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Salam Redaksi

indonesia international Pet expo (iiPe) kembali diselenggarakan 
di tempat yang sama, merupakan satu rangkaian kegiatan yang 

bertujuan menumbuhkan kepedulian terhadap kesejahteraan 
hewan peliharaan.

seperti yang kita tahu, bagaimana kesulitan dengan 
mengatasi kerontokkan pada bulu kucing??. oleh karena itu, 
ikuti dan simak secara lengkap bagaimana dan apa faktor yang 
menyebabkan kerontokkan pada bulu kucing yang akan kami 
sajikan sebagai informasi penting di edisi ini.

Berbagai event menarik seperti keseruan acara international 
cat show dan idonesia Fun cat show juga kami sajikan. 

event-event edukasi lainnya pun tak kalah menarik untuk 
catlovers simak. selamat membaca dan, jangan lupa  semangat 
untuk menjadi catlovers sejati. salam miaw

redaksi Cat l o v e r s
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managing director Pt 

temali indonesia, didit 

siswodiatmoko mengatakan, iiPe 

2018 ini merupakan gelaran yang 

kedua kalinya. adapun yang pertama 

dilaksanakan pada 2017.

“Perbedaan dengan tahun 

lalu yang paling mencolok ialah 

sesuai dengan nama acara kita, 

yaitu indonesia international Pet 

expo sehingga bobot kita juga 

internasional. event besar saat ini 

adalah adanya indonesia winner 

show, yaitu dog show terbesar yang 

diselenggarakan oleh  Perkumpulan 

kinologi indonesia (Perkin),” ujar 

didit kepada Catlovers Magazine.

ia juga menyebutkan, juri-juri 

yang dihadirkan berasal dari luar 

negeri. sementara itu, peserta yang 

mengikuti dog show berasal dari 11 

negara yang beberapa di antaranya, 

yaitu dari korea, cina, Filipina, india, 

Prancis, dan banyak lagi. selain 

dog show, ada pula cat show yang 

diselenggarakan oleh tica yang 

merupakan asosiasi dari luar negeri 

juga.

“semua pet yang ada di sini 

hampir lengkap karena sesuai 

dengan tagline kita yaitu, The Most 

Complete Pet in Indonesia. Pengunjung 

yang datang ke event ini antusiasnya 

sangat tinggi, bahkan antrian 

pembelian tiket pun sangat panjang,” 

ungkap pria yang juga menjadi ketua 

penyelenggara iiPe 2018 itu.

C A T L O V E R S  E L E C T R O N I C  m A g A z I N E4

topik utama

2018

IndonesIa InternatIonal Pet exPo (IIPe) kembalI dIselenggarakan 

dI temPat yang sama, yaItu ICe (InternatIonal ConventIon Centre) 

bsd, tangerang, 20—22 JulI 2018. IIPe 2018 meruPakan satu 

rangkaIan kegIatan yang bertuJuan menumbuhkan kePedulIan 

terhadaP keseJahteraan hewan PelIharaan.

The Most Complete Pet in Indonesia



didit menuturkan, peningkatan 

pengunjung dari tahun lalu sekitar 

60% dan menurutnya itu cukup 

fantastis.

“karena biasanya kalau hari 

Jumat pas pembukaan, pengunjung 

masih slow, tapi kemarin (Jumat, 

20 Juli 2018) itu pengunjung sudah 

banyak berdatangan dan hari ini 

(sabtu, 21 Juli 2018) peningkatan 

jumlah pengunjungnya menjadi 

tiga kali lipat dari Jumat kemarin,” 

katanya.

ia mengharapkan bahwa acara ini 

bisa menjadi trigger perekonomian 

indonesia, karena semakin banyak 

yang terlibat di event ini, maka 

semakin besar pula investasi atau 

multiplayer efect yang ditimbulkan.

“itu yang saya mau. contoh, 

beberapa industri pasti berkembang 

seperti hotel, restoran, tempat 

convention atau seminar, dan insentif 

orang dikirim dari berbagai daerah. 

sebab, pengunjungnya gak hanya 

Jakarta atau Bsd sekitar tapi daerah-

daerah lain,” ujar dia. 

selain pet show, di dalam acara 

ini juga dihadirkan berbagai edukasi 

mengenai hewan peliharaan. 

didit menyebut, event ini bagus 

untuk dikunjungi karena tentang 

bagaimana cara memelihara hewan 

yang baik bisa anda temukan 

jawabannya di sana. selain menjual 

produk-produk, event ini juga 

memberikan edukasi yang mungkin 

belum diketahui oleh pemilik 

binatang peliharaan.

“saya berharap pengunjung yang 

datang ke sini tidak kecewa, tidak 

sia-sia. kita akan sajikan suguhan 

yang berkualitas karena pengunjung 

yang datang tentu ingin mendapat 

manfaat, tidak hanya membeli 

produk tapi juga mendapat sesuatu 

yang lainnya,” katanya.
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iiPe 2018 untuk 
kesejahteraan Hewan 
Peliharaan
indonesia international Pet expo 

(iiPe) 2018 merupakan satu 

rangkaian kegiatan yang bertujuan 

menumbuhkan kepedulian terhadap 

kesejahteraan hewan peliharaan.

didit siswodiatmoko 

mengatakan, kegiatan ini dapat 

terlaksana berkat dukungan dari 

berbagai pihak terutama dari 

kementerian Pertanian dan pihak-

pihak terkait lainnya.

“Penyelenggaraan iiPe 2018 

merupakan suatu ajang bagi kami 

untuk dapat berkontribusi secara 

nyata pada kemajuan perekonomian 

indonesia. kami sadar bahwa 

penyelenggaraan iiPe 2018 ini masih 

jauh dari kesempurnaan, maka kami 

mohon untuk dibukakan pintu maaf 

yang sebesar-besarnya apabila 

masih terdapat banyak kekurangan,” 

ungkapnya saat menyampaikan 

sambutan pada pembukaan acara 

indonesia international Pet expo 

(iiPe) 2018, Jumat (20/7).

sementara itu, ketua umum 

Perkumpulan kinologi indonesia, 

Beni menjelaskan bahwa acara ini 

merupakan salah satu pameran 

berskala internasional yang besar 

dan bergengsi, serta menjadi 

satu-satunya ajang pet expo yang 

diselenggarakan di indonesia.

“dan kami sangat bangga 

bahwa iiPe 2018 ini dapat 

diselenggarakan di ice Bsd. 

kami sangat mengharapkan agar 

penyelenggaraan iiPe 2018 ini tetap 

berjalan dengan sukses dan lancar 

sehingga dapat dijadikan suatu 

barometer bagi penyelenggaraan 

event berskala nasional maupun 

internasional untuk selanjutnya,” ujar 

Beni.

dalam perhelatan yang 

terselenggara mulai dari hari ini, 

Jumat (20/7) hingga minggu (22/7) 

nanti, akan ada perebutan piala dari 

kementerian Pertanian dan piala dari 

kapolri.
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Beni menuturkan, dengan adanya 

event ini, maka dapat menunjukkan 

pada dunia bahwa indonesia mampu 

menyelenggarakan pameran bertaraf 

internasional.

“merupakan kebanggaan bagi 

kami bahwa dalam pelaksanaan 

iiPe 2018 ini selain diikuti oleh 

peserta indonesia tentunya diikuti 

pula oleh beberapa peserta dari luar 

negeri seperti dari cina, Jepang, 

korea, thailand, malaysia, Philipina, 

lituania, dan Prancis,” katanya.

ia pun berharap bahwa melalui 

pelaksanaan iiPe 2018, tentunya 

dapat dipupuk rasa kesatuan dan 

persatuan di antara para pecinta 

dan penggemar anjing di seluruh 

indonesia juga di luar negeri.

“selamat menikmati acaranya 

dengan baik,” pungkas Beni.

Pembukaan acara ditandai 
dengan pemukulan gendang 
bali yang dilakukan oleh ketua 
Pelaksana Penyelenggara iiPe 

2018, ketua umum Perkumpulan 
kinologi indonesia, direktorat 
Polisi satwa korsabhara 
Baharkam Polri, dan dirjen 
Peternakan dan kesehatan 
Hewan kementan. (yani)
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gejala malnutRisi 
BeRBagai nutRien 
Pada anaBul
aPa yang terJadI JIka kuCIng anda mendaPat 

asuPan nutrIen yang berlebIh atau kurang?? 

marI kIta sImak bersama dI bawah InI.

Protein
Kelebihan
memicu gangguan ginjal

Kekurangan
Pertumbuhan yang buruk

lemak
Kelebihan
obesitas yang mengarah ke 
diabetes

Kekurangan
gangguan pada kulit 
sehingga menimbulkan 
gejala kulit mudah terkelupas

natrium
Kelebihan
•	 Hipertensi
•	 gangguan Jantung
•	 sembelit/konstipasi
•	 kejang/seizure

Kekurangan
•	 ketidakmampuan 

menyeimbangkan 
cairan tubuh.

•	 anoreksia
•	 kelelahan
•	 Bulu rontok

kalsium
Kelebihan
Pembentukan batu 
di kandung kemih

Kekurangan
Patah tulang spontan

Posfor
Kelebihan
•	 tulang keropos
•	 Pengerasan jaringan lunak
•	 Hiperparatiroidisme

Kekurangan
•	 Pertumbuhan yang buruk
•	 rambut kusam

serat
Kelebihan
sembelit/
konstipasi

Kekurangan
kotoran lunak

Vitamin
Kelebihan
•	 Hiperkalsemia 

(vitamin d)
•	 kelainan bentuk 

tulang (vitamin a)

Kekurangan
•	 anoreksia
•	 Pertumbuhan 

yang buruk

magnesium
Kelebihan
Pembentukan struvite (batu 
kandung kemih)

Kekurangan
•	 anoreksia
•	 Pertumbuhan yang buruk
•	 lemah otot
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Waspadalah
•	 waspadalah dan harus diingat kalo anda 

kemungkinan akan digigit atau dicakar kucing.

•	 mengangkat kucing pada tengkuknya tidak 

pernah disarankan. Hal ini memudahkan 

kucing bergerak untuk mengigit dan mencakar.

•	 Jangan menggendong kucing dalam posisi 

terlentang seperti bayi, kecuali kucing 

tersebut menyukainya. sebab, posisi ini bisa 

membuatnya tidak nyaman dan panik. Posisi 

yang aman dan nyaman bagi kucing adalah 

menggendongnya dalam posisi telungkup di 

dekat tubuh anda.

•	 sebelum menngendong perhatiakn dan dekati 

terlebih dahulu kucing tersebut. dan berhati 

hatilah untuk menggendong kucing liar serta 

kucing yang sedang tersesat.

•	 Jika anda terluka dicakar kucing, cuci luka 

anda dengan sabun dan air, serta oleskan 

salep antibiotik. Jika anda digigit kucing, 

lakukan perawatan yang sama, dan segera 

konsultasikan ke dokter karena gigitan kucing 

bisa menimbulkan hal yang serius dan infeksi.

tiPs memegang 
kucing yang 

BenaR...

tips
•	 tidak semua kucing  suka digendong jadi jangan memaksakannya. gendonglah 

kucing hanya jika diperlukan saja, seperti saat membawanya pergi.

•	 gendonglah kucing dengan lembut dan menggunakan kedua lengan anda. Posisi 

tidak nyaman untuk kucing dan bisa membuatnya melawan agar diturunkan. Jangan 

pernah mengangkat tubuh kucing hanya dengan satu tangan di perutnya.

•	 Pastikan dekati kucing dengan tenang agar tidak merasa takut dengan anda dan 

biarkan kucing yang mengamati dan mengendus anda. Jika kucing menganggap 

anda bukanlah ancaman, dia akan mendekati anda.



oleh karena itu, Bridge Petcare yang didistribusikan oleh Pt sumber Hidup 

Satwa	(terafiliasi	dengan	PT	Central	Proteina	Prima,	Tbk.)	meluncurkan	

produk baru, yakni vigor & sage.

country manager Bridge Petcare, Herlina menyebutkan, vigor & sage 

adalah produk makanan kucing dan anjing yang menggunakan bahan alami dan 

diperkaya dengan herbal bermanfaat, serta teknologi modern.

saat kIta memutuskan untuk memIlIkI bInatang PelIharaan, artInya 

kIta sIaP dengan segala kebutuhan mereka yang harus kIta PenuhI. 

termasuk yang sangat PentIng Ialah tentang makanan mereka.

exclusiVe gatHeRing
VigoR & sage

Paulius Juta ceo Pt. sumber Hidup satwa

F E A T U R E
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ia juga mengatakan keunggulan 

dari produk tersebut, yakni vigor & 

sage merupakan brand ultra premium 

dengan menggunakan bahan baku 

daging berkualitas (single protein) 

dan herbal premium. daging yang 

digunakan adalah daging bagian 

otot (lean meat/muscle meat) tanpa 

tulang, jeroan, ataupun kulit.

bagi cat lovers ataupun dog lovers 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup binatang peliharaan mereka, 

terutama mereka yang mengalami 

gangguan kesehatan.

“kita ingin mengajak cat lovers 

& dog lovers untuk tidak hanya 

memperhatikan kebutuhan pokok 

dari kucing dan anjing, melainkan 

juga kesejahteraan hidup mereka 

sehingga kita bisa hidup bersama 

dalam waktu yang lebih panjang,” 

katanya.

Peluncuran vigor & sage 

dilakukan pada acara exclusive 

gathering vigor & sage, rabu 

(18/7), di grand Hyatt, Jakarta 

Pusat. acara tersebut dihadiri pula 

oleh ceo Bridge Petcare Jerry xu, 

global Business development vigor 

& sage kirill repin, ceo Pt central 

Proteina Prima irwan tirtariyadi, dan 

ceo Pt sumber Hidup satwa Paulius 

Juta. (yani)

free, maka sistem pencernaannya 

juga akan lebih baik, tidak 

menimbulkan alergi. semua produk 

vigor & sage juga tidak mengandung 

daging/turunan babi,” kata Herlina 

kepada Catlovers Magazine.

terkait strategi pemasaran, ia 

mengungkapkan bahwa pihaknya 

melakukan hal yang sama seperti 

pada produk Bridge Petcare 

lainnya yang sudah dikenal, yakni 

natureBridge & kitchen Flavor.

“kami memiliki visi “all win” 

yang dituangkan dalam bentuk 

dua keuntungan dan tiga jaminan. 

dimana 2 keuntungan tersebut 

adalah keuntungan untuk retailer/

distributor, kemudian keuntungan 

kedua adalah untuk konsumen. 

sementara, tiga jaminan yang 

diberikan di antaranya perusahaan, 

produk, dan pelayanan,” papar 

Herlina.

karena produk ini masih baru, 

Herlina mengatakan, pihaknya akan 

terus mengenalkan vigor & sage 

kepada cat lovers & dog lovers dengan 

terus melakukan edukasi, baik dalam 

bentuk community gathering maupun 

vet gathering. tujuannya, tentu saja 

untuk menyampaikan  kegunaan 

herbal bagi anjing dan kucing, 

dimana pengetahuan akan kegunaan 

ini masih sangat sedikit dikenal di 

kalangan cat lovers & dog lovers.

ia berharap, vigor & sage 

dipercaya dapat menjadi solusi 

“selain itu, vigor & sage juga 

grain free (tidak mengandung biji-

bijian seperti jagung, kacang kedelai, 

gandum, dan lain-lain), dimana kita 

tahu bahwa anjing dan kucing adalah 

binatang karnivora. dengan grain 

F E A T U R E
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ras kuCIng Pertama yang dIakuI Jelas 

sebagaI kuCIng berJenIs orIental. 

dan berasal darI negara sIam 

(thaIland), dan  meruPakan salah 

satu hewan PelIharaan terPoPuler 

dI dunIa. ras kuCIng InI meruPakan 

kuCIng keturunan Jalur murnI. awal 

kemunCulan kuCIng sIam dI eroPa 

adalah Pada saat ras kuCIng InI 

dIJadIkan hadIah untuk duta besar 

brItanIa raya dI thaIland, dan 

semakIn PoPuler hIngga ke 

eroPa Pada sekItar abad 

ke-18. dan unIknya 

memIlIkI Pola dan 

warna bulu yang 

sama dengan 

mata berwarna 

bIru.

siamese (kucing siam)
The charm of the blue-eyed diamond moon
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siam tradisional
kucing ini mendapatkan nama dari bentuk 

kepalanya yang menyerupai buah apel. siam 

tradisional	memiliki	ciri	fisik	bertubuh	bulat,	

tulang yang berat, dan kepala yang bulat. 

dan merupakan jenis kucing siam berukuran 

paling besar di antara jenis lainnya.

siam klasik
disebut juga siam kuno karena 

memiliki penampilan yang 

hampir sama dengan jenis siam 

tradisional, tetapi memiliki 

ukuran tubuh yang lebih kecil. 

siam klasik memiliki ekor 

dan kaki yang lebih panjang, 

serta penampilannya lebih 

memanjang dibandingkan 

dengan siam tradisional. 

siam klasik memiliki bentuk 

wajah yang lebih hampir sama 

dengan bentuk segitiga disertai 

cekungan kecil dihidungnya. 

Jenis kucing ini terkenal memiliki 

sedikit masalah kesehatan.

siam modern
siam modern atau siam kepala baji 

adalah satu-satunya jenis kucing 

siam yang telah direkayasa secara 

genetik. siam modern merupakan hasil 

persilangan antara siam tradisional 

dengan siam klasik. siam modern 

memiliki ciri khas yang mudah untuk dikenali melalui kepalanya yang 

berbentuk seperti baji. siam modern memiliki telinga yang besar dan 

runcing, hidung yang panjang, dan memiliki tubuh yang ramping. 

Harapan hidup siam modern hanya dapat mencapai antara 2 hingga 5 

tahun.

kucing dibagi 3 jenis yaitu



standar anatomi pada kucing siam

r a s  k u c i n g
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j a r i  k a k i : 
•	 lima didepan dan 

empat di belakang

l e h e r :
•	 Panjang dan 

langsing.

C a k a r :
•	 Halus 

•	 kecil

•	 Berbentuk lonjong

k a k i :
•	 Panjang dan 

langsing. 

•	 kaki belakang lebih 

tinggi dari depan 

dalam proporsi yang 

baik untuk tubuh.



b a d a n :
•	 tubuh berbentuk segi empat, berukuran sedang 

dan berotot, namun ramping dan elegan.

•	 Bagian belakang hampir lurus, dengan pantat 

sedikit lebih tinggi dari bahu.

e k o r :
•	 ekor lekuk dalam berbagai kombinasi, 

yang dimulai di pangkalan.

•	 ekor pendek yang dimiliki kucing ini 

asli terjadi karena mutasi genetik

k e p a l a :
•	 kepala memiliki kontur membulat dengan lembut.

•	 Bagian atas kepala agak datar.

•	 dagu kuat dan moncongnya berbentuk oval.

t e l i n g a :
•	 telinganya besar 

•	 telinga lebar di bagian dasar dengan 

ujung yang sedikit membulat dan tinggi. 

m a t a :
•	 mata besar dan oval.
•	 warnanya sangat biru

b u l u :
•	 berbulu pendek dan memiliki tekstur halus, 

krispi, dengan lapisan bulu bawah yang tipis.

•	 pola warna pada bulu colourpoint
•	 Bulu pada kucing mekong Bobtail dibagi 

dua varian yaitu shorthair dan medium Hair

k a k i :
•	 telapak kaki kucing ini berbentuk oval dengan kaki belakang yang 

sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan kaki depannya.

•	 kaki kucing ini termasuk jenjang dengan paha kaki belakang yang 

sangat kuat.

R a s  k u c i n g
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karakteristik
kucing siam memiliki tubuh ramping, kaki dan ekor yang panjang, 

dan mata yang berwarna biru. kucing siam memiliki bulu yang 

pendek dan dapat dikenali dari bulunya sebagai penanda di kakinya, 

ekornya, ataupun wajahnya yang berwarna ungu, biru, lynx, merah, 

atau cokelat tua. Pola warna pada bulu kucing siam di antaranya 

adalah, titik merah, titik cokelat gelap, titik cokelat tua, titik biru, 

titik abu-abu, dan titik ungu. Berat badan kucing siam jantan 

biasanya sekitar 4-7 kg, sedangkan betina sekitar 5 kg. kucing siam 

jantan dapat tumbuh hingga setinggi 60 cm, sedangkan betina 

hanya dapat setinggi 53 cm.

kucing siam dikategorikan sebagai kucing mahal, harganya 

yang tinggi juga bukan tanpa alasan. yang membuat kucing siam ini 

memiliki harga yang mahal adalah segala keunikannya yang tidak 

dimiliki oleh kucing jenis lainnya. keunikan pertama yang dimiliki 

oleh kucing siam adalah warna bulunya akan semakin tajam seiring 

dengan bertambahnya usia kucing siam. Hal ini tentu saja tidak 

mungkin anda dapatkan dari kucing ras lainnya.

wajah kucing siam dipenuhi dengan bulu – bulu yang gelap 

warnanya. wajah yang gelap ini mungkin terkesan seram begitu 

juga warna bulu kucing siam akan bertambah gelap seiring dengan 

pertumbuhan umurnya, namun setelah anda melihat mata indah 

menghiasi wajah kucing siam pasti anda langsung jatuh cinta. mata 

kucing siam lebar dfan dihiasi dengan warnanya yang biru pucat.

kegelapan di wajah kucing siam ini berbanding terbalik dengan 

bulu yang ada di tubuh kucing siam. yap, bulu – bulu di tubuhnya 

memiliki warha putih cerah. Perbedaan yang mencolok tapi indah 

dipandang.

kepribadian
kucing siam adalah kucing yang ramah dan ada yang memiliki suara 

lembut dan ada yang keras. yang paling terkenal dari kucing siam 

adalah karakternya yang cerdas, rasa ingin tahu yang tinggi, dan 

kelincahannya. kucing siam senang bermain dan selalu aktif. kucing 

ini mudah beradaptasi, sehingga dapat tinggal bersama hewan lain.

siam adalah kucing yang dapat bersifat keras kepala dan 

menuntut dengan cara mengeluarkan meongan yang keras. siam 

adalah kucing yang tidak suka ditinggali sendirian di dalam rumah, 

sehingga kucing siam sangat senang jika selalu ditemani dan selalu 

diperhatikan, dan kucing siam tidak cocok dipelihara oleh pemilik 

yang selalu keluar rumah.

kesehatan
masalah kesehatan pada kucing siam yang sering terjadi 

diantaranya adalah masalah ginjal, jantung, hernia, ekor tertekuk, 

dan mata menjadi juling. siam memiliki harapan hidup mencapai 

sekitar 13 tahun, atau bahkan berumur 17-20 tahun jika diberi 

makanan yang sehat dan dirawat dengan baik.
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solusi 
PeRmasalaHan 
keseHatan 
kucingdrh. Widya

kucing terkena jamur biasanya penyebabnya 

adalah kelembapan tinggi (pada bulu panjang), 

umur (muda lebih beresiko), higiene rendah, 

malnutrisi, sistem imun tubuh terganggu,  adanya 

penyakit yang menurunkan sistem imun, dan 

dalam masa pengobatan pada kucing tersebut.

untuk kasus pada kucing yang sedang 

menyusui biasanya sering muncul lesi jamur di 

kepala dan mulut akibat tumpahan air susu saat 

proses laktasi. Jamur sangat menyukai nutrien 

dan kelembapan yang dihasilkan oleh air susu. 

solusinya, sebelum dan setelah menyusui, 

bersihkan puting induk serta kepala dan mulut 

kitten menggunakan air hangat.

kucing saya 
kok jamuran 

ya, kenapa ya ? 
dan pada kitten 

yang masih 
menyusui juga 

kena jamur?

(Wahyu, Depok)

Jamur yang umum menyerang kucing adalah malassezia 

sp.	dan	Dermatofita	yang	sering	disebut	dengan	ringworm.

adapun gejala klinisnya adalah kulit menjadi gelap, 

penebalan kulit, tampak berkerak, kemerahan, dan gatal. 

kemudian, infeksi jamur dapat menyebabkan otitis (radang 

telinga), dan terjadi alopesia (kerontokan pada bulu).

Dermatofita	merupakan	jamur	yang	zoonosis	(menular	

dari manusia ke hewan) juga antroponosis (menular dari 

manusia ke hewan). gejala klinisnya yakni, rambut rontok, 

pada kulit terdapat lesi melingkar berwarna kemerahan. 

Jamur ringworm ini memakan keratin yang terdapat di 

rambut, kulit, dan kuku.

kak jamur jenis apa saja sih yang 
suka menyerang pada kucing saya?

(Nania, Jakarta)
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Penanganan yang dapat dilakukan pada kucing anda 

sebagai berikut:

1. cukur bulu disekitar area lesi

2. Bersihkan kulit dengan alkohol 70% ataua iodin 

dengan cara digosok

3. Berikan salep anti jamur

4. mandi dengan sampo anti jamur 2x dalam sebulan

5. Pakan diganti dengan nutrien yang tepat, kandang 

harus bersih, dan sirkulasi udara harus lancar.

apabila infeksi jamur tetap tidak sembuh, 

sebaiknya langsung bawa kucing anda ke dokter 

hewan. dokter hewan akan memeriksa apakah jamur 

sudah menginfeksi secara sistematik (masuk aliran 

darah). Pada kondisi demikian, kucing perlu minum 

obat antijamur dan disarankan mandi jamur sekali 

dalam seminggu.

bagaimana 
caranya 

mengatasi dan 
membasmi 

jamur tersebut?

(Reni, Bekasi)

Hindari pemberian susu sapi pada kucing 

anda. kucing termasuk dalam golongan 

lactose intolerance, artinya saluran 

pencernaan kucing tidak dapat mengolah 

susu sapi yang mengandung laktosa 

tersebut. Hal ini akan menimbulkan 

penyakit seperti diare. "Jangan berikan 

susu kucing sebagai minuman harian 

pengganti air".

berbahayakah 
susu sapi bagi 

kucing?

(Rio, Banten)

benarkah 
bawang 

putih dapat 
mencegah 
terjadinya 

cacingan pada 
kucing?

(Arie, Bogor)

Bawang putih justru 

merupakan bahan pakan 

berbahaya bagi kucing 

karena dapat menyebabkan 

anemia, oleh karen hindari 

konsumsi pakan kucing 

yang mengandung bahan 

bawang putih. lidah kucing mempunyai struktur 

seperti kait yang disebut papillae, yang 

mana berfungsi untuk mendeteksi rasa 

pahit, asam dan asin. Perlu diketahui 

bahwa kucing tidak bisa merasakan 

rasa manis yang mana tidak begitu 

penting bagi hewan karnivora. nafsu 

makan kucing dipengaruhi oleh aroma, 

bukan rasa yang ada pada pakan

apakah kucing 
memilik cita 

rasa?

(Leli, Tapos)



melatiH 
anak kucing 
untuk makan

2. Beri makan anak kucing secara teratur jika ia makan berlebihan 
masalah utama jika kucing makan berlebihan adalah ia mudah merasa bosan atau 

sedang berada di bawah rangsangan sehingga ia tidak bisa mengontrol asupan kalorinya.

•	 Biasanya, kucing tipe ini akan mengeong ketika meminta makan saat makanannya 

tidak tersedia. maka dari itu, anda harus membuat jadwal pemberian makan. 

anak kucing biasanya diberi makan empat kali sehari sampai usianya 12 

minggu, dan tiga kali sehari sampai usianya 6 bulan. setelah kucing anda 

dewasa, anda bisa memberinya makan dua kali sehari, di pagi dan malam 

hari. lakukan di waktu yang sama setiap hari.

1. cari tahu pola makan kucing anda 
ada dua prinsip mengenai pemberian makan yang berpengaruh pada 

pola makan kucing anda. secara umum, anda bisa memberi makan si 

meong secara konstan atau di jam-jam tertentu, tetapi jangan lakukan 

2 hal tersebut secara bersamaan. Beberapa kucing akan meninggalkan 

makanannya begitu saja jika ia sudah kenyang. Hal ini mungkin cara yang 

paling mudah bagi anda, selama anda bisa mengatur asupan makananya.

•	 cara memberi makan kucing dengan menyediakan makanan setiap 

saat disebut ad lib feeding. Hal tersebut terinspirasi dari cara makan 

kucing di alam liar, yaitu dengan menyantap makanan mereka sedikit 

demi sedikit. kucing yang tidak mudah bosan, gampang terhibur, dan 

memiliki rangsangan mental yang baik biasanya bisa mengontrol 

asupan kalori mereka sendiri dan bisa dipercaya dengan ad lib feeding.

k i t t e n
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3. Beri makan kucing anda dengan makanan yang tepat 
Berat badan anak kucing akan bertambah hingga dua atau tiga kali lipat di minggu-

minggu awal pertumbuhannya. itu artinya, anak kucing biasanya memiliki pola makan 

dengan kandungan kalori dan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kucing 

dewasa. makanan komersil biasanya membuat batasan umur kucing untuk setiap 

produk makanannya.maka dari itu, anak kucing sudah seharusnya diberi makanan 

khusus anak kucing.

•	 Jangan beri anak kucing  makanan kucing dewasa, begitu pula sebaliknya. kalori 

di setiap tipe makanan ini berbeda dan bisa mengakibatkan malnutrisi bagi anak 

kucing yang mengonsumsi makanan untuk kucing dewasa,dan berat badan 

berlebih bagi kucing dewasa yang memakan makanan untuk anak kucing.

5. jangan beri makan kucing dengan makanan anda. 
makanan manusia seperti bawang putih, bawang bombay, cokelat, 

anggur, dan kismis bisa membuat kucing keracunan. selain itu, 

jika kucing anda terbiasa meminta makanan anda, ia akan terus 

mengganggu setiap kali anda  makan. ingatlah untuk tidak memberi 

kucing anda makanan lain, selain makanan kucing, lalu beri ia makan 

di waktu-waktu yang tepat.

•	 Jangan berikan susu. anggapan yang menyebutkan bahwa anak 

kucing harus diberi susu sebenarnya tidak benar. makanan 

yang mengandung susu tidak bisa dicerna oleh kucing,dan akan 

mengakibatkan kucing anda diare.

•	 kucing hanya boleh makan ikan tuna sekali atau dua kali dalam satu 

minggu sebagai camilan. kebanyakan kucing memang menyukai 

ikan kalengan, namun makanan tersebut sebenarnya tidak memiliki 

nutrisi yang dibutuhkan oleh kucing agar tetap sehat. tuna juga bisa 

membuat kucing kecanduan. Jika kucing anda hanya memakan 

tuna, ia akan seperti manusia yang hanya memakan keripik.

4. sediakan air bersih setiap saat. 
kucing akan mulai mengeong jika  tidak mendapatkan yang ia 

butuhkan. Hal ini bisa menjadi kebiasaan berkepanjangan yang 

menyebalkan. Jika anda tidak ingin melatih kucing anda kembali, 

pastikan anda melakukan pelatihan yang tepat saat pertama kali 

melakukannya. Jika kucing anda tahu tempat minumnya akan 

diisi kembali sebelum kosong, maka ia tidak akan mengeong terus. 

untuk itu, tetaplah siaga dalam menjaga kebutuhan kucing anda.

k i t t e n
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1. Belilah kotak pasir kucing yang 
sederhana 

kotak yang sederhana biasanya  paling disukai 

kucing. selain itu, kotak dengan pasir yang bersih 

adalah lingkungan yang disukai kucing untuk 

melaksanakan “keperluannya”. Jangan gunakan 

kotak pasir yang terlalu canggih karena bisa 

membuat kucing anda ketakutan.

•	 kotak pasir dengan penutup memang bisa 

menampung kotoran kucing dengan lebih 

baik, namun kucing anda akan sulit untuk 

mengaksesnya. Jika anda kesulitan menyimpan 

kucing di dalam kotak, coba gunakan kotak yang 

lebih sederhana dan terbuka.

•	 Jika anda tidak mau membersihkan kotoran 

kucing, maka jangan pelihara kucing. ada 

banyak peralatan khusus untuk membantu 

anda membersihkan kotoran kucing. intinya, 

membersihkan kotoran kucing adalah hal yang 

anda wajib dilakukan.

melatiH anak kucing 
untuk menggunakan 
kotak PasiR

2. letakkan kucing anda di dalam kotak 
pasir 

Jika ingin kucing anda menggunakan kotak pasir, 

maka anda harus meletakkannya di dalam kotak 

tersebut. kucing ingin buang air di tepat yang sama, 

jadi anda tinggal meletakkannya di dalam kotak untuk 

menunjukkan di mana ia bisa buang air.

•	 Beberapa pelatih menyarankan untuk duduk bersama 

kucing anda, dan paksa ia untuk menyentuh-nyentuh 

kotak pasir beberapa kali, agar ia terbiasa dengan 

suasananya. Fungsinya adalah untuk memicu insting 

kucing dalam menutupi kotorannya dengan pasir 

setelah menggunakan kotak tersebut.

•	 Jika anak kucing anda menjadi tegang karena anda 

memegangi kakinya, maka jangan lanjutkan.

k i t t e n
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6. jangan letakkan apa pun 
selain pasir di kotak pasir

Jangan menggoda kucing anda 

dengan meletakkan mainan, camilan, 

atau makanan di dalam kotak pasir. 

kucing tidak ingin makan di tempat 

mereka buang air. karena itu,  

menyimpan makanan di dalam kotak 

pasir bisa membuatnya bingung 

untuk menentukan tempat buang air 

dan tempat makannya.

5. gunakan satu jenis pasir.
mengganti tipe pasir bisa membuat 

kucing anda bingung. anda bisa 

menggunakan pasir yang tak berbau 

dan terbuat dari bahan alami untuk 

menyediakan lingkungan yang 

terbaik.

•	 Hindari penggunaan pasir yang 

wangi. mungkin pasir jenis ini 

enak dicium bagi manusia, tetapi 

wanginya terlalu menyengat 

bagi anak kucing yang memiliki 

hidung lebih sensitif. Hal ini akan 

membuat anak kucing enggan 

menggunakan kotak pasir.

•	 gunakan pasir bersih yang cukup 

banyak sehingga kucing anda 

memiliki ruang untuk menutupi 

kotorannya dengan kaki. kucing 

tidak ingin menyentuh air 

kencingnya sendiri, seperti halnya 

manusia.

4. Bersihkan kotak pasir dengan teratur
kucing ingin memakai kotak pasir dengan mudah. alasan utama mengapa 

kucing buang air sembarangan adalah karena kotak pasirnya tidak bisa 

digunakan. Biasanya karena kotak pasir terlalu sulit diakses, anda terlalu 

sering mengganti pasirnya, atau terlalu kotor.

 

•	 kotak pasir harus dibersihkan setiap hari. gunakan sekop untuk 

membuang feses dan bekas urin si kucing, dan ganti pasirnya secara 

teratur untuk membuatnya tetap bersih. Jika anda merasa kotaknya 

sangat bau, kucing anda pun merasa begitu. selalu ingatlah hal itu.

3. letakkan kotak pasir di pojok ruangan yang sepi 
anak kucing biasanya merasa terancam jika ia sedang buang air. dengan 

adanya tembok di sisi kiri dan kanan, anak kucing akan merasa lebih aman 

karena ia hanya tinggal mengawasi predator dari arah depan.

•	 Hindari juga menyimpan kotak pasir di samping mesin cuci atau peralatan 

lain yang mengeluarkan bunyi atau bergerak secara tiba-tiba. Jika mesin 

bekerja ketika anak kucing sedang di dalam kotak, ia akan merasa kaget 

dan ketakutan ketika akan menggunakan kotak pasir.

k i t t e n
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15 caRa mengatasi 
Bulu kucing 
Rontok PaRaH 
amPuH

kucing merupakan hewan peliharaan yang sangat lucu dan 

menggemaskan. seringkali kita tertarik untuk memelihara 

kucing karena melihat badannya yang gemuk atau bulunya 

yang indah. akan lebih lucu jika bulu yang dimiliki oleh kucing 

peliharaan kita lebat sehingga tubuhnya terlihat semakin 

gemuk dan menggemaskan.

Bulu merupakan satu hal yang cukup penting pada kucing. 

selain bisa membuat kucing tersebut tampak semakin cantik, 

bulu yang tebal juga bisa membantu menghangatkan tubuh 

kucing. sayangnya, karena satu dan lain hal, bulu kucing mudah 

rontok dan membuatnya kurang menarik. tidak hanya kurang 

menarik, bulu kucing yang rontok juga cukup menyebalkan 

karena akan menempel di baju, kursi, karpet dan lain-lain.

oleh karena itu, berikut ini akan diibahas 15 cara mengatasi 

bulu kucing rontok yang bisa kamu coba untuk menghentikan 

kerontokan bulu kucing kesayanganmu.

1. kenali penyebabnya
langkah awal mengobati bulu kucing rontok 

adalah dengan mengenali penyebabnya.  kamu 

bisa memberi penanganan yang tepat sebagai 

cara mengatasi bulu kucing rontok. Berikut 

ini adalah beberapa penyebab yang sering 

menimbulkan bulu kucing rontok:

•	 Bulu kucing rontok untuk pergantian bulu 

baru.

•	 gizi yang tidak mencukupi.

•	 kucing kekurang vitamin.

•	 kucing tidak cocok dengan produk 

mandinya.

•	 mengalami alergi.

•	 kucing terserang kutu, tungau atau jamur.

•	 akibat kucing sedang menjalani pengobatan 

tertentu.

•	 kucing sedang stres.

Jika kamu sudah mengetahui apa penyebab 

dari rontoknya bulu kucingmu, maka kamu bisa 

mencari cara untuk menghindari, atau paling 

tidak meminimalisir interaksi kucingmu dengan 

penyebab-penyebab tersebut.

2. Biarkan dan rawat seperti biasa
Jika kerontokan pada kucing memang 

disebabkan siklus pergantian bulu, maka tidak 

ada yang bisa kamu lakukan selain merawatnya 

seperti biasa. seperti kulit manusia yang selalu 

mengalami regenerasi, bulu kucing pun butuh 

pergantian. maka, kamu tidak perlu khawatir 

kucingmu akan botak. rawatlah dia seperti 

biasa dan saat siklusnya selesai, bulunya tidak 

akan rontok lagi.

e d u c a t e d
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5. gizi yang cukup
Pastikan juga kucing peliharaanmu 

mendapat asupan gizi yang cukup. 

Pertumbuhan dan kekuatan bulu 

kucing juga dipengaruhi oleh nutrisi 

makanan yang didapat oleh kucing. 

untuk memenuhi kebutuhan gizinya, 

sebisa mungkin kamu memberinya 

makanan yang bervariasi sehingga 

aneka nutrisi dari makanan dapat 

masuk ke tubuhnya. kamu juga bisa 

menambahkan susu khusus kucing 

untuk menambah gizi yang masuk ke 

tubuhnya.

8. coba ganti produk 
pembersih

Bisa saja kerontokan bulu yang 

dialami kucingmu disebabkan oleh 

ketidakcocokan terhadap sabun 

atau shampoo pembersih yang 

digunakan untuk memandikannya. 

ada kemungkinan pembersih yang 

digunakan terlalu keras untuk kucing 

peliharaanmu sehingga membuat 

bulu-bulunya rontok. maka, jika 

ini penyebabnya, kamu bisa 

mencoba untuk mengganti sabun 

pembersihnya. carilah sabun lain 

yang lebih lembut dan cocok untuk 

kucing peliharaanmu. 

4. mandikan kucing secara 
teratur

Jagalah kebersihan kucingmu karena 

ada banyak sekali kotoran yang 

bisa menempel di kulit kucing dan 

menyebabkan kerontokan pada 

bulunya. kutu, tungau, hingga jamur 

bisa saja menyerang kucingmu, 

apalagi jika kucingmu kotor dan 

tidak dimandikan. oleh karena itu, 

sebaiknya kamu memandikan kucing 

secara rutin.

6. gunakan Pet dryer/
blower setelah 
memandikan kucing

Bulu yang tidak kunjung kering 

setelah proses memandikan akan 

membuat kulit kucing lembap 

dan mengakibatkan jamur mudah 

tumbuh di sana. Hal ini tentu 

bisa membuat pertumbuhan bulu 

kucing terganggu dan berakhir 

dengan kerontokan. oleh karena 

itu, sebaiknya kamu segera 

mengeringkan rambut kucing setelah 

selesai memandikannya. Pastikan 

suhu hair dryer yang kamu gunakan 

tidak terlalu panas karena akan juga 

berdampak buruk untuk kesehatan 

bulunya.

3. sisir bulu kucing
menyisir bulu kucing mungkin merupakan hal yang sedikit sulit dan mengganggu 

jika dilakukan saat bulunya sedang rontok. Bagaimana tidak, menyisir akan 

membuat bulu semakin rontok dan menempel di segala permukan rumah. tapi 

ternyata menyisir bulu kucing bisa memberi dampak positif, di antaranya:

•	 melancarkan metabolisme tubuh kucing, karena menyisir bisa bekerja seperti 

pijatan untuk kucing, sehingga selanjutnya bulu kucing akan tumbuh lebih kuat.

•	 Bisa menyingkirkan kutu atau tungau yang menempel di kulit kucing, jika 

menyisir menggunakan sisir khusus.

•	 kucing akan merasa senang karena menganggap kamu sedang 

memanjakannya.

7. Beri obat untuk bulu 
rontok

selanjutnya, kamu juga bisa 

mencoba mengatasi bulu kucing 

rontok dengan memberi obat bulu 

rontok khusus kucing. kamu bisa 

mendapatkan obat ini di pet shop. 

Pastikan kamu mengikuti petunjuk 

pemakaian agar bisa memberikan 

obat dengan dosis yang sesuai.

e d u c a t e d
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10. Periksa kesehatan 
kucing

apakah kamu sudah sangat khawatir 

dengan kerontokan bulu yang dialami 

kucingmu? Jika ya, kamu mugkin bisa 

memeriksakan kesehatan kucingmu 

dengan dokter hewan. Bisa saja 

kerontokan bulu yang dialami oleh 

kucing peliharaanmu diakibatkan 

oleh penyakit tertentu.

9. konsultasikan pemberian 
obat dengan dokter

Jika kucingmu memang sedang 

mengkonsumsi obat tertentu, 

cobalah untuk mengkonsultasikan 

pemberian obat ini dengan dokter 

hewan. Bisa saja obat tersebut 

membuat reaksi tertentu di tubuh 

kucing yang membuat bulu-bulunya 

mengalami kerontokan. 

13. jaga suhu udara ruangan 
tetap sejuk

salah satu fungsi penting dari bulu 

kucing adalah sebagai pengatur suhu 

tubuhnya. Bulu kucing akan lebih 

kuat dan tumbuh lebat saat suhu 

sedang dingin dan sebaliknya akan 

rontok ketika suhu udara sedang 

panas. maka, untuk mencegah bulu 

kucingmu semakin rontok, maka 

jagalah suhu udara ruangan agar 

tetap sejuk untuk kucingmu.

11. Hindari stres
sama seperti manusia yang biasa mengalami kerontokan rambut ketika stres, 

kucing pun demikian. maka, jagalah agar kucingmu terhindar dari stres. 

ajak dia bermain, biarkan dia bermanja dan berikan makanan kesukaannya. 

Jagalah juga agar lingkungannya nyaman dan bersahabat dengannya. Jangan 

sampai dia terganggu oleh kucing tetangga yang nakal atau hewan lain yang 

membuatnya takut.

12. ganti produk makanan
Bisa saja bulu kucing peliharaanmu 

rontok akibat tidak cocok dengan 

makanan yang dia makan. Jika 

memang ini penyebabnya, cobalah 

untuk mengganti makanan yang akan 

diberikan pada si kucing. memang 

cukup sulit untuk melakukan hal ini 

karena kamu harus mencoba jenis 

makanan satu per satu dan harus 

ekstra jeli mengamati efek yang 

terjadi pada bulu kucing.

14. Beri vitamin untuk kucing
kamu juga bisa memberikan vitamin untuk bulu kucing. kamu bisa 

membelinya di pet shop ataupun klinik hewan. namun, sebaiknya kamu 

jangan berlebihan dalam memberi vitamin pada kucingmu. Beri vitamin 

dalam batas wajar saja agar tidak terjadi efek samping lain yang tidak 

diinginkan.

15. Hindari makanan yang 
memicu alergi

Bulu rontok yang terjadi pada 

kucing juga bisa disebabkan oleh 

reaksi alergi terhadaap zat tertentu. 

cobalah kamu mengamati zat apa 

saja yang bersentuhan dengan 

kucingmu yang menyebabkan 

kerontokan bulunya. zat ini 

bisa berasal dari makanan, 

minuman, ataupun vitamin yang 

dikonsumsinya.
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PenyeBaB 
Bulu kucing 
Rontok

Pengobatan
ini diakibatkan dari efek samping obat yang 

digunakan dan bisa merontokkan bulu kucing.

suhu
Fungsi bulu kucing ialah sebagai pengatur suhu badan. ketika 

pada musim dingin bulu akan menjadi tebal karena untuk 

menghangatkan badannya dan sebaliknya akan rontok ketika 

musim panas tiba. tetapi ada beberpa ras yang tidak berengaruh 

kepada kedua musim tersebut.

alergi
walaupun ini bukan penyebab utama kerontokkan pada bulu, tapi 

bisa memicu ke yang lebih serius seperti dalam hal vaksin yang 

salah, penggunaan obat obatan, parasit hingga makanan kucing.

sudah saatnya
Biasanya kucing mengalami 

kerontokkan pada bulu setiap 

tahunnya, hal ini sangat wajar karena 

akan berganti bulu yang baru dengan 

yang lebih bagus dan lembut. Begitu 

juga pada fase sedang birahi dan 

hamil bulu kucing akan rentan dan 

mengalami kerontokkan.

gizi yang kurang
Penyebab kerontokkan ini 

dikarenakan dikarenakan kurangnya 

asupan vitamin a, vitamin e, Protein 

yang mana nutrisi tersebut sangat 

dibutuhkan dalam pembentukkan 

bulu kucing.

Vitamin berlebihan
kelebihan vitamin juga bisa 

mejadi salah satu faktor penyebab 

kerontokkan bulu pada kucing dan 

kulit menjadi kering. 

salah memilih produk untuk 
grooming
shampoo yang tidak cocok 

digunakan  akan menyebabkan 

kerontokkan pada bulu. Penggunaan 

detergen yang tinggi dalam shampoo 

bisa menyebabkan kulit menjadi 

iritasi dan bertambah rontok pada 

bulu. itu sebabnya para catlovers 

harus tahu kadar dan fungsi yang 

terdapat dalam produk tersebut 

apakah sudah sesuai dengan kucing 

kita.

kutu & Pinjal
ektoparasit yang bermukim 

pada bulu dan kulit. kutu 

dan Pinjal menggerogoti 

nutrisi tubuh kucing melalui 

kulit. nutrisi yang berfungsi 

untuk menjaga kesehatan 

pada bulu kucing.

tungau
Jenis tungau yang 

menyebabkan rontoknya 

bulu ialah demodex 

dan scabies, yang 

menyebabkan kulit bisa 

infeksi dan bulunya rontok 

seketika.

stres
Pengaruh stres pada kucing 

menyebabkan pembuluh darah yang 

berfungsi mengirimkan nutrisi ke seluruh 

tubuh tidak lancar dan menyebabkan 

kerontokkan pada bulunya

jamur
kondisi lembab pada bulu kucing yang 

mengakibatkan tumbuhnya jamur 

dapat merontokkan bulu kucing.

autoimunitas
autoimunitas adalah salah satu 

gangguan pada sistim kekebalan tubuh 

kucing. dalam hal ini harus segera 

dikonsultasikan ke dokter hewan terdekat.
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13 caRa 
menumBuHkan 
Bulu kucing 
yang Botak

kucing adalah salah satu jenis hewan peliharaan yang cukup imut. 

Hampir semua jenisnya menggemaskan bagi setiap orang. Hewan 

ini mempunyai bulu yang cukup lembut, sehingga membuatnya makin di 

senangi. sayangnya, ada beberapa kucing yang kita temui terlihat botak alias 

tidak berbulu.

setiap hari, kucing memang merontokkan bulunya, tetapi hanya dalam 

jumlah tertentu saja. Jika kucing anda mengalami kerontokan bulu yang 

secara drastis, artinya ada beberapa gejala yang menyebabkan hal ini terjadi.

kalau sudah begini, anda perlu mencari cara menumbuhkan bulu kucing 

yang botak. alasan mengapa bulu kucing rontok bisa jadi kucing sedang 

mengalami stress, sakit, kurang gizi dan masih banyak lagi. Jadi, perhatikan 

betul kucing anda agar senantiasa terawat sehat dan bulu indah.

2. menggunakan shampoo
gunakan shampoo khusus untuk 

memandikan kucing. karena bahan 

untuk membersihkan badan kucing 

sangat berpengaruh sekali untuk 

menumbuhkan bulunya kembali. anda 

perlu memperhatikan betul seperti 

apa jenis setiap kulit kucing. ada 

beberapa jenis kulit yang cenderung 

kering dan ada yang berminyak. 

setelah anda mengetahuinya, maka 

shampoo bisa di sesuaikan dengan 

jenis kulit tersebut untuk menjaga 

kesehatannya.

1. Hindarkan kucing 
dari stres

semua orang pastinya tidak 

mengharapkan peliharaannya 

mengalami stres. tidak ada yang 

mengira kapan stres melanda, 

namun ada beberapa penyebab 

kucing bisa stres. tugas anda 

hanyalah menghindarkan stres 

dengan menghalangi faktor 

penyebabnya. Jika terjadi 

tanda-tanda aneh pada kucing, 

segera bawa ke dokter untuk 

mendapatkan anti-ansietas.

3. Rajin memandikan kucing
salah satu cara agar bulu kucing bisa tumbuh 

kembali adalah dengan rutin memandikannya. 

kondisi tubuh yang kotor memicu sulitnya kucing 

menghasilkan bulu, terlebih ketika sudah botak. 

namun jika anda rajin memandikan kucing maka 

bakteri dan kotoran hilang, sehingga kucing bisa 

menumbuhkan bulu dengan cukup baik. selain 

itu, memandikan juga membuang semua parasit 

yang menempel pada tubuhnya.
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5. memastikan Habitat kucing 
Bersih

lingkungan yang bersih menjamin kesehatan 

kucing apalagi untuk pertumbuhan bulunya. 

ketika kucing anda telah botak, salah satu 

cara membuatnya menjadi lebat kembali yaitu 

dengan membersihkan kandangnya. Berikan 

lingkungan yang nyaman, bersih, dan asri agar 

kucing tidak mudah stres. Hal ini membuat 

sang kucing merasa nyaman dan bisa tumbuh 

sehat serta menumbuhkan rambutnya dengan 

normal.

6. Pastikan kucing tidak mengalami alergi
alergi menjadi salah satu faktor yang membuat bulu kucing rontok. 

usaha anda untuk menumbuhkan bulu pada kucing botak yaitu 

dengan memastikan bahwa kesayangan anda tidak sedang alergi. 

karena jika hal itu terjadi, tubuh kucing akan mengalami botak 

dalam kurun waktu cukup lama atau bahkan selamanya.

4. menjadwal kucing untuk 
Berjemur

sinar matahari di pagi hari sangat bagus untuk 

kesehatan tulang. Bukan hanya pada manusia, 

tetapi efek ini juga berguna bagi kesehatan 

kucing. karena sebagian besar sumber vitamin 

d diperoleh dari paparan sinar matahari di 

waktu-waktu tertentu.

maka dari itu, rajinlah untuk menjemur 

kucing anda di bawah sinar matahari, tetapi 

perhatikan waktu yang sesuai karena jam 

yang tepat yakni pada pukul 8--9 pagi saja. 

selebihnya adalah paparan sinar matahari 

yang tidak bagus bagi kesehatan dan justru 

menyengat. menjemurnya juga tidak boleh 

terlalu lama, cukup selama 10-15 menit.

7. Berikan asupan 
lemak

lemak sangat di butuhkan 

tubuh kucing agar tetap 

sehat dan mempunyai 

bulu lebat. rontoknya 

bulu sampai botak bisa 

juga disebabkan karena 

kurangnya asupan lemak. 

makanan kucing yang 

biasa di beli pada pet 

shop sudah mempunyai 

kandungan lemak. akan 

tetapi, sebagian kucing 

ada yang masih kurang. 

untuk mensiasati, cukup 

tambahkan satu sendok 

minyak zaitun ke dalam 

makanannya.

8. Berikan telur ayam
Berikan asupan berupa telur ayam 

kampung untuk merangsang 

pertumbuhan bulu yang sudah 

botak. akan tetapi, berikan saja 

kuningnya dan putih telur di buang 

atau mungkin digunakan untuk hal 

lainnya. Hal itu disebabkan putih 

telur justru kurang baik bahkan tidak 

baik karena di dalamnya terkandung 

senyawa avidin.
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9. Berikan minyak ikan
selain minyak zaitun, minyak ikan 

juga di rekomendasikan untuk 

menumbuhkan bulu. kandungan 

omega-3 pada minyak ini sangat 

bagus bagi perkembangan kucing. 

selain itu, omega-3 juga berperan 

serta dalam melebatkan bulu dan 

melembutkannya. tetapi jumlah 

yang di sarankan tidak lebih dari 

3 kali setiap minggunya.

10. suplai Vitamin
Berikan vitamin untuk kucing 

khususnya penumbuh bulu. vitamin 

ini bisa anda temukan di semua 

toko peliharaan alias pet shop. 

Harganya juga sangat terjangkau, 

jadi jangan ada keraguan untuk 

memberikan vitamin tersebut agar 

bulu kucing bisa tumbuh lagi.

11. Perhatikan nutrisi makanan
apakah makanan untuk kucing sudah benar-benar memenuhi nutrisi 

yang cukup? Jika belum, maka anda perlu menambah nutrisi baru. kucing 

untuk tumbuh sehat dan mempunyai bulu lebat perlu adanya nutrisi yang 

seimbang. Jangan sampai makanan yang anda berikan justru memicu 

penyakit baru. salah satunya suplemen untuk menjaga kelembapan.

13. Vaksin
lakukan vaksin pada kucing minimal satu kali atau dua kali 

dalam satu bulan. vaksin di berikan agar kucing bisa kembali 

sehat dan bisa menumbuhkan bulunya.

12. sering mengganti makanan
sisa atau tidak, pastikan tempat makan kucing 

bersih dan tetap steril. tujuannya yaitu agar tidak 

menimbulkan bakteri yang menyerang kucing dan 

membuatnya sulit menumbuhkan bulunya lagi.
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melatiH anak kucing 
untuk mencakaR 

di temPatnya

sediakan tempat bagi anak kucing untuk 
mencakar-cakar 
Jika anda khawatir anak kucing akan mencakar pakaian atau 

furnitur, maka anda harus menyediakan tempat lain yang bisa 

ia pakai. tiang garukan yang diberi tanaman catnipatau kardus 

di bawahnya bisa menjadi tempat mencakar yang baik bagi 

anak kucing.

•	 kucing harus menggunakan kukunya agar tetap tajam dan 

sehat. itu artinya mereka harus mencakar-cakar sesuatu. tak 

ada gunanya menghukum mereka karena persoalan cakar-

mencakar, sebab mereka melakukannya bukan karena nakal, 

melainkan karena mereka memang harus melakukannya.

Beri hadiah ketika kucing anda 
menggunakan tiang garukan 
Jika anda melihat kucing menajamkan 

kukunya di tempat yang sudah disediakan, 

berikan camilan agar mereka terus 

melakukannya.

gunakan minyak beraroma mint di area yang tidak 
boleh dicakar 
mengoleskan sedikit minyak esensial beraroma mint di area 

yang harus dihindari kucing dapat mencegah ia  mencakar 

area tersebut. cara ini asangat efektif untuk mencegah kucing 

mencakari barang-barang atau furnitur milik anda.

•	 aroma mint adalah pengusir kucing alami. kucing tidak suka 

aroma mint. mint memang tidak berbahaya bagi kucing, 

hanya aromanya saja yang tidak disukai kucing.

•	 Pastikan untuk berhati-hati saat mengoleskan minyak esensial 

pada benda-benda yang sensitif terhadap minyak tersebut. 

oleskan pada titik tersembunyi untuk mengetesnya sebelum 

mengoleskan minyak tersebut pada permukaan yang terlihat.

selalu bawa botol semprotan 
cara yang baik untuk mencegah kucing 

mencakar benda-benda yang tidak 

seharusnya dicakar adalah dengan 

menyemprotnya dengan lembut. Hal ini 

bisa membuat kucing menjauh dengan 

seketika. setelah anda menyemprotnya, 

maka sembunyikan semprotan itu. 

sebab, jika si kucing tahu anda yang 

melakukannya, ia akan takut pada anda.
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caRa memBuat 
kucing liaR 
menjadi kucing 
RumaHan

seringkali kita melihat kucing liar yang terlantar di 

jalan yang terkadang membuat kita merasa iba 

dan ingin membawanya ke rumah dan akhirnya kita 

membawa dan menjadikannya hewan peliharaan.

Pastinya kita menginginkan kucing yang jinak 

seperti kucing rumahan pada umumnya. namun, 

kucing liar yang kita pungut belum tentu merupakan 

kucing jinak ala kucing rumahan. Jadikan kucing liar 

seperti kucing rumahan dengan cara berikut ini.

1. memberikan nama pada 
kucing

dengan memberikan nama 

kepada kucing, terutama jika sejak 

kecil, maka kucing akan lebih 

bersahabat. namun jika kita terbiasa 

memanggilnya berulang atau dengan 

memancingnya dengan memberi 

makanan maka ia akan terbiasa dan 

mendengar setiap kali kita panggil 

namanya.

4. memberikan makanan dan vaksinasi
kita dapat memberikan makanan khusus bagi kucing seperti dry food, wet food dan raw food dan mengatur pola 

makannya agar kucing terus sehat. memberikan vaksinasi tidak hanya bermanfaat bagi si kucing namun juga bagi 

penghuni rumah lainnya.

3. Berikan fasilitas yang 
nyaman

Berikan fasilitas yang nyaman, 

seperti cat playground, yang mana 

di dalamnya terpenuhi untuk segala 

aktifitas	bagi	si	kucing.	Dengan	

begini, kucing akan betah di 

tempatnya dan tidak keluyuran yang 

bisa membuat sifat liarnya kembali.

2. menyiapkan ruangan dan kandang
meskipun tinggal di dalam rumah, tetap saja kucing membutuhkan tempat 

khusus untuk istirahat, makan serta buang air. catlovers dapat melatihnya 

secara perlahan dan berulang agar terbiasa dengan tempat kita berikan.  

selain itu, dibutuhkan pula kandang atau keranjang kucing (pet cargo) untuk 

membawanya bepergian atau ke dokter. 

10
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10. melatih kucing agar 
mengikuti kemanapun 
kita pergi

dengan terbiasa bersamanya, seperti 

memberi makan atau bermain 

dengannya, maka kucing akan suka 

mengikuti kemana kita pergi.

8. melatih kucing 
bersalaman

latihan ini dapat kita lakukan 

dengan media makanan. anda 

dapat memberikan makanan dengan 

menggunakan tangan yang agak 

tinggi, agar kucing tidak hanya fokus 

pada makanan melainkan juga pada 

tangan. lakukan hal tersebut secara 

terus menerus hingga terbiasa dan 

kucing dapat melakukannya tanpa 

menggunakan makanan. kita dapat 

memberikan hadiah setiap kali 

kucing kita berhasil melakukannya.

7. melatih kucing untuk 
menggunakan toilet 
buatan sendiri

memberikannya toilet sendiri 

agar kucing tidak buang air secara 

sembarangan. ada baiknya jika 

menyediakan bak berisi pasir yang 

dapat digunakan sebagai toiletnya. 

untuk menghindarkan kucing 

dari tabiat buang air sembarang 

dapat dilakukan dengan meletakkan 

kucing di bak pasir sebelum maupun 

sesudah tidur.

6. melatih kucing berhenti 
menggigit dan mencakar

Jika kucing mengigit dan mencakar, 

maka ada beberapa kemungkinan 

yaitu kucing tersebut ingin bermain 

atau bentuk rasa kasih sayang 

maupun sedang marah. untuk 

menguranginya, cukup dengan 

memperlakukannya dengan halus 

dan lembut.

kucing liar biasanya cenderung 

suka mencakar di batang, pohon, 

dan lainnya. untuk mencegah 

perabotan rumah kita dari sasaran 

cakaran kucing, dapat dilakukan 

dengan membuat tempat khusus 

dari kayu seperti batang pohon 

misalnya.

5. melatih kucing agar tidak terbiasa mencuri makanan di dapur
Pemberian makanan untuk kucing dengan kadar cukup dan sesuai aturan yang ada, maka akan mencegah kucing 

tersebut menjadi kelaparan dan mencuri makanan yang ada karena kucing yang masih kelaparan tentunya akan 

mencuri makanan. kucing akan tidur atau bermain jika tidak lagi kelaparan.

Jika itu terjadi maka anda bisa melatihnya dengan menepukkan tangan sambil mengatakan kata larangan yang 

mengurungkan niat kucing untuk mencuri.

9. melatih kucing agar melompat 
dan naik ke atas kita

untuk melatih kucing agar mau melompat dan 

naik ke atas kita, tentunya kita harus mengenal 

serta rajin bermain dengannya. dengan berbagai 

trik seperti memberikan snack untuk kucing 

dapat kita gunakan untuk dapat melatihnya.
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aCeh Cat show wIth 

InternatIonal Judges 

adalah event Pertama 

yang dIselenggarakan dI 

aCeh dan menJadI event 

Pertama komunItas Cat 

lovers banda aCeh (Clba). 

aCara yang dIlaksanakan 

oleh komunItas Clba 

InI berlangsung Pada 

mInggu, 8 JulI 2018 dI 

anJong mon mata, kota 

banda aCeh.

Founder sekaligus Pembina 

komunitas cat lovers Banda 

aceh, natalina christanto 

menyebutkan, ada beberapa 

rangkaian acara sebelum 

dilaksanakannya cat show. Beberapa 

acara tersebut, yakni screening 

kesehatan hewan bekerja sama 

dengan PdHi cabang aceh dan 

dinas Peternakan aceh, serta 

pemberian vaksinasi rabies gratis 

seminggu sebelum event bekerja 

sama dengan dinas Peternakan aceh 

pada 30 Juni 2018.

selain itu, ada pula seminar dan 

talkshow dengan tema kucingku 

saHaBatku, dengan narasumber 

drh. vivin aulia rahmi, drh. novi 

wulandari, dan cacang effendi pada 

7 Juli 2018.

adapun peserta yang mengikuti 

rangkaian acara tersebut, yakni 

seminar diikuti oleh 150 peserta 

dan cat show diikuti 64 ekor kucing. 

Peserta berasal dari Banda aceh, 

Pidie, Bireuen, lhokseumawe, 

langsa, meulaboh, dan medan.

“Peserta sangat antusias dan 

betul-betul menyimak setiap materi 

aceH cat sHoW 2018 
With International Judges
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dalam seminar. tidak ada yang 

meninggalkan tempat sebelum 

selesai acara. Pada sesi tanya jawab, 

peserta banyak melemparkan 

pertanyaan dan juga menjawab 

berebutan setiap pertanyaan yang 

diajukan oleh juri,” ungkap natalina 

kepada Catlovers Magazine.

“demikian juga dengan kegiatan 

cat show, peserta sangat antusias 

mendengarkan review juri untuk 

setiap kucing yang masuk dalam 

nominasi,” lanjutnya.

tersedia 4 ring pada cat show 

tersebut dengan juri mr. okto suherli 

(Jakarta), mr. amir sariff (malaysia), 

mr. cacang effendi (Jakarta), dan mr. 

saepudiah (Bandung). kelas yang 

dilombakan di antaranya all breed 

pedigree, all breed non pedigree 

kitten, all breed non pedigree adult, 

mixbreed/hhp kitten, mixbreed/hhp 

adult, dan domestic cat.

sementara itu, natalina 

menyebutkan gelar yang 

diperebutkan pada aceh cat show 

ini antara lain all breed pedigree (3 

best), all breed non pedigree kitten 

(5 best), all breed non pedigree adult 

(5 best), mixbreed/hhp kitten (6 

best), mixbreed/hhp adult (6 best), 

domestic cat (5 best). kemudian, 

best of the best kitten, best of the 

best adult, best in show. untuk 

kategori best of the best dan best 

in show memperebutkan piala 

gubernur aceh.

acara ini didukung penuh oleh 

Pemerintah daerah aceh melalui 

dinas Peternakan aceh, dinas 

Pariwisata dan Budaya aceh, 

FkH unsyiah, PdHi cabang aceh, 

kegiatan cat show, dan dengan 

adanya dukungan penuh dari 

Pemerintah aceh saya berharap 

event ini dapat mendongkrak 

pariwisata aceh dan mendorong 

aceh bebas rabies,” ungkapnya.

selain itu, ia juga mengharapkan 

agar komunitasnya semakin kompak 

dan semangat dalam memberikan 

edukasi kepada masyarakat tentang 

dunia kucing sehingga kucing 

petshop-petshop di Banda aceh, serta 

media partner.

“Harapan saya kegiatan cat 

show ini dapat dilaksanakan setiap 

tahunnya dan semakin banyak 

peserta yang berpartisipasi dalam 

dapat diterima dengan baik sebagai 

sahabat manusia.

“dan kalau bisa ada kegiatan cat 

lovers indonesia yang bisa dilakukan 

secara serentak, bersama-sama di 

seluruh indonesia. dengan demikian, 

gaungnya akan semakin besar dan 

stigma negatif kucing lambat laun 

dapat terkikis,” tutup natalina. (yani)



Hadi utomo, selaku pengurus 

acara sakuin Berbagi kasih 

mengatakan, acara ini bertujuan 

mempererat silaturahmi dengan 

member sakuin sekaligus berbagi 

dengan anak yatim piatu.

“kesannya sangat mendalam 

sekali, bahagia, terharu, campur 

aduk. terutama untuk saya pribadi 

yang baru pertama kali berbagi kasih 

secara langsung kepada anak-anak 

yatim piatu,” ungkap Hadi kepada 

catlovers magazine.

ia juga mengungkapkan bahwa 

persiapan untuk menyelenggarakan 

acara ini dilakukan secara singkat 

namun tidak menghadapi kendala 

apapun. sebab, menurut Hadi, acara 

ini murni sebagai ajang silaturahmi 

dan santunan. 

“untuk makanan itu sumbangan 

dari member, masing-masing 

membawa untuk dimakan bersama. 

untuk santunan, kita memberikan 

kesempatan kepada semua member 

ikut dan memberi seikhlasnya 

dengan publish di medsos Facebook 

dan grup WhatsApp,” katanya.

Hadi menuturkan, tidak ada 

sponsor untuk acara tersebut, 

semuanya murni swadaya dari 

semua member sakuin. walaupun 

begitu, acara berlangsung dengan 

suasana kekeluargaan, hangat dan 

penuh keakraban. adapun rangkaian 

acaranya, yakni kopdar sakuin, 

saHaBat kucing indonesia:

sahabat kuCIng IndonesIa 

(sakuIn) menggelar aCara 

santunan untuk anak 

yatIm PIatu, sabtu, 5 meI 

20118 dI rumah haraPan 

(asrama yatIm PIatu), kota 

legenda dukuh Zamrud 

blok u16 no.112, bekasI. 

aCara tersebut bertaJuk 

sakuIn berbagI kasIh.

“Sahabat Kucing Indonesia Berbagi Kasih”

santunan yatim piatu, kemudian 

makan bersama member sakuin dan 

anak-anak yatim piatu.

dengan diselenggarakannya 

acara silaturahmi dan santunan 

ini, Hadi berharap, sahabat kucing 

bisa memberi manfaat terhadap 

sesama. karena dengan begitu, ikatan 

silaturahmi yang terjalin tidak sekadar 

sharing dan berbagi pengalaman soal 

kucing dan perawatannya saja.

“kita kenal karena sama-sama 

pecinta kucing. tapi kita selain bisa 

berbagi soal kebutuhan kucing juga bisa 

memberikan manfaat terhadap sesama 

terutama bagi yang membutuhkan 

seperti anak yatim piatu ini,” 

pungkasnya. (yani)
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muhammad Fardhan khan dari 

Hybriddco mengatakan, acara 

ini sengaja diselenggarakan agar 

ke depannya bisa menjadi wadah 

untuk saling bertukar pikiran. selain 

itu, bisa juga untuk saling bertukar 

ilmu tentang bagaimana memelihara 

exotic wild cat.

“kita pre-pembentukan, kita 

baru menemukan nama. namanya 

adalah Hybrid and exotic Feline 

organisation, dimana nanti kita 

akan	berafiliasi	dengan	organisasi	

sejenis di amerika nanti kita akan 

umumkan ketika sudah terjadi 

mou,” ungkapnya kepada Catlovers 

Magazine.

ia mengungkapkan, Hybriddco 

sendiri sudah terbentuk sejak 

2015 dan diberi kesempatan 

untuk membawa exotic wild cat ke 

indonesia. “Set goal awal kami adalah 

kita harus mensosialisasikan jenis 

exotic 
Wild cat 
community
Talkshow-Charity-Gathering

mInggu, 8 JulI 2018, hybrIdd 

ConservatIon (hybrIddCo) 

menyelenggarakan aCara 

“exotIC wIld Cat” dI Zoom Pet 

CIty, kemang, Jakarta selatan. 

aCara yang dIlangsungkan 

Pada sore harI InI bertuJuan 

menyatukan Para PemIlIk dan 

PeCInta exotIC wIld Cat dan 

hybrId Cat.
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kucing ini untuk masyarakat indonesia agar makin banyak adopter-nya dan 

semakin banyak pecintanya,” ungkap suami dari aktris cantik mikaila Patritz itu.

“So, kalau nanti sudah agak banyak, kita nanti membentuk komunitasnya 

seperti ras-ras lain yang sudah lebih dulu,” tambahnya.

Fardhan juga menyampaikan bahwa keistimewaan dari exotic wild cat 

terletak pada ukurannya yang lebih besar dari kucing-kucing ras. lalu, mereka 

masih memiliki sifat liar yang membuat beberapa orang termasuk dirinya cukup 

menantang untuk memelihara mereka.

“kita di sini merangkul teman-teman adopter atau pecinta hybrid dan exotic 

wild cat agar ke depannya bisa menjadi komunitas. di dalam komunitas itu kita 

bisa sharing pengetahuan mengenai 

cara merawat dan bagaimana dasar 

hukum memelihara hybrid dan exotic 

wild cat untuk menghindari segala 

sesuatu yang merugikan komunitas,” 

katanya.

ia juga menyampaikan pesan 

kepada cat lovers yang berminat 

memelihara exotic wild cat atau 

hybrid cat.

“Pesan untuk cat lovers adalah 

konsisten memelihara dan benar-

benar sayangi kucing anda. Pelihara 

dengan baik, berikan nutrisi yang 

terbaik, berikan kandang atau 

enclosure yang terbaik untuk mereka,” 

ujarnya.

“Jangan asal beli lalu setelahnya 

langsung menyerah begitu saja 

karena merasa tidak mampu untuk 

memeliharanya, kemudian kucingnya 

ditelantarkan. saran saya adalah 

ketahui dulu behavior, diet terbaik 

untuk mereka sebelum meng-adopt 

jenis kucing apa pun,” tambah 

Fardhan.

ajang sharing mengenai exotic 

wild cat dan hybrid cat tersebut 

menghadirkan narasumber ahli dari 

luxury cat, ukraina, yakni elena 

sheremetieva. sudah 15 tahun 

lamanya wanita cantik ini menjadi 

breeder kucing, khususnya hybrid cat.

“Hadir pula teman-teman dari 

vigor & sage yang diwakili oleh 

Herlina yang memperkenalkan 

produknya. dilanjutkan dengan 

presentasi tentang 

101 tips cara 

pemeliharaannya, 

adopsinya, dietnya, dan 

lainnya tentang hybrid 

dan exotic wild cat,” 

papar Fardhan. 

(yani)
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indonesia 
mainecoon 
gatHeRing
Bringing back Mainecoon 
quality by being breeder 
with integrity

sInghasarI Cattery 

menggelar aCara 

IndonesIa maIneCoon 

gatherIng (Img) Pada 7—8 

JulI 2018 dI Jambu luwuk 

ConventIon hall & resort, 

batu malang, Jawa tImur. 

aCara tersebut dItuJukan 

sebagaI aJang sIlaturahmI 

antar-breeder kuCIng 

maIneCoon sekalIgus 

uPdate Ilmu tentang 

breedIng kuCIng JenIs Itu.

ketua penyelenggara acara, yakni sandi andhika mengatakan, 

indonesia mainecoon gathering ini merupakan acara yang 

dikhususkan untuk pencinta mainecoon seluruh indonesia.

“semacam gathering dengan mendatangkan 7 narasumber yang 

terdiri dari 6 top breeder indonesia dan satu top breeder dari malaysia,” 

jelasnya kepada Catlovers Magazine.

acara tersebut bertema “Bringing Back mainecoon Quality by Being 
Breeder with integrity”. artinya, sangat penting meningkatkan kualitas 

kucing mainecoon dengan melakukan breeding yang baik dan benar 

serta terintegritas.

sandi menyebutkan, rangkaian acara indonesia mainecoon gathering 

adalah memperdalam pengetahuan mengenai mainecoon. mulai dari 

anatomi berdasarkan standar masing-masing organisasi seperti FiFe, 

cFa, tica, dan wcF. selain itu, juga membahas soal pengenalan warna 

serta rule show masing-masing organisasi disertai simulasi singkat.

menurut keterangan sandi dari singhasari cattery, peserta datang 

dari berbagai daerah, yakni makassar, lombok, nusa tenggara Barat, 

sumatera, Jakarta, Bandung, beberapa juga berasal dari Jawa timur dan 

Jawa tengah, serta yang paling jauh dari malaysia.

“Peserta sangat antusias sekali ya. Hal itu terbukti bahwa akan ada 

acara berkelanjutan di tahun depan,” ungkapnya.

sandi juga menuturkan, target dari acara tersebut, yakni agar sesama 

pecinta mainecoon bisa membawa kucing mainecoon indonesia ke 

ranah internasional dan bisa bersaing di ajang show yang bertaraf 

internasional pula. selain itu, untuk membuktikan bahwa mainecoon 

indonesia juga tak kalah bagus dengan mainecoon negara lain.

“Harapannya kita bisa menciptakan mainecoon yang berkualitas atau 

menjadi breeder yang berkualitas pula, tidak hanya kuantitas saja yang 

dikejar,” kata sandi.

dengan membayar uang pendaftaran rp1.000.000 peserta bisa 

mendapatkan beberapa fasilitas yang telah disediakan. di antaranya, 

manual book, gathering kit, t-shirt, sertifikat,	serta	konsumsi	selama	
gathering berlangsung. (yani)

Pembicara:
•	 afza kharmizi (zikhafri cattery)

•	 patria Sandi (Ferozstar cattery)

•	 oktarina kartifa ayu 

(edynacoons cattery

•	 Widiastuti pramitasari 
(gembrotcoon cattery)

•	 endra hermawan (endefa 

cattery)

•	 Fadly Fuad (mizu cattery)

•	 indra Faizal (mizu cattery)
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gabungan beberapa komunitas 

kucing, di antaranya sBkr Bogor, 

cat lovers Jakarta, dan cat & me, 

menggelar kegiatan edukasi untuk 

cat lovers, yakni Basic grooming 

mengenai cara menggunakan produk 

whitening untuk kucing. kegiatan 

tersebut dilaksanakan pada 8 Juli 

2018, di kopi cat, depok.

ikhsan maulana selaku pembicara 

seminar yang menyampaikan materi 

tentang basic grooming mengatakan, 

tujuan mengadakan basic grooming, 

yaitu untuk mengedukasi cat lovers 

bagaimana cara memandikan dan 

cara merawat kucing kesayangannya 

sendiri di rumah. sebab, melakukan 

grooming sendiri bisa memangkas 

biaya pengeluaran dibandingkan 

dengan membawa kucing ke pet shop 

atau salon.

“di sini kita belajar tentang 

basic grooming, yaitu teknik dasar 

perawatan kucing. selain itu, 

kita juga mengenalkan produk 

baru im organic, yaitu whitening 

yang merupakan kosmetik untuk 

menghilangkan stain atau noda 

kekuningan pada  kucing,” ujar pria 

owner dreamhight cattery itu. 

Jadi, lanjut ikhsan, inti dari 

pertemuan basic grooming di kopi 

cat, depok, tersebut, yaitu dirinya 

ingin menegaskan bahwa dalam 

perawatan kucing itu ada yang 

menggunakan produk-produk basic 

atau sampo-sampo dasar, ada juga 

yang menggunakan kosmetik.

“nah, dalam penggunaan 

kosmetik ini merupakan persiapan 

untuk show. Jadi, jika kucing tidak 

diikutsertakan untuk show, maka 

tidak perlu menggunakan kosmetik. 

karena seperti yang kita tahu, 

penggunaan kosmetik ini pada 

memelIhara kuCIng meruPakan tanggung Jawab kIta, JadI kIta tIdak bIsa dengan 

mudah memutuskan untuk membelInya taPI tIdak memberIkan Perawatan 

maksImal. basIC groomIng gunanya untuk bIsa menamPIlkan kuCIng kIta dalam 

kondIsI sehat, bersIh dan wangI. — Ikhsan maulana.

im oRganic: Menggunakan Whitening yang Tepat
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kucing dalam jangka panjang pasti 

menimbulkan dampak negatif,” jelas 

ikhsan.

ia membocorkan bahwa event 

Basic grooming di kopi cat depok 

sebenarnya adalah next step dari 

basic grooming yang pernah diadakan 

oleh im organic sebelumnya, seperti 

di Bogor, Bekasi, dan lain-lain. selain 

itu, di acara tersebut juga sekaligus 

dilakukan launching produk whitening 

dari im organic.

Pada event edukasi tersebut, im 

organic berperan sebagai fasilitator 

dan sebagai sponsor. Harapan besar 

dari im organic sendiri menurut 

ikhsan, yaitu agar cat lovers bisa 

mengetahui  cara merawat kucing 

dengan harga yang murah namun 

tetap maksimal.

“Jadi saya selalu bilang kalau 

misalnya mau kucing kita sehat 

kita harus memperbaiki dulu 

masalah-masalahnya. seperti jika 

ada masalah kesehatan, maka 

harus disembuhkan terlebih dahulu. 

setelah sembuh, baru bisa kita 

rawat dan mempercantik kucing 

tersebut. Begitu juga jika sudah 

mendekati show, biasanya kita 

baru menggunakan kosmetik untuk 

memaksimalkan kondisi kucing,” 

papar ikhsan.

menurutnya, produk kosmetik 

memang khusus digunakan ketika 

kucing tengah dipersiapkan untuk 

mengikuti show. Produk whitening 

im organic ini merupakan solusi 

instan untuk cat lovers agar bisa 

menampilkan kucing secara 

maksimal saat show.

ia juga menegaskan, produk 

whitening dari im organic ini bekerja 

untuk melunakkan stain yang ada di 

bulu kucing agar mudah dibersihkan. 

oleh karena itu, produk ini aman 

digunakan tapi tidak disarankan 

untuk digunakan sehari-hari.

“sebelum memulai grooming, 

rapikan dahulu kebutuhan kucing, 

lalu baru bisa menentukan produk 

apa saja yang bisa digunakan 

sehingga tujuannya bisa tercapai dan 

tepat sasaran,” katanya.

adapun rangkaian acaranya, 

ikhsan menyebutkan, di sesi pertama 

ia melakukan presentasi mengenai 

perbedaan basic produk, yakni 

produk-produk yang digunakan 

harian, produk kosmetik yang 

dipergunakan untuk persiapan 

show. lalu, ada juga produk-produk 

yang mengandung obat-obatan, 

yaitu produk yang digunakan pada saat kucing 

mengalami masalah kesehatan seperti jamur, 

kutu, dan lain-lain.
“Harapan saya semoga 

ke depannya cat lovers bisa 
lebih cerdas dan lebih bijak 

dalam menggunakan produk 
yang beredar di pasaran. 

Jangan sampai kita salah produk 
sehingga menimbulkan efek 

negatif pada kucing kesayangan. 
Jadi, pergunakan produk yang memang 
dikhususkan atau dibutuhkan oleh kucing 
tersebut pada saat itu,” tutup ikhsan.
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cat show ini mengusung tema “the unity of divercity”. President club 

tica indonesia, sulaeman nurjamal mengatakan, event tica iics kali 

ini dilaksanakan berbarengan iiPe karena kesamaan visi dan misi antara 

club tica indonesia dengan Pt temali indonesia sebagai penyelenggara 

indonesia internation Pet expo (iiPe).

“event ini merupakan momen yang tepat untuk berinteraksi dengan cat 

lover dan pet lover seluruh indonesia. suasana penyelenggaraan kali ini cukup 

meriah karena diselenggarakan dalam suatu event pet expo,” katanya.

ia juga mengungkapkan, dalam setiap event cat show yang 

diselenggarakan club tica indonesia selalu menghadirkan subevent atau pre-

event. sebelum melaksanakan main event (tica iics 21—22 Juli 2018) telah 

diselenggarakan terlebih dahulu acara-acara berikut ini.

Exotic Wild Cattery Exibition (8 Juli 2018)
talkshow, charity, serta meet and greet bersama muhammad Fardhan 

khan dan ery airlangga sebagai owner dari Hybridd cattery dan ms. elena 

sheremetieva, owner dari luxury cattery dari ukraina.

TICA Community Day
event ini dibentuk untuk membangun dan membina komunikasi antara klub 

dan para anggota (member) dengan berbagai komunitas di wilayah tempat 

diselenggarakannya main event dan sekitarnya. di antaranya komunitas kPkJ, 

cluB tica: 

Club tICa IndonesIa 

kembalI menggelar 

IndonesIa InternatIonal 

Cat show. kalI InI, 

Cat show bertaraf 

InternasIonal tersebut 

dIselenggarakan 

dalam event IndonesIa 

InternatIonal Pet exPo 

yang dIlaksanakan Pada 

20—22 JulI 2018, dI ICe 

bsd, tangerang. Cat show 

sendIrI dIlaksanakan 

selama dua harI Pada 

21—22 JulI 2018.

Indonesia International Cat Show 2018 di IIPE 
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mainecoon mania, cat shelter, dan 

cattery-cattery tica pun ikut terlibat.

“dalam acara ini juga kami 

mengadakan talkshow seputar 

kesehatan kucing dengan 

menghadirkan pembicara serta 

tenaga ahli dari Pt royal canin 

indonesia. Product Knowledge seputar 

nutrisi kesehatan bulu kucing dari 

nutrious Pet shampoo indonesia,” 

papar pria yang akrab disapa kang 

sule itu.

Konsep Baru TICA IICS
sule mengungkapkan, pada cat 

show kali ini peserta yang ikut serta 

sebanyak 93 orang yang datang dari 

beberapa wilayah di indonesia. di 

antaranya medan, Palembang dan 

Bali. Peserta masih didominasi dari 

wilayah Pulau Jawa. Peserta terjauh 

kali ini berasal dari Pulau Bali, yakni 

kota denpasar.

“Peserta sangat antusias dengan 

diadakannya event tica iics ini 

karena diadakan dengan konsep 

baru, yakni Back to Back show 

dengan total 6 ring penjurian. 

dengan konsep ini, peserta 

mendapat keuntungan, yakni 

perolehan poin penilaian maksimal 

yang dilakukan hari pertama dan 

kedua dengan skema biaya entre 

fee show yang reasonable tapi 

dengan penyelenggaraan show yang 

maksimal,” papar sule.

ia juga menuturkan bahwa 

antusiasme penyelenggaraan event 

kali ini tetap terjaga dengan baik 

dan mendapat peningkatan jumlah 

pengunjung serta peminat kucing 

dari pengunjung pet expo yang 

berasal dari komunitas nonkucing.

“Harapan saya ke depannya 

dalam setiap penyelenggaraan tica 

iics dapat mengundang lebih banyak 

peserta dari berbagai klub dan 

berbagai asosiasi di indonesia, dan 

berharap dapat mengundang minat 

dari peserta dari mancanegara,” 

tutup dia. (yani)
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komite show ica Jakarta, 

muhammad Qaidi menjelaskan, 

mall artha gading, Jakarta 

utara ini dipilih sebagai lokasi 

diselenggarakannya cat show karena 

sebelumnya telah melakukan sedikit 

riset. Hasilnya menunjukkan bahwa 

pencinta kucing di daerah Jakarta 

cukup banyak.

“oleh karena itu, kita ingin 

mengadakan di sini agar bisa 

menyentuh masyarakat lebih banyak 

lagi,” kata Qaidi.

menurut pengakuannya, soal 

pemilihan lokasi ini dilakukan pihak 

ica Jakarta dengan mendengar 

dan menerima masukan-masukan, 

serta kritik juga saran dari teman-

teman cat lovers yang mengikuti ics 

sebelumnya. dikatakan Qaidi bahwa 

tahun lalu, ics dilaksanakan di Blok 

m square, Jakarta selatan.

ics fife-ica jakaRta

Judges:
•	 Mrs. Olga Komissarova 

(Estonia)
•	 Mrs. Marina Vinkel 

(Estonia)

IndonesIa Cat assoCIatIon 

(ICa Jakarta) menggelar 

InternatIonal Cat show 

(ICs) Pada sabtu—mInggu, 

28—29 JulI 2018, dI mall 

artha gadIng, Jakarta 

utara. Cat show kalI InI 

menghadIrkan JurI darI 

estonIa, yaknI mrs. olga 

komIssarova dan mrs. 

marIna vInkel.

Jakarta Cat Festival 2018
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“memang ada sedikit kendala 

saat melaksanakan show di sana 

(Blok m square) terutama masalah 

teknis seperti ruangan agak panas 

dan sirkulasi udara yang kurang. 

oleh karena itu, tim ica Jakarta 

bekerja keras untuk mencari tempat 

yang sesuai dan kita temukan di sini 

mall artha gading, tempat yang 

menurut kami sangat baik,” ujar pria 

yang juga menjabat sebagai komisi 

show ica Jakarta itu.

Tidak ada sponsor
rawiri adalah organizer dari acara 

international cat show (ics) yang 

diselenggarakan oleh indonesia 

cat association (ica) Jakarta. 

namun sangat disayangkan, acara 

ics ini tidak mendapat dukungan 

dan sponsorship, baik itu dari rekan 

komunitas maupun pabrikan 

makanan kucing.

“tetapi, ica berdiri memang 

base on non profit, kita tidak mencari 

keuntungan. Jadi, ada atau pun 

tidak ada sponsorship, acara ini akan 

tetap berjalan. sebab, memang 

kita tujuannya adalah untuk 

memperkenalkan kepada cat lovers 

atau cat person yang belum punya 

kucing untuk masuk ke dunia cat 

fancier lebih jauh lagi,” ungkap Qaidi.

ia berharap, dengan diadakannya 

acara tersebut dapat terjalin kerja 

sama dan kolaborasi yang baik antar 

semua pihak. artinya, tidak hanya 

berbicara antar perorangan atau per 

grup saja, tapi betul-betul secara 

keseluruhan.
“intinya, di dunia perkucingan 

itu kita mencari teman 
sebanyak-banyaknya. di 
situlah harapan saya, kita bisa 
mendapatkan teman sebanyak 
mungkin. ics ini pun salah satu 
tujuannya untuk mengedukasi 
masyarakat, terutama mereka 
yang belum mengerti dunia 
perkucingan,” tutup Qaidi. (yani)
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elena sHeRemetieVa: 
Tantangan pekerjaan sulit tapi menyenangkan

p r o f i l
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itulah yang dikatakan elena sheremetieva ketika ditanyai tentang 

breeding wild cat. sudah 15 tahun lamanya ia menjadi seorang breeder 

kucing domestik dan 10 tahun menjadi breeder wild cat. luxury cat 

adalah cattery yang dikelola oleh wanita cantik yang amat mencintai 

dunia kucing itu.

wanita asal ukraina, rusia ini mengatakan, sangat sulit untuk 

merawat mereka (hybrid dan wild cat). namun, bagi mereka yang ingin 

breeding wild cat tapi tidak memungkinkan karena tidak memiliki cukup 

ruang atau memiliki anak kecil di rumahnya, maka bisa digantikan dengan 

kucing hybrid.

“Jadi maksud kedatangan saya ke sini lebih kepada breeding hybrid 

dibanding wild cat. karena tidak semua orang bisa merawat wild cat,” kata 

elena.

menurutnya, kucing hybrid tentu lebih baik daripada wild cat karena 

mereka mempunyai temperamen yang lebih baik. selain itu, kucing hybrid 

juga lebih kecil dan mereka bisa saja tinggal di apartemen dengan anak-

anak.

“tapi tentu saja kamu tidak boleh lupa kalau mereka masih 

mempunyai sisi liar. memang tidak sepenuhnya liar, akan tetapi mereka 

masih mempunyai sisi liar,” tambahnya.

walaupun bukan pekerjaan yang mudah, bagi elena breeding wild 

cat adalah sesuatu yang menantang. menurutnya, mereka sangat 

sangat cantik, mereka besar, mereka eksotik dan mereka sangat pintar. 

ia menceritakan, di ukrania kucing jenis itu disebut “catdog”.

“karena mereka bukan kucing seutuhnya, mereka “catdog”, mereka 

setengah kucing setengah anjing. mereka sangat pintar, mereka bisa 

diajarkan, mereka bisa membuka pintu. Banyak orang yang tidak suka 

kucing karena mereka bodoh, mereka suka berlarian ke mana saja. aku 

suka anjing, tapi kucing ini adalah kucing yang akan dicintai orang yang 

membenci kucing sekalipun, karena mereka seperti anjing,” ungkap elena.

selain itu, ia juga mengungkapkan alasan lainnya mengapa ia senang 

menurut saya, bagI orang atau keluarga yang IngIn 

merawat wIld Cat dI rumahnya harus sangat hatI-

hatI dan harus mengertI bahwa kuCIng InI adalah 

hewan lIar, kuCIng InI bukan kuCIng domestIk, 

kuCIng InI bukan PelIharaan. — elena.
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menjadi seorang breeder exotic wild cat. elena mengatakan 

bahwa dirinya mencintai kucing-kucing dengan sisi liar 

tersebut seperti tidak mengenal kehidupan yang lain. ia 

begitu bahagia bila sehari-hari bisa bermain bersama kucing-

kucingnya.

“ini hidupku, ini hobiku, ini pekerjaanku, ini segalanya 

untukku. aku tinggal dengan mereka 24 jam dalam 

sehari, mereka seperti anak. Bahkan, terkadang seperti 

kamu mengatakan pada anakmu, aku berhenti, aku tak 

menginginkanmu karena ini terlalu berat. tapi, pada akhirnya 

kamu tak bisa karena dia anakmu. ya, hal ini sama,” ujar 

elena.

adapun tips bagi yang ingin breeding hybrid atau exotic 

wild cat, elena menyarankan untuk memiliki ruang yang besar 

dan makanan yang baik, yakni daging segar dengan tulang, 

serta dokter hewan yang bagus. menurutnya, mempunyai 

dokter hewan yang bagus adalah hal yang sangat penting 

dalam urusan breeding kucing jenis ini.

“kamu juga harus punya waktu yang banyak karena jika 

kamu adalah orang yang sibuk dengan pekerjaanmu, maka 

kucing ini bukanlah kucing yang tepat karena mereka butuh 

waktu yang banyak darimu seperti anak kecil. Jika kamu tak 

bisa bersama mereka selama yang kamu bisa, maka mereka 

tak akan menyukai kamu, mereka tidak akan bersahabat 

denganmu,” pesan elena. (yani)



amerika serikat lakukan 
sensus kucing lho, 

washington dc punya 

kebijakan sensus baru. 

Hanya saja kali ini mereka bukan 

hanya menghitung penduduk kota, 

melainkan untuk menghitung 

populasi kucing. Proyek sensus 

kucing ini diberi nama DC Cat Count 

dan dijalankan oleh kelompok 

kucing katedral london diabadikan untuk dikenang

kucing dianggap sebagai hewan menggemaskan yang bisa dengan mudah 

menarik perhatian manusia. Perilakunya yang lucu seringkali terkenang di 

benak kita. seperti kucing katedral london yang kabarkan akan diabadikan.

sekitar satu dekade silam ada seekor kucing legendaris di kawasan 

katedral kota london, inggris, yang kerap berseliweran. ia seakan sibuk 

menyambut para jemaat yang datang dengan sikapnya yang jenaka.

sayangnya kucing tersebut telah wafat dan kini hanya menyisakan 

kenangan bagi para jemaat yang merasa terhibur dengan kehadirannya.

Lokasi	kemunculan	kucing	itu	dinamakan	dengan	‘Doorkins	Magnificat’,	

posisinya berada di sisi selatan. 

saat ini, muka kucing itu akan diabadikan sebagai salah satu bagian dari 

gereja dalam bentuk konsol pendek (corbel).

corbel adalah kantilever berpenampang tidak prismatis yang terdapat di 

muka dalam dari kolom, berfungsi memikul beban terpusat atau balok yang 

cukup besar. 

Penambahan bagian bagunan ini adalah yang pertama dalam 200 tahun 

terakhir. tahun ini dilakukan dalam rangka merayakan Hari kucing sedunia.

“saya harap, dengan melihat corbel baru ini para jemaat bisa mengerti 

alasan kucing diciptakan di dunia,” ujar salah seorang pendeta, andrew 

nunn, seperti yang dikutip dari Reuters, kamis (9/8).

“nantinya orang-orang 
yang pernah bertemu dengan 
mendiang kucing ini juga bisa 
menceritakan kenangan tentang 
sang kucing, yang selama 
hidupnya menjadikan katedral 
ini sebagai rumah,” tambah 
andrew.

insititut Biologi konservasi 

smithsonian dan Humane society. 

sensus kucing tiga tahunan ini 

dilakukan oleh kelompok publik 

dan swasta beberapa waktu lalu. 

sensus ini bertujuan membantu 

mengembangkan	cara	‘mengelola’	

populasi kucing di amerika serikat. 

mereka menggunakan perangkap 

kamera, melakukan survei di rumah-

rumah, dan teknik lainnya untuk 

menentukan jumlah kucing liar 

dan peliharaan yang hidup di kota 

tersebut. 

menurut data dari American 

Veterinary Medical Association pada 

2012, satu dari tiga rumah tangga di 

as setidaknya memelihara satu ekor 

kucing. totalnya saat itu ada 74 juta 

orang di seluruh negara tersebut. 

mengutip Reuters, mereka 

juga mengungkapkan bahwa 

mengetahui jumlah kucing di 

washington lewat sensus kucing 

akan membantu alokasi sumber daya 

di penampungan hewan. selain itu, 

cara ini juga akan membantu peneliti 

satwa liar untuk bisa memantau 

kucing dan mengelola populasi 

kucing liar lebih baik. 
sensus tersebut diharapkan 

bisa selesai pada Juni 2021 
mendatang. 
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kengerian Pupil kucing 
menurut sains di samping 
mistis

di	berbagai	film	yang	bergenre	

horror, kucing biasanya dijadikan 

sebagai pendamping tokoh jahat, 

terutama kucing hitam. Bukan 

karena warna kucing tersebut yang 

menambah kengerian hewan ini, 

melainkan matanya. Pupil kucing 

seringkali digambarkan hanya berupa 

garis vertikal. namun, benarkah pupil 

kucing hanya sebatas garis vertikal?

sebenarnya pupil kucing tidak 

hanya berbentuk garis vertikal, tetapi 

juga bulat seperti makhluk hidup 

lainnya. Hanya saja pupil kucing 

dapat berubah menjadi garis vertikal 

dalam waktu yang sangat singkat.

Pada Juli 2015, peneliti asal 

universitas california, Berkeley, 

melaporkan mengenai temuannya 

tentang hubungan antara aktivitas 

hewan dan bentuk pupil. Para 

peneliti menganalisis 214 spesies 

hewan darat sebagai sumber data. 

secara dasar, bentuk dan ukuran 

pupil menentukan seberapa banyak 

cahaya yang ditangkap oleh mata 

sebelum “dibaca” oleh otak sebagai 

bentuk dan pola warna.

mekanisme membesar dan 

mengecilnya pupil pun dipengaruhi 

oleh cahaya. saat berada di 

dalam tempat yang minim 

cahaya, pupil akan membesar 

agar memudahkan cahaya yang 

ada masuk ke mata. demikian 

pula sebaliknya, ketika berada di 

tempat yang terang, pupil akan 

mengecil.

mekanisme pupil ini tidak 

hanya terjadi bagi manusia, 

namun juga hewan lain, termasuk 

kucing, yang berbeda pada kucing 

adalah mereka jauh lebih mahir 

dalam melakukannya.

kamu cat lovers? Pulau kucing di yunani Buka lowongan 
Pekerjaan

Catlovers, bagi kamu bermain dengan sahabat berbulu yang 

menggemaskan dan lincah itu menjadi kegiatan yang sangat 

menyenangkan tentunya. seperti yang dikutip dari Travel and Leisure, ada 

kabar gembira bagi pencinta kucing karena pulau kucing di yunani membuka 

lowongan untuk merawat hewan lucu itu.

Bermain dengan kucing ternyata juga dapat menghasilkan uang. 

organisasi yang bernama God’s Little People Cat Rescue baru saja 

mengumumkan lowongan pekerjaan.

lowongan tersebut, yakni sebagai penjaga tempat perlindungan kucing di 

yunani. Puluhan kucing lucu di sana tinggal di sebuah pulau kecil yang indah 

bernama syros, dimana mereka dapat bermain sepuasnya. 

“anda akan dituntut untuk menjaga, memberi makan dan mengurus 55 

ekor kucing di tempat perlindungan kucing ini,” tulis God’s Little People Cat 

Rescue dalam deskripsi lowongan pekerjaannya. 

God’s Little People Cat juga mewajibkan pelamar untuk dapat mengendarai 

mobil sistem manual karena hanya terdapat mobil demikian di pulau 

tersebut. selain itu, deskripsi lowongan juga menunjukkan bahwa pekerjaan 

ini ditujukan bagi orang yang berusia 45 tahun ke atas, dapat dipercaya, 

diandalkan, serta tekun dan juga penyayang binatang. 

tidak hanya berkesempatan bermain dengan kucing-kucing di pulau 

yang indah, pekerja nantinya mendapat fasilitas rumah bernuansa modern 

minimalis yang dilengkapi dengan taman serta pemandangan laut yang 

megah. 

setiap harinya pekerja wajib melaksanakan tugasnya selama empat jam. 

sisanya banyak waktu bebas yang mungkin bisa digunakan untuk menjelajah 

Pulau syros atau sekadar bermalas-malasan di rumah bersama kucing. 
Bagi yang berpendapat tak ada pekerjaan yang seindah liburan, 

silakan coba melamar ke akun Facebook resmi God’s Little People Cat 
Rescue.

(Foto: Facebook.com/god's-little-People-cat)
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dilansir dari Science Alert 

(2/7/2018), penelitian terdahulu 

telah menemukan fakta bahwa 

kucing dan hewan predator lain 

dapat menggerakkan otot mata 

mereka lebih sering demi menangkap 

cahaya.

kucing mampu melebarkan pupil 

mereka hingga 300 kali lipat, jauh 

lebih besar dibandingkan manusia 

yang hanya mampu hingga 15 kali 

lipat. dengan kemampuan ini, kucing 

dapat melihat dan berburu saat 

malam hari. kemampuan kucing 

ini disempurnakan dengan pupil 

vertikal yang membuat mereka 

dapat memperkirakan jarak mangsa 

layaknya seekor ular atau buaya.

Berbeda dengan singa dan 

harimau, martin Banks, seorang 

profesor optometri di Berkeley 

mengatakan, hewan tersebut tidak 

perlu mengeluarkan usaha lebih 

untuk dapat fokus melihat mangsa 

karena tubuhnya yang jauh lebih 

tinggi dibanding kucing.

dengan demikian, ketika pupil 

mata kucing berubah menjadi garis 

vertikal, artinya mereka sedang fokus 

melihat mangsanya.

aksi lucu kucing ganggu Wawancara live di tV

catlovers.id — kucing adalah hewan peliharaan menggemaskan yang seringkali melakukan hal-hal tak terduga. 

aksi lucu kucing bahkan bisa menjadi hiburan tersendiri bagi pemiliknya.

misalnya saja seperti seorang sejarawan dan ilmuwan politik asal Polandia tidak menyangka jika sesi 

wawancaranya dengan stasiun tv Belanda NTR	mengalami	‘gangguan	tak	terduga’.	Kucing	peliharaan	miliknya	

tampak iseng mengganggunya yang sedang berbicara di depan kamera.

sejarawan bernama dr. Jerzy targalski itu diminta untuk membahas mengenai situasi politik di Polandia saat ini. 

namun, lisio, nama kucingnya itu, tiba-tiba melompat ke bahunya dan mengacak-acak rambut targalski.

dikatakan dalam laman Kumparan, awalnya, lisio tampak duduk dengan tenang di meja sebelah targalski berdiri.

akan tetapi, targalski tampak tidak terkejut dengan aksi kucingnya itu. ia terus menjaga posisinya dan tetap 

melanjutkan wawancara. Padahal, lisio terus mengganggunya, ekornya dikibaskan ke wajah targalski, bahkan hingga 

menjilat telinganya.

Beberapa kali targalski harus menahan ekor lisio agar tidak 

menghalangi wajahnya.

wawancara yang membahas isu serius itu pun jadinya malah terlihat 

lucu. ketika video kejadian ini diunggah di Twitter oleh rudy Bouma, 

reporter yang mewawancarainya, langsung saja aksi lisio ini menjadi viral 

dan ramai diperbincangkan di jagat maya.  

kejadian lucu ini mengingatkan kita dengan sesi wawancara BBC 

dengan	Robert	E.	Kelly	yang	juga	sempat	viral	karena	‘diganggu’	anaknya	

yang kemudian menyita perhatian publik internet.
dr. Jerzy targalski dan kucingnya, lisio. (Foto: rudy Bouma/twitter)
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kisah 3 Ras kucing kuno ini menarik lho!

catlovers.id — seperti hubungan anjing dan manusia yang sudah lekat 

selama berabad-abad, hubungan kucing dan manusia juga memiliki 

sejarah panjang. nah, ini tiga kisah ras kucing kuno yang masih bisa kita 

jumpai hingga saat ini, Catlovers.

1. norwegian forest
kucing norwegian Forest adalah kucing ras resmi asal norwegia. kucing ras berbulu 

panjang yang cantik ini kerap dikira kucing ras maine coon, padahal ukurannya 

sedikit lebih besar. norwegian Forest dipercaya berasal dari wilayah mediterania dan 

dibawa oleh pasukan roma.

kucing ras ini kerap dibawa naik ke kapal oleh orang-orang viking untuk 

memburu hama tikus. Bukti tertulis terkait norwegian Forest datang dari edda, 

yakni serangkaian puisi epik yang ditulis antara 800—1200 masehi. Puisi tersebut 

menggambarkan Freya, dewi kesuburan, kecantikan dan cinta yang selalu berkendara 

dengan kereta kencana ditarik oleh 2 ekor kucing yang merupakan norwegian Forest.

2. egyptian mau
egyptian mau adalah kucing domestik tertua di dunia dengan ciri khas corak bulu tutul seperti cheetah. masyarakat 

Mesir	Kuno	memuja	Egyptian	Mau.	Kata	‘mau’	dalam	bahasa	Mesir	Kuno	artinya	“kucing”.	Kucing	ras	ini	disembah,	

dilukis, dan dimumikan oleh masyarakat mesir kuno.

ada cerita penting dalam kepercayaan mesir kuno yang melibatkan egyptian mau. ra adalah dewa matahari 

yang digambarkan kerap bepergian melewati langit selama siang hari dan bepergian ke underworld pada malam 

hari. setiap pagi ra akan kembali hidup. musuh ra adalah apep, yaitu dewa 

kegelapan dalam bentuk ular.

dalam sebuah pertarungan epik, ra menjelma menjadi egyptian mau 

yang menebas kepala apep. tak hanya dewa ra, anak-anaknya pun 

digambarkan menjelma sebagai seekor kucing, termasuk 

Baster, dewi kesuburan yang menjelma sebagai kucing 

hitam domestik.

3. japanese Bobtail
Japanese Bobtail adalah ras yang paling populer di masa modern. tahukah kamu? maneki neko 

dan Hello kitty terinspirasi dari ras kucing ini lho. ras Japanese Bobtail terkenal dengan buntutnya 

yang pendek dan melingkar. kucing ini dibawa oleh biksu Buddha ke Jepang sekitar 1000 tahun 

lalu. tak seperti egyptian mau dan norwegian Forest, Japanese Bobtail tidak menjadi 

bagian dari ritual di Jepang. tapi, tetap saja ada cerita legenda mengenai ras ini.

sebuah legenda mengatakan bahwa Japanese Bobtail sebenarnya adalah kucing 

dengan buntut normal. tapi, suatu hari Japanese Bobtail yang ceroboh 

mendapati buntutnya terbakar api dan ia pun berlari mengelilingi 

perkampungan mencoba memadamkannya.

namun sayang, upayanya justru membuat rumah-rumah 

warga terbakar. untuk mencegah kejadian ini berulang, sang 

kaisar pun memotong semua buntut kucing yang ada 

di desa itu. Begitulah Japanese Bobtail mendapatkan 

popularitas karena buntutnya.
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