,
dan Thailand. Terkait kelas yang
dilombakan, Ruly mengatakan
ada tujuh kelas yang terdiri atas
Kitten & Kitten Breed Indonesian,
Championship & Championship
Breed Indonesian, House Hold Pet,
Premiership & Premiership Breed
Indonesian.
Tujuan diselenggarakannya
International Cat Show ini menurut
Ruly masih sama dengan tujuan
sebelumnya, yakni agar Indonesia
bisa tembus 12 division winner (DW).
“Animo peserta sangat baik apalagi
demi mengumpulkan poin DW
harus dikejar mendekati end session
yang saling kejar-kejaran posisinya,”
katanya.
Saat ditanyai mengenai
kendala, ia menyebut bahwa tidak
nd

Chloe Cung salah satu juri dari Hongkong

V

ice Presiden Nusantara Fancy
Club, Ruly Yuwono menuturkan
bahwa dirinya sangat senang karena
acara yang terlaksana untuk kedua
kalinya itu sangat diminati bahkan
oleh peserta dari luar negeri. Para
peserta memburu poin untuk
sahabat berbulu mereka pada acara
tersebut.
“Count-nya lumayan tinggi. Jurijuri juga senang dengan pelayanan
dan keramahan orang-orang kita.
Mereka sangat excited bahwa peserta
kucing-kucingnya sangat bagus dan

30

cantik-cantik,” ungkap Ruly kepada
Catlovers Magazine.
Sama seperti sebelumnya, pada
gelaran kali ini juga tersedia enam
ring yang masing-masing diisi oleh
juri asal luar negeri di antaranya John
Webster (USA), Onna Fuller (USA),
Carol Fogarty (USA), Nancy Dodds
(USA), Chloe Chung (HKG), dan
Artyom Mineev (RUS). Salah satu juri,
yakni Chloe Chung, dikatakan Ruly
menjadi juri favorit para peserta karena
parasnya yang cantik dan sifatnya yang
sangat ramah. “Betul dia orangnya
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Foto bersama pihak penyelenggara Born to Sparkle 2, Juri dan para pemenang Best of the Best.

menemukan kendala yang signifikan
bahkan acara berjalan lancar. Sebab,
berdasarkan pengakuannya, semua
panitia bekerja sama dan bekerja
keras untuk meminimalisir kendala.
“Alhamdulillah aman dan lancar,”
katanya.
Suksesnya acara CFA
International Cat Show: “The 2nd
Born to Sparkle” ini tak lepas dari
dukungan berbagai pihak yang terdiri
atas Bhinneka Cattery, Ry Grooming
Course, Pinkpawpal, Catlovers
Magazine, Nusantara Fancy Club,
dan Jasmine. “Harapan kami, show
ke depan sponsor lebih variatif lagi,
peserta juga kucing-kucingnya lebih
bervariasi terutama shorthair bisa
lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya.
(yani)

Judge :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JOHN WEBSTER - AB
DONNA FULLER - AB
CAROL FOGARTY - AB
ARTYOM MINEEV - SP
CHLOE CHUNG - AB
NANCY DODDS - AB

HIGH SCORING KITTEN INDONESIAN BREED
MIZU PRINCE ZULFIKAR owner INDRA-FADLY FUAD
HIGH SCORING PREMIERSHIP INDONESIAN BREED
JUST FLYING GIORGIO OF LOVELY LOVE owner MUHAMMAD QAIDI BARAKATILLAH
HIGH SCORING CHAMPIONSHIP INDONESIAN BREED
GANSWED DOLOPHY owner INDRIJATI WIRJADI
HIGH SCORING HOUSE HOLD PET
KING KING owner ADE ANDRIANA
HIGH SCORING KITTEN
PINKPAWPAL RATRI owner PATTAMA-CHATE-SALID-KANITTA-ADILLAH
HIGH SCORING PREMIERSHIP
JUST FLYING GIORGIO OF LOVELY LOVE owner MUHAMMAD QAIDI BARAKATILLAH
HIGH SCORING CHAMPIONSHIP
PINKPAWPAL GAIA owner PATTAMA-CHATE-FARAH DIANA
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CFA International Cat Show
Battle of the legend

The Cat Faciers’ Association (CFA) menggelar kontes
kucing, yakni The Real International Cat Show, 21
dan 22 April 2018 di Haris Convention Hall, Festival
Citylink, Bandng. Gelaran kali ini merupakan season
kedua atau season terakhir cat show dari CFA periode
2017/2018 yang bertajuk “Battle of The Legend”.

S

how ini tentunya sangat
dinantikan oleh para pecinta
kucing dan mereka sangat antusias.
Sebab, “Battle of The Legend”
merupakan tema yang diambil sesuai
maksud dari diselenggarakannya
cat show ini yaitu perebutan gelar
12 division winer (DW) untuk kelas
Championship, Premiership, dan
Household pet.
Jumlah total kucing yang
mengikuti cat show yang bertaraf
internasional tersebut, yakni 152 ekor
yang datang dari berbagai daerah,
bahkan luar negeri seperti Thailand,
Hongkong, dan Kuwait. Terdapat 8
ring yang masing-masing diisi oleh
judges profesional yang bersertifikat
CFA (Cat Fanciers Association) di
antaranya Ayumi Ueda, Kayoko

34

Koizuni, John Webster, Carla Bizzell,
Melanie Morgan, Darrel Nwekirk,
Allan Davies, dan Danny Tai.
Berbagai persiapan telah
dilakukan Cat Fanciers Sciety of
Indonesia (CFA-CLUB) supaya show
di season terakhir ini berjalan lancar
sesuai yang diharapkan. Show ini juga
berjalan lancar berkat dukungan dari
berbagai pihak, di antaranya Purina

Proplan, Royal Canin, Bhinneka
Cattery, Zoom Pet City, Just Us Steak
House, Giggle Box, dan ACE.
Selain itu, The Real International
Cat Show: Battle of The Legend
ini juga mendapat dukungan dari
Festival Citylink Bandung, Synthesis
Development, Agung Podomoro
Land, Harris Hotel, Pop Hotel, Solid
Facility Cervice, dan SAP.
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Judge information
1. AYUMI UEDA - AB + HHP
2. KAYOKO KOIZUNI - AB + HHP
3. JOHN WEBSTER - AB + HHP
4. CARLA BIZZELL - AB + HHP
5. MELANIE MORGAN - AB + HHP
6. DARREL NWEKIRK - AB + HHP
7. ALLAN DAVIES - LH/SH
8. DANNY TAI - AB + HHP
Master clerk:
Chris Wong (Hongkong)
Master clerk assistent
Eva Librianty (Indonesia)

HIGH SCORING KITTEN INDONESIAN BREED
MIZU OBAYASHI OF BIMCOON owner BIMASENA WIWEKO (ID)
HIGH SCORING KITTEN CHAMPIONSHIP
FIRST IMPACT'S GRAVITY owner FARAH DIANA
HIGH SCORING CHAMPIONSHIP INDONESIAN BREED
HURAYRA NAEEMAH owner RIRIN SUBROTO (ID)
HIGH SCORING CHAMPIONSHIP
GIANT WONDER SUPER TYPHOON owner EKKACHAI KOATSOMBAT (TH)
HIGH SCORING PREMIERSHIP INDONESIAN BREED
NAYLLYNDRA'S SHAQILLER OF SINGHASARI owner SANDI ANDHIKA-RATIH KARTIKA (ID)
HIGH SCORING PREMIERSHIP
SUNDEMORNING ZEPH OF GARGANTUAN owner ZAIDI-HAFIZUL-SAHRIZAM (MY)
HIGH SCORING HOUSE HOLD PET
JETHRO owner LANI TANIA S. (ID)
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cipanas fun cat show #6
Triwarna cat activity 2018

Cipanas Fun Cat Show
kembali digelar untuk
yang keenam kalinya pada
Minggu, 25 Maret 2018
di Cipanas. Fun cat show
yang diprakarsai oleh
komunitas Triwarna kali
ini bertajuk “Cipanas Fun
Cat Show #6”.

D

avrian selaku Ketua Komunitas Triwarna mengungkapkan bahwa tujuan
dari diselenggarakannya event ini yaitu sebagai ajang silaturahmi
sesama pecinta kucing. Selain itu juga sebagai sarana untuk menambah
pengalaman member komunitas Triwarna, serta memperluas jaringan.
“Untuk setiap event kita beda-beda ketua, untuk komunitas kita Triwarna
kebetulan saya ketua komunitas. Cuma setiap event ketuanya ganti-ganti,
jadi anggota diwajibkan menjadi ketua untuk event cat show biar merasakan.
Ya memang kita ngadain acara ini untuk ajang silaturrahmi aja, nambah
temen juga, nambah pengalaman, terus link-link yang di luar lebih masuk
lagi untuk yang ke 6 sekarang. Kita juga welcome untuk komunitas lain yang
dating ke cipanas,” terang dia kepada Catlovers Magazine.
Davrian menuturkan, respon peserta sangat baik, suasana pun cukup
ramai karena setiap tahun pesertanya bertambah. “ Tiap tahun dari kota-kota
seperti Jawa udah mulai ikut. Respon dari peserta bagus, suasana puncaknya
kena, jadi gak perlu pake AC karena udah dingin,” katanya.
Adapun peserta yang ikut Cipanas Fun Cat Show ini sekitar 170 ekor
kucing yang dari berbagai daerah dan peserta paling banyak berasal dari
Bandung. “Paling jauh kemarin Cirebon, Surabaya, dan daerah Jawa. Belum
ada dari luar pulau Jawa. Cuma ada temen dari Kalimantan jadi pengunjung,”
ungkap Davrian.
Saat ditanyai kendala, Davrian mengaku tidak menemukan kendala
yang memberatkan. Hanya saja, dikatakannya jaur puncak sempat ditutup
sehingga membuat peserta terhambat untuk bisa sampai ke lokasi show.
“Untuk kendala yang lain alhamdulillah tidak ada. Ya, paling kendala yang
biasa seperti waktu ngaret,” ujarnya.
Ia juga menyambaikan bahwa dirinya sangat senang sebab acara berjalan
lancar dan ramai. “Pengennya lebih ngejaring lagi komunitas-komunitas yang
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Judge information
1. Ir. Suherli (Mr. Okto)
2. Mr. Fadly Fuad
3. Mr. Ardinsyah

lain, khususnya komunitas Cipanas
sendiri, karena memang komunitas
cipanas banyak yang punya kucing
tapi masih ragu untuk ikut show.
Makanya kita bikin beberapa kali,
tapi masih banyak yang malu-malu,”
tutur Davrian.
Ia berharap, khususnya untuk
area Cipanas-Cianjur dapat ikut andil
dalam memeriahkan event fun cat
show berikutnya dan bagi cat lovers
yang memiliki kucing bisa mengikuti
show. “Harapan keduanya sih pengen
bikin event yang lebih besar dari
yang kemarin. Ya, kalo tidak tahun
ini mungkin tahun depan karena kita
memang event tahunan,” tutup dia.
(yani)
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Kucing Lucu Jadi Duta Besar Hewan Berkebutuhan Khusus

J

akarta - Namanya Maya. Kucing betina dari jenis Tabby ini memang terlihat sedikit berbeda dari kucing
kebanyakan. Kelainan tersebut ia miliki karena kromosomnya bermasalah.
Maya ditemukan di belakang sebuah restoran karena tak ada yang mau merawatnya. Karena kondisinya, pemilik
kucing berusia delapan bulan itu mengira tak ada yang menginginkannya sehingga mereka pun membawa Maya ke
tempat penampungan untuk disuntik mati.
Setelah mengetahui keadaan kucing itu, kelompok penyelamat kucing The Odd Cat Sanctuary memutuskan untuk
menyelamatkannya dan mencari rumah bagi Maya. Kelompok yang berbasis di Salem, Massachusetts, itu kemudian
memajang foto Maya di halaman Facebook mereka.
Syukurlah, ada keluarga baik hati yang mau mengadopsi Maya dan merawatnya.
Dia dilahirkan dengan kelainan kromosom, memiliki masalah penglihatan, dan bertubuh mungil," kata juru bicara
Sanctuary Odd Cat, seperti dilansir dari Nextshark.
Meski fisiknya terlihat aneh, Maya diklaim sangat
sehat dan tingkahnya menggemaskan seperti kucing
biasa. Menurut sang pemilik, Maya sangat bahagia di
rumah barunya.
Baru-baru ini, Maya telah melakukan gebrakan. Ia
menjadi duta besar tak resmi untuk hewan peliharaan
yang memiliki cacat dan membutuhkan kasih
sayang serta rumah. Ia dan pemiliknya membantu
menyebarkan kesadaran akan hunian bagi hewanhewan berkebutuhan khusus agar lebih banyak dari
mereka yang diadopsi. Source : liputan6.com

"

Dalam 2 Tahun,
Cewek Ini Selamatkan
350 Kucing Malang
di Jalan

J

akarta Tak perlu pendidikan yang tinggi dan ilmu yang dalam untuk
menolong sesama makhluk hidup. Hal tersebut dibuktikan oleh seorang
perempuan asal Latvia, Eropa, yang selama dua tahun terakhir ini bekerja
sebagai penyelamat kucing tak bertuan di jalanan. Setidaknya, lebih dari
350 kucing telah ia selamatkan.
Ilmunya tentang kucing didapatkan dari pengalamannya sendiri.
"Sebagai contoh, saya akan turun ke jalan, ketika saya melihat kucing,
saya tidak bisa berlalu begitu saja. Hal pertama yang saya lakukan adalah
mengambil kucing, lalu ke dokter hewan sehingga dokter hewan bisa
memeriksa kesehatan kucing dan menentukan usia kucing," jelas Zanda
tentang apa yang ia lakukan selama ini.
Untungnya, Zanda tidak sendirian dalam upaya penyelamatan
kucing-kucing tak bertuan ini. Ada relawan juga mulai membantu dan
menyediakan rumah sementara bagi kucing. Soal berapa lama kucing
tinggal di rumah sementara, tergantung pada kondisi masing-masing
kucing. "Jika kondisi kucing baik dan sehat, bisa ada kesempatan untuk
menemukan rumah dalam waktu setengah jam," imbuhnya. Saat ini, Zanda
juga menjadi anggota dari organisasi non-komersil perlindungan kucing,
Cat Care Community, yang sedang membangun rumah-rumah kayu untuk
kucing tunawisma di Riga dan kota-kota Latvia lainnya. Berikut sederet
potret kucing yang telah diselamatkan Zanda dihimpun dari Bored Panda.

Zanda Indriksone dan kucing yang ia selamatkan karena virus di matanya. (Via: boredpanda.com)
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Gara-Gara Film Black Panther, Adopsi Kucing Hitam Meningkat di Inggris

L

ondon - Jika masih berpikir bahwa
kucing berwarna hitam membawa
sial, maka sebaiknya segera buang
jauh-jauh tudingan tidak beralasan
tersebut.
Kini, banyak orang justru
berminat mengadopsi dan
memelihara kucing berwarna hitam,
sehingga kemudian menjadikannya
sebagai tren yang populer di banyak
tempat di dunia.
Dilansir dari Indy100.co.uk pada
Kamis (1/3/2018), Inggris menjadi
salah satu negara yang mencatat
kenaikan angka adopsi pada kucing
berwarna hitam. Peningkatan
tersebut terus terjadi sejak dua tahun
terkahir.
Banyak faktor yang memicu tren
terkait, seperti kian seringnya kucing

berwarna hitam -- dengan rambut
yang halus dan mengkilap -- muncul
di banyak produk populer, seperti
pada film, video musik, dan lain
sebagainya.
Film Black Panther, film pahlawan
super terbaru lansiran Marvel
Studios, disebut turut mendongkrak
pamor kucing berwarna hitam di
negeri Ratu Elizabeth II.
Visualisasi jaguar, kucing besar
dengan rambut hitam mengkilap,
diduga menarik perhatian publik,
dan mendorong bertambahnya
permintaan adopsi terhadap kucing
berwarna hitam di beberapa kota
besar di Inggris.
"Saya tidak tahu, apakah banyak
orang telah melupakan mitos
tentang kucing hitam, atau memang

tidak tahu sama sekali, tapi yang
pasti ada banyak permintaan untuk
mengadopsi kucing berwarna
hitam," jelas Kathleen McCord,
salah seorang petugas di pusat
penampungan hewan di London
Utara.
Ditambahkan oleh Kathleen,
fenomena terkait setidaknya dapat
menjadi langkah penting untuk
menyudahi stigma negatif terhadap
kucing berwana hitam.

http://global.liputan6.com/read/3333582/gara-gara-film-black-panther-adopsi-kucing-hitam-meningkat-di-inggris

Benarkah Kucing Bisa Melihat Hantu? Ini
Penjelasan Ahli

J

akarta - Apa kamu suka merasa
kebingungan jika kucingmu
tiba-tiba diam pada satu titik tanpa
bergerak atau menoleh kemanapun.
Ada sejumlah pemilik kucing yang
pasti merasa takut, mengira bahwa
kucing mereka dapat melihat hantu.
Sebenarnya, kucing dan anjing
memiliki kemampuan untuk
mengetahui frekuensi lain yang tak
bisa dilakukan oleh manusia.
Untuk membuktikan hal tersebut,
para ahli Biologi Universitas London,
Inggris melakukan penelitian dengan
mengumpulkan data untuk melihat
perbedaan pengelihatan pada kedua
spesies tersebut.
Baik anjing maupun kucing
keduanya memiliki kemampuan yang

sama untuk melihat sinar ultraviolet. Kemampuan mereka melihat cahaya itu
jelas sangat berbeda seperti manusia.
Cahaya ultraviolet sendiri memiliki panjang gelombang cahaya yang
berada di luar jangkauan spektrum manusia, biasanya hal tersebut kerap
disebut VIBGYOR.
"Ketika kucing menatap ke angkasa, mereka mungkin benar-benar
mendeteksi gerakan halus. Hal itu terjadi karena pengelihatan mereka jauh
lebih tajam daripada kita," kata Dokter Hewan, Rachel Barrack dari Animal
Acupunture, melansir The Dodo, Rabu (7/3/2018).
Manusia memiliki lensa di mata yang menghalangi sinar di luar spektrum
tersebut. Sehingga kesulitan untuk melihatnya selayaknya kucing dan anjing.
Meski begitu, kucing merespon sinar tersebut dengan cara yang berebda
dengan anjing. Hal itu karena kucing memiliki kepribadian alami untuk
merasa penasaran.
Barrack menjelaskan mungkin kepribadian alami itulah yang membuat
para kucing bisa menunjukan perilaku yang tidak menentu. Apalagi kucing
memiliki enam sampai delapan kali lebih banyak, batang pengindraan di
bola mata mereka. Sehingga sangat memungkinkan bagi para kucing untuk
melihat dalam cahaya yang sangat rendah.

http://citizen6.liputan6.com/read/3351170/benarkah-kucing-bisa-melihat-hantu-ini-penjelasan-ahli?source=search
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Meowdel
• Persian : Ganswed Dewata (owner keqe chaerunisha)
• Norwegian Forest Cat : Grayscale Fatimah (Owner M. Naufal)
photo by @catloversmagz
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