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Salam Redaksi

tak terasa tahun 2018 akan segera berakhir. dan, 
tak terasa pula sudah 12 edisi majalah Catlovers 
ini hadir di hadapan para pecinta kucing. di 

penghujung tahun 2018 ini hadir edisi ke-13 yang lebih 
banyak mengingatkan hal-hal yang harus diperhatikan 
pada kucing kesayangan. memang tulisan-tulisan itu 
pernah kami hadirkan pada edisi-edisi awal majalah 
Catlovers ini. namun, dengan pertimbangan bahwa 
tulisan itu sangat berguna bagi para catlovers maka kami 
hadirkan hanya sekadar mengingatkan. 

akhirnya, selamat membaca dan jadilah catlovers 
sejati.

salam miaw

Redaksi Cat l o v e r s
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Rumah 
kucing 
PaRung

Kehidupan manusia memang 
selalu berdampingan dengan 
Kucing. seorang catlovers 
atau buKan pasti pernah 
bertemu dengan Kucing, 
baiK itu di rumah dengan 
Kucing peliharaannya 
maupun di jalanan. namun, 
apaKah catlovers pernah 
membayangKan, bagaimana 
Kehidupan Kucing-Kucing 
jalanan itu? bagaimana 
mereKa mendapatKan maKanan 
dan menjaga Kesehatan tanpa 
adanya campur tangan para 
manusia?

Rumah kucing Parung  hadir dengan misi 

menyelamatkan kucing malang yang butuh 

pertolongan. Berdiri sejak 2014, dita agusta, seorang 

pahlawan bagi para kucing ini membangun sebuah 

rumah yang dikhususkan untuk menampung kucing-

kucing malang itu.

“awalnya rumah itu hanya terdapat 30 ekor dan 

semua adalah kucing pribadi saya. lalu, semakin hari 

terus bertambah karena saya senang dan sayang 

dengan kucing,” ungkapnya kepada Catlovers Magazine 

saat ditemui di acara Pet Carnival, sabtu (24/11) di 

Podomoro golf view, Cimanggis, depok.

saat ini, dita menyebutkan bahwa jumlah kucing 

di Rumah kucing Parung kurang lebih ada 200 ekor 

kucing. ia juga mengatakan, rumah kucing tersebut 

dominan dihuni oleh kucing domestik dan hanya ada 

beberapa kucing ras. menurutnya, karakter kucing 

domestik membuat ia tertarik.

“dan, tantangan untuk saya ketika mendapat 

kucing liar agresif dari jalan ialah bagaimana saya bisa 

menjinakkan dan membuat dia layak menjadi hewan 

peliharaan. suatu kebahagiaan tersendiri untuk saya 

ketika saya bisa melewati tantangan tersebut,” tutur 

dita.
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sementara itu, dita mengungkapkan kesulitan 

dalam merawat dan mendirikan rumah kucing ini 

yang paling utama, yaitu mengenai edukasi kepada 

masyarakat sekitar. misalnya saja tentang pengetahuan 

bahwa rumah kucing ini berdiri bukan sebagai tempat 

pembuangan kucing liar. Juga, lanjut dita, yang paling 

utama kesulitan dalam merawat dan mencari adopter 

untuk kucing-kucing ini. 

“selama mengurus kucing ini, saya kesulitan dalam 

membagi waktu dan pikiran untuk mengurusi mereka 

dalam satu rumah. lalu, soal bagaimana kucing 

sebanyak ini mendapat tempat yang layak selama di 

penampungan. tapi itu justru sebagai tantangan saya 

bagaimana menemukan keluarga baru untuk kucing-

kucing ini,” ujarnya.

Walaupun demikian, menurut dita, setiap bulannya 

selalu ada saja adopter yang mengadopsi kucing-kucing 

yang ia rawat dengan sepenuh hati itu. “tiap bulan ada 

saja yang ingin mengadopsi kucing di rumah kucing ini,” 

katanya.

tak hanya menunggu adopter datang ke rumah 

kucing, dita juga seringkali berpartisipasi di event-event 

tertentu untuk memperkenalkan Rumah kucing Parung. 

tujuannya, mendapatkan adopter bagi kucing-kucing 

yang ia rawat.

“dengan cara mengikuti acara-acara open adopsi 

ini sehingga orang mengenal rumah kucing ini. sudah 

setahun ini saya sering mengikuti acara-acara seperti 

pet lovers, guna mengenalkan apa itu Rumah kucing 

Parung yang membuka open adopsi,” ujar dita.
ia bahkan berpesan kepada masyarakat 

mengenai kucing-kucing domestik di indonesia 
ini. dita meminta agar masyarakat komitmen 
dan peduli terhadap kucing jalanan. “Bukan 
hanya ingin merawat kucing-bagus saja, tapi 
kucing jalanan juga berhak mendapat perhatian 
khusus.”

sebagai informasi, jika kamu berminat 
mengadopsi kucing, Rumah kucing Parung 
beralamatkan di Jalan Pasir naga Rt 001/RW 
07, kelurahan Pabuaran, kecamatan kemang, 
Parung-Bogor.

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 E 5

topik utama



F E A T U R E

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 E6

sifat ini melekat Pada 
diRi seoRang Pencinta 
kucing, kamu Punya?
Kucing bisa menjadi teman dan penghilang stres. saat ini sudah 
cuKup banyaK orang yang mendeKlarasiKan diri sebagai pencinta 
Kucing. bahKan, banyaK orang menampung Kucing-Kucing liar 
yang taK bertuan dan merawatnya dengan penuh Kasih sayang.

Hal tersebut seolah menunjukkan definisi pencinta kucing yang sebenarnya kepada pencinta kucing 

lainnya. nah, untuk kamu yang seorang pencinta kucing, pasti mempunyai sifat-sifat seperti di bawah ini.

Pendengar yang baik
Jika kamu mempunyai sahabat 

seorang pencinta kucing, kamu pasti 

tidak akan stres karena kamu bisa 

menuangkan semua beban hidupmu 

dengan curhat kepada temanmu itu.

seorang pencinta kucing memang 

lebih paham dengan masalah 

seseorang karena mereka juga paham 

dengan suasana hati kucingnya yang 

bahkan tak bisa berbicara. Jika kamu 

sedang mengalami masalah hidup, 

cobalah untuk mengatakannya kepada 

seorang pencinta kucing karena 

mereka akan jauh lebih mengerti akan 

masalahmu dibanding orang lain.
S e t i a
seorang pencinta kucing memang biasanya setia terhadap 

sesuatu. misalnya, jika ia memelihara seekor kucing, ia akan terus 

merawat kucing itu dan enggan untuk berpaling dari sang kucing.

Begitu pula sikapnya terhadap orang di sekitar. ia akan 

menjadi teman yang sangat setia karena sudah terbiasa setia 

kepada kucingnya, begitu pula sebaliknya. apalagi kepada 

pasangannya, kesetiaannya tak ada yang bisa menandingi.

P e k a  t e r h a d a P  S e S a m a
memang benar, seseorang yang sangat menyayangi kucing rata-rata 

mempunyai sifat peka karena dari kucinglah mereka mendapatkan 

sifat istimewa itu. Biasanya pemilik kucing lebih tahu tentang keadaan 

hati sang kucing, misalnya saja jika ia sedang stres atau sakit.

untuk itu, beruntunglah bagi kamu yang mempunyai pasangan 

atau teman seorang pencinta kucing karena mereka bisa lebih peka 

terhadap dirimu meskipun kamu tak mengatakannya secara langsung.

P e n y ay a n g
sifat seperti itu muncul karena rentan waktu 

kedekatan antara seorang majikan dan kucing 

yang sudah terjalin lama sehingga merasa sang 

kucing adalah bagian hidupnya. Jadi, tentu saja 

sifat ini berdampak di kehidupan sosial yang 

membentuk pribadinya menjadi seseorang yang 

penyayang terhadap orang-orang di sekitarnya.
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sering bermain bersama
dalam hubungan percintaan, kamu dan pasangan memiliki 

hubungan persahabatan yang akrab. Hubunganmu berhasil 
ketika kalian sama-sama saling jatuh cinta. semakin kamu bisa 
menemukan banyak persamaan, maka hubungan akan lebih baik.

membiarkan kucing bersandar di tubuh atau pangkuan

Jika kamu sering melakukan hal ini, bisa jadi ini pertanda bahwa kamu 

menginginkan perhatian lebih dari pasangan. Perempuan sangat 

suka perhatian yang nyata dan adanya kehangatan pelukan dari 

pasangannya, atau sekadar adanya tangan pria yang melingkar di 

pundaknya. sementara, pria sangat suka dengan kelembutan yang 

ditawarkan perempuan.

mengutip your tango berikut beberapa 

kebiasaan pecinta kucing yang dianggap bisa 

membantu menjalankan hubungan percintaannya.

huBungan          Bisa 
langgeng dengan 

memelihaRa kucing
ada yang mengataKan bahwa memelihara Kucing bisa 

melanggengKan hubungan cinta. itu diKatKan dengan tingKah 
lucu dan wajah yang imut, Kucing berhasil memiKat hati banyaK 

perempuan. maKa, banyaK perempuan menjadi pecinta Kucing sejati.

memberi ruang
Betapapun kamu ingin memeluk kucing, tapi saat si kucing tak ingin dipeluk, 
maka kamu tak akan bisa memeluknya. Hal ini sama halnya seperti kamu 

memperlakukan pasangan. mereka juga butuh ruang untuk menyendiri atau 
bergerak bebas tanpamu. semakin keras kamu berusaha untuk menahan 

dan memeluknya, maka kamu semakin tersakiti.

menyempatkan waktu untuk menyikat bulu kucing

kamu bukan satu-satunya orang yang senang dimanjakan. oleh 

karena itu, kamu dan pasangan seringkali meluangkan waktu 

untuk menunjukkan rasa sayang kepada pasangan.

menerima ‘teman-teman’ kucing

seringkali kucing pergi ke beberapa tempat, kemudian dia pulang dan ‘mengundang’ teman-temannya 

main ke rumah. ketika hal ini terjadi dan kamu bisa dengan lapang dada menerima teman-temannya, 

berarti kamu juga bisa bersikap baik terhadap teman-teman pasanganmu. semakin baik dan nyaman 

sebuah hubungan, maka semakin mudah kamu bisa menerima teman-teman pasanganmu.



mengenal WaRna Bulu 
chinchilla

catlovers, Kalau Kalian berencana memelihara Kucing, Kira-Kira Kucing warna 
apa yang paling menariK perhatian Kalian? nah, soal warna memang tidaK bisa 
dianggap biasa saja dalam dunia Kucing. warna itu salah satu bagian Kucing 

yang cuKup istimewa, lho. mesKipun istilah pola warna Kucing terutama Kucing 
ras umumnya sama.

Pada kesempatan ini diambil 

contoh kucing persia. itu karena 

kebanyakan jenis kucing yang ada di 

indonesia adalah jenis persia. 

apa yang membuat seekor kucing 

persia hitam menjadi berwarna biru? 

apa yang membuat kucing berwarna 

biru berbeda dengan kucing persia 

berwarna cokelat tabby atau putih? 

tubuh kucing persia terbuat 

dari sel-sel. setiap sel mengandung 

nukleus yang mengendalikan fungsi 

dari sel itu sendiri, seperti sel saraf, 

sel jantung, sel kulit, sel sperma, atau 

sel telur.

Banyak variasi warna bulu kucing. 

ada yang berbulu putih, hitam, 

abu-abu, lilac, krem, cokelat, dan 

cokelat kemerah-merahan. variasi 

warna bulu kucing sangat banyak. 

ada sekitar 200 variasi dan warna 

bulu. ada yang banyak menyebutnya 

dengan chinchilla, cameo, shaded, 

dan smoke. oleh karena itu, ada 

penggolongan tipe corak bulu yang 

disebut tipping dengan berbagai 

tingkatan. 

Warna chinchilla adalah salah 

satu jenis warna yang ada pada 

kucing. Warna bulu kucing dikatakan 

chinchilla bila warna hitam kurang 

dominan dibandingkan warna terang. 

Chinchilla, berasal dari persilangan 

smoke dan silver tabby, tubuhnya 

lebih kecil dan pendek, memiliki 

corak satu warna, misal putih atau 

krem dan di ujung bulu memiliki 

warna yang berbeda seperti shades 

silver, chinchilla golden, shaded 

golden, dan shell cameo.

Warna ini biasanya ada pada 

kucing-kucing jenis ras persia. 

Beberapa warna chinchilla atau 

shade silver sama dengan black dan 

chinchilla atau shade golden sama 

dengan black.

F E A T U R E
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indonesia domestic
The best from Indonesian
Kucing Kampung merupaKan istilah bagi semua 

Kucing domestiK yang ada di indonesia. penamaan 
Kucing Kampung sendiri entah sejaK Kapan 

dimulainya, tapi hingga Kini pun nama tersebut tidaK 
pernah berubah. istilah Kucing Kampung disamaKan 

dengan Kucing liar Karena Keberadaannya hidup 
bebas diseKitaran lingKungan masyaraKat. selain itu, 
Kucing Kampung tidaK semuanya hidup liar tanpa ada 

yang peduli dengannya.

Berbicara tentang pamor, 

memang kucing domestik kalah 

terkenal dengan kucing ras yang 

jauh lebih banyak dipelihara orang-

orang. kecenderungan orang-orang 

yang memelihara kucing ras dengan 

memperbandingkan bentuk fisik 

yang dianggap jauh lebih lucu dan 

menarik dibanding kucing domestik. 

tapi dalam artikel ini tidak secara 

khusus membahas perbedaan antara 

jenis kucing domestik dengan kucing 

ras yang berasal dari luar negeri 

utamanya eropa dan amerika.

umumnya, kucing domestik 

mempunyai ukuran fisik yang 

cenderung beragam yang tidak 

terlalu panjang dengan bentuk 

badan yang juga tidak terlalu 

gemuk. Warnanya pun cenderung 

variatif atau terdiri dari beberapa 

jenis warna untuk satu kucing yang 

misalnya terdapat warna putih, 

kuning, dan hitam. akan tetapi, 

kebanyakan kucing domestik untuk 

tiap ekornya hanya terdiri dari 

dua warna dan ada juga yang satu 

warna. soal bulu, semua kucing 

domestik tidak jauh berbeda, yakni 

tidak panjang dan tidak pula terlalu 

pendek.

Pada wajahnya berbeda antara 

jantan dan betina. umumnya bagi 

kucing domestik jantan bentuk 

wajahnya agak meruncing bagian 

area mulutnya yang membentuk pola 

segitiga. sedangkan yang betinanya 

bentuk wajahnya cenderung datar 

dan ukuran kepalanya tidak sebesar 

kucing jantan. sementara ukuran 

ekor pada kucing domestik biasanya 

beragam mulai dari panjang, sedang, 

dan pendek. selain itu polanya pun 

ada yang lurus dan ada pula yang 

meliuk atau bengkok.

Nah, selain ciri fisik yang 

disebutkan di atas penting juga 

diketahui bahwa kucing domestik 

merupakan hewan pemakan daging. 

daging yang biasa disantap kucing 

domestik cenderung relatif yang 

disesuaikan tempatnya hidup. 

tentunya kucing domestik yang 

dirawat manusia maka jenis daging 

yang disantapnya juga makanan 

yang dikonsumsi tuannya misalnya 

daging ikan, ayam, atau sapi.

sedangkan bila kucing 

domestik tersebut hidup liar 

biasanya jaungkauan makanan 

yang dikonsumsinya bisa beraneka 

ragam mulai dari daging cicak, tikus, 
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ikan, ataupun yang didapatkannya 

dari lingkungannya. Walaupun 

kucing domestik pemakan daging 

bukan berarti tidak doyan dengan 

nasi atau jenis makanan lainnya. 

Berdasarkan pengalaman penulis 

yang memelihara kucing biasanya 

kucing domestik akan memakan nasi, 

kerupuk, sampai dengan kue kering. 

secara karakterisitiknya kucing 

domestik tergolong hewan agresif 

dan mudah merespon sesuatu yang 

didengarnya. karenanya, dengan 

sikap yang demikian banyak kucing 

domestik dimanfaatkan untuk 

menjaga rumah dari jangkauan tikus. 

akan tetapi kucing domestik pun 

mempunyai sisi lain dari sifatnya 

yang mudah jinak dan berbaur 

bersama manusia.

terlihat banyak kucing domestik 

yang dipelihara mulai dari kecil 

sampai dewasa bahkan sampai tua 

hingga ajal menjeputnya. selain itu, 

kucing domestik pun dapat diajak 

bermain dengan mendekatkan tali 

ke arah wajahnya untuk selanjutnya 

memancing agar disergapnya tali 

tersebut.

akan tetapi, kucing domestik 

bisa bersikap beringas kepada 

manusia bila dari kecil jarang 

berkontak dengan dipelihara atau 

hanya sekedar mengelus kepalanya. 

lazimnya kucing domestik yang 

agresif lebih kepada menganggap 

orang yang hendak diserangnya 

adalah ancaman baginya. ini 

dikarenakan kucing domestik 

tersebut selama hidupnya selalu 

diperlakukan buruk oleh manusia. 



Tanya Jawab Soal 
Mencret Pada Kucing 

Bersama Dokter Hewan

TANYA : Pagi dokter yang baik. Dok saya mau 
tanya, penyakit mencret pada kucing kan rentan 
sekali ya, padahal kita sudah memberi makan yang 
benar dan sesuai aturan, serta menjaga kebersihan 
makanannya dan kucing itu sendiri. Namun, masih 
saja kucing terserang mencret. Memang sebenarnya 
apa penyebab utamanya ya, Dok? Apa mencret 
disebabkan bakteri dan juga virus? Terima kasih Dok 
sebelumnya untuk waktu yang diluangkan. (Kiki, 
Palembang)

JAWAB : Kucing yang mengalami mencret 
disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya investasi 
parasit (cacing), protozoa, infeksi bakteri, atau virus. 
Selain penyebab yang sebagian besar merupakan 
agen infeksi tersebut, mencret bisa juga disebabkan 
adanya fungsi kerja enzim pencernaan yang tidak 
sebagaimana mestinya. Hal tersebut bisa terjadi 
karena adanya kerusakan organ yang berkaitan 
dengan enzim pencernaan.

Bagaimana kita bisa mengetahui penyebab dari 
mencret kucing kesayangan kita tersebut? Langkah 
yang bisa kita lakukan adalah ketika timbul gejala 
mencret, segera lakukan pemeriksaan ke dokter 
hewan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi 
pemeriksaan laboratorium dari feses dan juga 
pemeriksaan darah (hematologi rutin dan fungsi 
organ).

Namun jika dari hasil pemeriksaan ditemukan 
penyebab tersebut, perlu dicek kembali apakah pada 
kucing baru saja dilakukan pergantian pakan atau 
mengalami stres yang disebabkan oleh perpindahan 
tempat (lingkungan) tinggal atau stressor lainnya 
yang bisa menjadi pemicu.

t a n y a  j a w a b
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TANYA : Salam kenal Dokter. Sudah 2 bulan kucing 
saya mencret terus. Awalnya karena pergantian 
makanan. Bagaimana penanganannya ya, Dok, 
supaya sembuh dan normal? Saya ceritakan sedikit, 
kondisi kucing saya sebelum sakit sudah divaksin 
dan diberi obat cacing. Selain itu, kucing saya 
keadaannya aktif dan tidak seperti kucing sakit. 
Apakah ada terapi untuk kucing saya, Dok? Kalau 
ada terapi untuk kucing saya, kira-kira seperti apa 
ya? Thanks Dokter. (Linda, Cimanggis)

JAWAB : Kucing yang mengalami mencret 
disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya infeksi 
parasit (cacing), protozoa, serta infeksi bakteri atau 
virus. Namun, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan 
penyebab tersebut, perlu dicek kembali apakah 
kucingnya baru saja dilakukan pergantian pakan 
atau mengalami stres yang disebabkan karena 
perpindahan tempat (lingkungan) tinggal atau 
stressor (penyebab stres) lainnya yang bisa menjadi 
pemicu. Jika penyebabnya karena ganti pakan, 
umumnya rentang waktu tiga hari sampai seminggu 
sudah terjadi penyesuaian dan kotoran mulai 
berbentuk, tidak mencret lagi.

Oleh karena itu perlu dilakukan observasi. Karena 
kucing tergolong sensitif pencernaannya sehingga 
jika akan dilakukan pergantian pakan tidak bisa 
langsung, tetapi harus bertahap untuk jumlah pakan 
lama atau pakan baru yang akan diberikan. Namun 
jika awalnya tidak ada pergantian pakan atau kucing 
tidak mengalami stres, besar kemungkinan terjadi 
infeksi parasit (cacing), protozoa, infeksi.

TANYA : Salam hangat Dokter. Dok, saya mau tanya, 
beberapa hari ini kucing saya mencret-mencret, 
kotorannya berwarna kuning dan berceceran di 
mana-mana. Saya mau tanya, kucing saya sakit apa 
dan solusinya bagaimana ya? Terima kasih. (Arvan, 
Bandar Lampung)

JAWAB : Kucing memang sangat rentan mengalami 
mencret ketika terjadi pergantian pakan, karena 
kucing memiliki sistem pencernaan yang cukup 
sensitif. Apakah sudah dicoba kembali ke pakan 
sebelumnya? Jika belum, silakan coba kembalikan ke 
pakan sebelumnya, bagaimana reaksinya, kemudian 
lakukan observasi. Namun jika dalam kurun waktu 
tiga hingga lima hari tidak juga ada perubahan, besar 
kemungkinan bakteri ikut campur dalam kondisi ini.

Bakteri jahat di dalam usus mengalami over growth 
sehingga usus mengalami peradangan. Jika kondisi 
demikian, konsultasikan ke dokter hewan untuk 
mendapatkan jenis pengobatan dan dosis yang tepat 
untuk kondisi permasalahan pencernaan kucing 
tersebut.

Dokter hewan akan memberikan antibiotik untuk 
menekan pertumbuhan bakteri di dalam saluran 
cerna berikut obat yang sifatnya melapisi usus dan 
vitamin yang memperbaiki fungsi kerja usus supaya 
penyerapan nutrisi berlangsung secara normal 
sehingga feses yang terbentuk padat.

Umumnya selain treatment obat, juga akan diberikan 
pakan yang sifatnya treatment untuk gangguan 
saluran pencernaan (bakteri atau virus). Terutama jika 
frekuensi buang air besarnya lebih sering daripada 
biasanya. Selain kotorannya yang lebih cair biasanya 
diikuti dengan aroma kotoran yang lebih menyengat 
daripada biasanya. Treatment yang diberikan bisa 
dikonsultasikan dengan dokter hewan supaya 
dipastikan penyebabnya apa, sehingga treatment-nya 
tepat.

Umumnya jika memang ada infeksi, dokter hewan 
akan memberikan antibiotik berikut obat yang 
sifatnya melapisi usus dan atau mengurangi gerakan 
(peristaltik) usus juga vitamin yang memperbaiki 
fungsi kerja usus dan umumnya juga akan diberikan 
pakan yang sifatnya treatment untuk gangguan 
saluran pencernaan.
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TANYA : Dokter, saya mau tanya, kucing saya 
sudah tiga hari dari anusnya ada yang keluar kayak 
ambeien, terus berlendir, kucing saya juga jadi tidak 
mau makan, kira-kira itu kenapa ya, Dok? Saya 
minta saran untuk penanganannya bagaimana 
sebelum dibawa ke dokter? Terima kasih, Dok. (Disti, 
Semarang)

JAWAB : Ketika kita melihat ada tonjolan yang 
abnormal/tidak biasa di bagian anus kucing, itu 
merupakan kondisi yang disebut sebagai prolaps anii, 
di mana kondisi tersebut bagian usus yang disebut 
rectum keluar melalui anus. Berbeda dengan kondisi 
ambeien, karena ambeien merupakan penyakit 
hemoroid atau wasir yang terjadi pembengkakan 
atau peradangan pembuluh darah di sekitar anus dan 
bagian rektum bawah.

Prolaps ini ada beberapa hal yang menjadi 
penyebabnya, salah satunya kondisi diare yang 
berkelanjutan dan tidak segera mendapatkan 
penanganan. Jika kondisi belum terlalu panjang 
yang keluar, hanya sebatas masih tonjolan (kurang 
dari 1 cm) masih bisa ditangani secara manual. 
Langkah awal yang bisa dilakukan, kompres bagian 
yang menonjol menggunakan air es dan air gula 
(campuran air dan gula pasir).

Air gula ini juga bisa di-spuit-kan/dimasukkan ke 
lubang rectum yang menonjol ke luar, kemudian 
sambil pelan-pelan tonjolan tersebut didorong masuk 
(bisa dibantu menggunakan pelicin misal VCO). 
Namun jika langkah ini susah dilakukan atau tonjolan 
yang keluar semakin panjang atau sudah berhasil 
masuk, tetapi keluar lagi atau justru tonjolan yang 
keluar sampai berhari-hari, lebih baik segera dibawa 
ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan 
melalui tindakan operasi.

Tindakan operasi yang nantinya dilakukan adalah 
pembukaan perut (laparotom), kemudian dilakukan 
pengaitan usus bagian colon ke dinding perut 
(colopexy) dengan harapan tidak lagi adanya kejadian 
ulang rectum keluar. Untuk kucing betina umumnya 
disarankan untuk sterilisasi karena dikhawatirkan 
adanya kejadian berulang ketika mengejan yang 
berlebihan saat kucing betina tersebut dalam proses 
melahirkan.

TANYA : Siang Dokter, saya ingin mengonsultasikan 
soal kucing saya. Kucing angora saya umur 2 
bulan sakit diare, tubuhnya lemas. Saya minta 
tolong dibantu untuk informasi obat dan cara 
penanganannya. Terima kasih. (Yogo, Cibubur)

JAWAB : Jika kucing mengalami diare (terutama 
yang tingkat frekuensinya 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 diarenya 
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, persentase kucing tidak dapat 
diselamatkan justru semakin besar.
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anggap grooming ini sebagai 
Kegiatan menyenangKan. 
jangan taKuti kitten Karena 
aKan menyebabKan trauma. 
awali dengan fun games. 
panggilah kitten dengan 
nama Kesayangan, sambil 
mengusapnya.

Bersihkan telinga
gunakan tisu basah dan cotton bud untuk membantu 

membersihkan kuping. ingat, jangan terlalu dalam saat 

membersihkan telinga ya!

cek kesehatan gigi
sikat gigi kitten dengan finger brush atau sikat gigi 

kecil yang lembut. Pasta gigi khusus untuk kucing juga 

banyak tersedia di petshop.

Bersihkan area mata
gunakan cairan pembersih mata khusus untuk 

menjaga kebersihan mata kucing. Bersihkan mata kiri 

dan kanan dengan kapas berbeda. tujuannya, mencegah 

kontaminasi penyakit mata.

Jangan lupa kukunya
kucing secara alami akan meregenerasi kukunya 

dalam periode 6 minggu. Proses ini biasanya dilakukan 

dengan bantuan media tempat dia mencakar-cakar. 

apabila kita memutuskan kitten yang kita miliki untuk 

menjadi kucing indoor, proses ini harus dibantu oleh kita 

dengan memotong kukunya secara berkala.

sisir dan urai bulu kusutnya 
sisirlah secara perlahan. Jika ditemukan bulu 

kusut, urai dengan bantuan sisir dan tangan. 

yuk, dimandikan!
saat memandikan, jaga supaya kitten tetap dalam 

kondisi hangat. gunakanlah sampo yang berkualitas baik 

agar bulu kitten berkilau. Jika telah selesai memandikan, 

segera keringkan dengan handuk (pet towel) dan alat 

pengering (pet blower) yang bersuhu hangat.

yuk, gRooming 
sendiRi kitten 
kamu!
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7 caRa ceRdas 
meRaWat kitten  

tanPa induk
bagi sebagian catlovers, memelihara kitten tanpa induK merupaKan suatu 

peKerjaan yang sulit. sebab, dibutuhKan perawatan eKstra untuK kitten dan 
tidaK bisa dilaKuKan sembarangan. Kalau tidaK, kitten-mu bisa saKit bahKan mati. 
hiiiihh… Kamu tidaK mau itu terjadi Kan? lalu, bagaimana ya cara merawat kitten 

tanpa induK yang baiK dan benar?

1. Bersihkan mata kitten, 

caranya celupkan kapas 

ke dalam air hangat, lalu 

usapkan ke area sekitar 

mata hingga kotoran yang 

menempel hilang.

2. Beri susu khusus 

kitten atau yang 

direkomedasikan dokter 

hewan, jangan diberi susu 

sapi atau kambing karena 

mengandung laktosa 

yang bisa merusak sistem 

pencernaan. kucing.

3. siapkan dot khusus 

atau sedotan, ambil 

susu lalu berikan ke arah 

samping mulut si meow. 

lakukan secara perlahan-

lahan hingga merasa 

kenyang.

7. ajarkan kitten sejak 

dini, agar terlatih dan tidak 

merepotkan nantinya.

4. sediakan tempat 

yang nyaman atau karpet 

berbulu jika si meow masih 

terus mengeong bukan 

karena lapar.

5. seiring 

bertambahnya usia, si 

meow boleh diberikan 

makanan padat. Beli saja 

pakan kucing di petshop, 

tapi sesuaikan dengan 

umur kucing.

6. sediakan boks atau 

wadah khusus, untuk 

membuang kotoran 

si meow. Jangan lupa, 

gunakan pasir khusus yang 

bisa diperoleh di petshop 

terdekat.
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huhu... Bayi kucing mati, 
kenaPa ya? banyaK pencinta Kucing yang 

Kebingungan dengan Kematian bayi 
Kucing Kesayangannya. diKarenaKan 
KeKurangoptimalan Kita dalam 
mengawasi dan merawat, anaK-
anaK berbulu yang dinantiKan pun 
mengalami Kematian.

Catlovers, kita perlu mengetahui bahwa anak-anak 

kucing yang baru lahir, usia 0—3 bulan, sangat rentan 

terhadap berbagai penyakit. Jika tidak dalam perawatan 

optimal, anak kucing di usia tersebut semakin lemah 

dan cepat mati. Jadi, pengawasan dan perawatan 

terhadap bayi kucing menjadi suatu yang sangat 

penting. 

kita tak bisa mencegah jika tidak mengetahui 

penyebabnya. oleh karena itu, Catlovers perlu 

mengetahui apa saja penyebab kematian bayi kucing. 

kematian kitten dapat disebabkan oleh beberapa hal. 

namun, secara global dapat dibedakan menjadi dua 

faktor, yaitu faktor infeksi dan faktor non-infeksi. 

nah, Catlovers, berikut ini penjelasan dari masing-

masing faktor tersebut.

faktor infeksi
kucing yang sakit atau bahkan meninggal sering 

disebabkan oleh infeksi. salah satunya adalah infeksi 

virus. kucing dewasa pun bisa meninggal jika sudah 

terinfeksi virus, apalagi kucing mungil kita yang masih 

bayi. dengan imunitas yang masih rendah, virus bisa 

dengan mudah menjalar ke tubuhnya. 

virus yang paling sering menjangkiti kucing adalah 

virus Panleukopenia. Kitten yang terkena virus ini akan 

mengalami kematian dalam waktu 24 jam setelah 

mengalami gejala klinis. 

selain infeksi virus, kematian anak kucing juga bisa 

disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri ini terkadang 

menginfeksi rongga mulut kucing, terutama gusi. infeksi 

bakteri bisa menyebar ke organ lain melalui darah dan 

mengakibatkan kerusakan ginjal. si kitten pun semakin 

lemah tak berdaya. 

terakhir, tetapi tak kalah berbahayanya adalah 

infeksi karena parasit. Parasit tersebut bisa berbagai 

jenis seperti jamur kulit, cacing, kutu, Toxoplasma 

Gondii, dan sebagainya. semua jenis parasit tersebut 

mempunyai efek yang berbahaya bagi kitten jika tidak 

segera ditangani.

faktor non-infeksi
selain faktor infeksi, kematian bayi kucing juga bisa 

disebabkan faktor non-infeksi. Cacat bawaan seperti 

sumbing, dada rata, hernia, dan kelainan lainnya. 

temperatur lingkungan yang terlalu panas atau terlalu 

dingin. 

di awal masa kelahiran, terutama di minggu 

pertama , bayi kucing belum dapat mengontrol suhu 

tubuhnya. induk tidak mau mengurus anak. Hal tersebut 

disebabkan induk tersebut belum berpengalaman 

mengasuh bayi, stres atau sakit. 

kelahiran sebelum waktunya (prematur ) dan 

kelahiran dengan berat badan bayi rendah (kekecilan). 

trauma atau kesulitan waktu lahir. lingkungan yang 

beracun. dehidrasi (muntah dan mencret karena 

kesalahan susu). 

neonatalisoerythrolysis (golongan darah yang 

tidak  cocok ). Jumlah anak yang terlalu banyak (puting 

susu tidak mencukupi). ketidakmampuan anak terkecil 

bersaing dengan saudaranya untuk mendapatkan susu. 

kekurangan nutrisi induk pada saat kehamilan dan 

setelah melahirkan.
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kenali tandanya
sebenarnya, tanda-tanda bayi kucing yang 

menderita suatu penyakit cukup jelas. tanda-tanda 

tersebut antara lain bayi kucing tidur menjauhi induk 

dan saudara-saudaranya, bayi kucing menangis 

berlebihan, bayi kucing tidak mau menyusu, bayi kucing 

lemah, kurus, muntah, mencret, dan lainnya. 

Jika Catlovers melihat tanda- tanda tersebut, 

sebaiknya langsung waspada dan lebih baik segera 

bawa ke dokter hewan untuk mengetahui lebih lanjut 

permasalahan pada kitten.

sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, 

salah satu tanda kitten menderita penyakit adalah 

berat badannya yang di bawah rata-rata alias kurus. 

dengan demikian, sangat dianjurkan untuk menimbang 

bayi kucing setiap hari. tujuannya, agar bisa melihat 

perkembangan berat badan pada kitten. 

mereka harus bertambah rata-rata 7—10 gram 

setiap harinya. Walaupun kadang ada yang lebih 

dari itu dan ada yang kurang, yang penting kita harus 

mengawasi penambahan berat badan mereka.

selain berat badan, perlu diperhatikan pula 

perkembangan fisik dan kemampuannya. Di bawah ini 

tabel perkembangan normal bayi kucing berdasarkan 

waktu.

Waktu keterangan
0—3 Hari tali Pusar masih menempel
0—10 hari mata masih menutup

2 minggu gigi mulai tumbuh

3 minggu anak kucing mulai berjalan, mata 
terbuka, dan daun telinga mulai 
terbuka

4 minggu anak kucing mulai berjalan 
dan mulai berkeliling di sekitar 
lingkungannya

 

Penanganan
lalu, bagaimana jika kita mendapati kondisi atau 

gejala penyakit pada bayi kucing kesayangan?

tindakan yang harus dilakukan adalah pengobatan. 

lakukan pengobatan as soon as possible begitu kita 

mendapati si kecil menunjukkan salah satu atau lebih 

gejala penyakit yang disebutkan sebelumnya.

Pengobatan di sini tak bisa sembarangan. Perlu ada 

penanganan seorang dokter hewan untuk mencegah 

kematian pada bayi kucing yang mungil itu. 

kendati demikian, kita perlu mencatat dengan 

rinci perihal kesehatan si ibu kucing. Pasalnya, catatan 

informasi itulah yang sangat diperlukan dokter hewan 

sebagai pertimbangan tindakan merawat bayi kucing. 

Bahkan, sering kali, golongan darah induk kucing 

juga perlu diketahui. oleh karena itu, pastikan informasi 

lengkap tentang si induk sudah disiapkan sebelum 

mengantarkan si kitty ke dokter hewan. 

sebagai perawatan, berilah makanan cair (tube 

feeding) pada bayi kucing yang sekarat tersebut. selain 

itu, cairan tubuh juga harus dijaga agar kitty yang comel 

itu terhindar dari dehidrasi. Jika penyakitnya disebabkan 

infeksi bakteri, perawatan dengan obat dan antibiotik 

sangat manjur. sementara, jika disebabkan parasit, jenis 

obatnya akan lain lagi. Percayakan saja pada dokter 

hewan perihal obat-obatan ini.

segala upaya tersebut sangat umum dilakukan 

untuk menyelamatkan bayi kucing. namun, pengobatan 

dan perawatan pastilah tak selamanya berjaya. 

terkadang, anak kucing tetap saja mati meski kita telah 

mati-matian menjaga, merawat, dan mengobatinya. Jika 

terjadi demikian, kamu tak perlu bersedih. segala upaya 

tersebut dapat menjadi referensi saat mengawinkan si 

induk hewan bermata kelereng tersebut. 

terdapat sebuah upaya pencegahan terulangnya 

kematian bayi kucing peliharaan kita. upaya tersebut 

bernama necropsy. tindakan pemeriksaan necropsy 

ditujukan untuk mengetahui penyebab kematian si 

bayi kucing dan memberikan saran efektif dalam 

perencanaan pengawinan si induk kucing. dengannya, 

keturunan hewan menggemaskan itu akan terjaga. 

Bersiaplah dengan berlipatnya jumlah hewan  

peliharaan berbulu nan lucu tersebut. (Cacang effendi/

fa’iq)

k i t t e n

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 E 21



Cat Milestone froM 
Kitten to adult

Tahap pertumbuhan Kitten

usia 3—4 bulan
1. Kitten sudah mahir berlari. Pada 

tahap ini kaki-kaki kucing mulai 

kuat

2. Kitten sudah lepas menyusu pada 

induknya

3. di usia 3 sampai 4 bulan 

sebaiknya lakukan vaksinasi 

pertama. Kitten masih belum 

diperbolehkan bermain di luar 

rumah bersama kucing liar bila 

belum mendapatkan vaksinasi. 

Pengaturan jadwal vaksinasi dapat 

dilakukan setelah bobot anak 

kucing di atas 1.000 gr

4. Kitten sudah dapat diberi obat 

cacing (pemberian obat cacing 

khusus anak kucing dapat 

dikonsultasikan dengan dokter 

hewan)

5. Kitten mulai dimandikan 

(grooming). Waktu untuk 

memandikan kucing jangan 

sembarang waktu. melakukan 

grooming bisa dilakukan pada 

pukul 09.00—11.00 dengan 

menggunakan air hangat

usia 0—1 bulan
1. Hanya mengonsumsi susu/asi 

sang induk

2. Kitten mulai belajar merangkak

3. Belum dapat mengontrol dan 

belum bisa mempertahankan 

suhu tubuh

4. masih bergantung pada induk

5. distimulasi oleh sang induk

6. Kitten mulai membuka matanya 

sekitar 14 hari pasca lahir

usia 2—3 bulan
1. mulai belajar makan pada (basah)

2. konsumsi susu mulai berkurang

3. Kitten mulai aktif berlari

4. mulai bersosialisasi dengan 

lingkungan. Pada tahap ini kitten 

mulai mengenal lingkungannya, 

baik dengan manusia maupun 

dengan sesama kucing

5. mulai bisa belajar buah kotoran 

di kotak pasir. Jadi siapkan kotak 

pasir/litter box

6. mulai tertarik bermain jika melihat 

benda yang membuatnya tertarik. 

Pada tahap ini sebaiknya siapkan 

tempat untuk kitten bermain

7. mulai belajar mencakar

8. Warna mata mulai berubah. Pada 

tahap ini iris mata kucing mulai 

berubah warna. Warna iris akan 

berubah lagi hingga usianya 2 

bulan

9. semua gigi susu telah muncul

10. sudah bisa mengontrol dan 

mempertahankan suhu tubuh

usia 3—4 bulan
1. mulai belajar makan padat

2. mulai tertarik bermain

3. mulai berlari dan memanjat

4. sudah bisa di-grooming, baik 

sendiri maupun oleh pemilik

5. gigi susu mulai muncul

6. sudah bisa diajarkan untuk buang 

air di kotak pasir
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usia 8 bulan
1. mulai transisi perubahan makanan 

dari makanan khusus kitten ke 

makanan untuk kucing dewasa 

(adult). Pilihlah makanan yang 

tepat dan berkualitas untuk 

tumbuh kembang kucing

2. kucing memasuki usia pradewasa 

3. kucing sudah mulai tertarik 

dengan lawan jenis

4. Hasrat birahi mulai muncul

5. kucing betina sudah mulai bisa 

kawin

usia 4—5 bulan
1. sudah bisa diikutsertakan dalam 

cat show (kategori kelas kitten)

2. sudah bisa makan makanan padat 

dan kering

3. sudah menguasai lingkungan. 

Pada tahap ini kitten sudah 

terbiasa untuk bermain di 

lingkungannya.

usia 8 bulan
1. kucing sudah memasuki usia 

dewasa

2. kucing jantan mulai bisa kawin

3. mulai bisa melakukan vaksinasi 

rabies

usia 6 bulan
1. Bobot anak kucing akan terus 

bertambah, tubuhnya membesar 

seiring dengan pertumbuhannya. 

Waspadailah jika kitten mulai 

terserang penyakit. segera bawa 

ke dokter hewan bila anak kucing 

tidak nafsu makan atau tampak 

lemah dan sakit.

2. Pertumbuhan bulu mulai terlihat

3. Kitten sudah sangat aktif

4. sudah bisa dilakukan steril

5. organ-organ reproduksi mulai 

berfungsi dengan aktif 

6. Pada usia ini terjadi kematangan 

seksual

7. dapat terjadi spraying (kencing 

sembarangan, terutama sering 

terjadi pada kucing jantan). 

8. kucing mulai terbiasa berkeliaran 

di area lingkungan tempat 

tinggalnya

9. Bila telah terbiasa berkeliaran 

di luar rumah, kucing akan 

berkeliaran lebih lama dan lebih 

jauh dari sebelumnya
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1. kenalkan clicker ketika 
kucing anda masih kecil.

saat yang tepat untuk 

memperkenalkan clicker adalah 

ketika kucing anda masih 

kecil. Clicker adalah alat berbunyi 

“klik-klik” yang anda bisa gunakan 

untuk menandakan perilaku-perilaku 

baik yang harus diulang oleh kucing. 

ini adalah cara yang bagus untuk 

mengajari kucing anda beberapa 

trik, dan bisa juga digunakan untuk 

memanggilnya.

2. hubungkan clicker dengan camilan. 
mulai dengan membuat suara “klik-klik” lalu beri anak kucing anda camilan. 

ketika anda melakukan hal tersebut, anak kucing akan menghubungkan 

suara “klik-klik” dengan hadiah. ketika ia mulai menghampiri anda dan 

menunggu untuk diberi camilan, klik clicker-nya dan beri mereka hadiah. 

terus lakukan hal ini sampai anda yakin anak kucing anda sudah bisa 

menuruti anda.

• normalnya, hadiah untuk kucing adalah makanan, meskipun ada juga 

kucing yang tidak tertarik pada makanan. meskipun begitu, setiap kucing 

pasti memiliki setidaknya satu jenis makanan yang mereka sukai, dan 

anda tinggal mencari tahu makanan tersebut.

• Bereksperimenlah menggunakan beberapa jenis makanan seperti daging, 

tuna, ayam, ikan, dan udang. Jika kucing anda memakan makanan 

favoritnya, ia akan memakannya dengan lahap dan mengeong-ngeong 

untuk minta ditambah.

3. latih anak kucing anda 
saat ia sedang tidak 
kenyang. 

Jika kucing dalam keadaan kenyang 

ia takkan peduli dengan hadiah 

berupa makanan. untuk memulai 

latihan ini, tawarkan camilan pada 

anak kucing anda, dan ketika ia 

menerimanya, tekan clicker-nya. 

lakukan ini sebanyak 3 sampai 4 kali, 

lalu biarkan kucing anda beberapa 

saat. terus ulangi sampai kucing 

anda menurut pada a 

4. tandai perilaku baik 
dengan bunyi “klik-klik”. 

ketika anak kucing berhasil 

menghubungkan suara “klik” dengan 

camilan, anda bisa membuat suara 

“klik” sebagai hadiah awal ketika ia 

berbuat baik. setelah itu, beri anak 

kucing anda camilan.

5. ketika anak kucing 
berperilaku baik, 
bunyikan clicker dan beri 
hadiah. 

anda juga bisa menggabungkan 

perintah anda dengan kata “duduk”.

melatih anak 
kucing dengan 
menggunakan clickeR

melatih anak 
kucing dengan 
menggunakan clickeR
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1. latihlah anak kucing 
untuk menghampiri anda 
ketika dipanggil. 

meskipun hal tersebut sulit 

dilakukan, akan jadi hal yang bagus 

jika anda berhasil melakukannya. Hal 

ini sangat berguna untuk membantu 

anda menemukan kucing anda jika 

ia hilang.

• seringkali anak kucing akan 

merasa ketakutan jika tersesat. 

dengan menggunakan 

instingnya, ia akan mencari 

tempat berlindung dan 

bersembunyi. namun, jika 

ia dilatih untuk datang pada 

saat dipanggil, ia akan bisa 

mengatasi kecenderungannya 

untuk bersembunyi saat merasa 

ketakutan.

melatih anak kucing untuk 
datang ketika disuRuh

3. Pilihlah kata kunci untuk 
memanggil anak kucing 
anda. 

saat ia menghampiri anda, anda 

ucapkan kata kunci yang anda pilih 

untuk memanggilnya. gunakan kata 

yang tidak akan kucing anda dengar 

di konteks yang lain, jadi anda bisa 

menggunakan kata yang tidak biasa 

atau kata buatan.

• sebaiknya Jangan gunakan 

nama anak kucing anda karena 

nama tersebut bisa digunakan 

dalam beberapa konteks yang 

berbeda. Jika anda mengatakan 

“kitty kucing yang cantik” di 

sebuah percakapan, anda 

tidak bermaksud memanggil 

kucing anda. Hal ini bisa 

membuat kucing anda bingung, 

dan membuat kata kuncinya 

melemah.

2. gunakan sesi latihan 
yang singkat namun 
sering dilakukan. 

ketika melatih anak kucing, anda 

harus mengikuti konsep latihan yang 

“singkat namun sering”. kucing 

mempunyai kemampuan untuk 

berkonsentrasi yang lebih singkat 

dibandingkan dengan anjing. fokus 

mereka akan buyar setelah kurang 

lebih 5 menit. Waktu latihan yang 

baik adalah 3 sampai 5 menit setiap 

harinya, atau anda bisa memberikan 

latihan dengan spontan ketika anak 

kucing sedang ingin bermain.

4. gunakan clicker untuk 
membuat anak kucing 
datang ketika disuruh. 

sebutkan kata kuncinya, lalu 

bunyikan “klik” saat kucing 

menghampiri anda untuk 

menandakan bahwa perilaku itu 

adalah perilaku yang baik. setela itu, 

segera berikan camilan. Jika anda 

melakukan hal ini dengan rutin, anak 

kucing anda akan menghampiri 

anda ketika mendengar kata 

tersebut.

• anda bisa menggunakan prinsip 

ini ketika melatih anak kucing 

untuk melakukan sejumlah trik 

seperti melompat turun dari 

meja, atau bersalaman.
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10 makanan & minuman yang 
haRus dihindaRi kucing
catlovers, penting bagi Kamu untuK mendalami pengetahuan mengenai 
pola maKan Kucing Kesayangan. Kenapa? sebab, pola maKan yang baiK sangat 
memengaruhi pertumbuhan dan Kesehatan Kucing. selain pola maKan, hal 
penting lainnya, yaitu maKanan yang diberiKan aman bagi si Kucing. tidaK semua 
maKanan manusia dapat diberiKan Kepada Kucing Kesayangan, lho. beberapa 
Kasus justru bisa menyebabKan Kematian pada Kucing. nah, beriKut ini disajiKan 
sepuluh maKanan manusia yang harus dihindari untuK diberiKan pada Kucing.

1. Cokelat
siapa yang tidak suka cokelat. 

makanan manis ini disukai semua 

kalangan, dari yang muda hingga 

yang tua. namun, adanya kandungan 

theobromine pada cokelat menjadi 

“racun” bagi kucing jika diberikan 

dalam jumlah yang cukup besar. 

selain itu, cokelat juga mengandung 

kafein yang juga ditemukan dalam 

kopi dan teh. 

Berbagai jenis cokelat yang 

ada sekarang mengandung jumlah 

theobromine dan kafein yang 

berbeda, misalnya, dark chocolate 

dan cokelat masak mengandung 

lebih dari senyawa ini dibandingkan 

dengan cokelat susu. 

toksisitas cokelat dapat 

menyebabkan kucing muntah, diare, 

kehausan, demam, denyut jantung 

cepat atau tidak teratur, gelisah, 

dan kejang. Bahkan, kematian akan 

terjadi dalam waktu 24 jam, setelah 

si meong memakannya.

2. anggur dan kismis
anggur dan kismis merupakan 

buah yang baik bagi kesehatan 

manusia. namun, dapat 

menyebabkan gagal ginjal akut pada 

kucing. dalam waktu 24 jam setelah 

makan anggur dan kismis, kucing 

akan buang air kecil, muntah, diare, 

dan kelesuan. 

kasus keracunan bahan 

makanan ini memang sebagian 

besar ditemukan pada anjing. tapi 

kelompok asPCa (Animal Poison 

Control Center) menyarankan untuk 

tidak memberikan anggur atau 

kismis pada hewan peliharaan jenis 

apapun.

3. Bawang
Bawang terkenal dengan zat anti-

oksidannya. namun, jika diberikan 

pada kucing akan merusak sel darah 

merah, sekaligus menyebabkan 

anemia. gejala awalnya, kucing 

muntah-muntah, urine berwarna 

kemerahan, lesu, dan anemia. 

meskipun Catlovers memasak 

makanan ini, tetap tidak mengurangi 

toksisitas kucing. 

Bawang biasanya ditemukan 

pada makanan bayi yang kadang-

kadang diberikan kepada hewan 

ketika mereka sakit. Pastikan untuk 

membaca label makanan dengan 

hati-hati sebelum memberikan 

makanan kepada kucing. termasuk 

bawang bombay juga mengandung 

suatu zat yang bernama n-propyl 

disulphide yang ada juga pada 

bawang putih, tetapi dengan kadar 

yang lebih sedikit. 
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4. daging & ikan 
mentah
mungkin banyak dari Catlovers 

yang suka memberikan daging dan 

ikan mentah ke kucing. namun, 

enzim pada daging ikan mentah 

dapat menghancurkan tiamin. 

tiamin merupakan vitamin yang jika 

tidak terpenuhi kebutuhannya akan 

menyebabkan gangguan sistem saraf 

seperti kejang dan koma. 

5. adonan roti mentah 
memberikan adonan roti 

mentah akan menimbulkan gas di 

dalam perut kucing sehingga dapat 

menimbulkan keracunan alkohol. 

gejala yang ditimbulkan antara lain 

muntah-muntah, disorientasi, diare, 

lesu, sulit bernapas, dan sebagainya.

6. alpukat
daun pohon alpukat, buah, 

dan kulit batang tanaman 

cenderung semua beracun. alpukat 

mengandung persin, yang bisa 

merusak otot jantung binatang. 

tanda-tanda klinis pada anjing dan 

kucing adalah muntah, diare, lesu, 

dan kesulitan bernapas.

7. tomat hijau
tomat hijau berbahaya bagi 

kucing karena mengandung alkaloid 

yang pahit dan beracun bernama 

Glycoalkaloid Solanine. senyawa ini 

menimbulkan gejala gastrointestinal 

bawah (penyakit pencernaan). 

daun dan batangnya adalah 

bagian yang paling berbahaya. 

namun, tomat dalam makanan 

kucing tidak berbahaya karena sudah 

matang dan kadarnya relatif kecil.

8. telur mentah
telur mentah terutama bagian 

putih telur, memiliki kandungan 

protein avidin. avidin dapat 

menghambat penyerapan vitamin B 

biotin sehingga dapat menyebabkan 

masalah kulit dan bulu dari kucing 

kesayangan Catlovers. 

9. nasi
Hindarkan kucing Catlovers 

untuk memakan nasi karena saluran 

pencernaannya sulit untuk mencerna 

karbohidrat. nasi memang bisa 

menjadi sumber energi, tapi tidak 

perlu terlalu banyak. 

Grains pada nasi tidak dapat 

dicerna oleh lambung kucing dan 

akan membuat organ dalamnya 

harus bekerja lebih berat sehingga 

mempercepat radang usus, gagal 

ginjal, dan sakit pencernaan lainnya. 

Perbaiki dengan memberikan daging 

dan ikan yang kaya protein, terutama 

bagi kucing yang masih muda.

10. susu
kejadian diare pada kucing sering 

terjadi karena diberi susu. kucing 

tak mampu mencerna laktosa yang 

terkandung dalam susu. untuk 

anak kucing, susu biasanya bisa 

didapatkan langsung dari induknya. 

Jika ingin memberikan susu ke 

kucing, gunakanlah susu khusus 

kucing atau susu nonlaktosa.
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caRa BeRi makan 
kucing yang Baik 

dan BenaR

makanan yang berkualitas dan banyak mengandung nutrisi sudah tentu dibutuhkan oleh setiap makhluk, 

termasuk hewan yang satu ini, yaitu kucing. sudah sesuai atau belum pemberian makanan untuk kucing harus 

dipelajari agar tidak ada kesalahan, misalnya mengenai makanan yang sesuai selera kucing, waktu memberi makan 

kucing, dan jenis makanan apa yang ingin ditambahkan. 

Pemula yang memelihara kucing pasti sering bertanya tentang berapa banyak makanan yang harus diberikan 

untuk kucing. Bahkan, untuk yang sudah bertahun-tahun memelihara kucing pun terkadang masih sering bertanya-

tanya apakah kita memberi makan si kucing selama ini terlalu sedikit atau terlalu banyak. 

kemudian terkadang tiba-tiba kucing kita sakit. oleh sebab itu, bagi yang belum paham betul mengenai merawat 

dan memberikan makan kucing kesayangan, tidak ada salahnya jika banyak-banyak anda membaca artikel atau 

bertanya pada ahlinya. 

Berikut ini tips memberi 
pakan pada kucing 
peliharaan.
Beri makanan sesuai selera 
kucing

Coba beri makan kucing dengan 

makanan yang telah kita siapkan. 

kucing termasuk karnivora, ia 

menggunakan indra penciuman 

untuk mencium makanan bukan 

menggunakan indra pengecapnya. 

sesuatu yang memiliki aroma khas 

seperti daging, ayam, dan ikan akan 

menarik baginya. 

Jangan beri makanan yang 
berakibat buruk kepada 
tubuh kucing

makanan yang disukai kucing 

adalah makanan yang berbau amis. 

namun, harus tetap diperhatikan 

pula kandungan nutrisi pada 

makanan yang diberikan kepada 

kucing kesayangan kita. 

makanan yang mengandung 

nutrisi seimbang akan membuat 

kucing sehat dan tumbuh besar 

secara benar. makanan yang 

mengandung kadar garam yang 

tinggi bisa berakibat buruk terhadap 

tubuh kucing karena dapat membuat 

rambutnya rontok.

maKanan yang berKualitas baiK adalah maKanan yang mengandung nutrisi tepat. 
sementara, maKanan yang mengandung Kadar garam tinggi bisa beraKibat buruK 

terhadap tubuh Kucing Karena dapat membuat rambutnya rontoK.
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Jangan beri makanan yang 
itu-itu saja

Jangan beri makanan yang itu-itu 

saja karena bisa membuat kucing 

merasa bosan dan hilang nafsu 

makannya. untuk menjaga selera 

makan kucing, sebaiknya berikan 

selingan makanan yang berbeda. 

Pancing dengan daging atau 

makanan basah kaleng (wet 

food). dengan cara menyodorkan 

makanan atau piring makanan 

tepat di hidungnya atau sedikit 

oleskan makanan basah ke dalam 

mulutnya. Jika berhasil, kucing akan 

terangsang dengan bau daging yang 

sangat tajam dan nafsu makan akan 

terbangkitkan. 

selain itu, ganti makanan dan 

campur beberapa makanan dry food 

atau makanan kering yang memang 

kurang memiliki bau yang tajam 

dan sulit untuk membangkitkan 

nafsu makan. untuk itu, campurkan 

makanan kering dengan makanan 

basah kalengan, ini sudah cukup 

untuk merangsang selera makan. 

Jika kucing masih tetap 

kelihangan nafsu makannya, bisa 

berakibat buruk bagi kesehatannya. 

kucing bisa sakit dan akan 

menunjukkan tanda-tanda yang tidak 

seperti biasanya.

Beri makanan wet food 
(bahan-bahan yang asli, 
seperti daging)

Beri makanan wet food (bahan-

bahan yang asli, seperti daging) 

karena kucing bukan pemakan 

tumbuh-tumbuhan. kucing memang 

harus makan makanan seperti 

daging, ayam, dan sejenis itu. Jangan 

buat kucing menjadi vegetarian 

tanpa diberi daging. 

secara natural, kucing adalah 

karnivora. itu artinya makanan utama 

si kucing adalah daging. salah satu 

zat penting yang diperlukan kucing 

adalah asam taurin. zat tersebut 

hanya terdapat pada daging hewan. 

Jika kucing kekurangan zat asam 

taurin, dapat berakibat buruk bagi 

penglihatannya bahkan dapat 

menyebabkan kebutaan.

lakukan kontrol terhadap 
porsi makanan yang akan 
diberikan

dalam hidup kucing, mungkin 

kita perlu menyesuaikan pola makan 

untuk mengakomodasi perubahan 

metabolisme dan kebutuhan si 

kucing. untuk dapat mengetahui 

tingkat perubahan tubuh kucing 

mengalami kegemukan atau semakin 

kurus, kita bisa rasakan dengan 

memegang tulang punggung dan 

tulang rusuk si kucing. 
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Jika tulang rusuk dan tulang 

punggung terlalu terlihat di balik 

lapisan kulitnya, itu menandakan 

kucing terlalu kurus. sementara, 

jika kita tidak dapat merasakan 

tulang rusuknya ketika dipegang, 

kucing tersebut kemungkinan telah 

kelebihan berat badan. oleh karena 

itu, selalu sesuaikan porsinya ya. 

menjaga kucing dari obesitas 

masih jauh lebih mudah daripada 

memaksa kucing yang telanjur 

obesitas untuk diet. Jika kucing 

mempunyai selera makan yang 

terlalu besar dan dapat makan 

makanan apa saja, wah kita tidak 

boleh langsung senang dulu, ya. itu 

semua harus dilakukan agar kita dan 

si kucing tetap sehat dan bahagia.

Buatlah jadwal makan yang 

konsisten

ketika memutuskan jenis 

makanan apa yang akan diberikan 

untuk kucing, buatlah jadwal 

pemberian makan yang teratur dan 

konsisten. Rutinitas pemberian 

makan yang teratur akan membantu 

kucing merasa senang dan nyaman. 

apabila jadwal memberi makan 

kucing kacau, bisa menyebabkan 

stres serta menimbulkan masalah 

pencernaan dan masalah kesehatan 

lainnya. 

namun di samping itu, kita pun 

perlu membuat jadwal makan bebas 

untuk kucing tertentu. meskipun 

jadwal pemberian makanan 

teratur adalah hal terbaik untuk 

kebanyakan kucing, jadwal makan 

di luar jam makan yang kita buat 

memungkinkan kucing makan ketika 

lapar dalam porsi kecil, tetapi sering, 

yang merupakan perilaku alami. 

Hal ini juga dapat membantu jika 

jadwal biasa tidak memungkinkan 

pemberian makan beberapa kali 

sehari. 
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Beri makanan kering (dry food)

Beri makanan kering (dry food) 

karena praktis (orang tidak dapat 

setiap hari memberi dan mengolah 

makanan basah). Jenis makanan 

basah (wet food) tidak dapat 

bertahan lama sehingga baiknya kita 

sudah memercayakan kucing untuk 

makan makanan kering yang berasal 

dari kemasan. 

sekarang sudah banyak pilihan 

makanan kucing dalam bentuk dry 

food. Biasanya dry food berkualitas 

tinggi akan lebih padat dan 

mengandung nutrisi lebih tinggi 

dibandingkan dry food berkualitas 

rendah. dengan begitu, kucing hanya 

memerlukan makanan berkualitas 

tinggi dengan porsi yang lebih 

sedikit, tetapi memiliki nilai gizi yang 

sama. 

mungkin ada sebagian pencinta 

kucing berpendapat bahwa hanya 

memberikan dry food sebagai 

makanan utamanya akan berakibat 

buruk pada si kucing. sebenarnya 

memberikan dry food pada kucing 

tidak terlalu buruk, asalkan kita 

memberikan dry food berkualitas, 

dan juga jangan lupa selalu dorong 

kucing untuk minum lebih banyak air.

Catlovers, masih banyak 

hal yang perlu kita perhatikan 

dalam memelihara kucing dan 

memerhatikan hal yang benar dalam 

memberi makannya. sebab, makanan 

sumber utama bagi pertumbuhan 

kucing kita. namun, seperti yang 

sudah dijelaskan, jangan sampai kita 

sekadar memberi makan supaya 

kucing tidak kelaparan, tetapi penting 

untuk memerhatikan jenis makanan 

yang baik dan cara pemberian 

yang benar. selain itu, kasih sayang 

dan perhatian kita kepada kucing 

perliharaan juga penting untuk 

kenyamanan hidup si kucing. (dewa)
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10 caRa 
menJinakkan 

kucing 
Penakut

seeKor Kucing yang pernah mengalami 
Keterlambatan dalam mengenali 
lingKungan seKitarnya atau pernah 
mengalami KeKerasan secara fisiK 
biasanya cenderung pemalu atau 
bahKan penaKut. Kucing yang sedang 
beradaptasi dengan lingKungan barunya juga 
cenderung pemalu dan penaKut.
setiap Kucing memiliKi respon yang bermacam-
macam dalam mengeKspresiKan rasa penaKutnya. 
ada yang suKa bersembunyi atau bahKan merasa 
taKut jiKa bertemu dengan orang atau berada 
dalam lingKungannya. bahKan ada Kucing yang 
mengeKspresiKan rasa taKut justru dengan 
siKap agresif. lalu bagaimana menjinaKKan Kucing 
anda yang pemalu atau penaKut? beriKut cara 
selengKapnya.

1. memahami Psikologis
anda harus mengenali ciri-ciri dari 

kucing penakut. Biasanya kucing 

yang pernah mengalami hal negatif 

cenderung sulit untuk dijinakkan 

dimana kucing ini akan malu-malu 

dan enggan untuk bertemu dengan 

orang atau habitat baru. oleh 

karena itu sangat penting untuk 

memahami psikologis dari kucing 

dengan mendekatinya secara baik 

tanpa harus menakut-nakutinya. 

dibandingkan dengan kucing liar, 

kucing penakut lebih mudah untuk 

dijinakkan. 

2. memberikan Ruangan 
tersendiri

kucing penakut cenderung takut 

dengan lingkungannya. ada baiknya 

jika anda memberikan ruangan 

tersendiri pada kucing. Hindarkan 

kucing dari hal bising atau keramaian 

yang dapat memicunya menjadi lebih 

takut.

3. memberi makanan
kucing yang kelaparan baik pada 

kucing penakut maupun kucing liar 

akan termotivasi dengan makanan. 

anda dapat mencari jenis makanan 

apa yang disukai kucing untuk 

menarik minat si kucing. mungkin 

ada beberapa kucing yang enggan 

terhadap makanan, oleh karena 

itu anda perlu melakukan uji coba 

apakah kucing tersebut suka 

termotivasi terhadap makanan atau 

tidak.

anda dapat memancing makanan 

yang biasanya disukai oleh kucing, 

salah satunya yakni seperti daging 

asap. anda dapat melihat bagaimana 

reaksi kucing, apakah akan menjilat, 

menggigit atau hanya diam saja. Jika 

kucing memberikan respon yang 

baik, maka anda dapat mengulangi 

langkah tersebut.

4. membelai dengan 
tongkat

Cara menjinakkan kucing penakut 

selanjutnya yakni membelai serta 

mengelus kucing tersebut dengan 

tongkat. Hal tersebut bertujuan 

agar kucing terbiasa dengan 

tongkat dan tangan anda. lakukan 

hal tersebut dengan perlahan agar 

kucing tidak kaget dan merasa takut. 

membelai kucing dengan tongkat 

dapat dilakukan dengan memanggil 

namanya atau mengajaknya 

berkomunikasi.

5. membelai dengan tangan
kucing cenderung suka jika 

kepalanya dibelai. oleh karena 

itu ada baiknya jika anda 

mencoba langkah tersebut untuk 

membiasakan kucing dengan 

diri anda. seperti halnya ketika 

melakukannya dengan tongkat, ada 

baiknya jika anda melakukannya 

perlahan-lahan setiap saat, misalkan 

ketika kucing makan atau ketika 

istirahat. Jika kucing anda tiba-tiba 

menggigit, maka dapat dilakukan 

dengan menekan kepalanya sedikit.
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6. mengeluarkan kucing 
dari kandang

adakalanya kucing penakut merasa 

bosan berada di dalam kandang. 

untuk melatih agar kucing lebih 

berani, anda dapat mengeluarkannya 

dari kandang serta mengajak kucing 

untuk beradaptasi seperti bermain 

di area luar rumah guna mengenal 

lingkungannya.

anda dapat mengajaknya 

secara halus dan lembut. Jika 

kucing enggan, maka anda dapat 

mengajaknya lain waktu sesering 

mungkin. kucing penakut yang 

dipaksa justru akan agresif dan dapat 

menyakiti seperti mencakar atau 

mengigit. atau anda dapat membuka 

kandang kucing jika kucing enggan 

keluar.

7. memperbanyak 
komunikasi

dari berbagai cara yang telah 

disebutkan ini, komunikasi menjadi 

salah satu faktor yang penting. 

dengan mengajak kucing melakukan 

komunikasi sebaik mungkin maka 

kucing akan terbiasa dengan 

keberadaan anda. semakin kucing 

terbiasa dengan keberadaan anda, 

maka kucing akan mungkin tidak lagi 

takut terhadap anda dan dapat anda 

kontrol dengan baik. 

8. menghabiskan Waktu 
Bersama

kucing sesungguhnya adalah 

hewan manis yang sangat senang 

jika diberikan rasa kasih sayang. 

sebagai bentuk rasa kasih sayang 

adalah dengan menghabiskan 

waktu bersamanya. Jika anda 

hanya membiarkan kucing anda di 

dalam ruangannya tanpa mengajak 

bermain, maka kucing akan merasa 

9. menyediakan mainan 
interaktif

mungkin seringkali anda sibuk 

atau tidak bisa untuk menghabiskan 

waktu bersama kucing, anda dapat 

menyediakan mainan interaktif pada 

kucing. meskipun kucing penakut, 

sesungguhnya kucing adalah hewan 

yang suka bermain. tak perlunya 

memberikan mainan yang mahal, 

cukup berikan mainan yang dapat 

membuat sisi aktifnya muncul.

10. menjauhkan kucing 
dari hal-hal yang 
membuatnya takut

anda perlu menganalisis, apa saja 

yang ditakuti oleh kucing anda. Jika 

kucing  takut terhadap binatang yang 

lebih besar darinya, maka jauhkan 

kucing dari binatang tersebut. 

namun jika kucing takut terhadap 

kondisi yang baru, maka berikan 

kucing waktu untuk terbiasa dengan 

lingkungan barunya.

kesepian dan menjadi kucing 

yang penakut karena tidak pernah 

mendapatkan perhatian. anda bisa 

melakukannya ketika pagi dan sore 

atau ketika anda memiliki waktu 

senggang.
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the fiRst Pet caRniVal 
By RaWiRi oRganizeR

Founder Rawiri organizer Ray 
ihsan menyebutkan, ada banyak 
komunitas yang terlibat dalam 
acara ini seperti komunitas 
pecinta kucing, pecinta anjing, 
pecinta burung hantu, pecinta 
reptil, pecinta kelinci, dan 
pecinta ikan hias (salah satunya 
ikan cupang).

“kami dengan senang hati 
menggelar acara Pet Carnival 
ini dengan tujuan mengedukasi 
masyarakat mengenai hewan 
peliharaan, dan juga sebagai 
ajang silaturahmi antar-
komunitas,” ujar pria yang akrab 
disapa Ray itu.

selain itu, ia juga mengatakan 
bahwa Pet Carnival ini 
dimaksudkan untuk menyatukan 
para komunitas dan juga 
sebagai ajang berbagi informasi 
di antara para pecinta hewan 
peliharaan. suasana pada 
event tersebut cukup ramai 
karena pengunjung yang datang 
dari berbagai kalangan. Ray 
mengungkapkan, acara ini 
dibuka untuk umum dan fRee 
alias tidak dipungut biaya apa 
pun untuk pengunjung.

“semoga masyarakat bisa 
lebih peduli dengan hewan 
peliharaan, juga bisa sebagai 

wadah edukasi kepada 
masyarakat terhadap hewan 
peliharaan itu sendiri,” harap 
Ray yang juga menjabat sebagai 
tim kreatif di event tersebut.

Beberapa media partner 
dan sponsor pun turut 
menyukseskan Pet Carnival ini. 
acara ini didukung oleh felibite 
dan Pet & Care Radhiyan. 
adapun media partner yang 
terlibat, yakni Catijah, kucing 
malas, dan Wonder Wowman.

“Belum ada rencana untuk 
menggelar Pet Carnival dalam 
waktu dekat ini. mungkin 
tahun depan dengan acara (Pet 

rawiri yang bergeraK sebagai event organizer, 
untuK pertama Kalinya menggelar acara yang 
mengumpulKan Komunitas berbagai binatang 

peliharaan, yaKni “pet carnival”. acara ini 
berlangsung pada sabtu—minggu, 24—25 november 

2018 di podomoro golf view, cimanggis, depoK.
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Carnival) yang lebih ‘wah’ dari 
yang sebelumnya ini,” katanya.

Cat games (Beauty Contest)
meriahnya acara Pet Carnival 

tak hanya karena kehadiran 
berbagai komunitas pecinta 
hewan peliharaan. di dalamnya 
juga terdapat berbagai kegiatan 
yang membuat acara tersebut 
semakin menarik, salah satunya 
beauty contest untuk para kucing.

Beauty contest untuk kucing 
itu dilaksanakan pada sabtu, 24 
november 2018, di Podomoro 
golf view. Ray menyebutkan, 
peserta yang terdaftar sekitar 
15 ekor kucing yang datang dari 
berbagai daerah dan bermacam 
jenisnya. 

“kucing-kucing yang ikut 
beauty contest ini dari berbagai 
jenis, di antaranya ada kucing 
domestic, exotic, persia, spinx, 
dan lainnya,” kata Ray.

Beauty contest ini sengaja 
dibuka untuk berbagai jenis 
kucing. alasannya karena pada 
kontes kali ini jurinya merupakan 
seorang dokter hewan, yakni 
drh. Radhiyan. Jadi, penilaian 
difokuskan pada kesehatan 
kucing, bukan mahal atau 
berkelasnya kucing tersebut.

“karena juri kita dari dokter 
hewan jadi penilaiannya itu 
terkait aspek kebersihan sang 

kucing tersebut, juga sebagai 
ajang edukasi kepada si pemilik 
kucing mengenai bagaimana 
cara merawat dan sebagainya,” 
papar Ray.

untuk itu Ray berpesan, 
“Jika kamu catlovers atau ingin 
menjadi catlovers, kamu harus 
komitmen bagaimana cara 
merawat, menyayangi, dan 
menjaga kucing dengan baik dan 
juga benar. Jangan hanya sayang 
ketika si kucing sedang sehat 
dan lucu saja, tapi mengabaikan 
mereka ketika sedang sakit,” 
pungkasnya.
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Pet caRniVal 
By VigoR & sage
pt sumber hidup satwa (vigor & sage) suKses menggelar sebuah event bertajuK 
cp petfood carnival yang mengumpulKan para pecinta Kucing di wilayah 
jabodetabeK pada 13 oKtober 2018 di Zoom pet city, Kemang, jaKarta selatan. 

CP Petfood Carnival merupakan 

serangkaian acara yang masih akan 

terus dilaksanakan di beberapa 

petshop atau petstore. acara ini juga 

merupakan bentuk brand aktivasi 

vigor & sage sejak launching dua 

bulan yang lalu. “kita coba bikin 

engagement dengan beberapa 

komunitas, khususnya cat lovers yang 

ada di Jakarta dan sekitarnya,” kata 

general manager Pt sumber Hidup 

satwa, ahmad fachrur Rivai.

ia mengatakan, respons dari 

peserta cukup positif, di mana 

mereka semua berasal dari cattery-

cattery dan juga cat lovers yang 

membawa benderanya masing-

masing untuk mengikuti acara yang 

digelar oleh produsen makanan 

hewan peliharaan ini. “tapi yang 

pasti di sini semuanya bersatu dan 

bersama-sama lewat satu bendera 

yang disebut ‘cat lover’,” ujar pria 

yang akrab disapa alul itu.

Bahkan, lanjut alul, peserta yang 

hadir pun melebihi kuota yang telah 

ditentukan. Padahal, pihaknya hanya 

mengundang beberapa cattery dan 

cat lovers Jabodetabek. namun, 

karena kekuatan sosial media dan 

berjalannya kabar dari mulut ke 

mulut, akhirnya event ini pun cukup 

viral di kalangan cat lovers.

“kita bersyukur banget karena 

beberapa teman cat lovers yang 
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hadir rata-rata cukup viral juga 

karena mouth to mouth ngajak 

teman-temannya yang lain untuk 

berpartisipasi. selain itu, yang kita 

hargai juga beberapa narasumber 

kita memang sudah memiliki nama 

atau sudah dikenal dengan baik oleh 

cat lovers. kita bersyukur, mudah-

mudahan apa yang kita lakukan hari 

ini kita bisa sharing pengetahuan kita. 

Bukan bermaksud untuk menggurui, 

tapi intinya kita mau coba berbagi 

apa yang kita tahu,” jelas alul.

menurut pengakuan alul, acara 

ini masih membutuhkan banyak 

perbaikan dari segi improvement, 

sebab sedikit terkendala oleh 

macetnya jalanan ibu kota. meski 

demikian, tidak menyurutkan 

semangat cat lovers untuk hadir di CP 

Petfood Carnival ini. 

“kita berharap apa yang 

menjadi starting point kita hari ini 

bisa kita lakukan menjadi program 

yang kontinyuiti. saat ini kita 

juga bangun awareness, kita juga 

infokan ke teman-teman komunitas, 

berharapnya program engagement 

ini bisa kita lanjutkan lagi. mungkin 

habis ini kita coba visit ke beberapa 

teman-teman cattery dan komunitas 

lainnya,” tutur alul.

event Positif Pererat tali 
silaturahmi sesama cat 
lover

CP Petfood Carnival merupakan 

acara yang digelar oleh Pt sumber 

Hidup satwa (vigor & sage) bekerja 

sama dengan zoom Pet City Jakarta. 

acara ini bertujuan menyatukan 

dan mempererat tali silaturahmi 

antarkomunitas pecinta kucing 

Jakarta dan sekitarnya.

“intinya, acara ini seru buat 

saling edukasi yang dihadiri praktisi 

yang memang ahli di bidangnya, 

kita berbagi ilmu dan informasi 

kepada teman-teman. acara ini juga 

sekaligus untuk membangkitkan 

komunitas-komunitas pecinta kucing 

indonesia, ya harus sering bertemu 

dan menjalin silaturahmi,” ujar endri, 

pemilik zoom Pet City Jakarta.

dengan begitu, lanjut endri, 

semua pihak bisa sama-sama 

mendapatkan manfaatnya. tak 

lupa ia juga menyampaikan ucapan 

terima kasihnya kepada semua 

pihak yang terlibat dalam acara yang 

dilaksanakan di petshop miliknya itu.

“sukses buat teman-teman 

komunitas, terutama untuk yang 

men-support-nya, yaitu vigor & sage. 

terima kasih juga karena sudah mau 

bekerja sama dengan zoom Pet City, 

kemang ini,” katanya.

ia berharap, baik komunitas 

maupun cattery yang ada dapat 

sering bertemu untuk sekadar 

berdiskusi atau sharing pengetahuan 

terkait pemeliharaan kucing. 
“zoom Pet City sangat 

terbuka bagi teman-teman 
komunitas pecinta kucing 
yang ingin membuat acara 
atau sekadar berkumpul untuk 
menjalin silaturahmi. karena 
yang jelas, zoom Pet City sangat 
mendukung acara positif seperti 
CP Petfood Carnival ini,” tutur 
endri.
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Sudah Mengenal Cygnus? Kucing dengan Ekor Terpanjang di 

Dunia
Catlovers.id — Pasangan lauren 

dan Will Powers dari ferndale, 

michigan, punya kucing dengan ekor 

terpanjang di dunia. ekornya 

yang panjang itu bahkan bisa 

menyapu lantai. Penasaran? yuk, kita 

mengenal Cygnus, si pemilik ekor 

panjang itu, Catlovers.

tahun ini (2018) 

Cygnus Regulus Powers 

baru saja dinobatkan 

sebagai kucing yang 

mempunyai ekor 

terpanjang kategori kucing 

lokal oleh Guinness Book of 

Records. Panjang ekornya 

adalah 44,66 cm (17,58 

inci) dimulai dari ujung 

pantat sampai akhir dari 

ujung ekornya, tapi pengukurannya 

dilakukan beberapa waktu silam.

Pada Juni tahun lalu, sang pemilik 

Will Powers mengatakan ekor kucing 

tersayangnya 18,4 inci, bila diukur 

dari bulu halusnya. diperkirakan, 

kucing manis itu masih berusia 

1 tahun pada waktu diukur, bisa 

dipastikan bahwa ekornya masih bisa 

bertambah panjang saat ini.

“Rekor ini melampaui rekor 

sebelumnya, yaitu 16,3 inci dan 

menunjukkan tanda-tanda lebih 

panjang lagi,” cerita Will Powers 

tentang kucing kesayangannya itu. 

Induk Kucing Tuli Merawat Anaknya 

dengan Penuh Kasih

Catlovers.id — seekor kucing 

tuli yang cantik dibawa ke tempat 

penampungan setempat di indiana 

setelah mantan pemiliknya 

menyerahkannya ke penampungan 

karena dia akan melahirkan. kucing 

bernama Honey ini dibawa ke 

Humane Society of Whitley County di 

Columbia City, indiana.

lima hari kemudian, dia 

melahirkan empat anak kucing di 

tempat penampungan. namun, yang 

satu lahir mati dan yang kedua mati 

pada hari berikutnya. dia tinggal 

dengan dua anaknya yang tersisa 

dan seakan tidak akan meninggalkan 

mereka.

anak-anak kucing itu diberi 

nama tupelo dan manuka. “karena 

nama ibunya adalah Honey, saya 

memberi mereka nama-nama jenis 

madu (honey),” kata Barb, pengasuh 

di tempat penampungan yang 

berbasis di Fort Wayne, kepada 

Love Meow. “Honey terus menyusui 

anak-anaknya sebaik mungkin. dia 

adalah ibu yang sangat perhatian,” 

tambahnya.

dengan kasih sayang dan 

bantuan ibu mereka yang tiada 

putusnya, anak-anak kucing tumbuh 

semakin besar dan kuat setiap hari. 

“Honey sangat lembut dengan 

bayinya yang baru lahir. dia akan 

menarik mereka di dekat wajahnya 

dan memeluk mereka. itu sangat 

menawan,” ujar Barb. 
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Bencana Palu-Donggala, Warga Solo Kirim Ratusan Kilo Pakan 

Kucing

Catlovers.id — manusia bukan 

satu-satunya makhluk hidup yang 

terdampak gempa dan tsunami 

di Palu dan donggala baru-baru 

ini. Binatang yang hidup di tempat 

tersebut pun menjadi korban gempa 

dan tsunami. karena itu, sejumlah 

warga solo, pecinta dan pemerhati 

kucing dan anjing memberikan 

donasi berupa pakan kucing dan 

anjing.

tak tanggung-tanggung, mereka 

mengirim total 103 kg pakan kucing 

dan anjing ke lokasi bencana, 

terutama Palu, sulawesi tengah. 

Ratusan pakan kucing dan anjing 

ini selanjutnya dikemas per satu 

kilogram dan dikirimkan melalui 

paket kargo via dki Jakarta.

mengutip Tribun Solo, 

pengemasan pakan anjing dan 

kucing ini dilakukan di Rumah difabel 

meong, solo, selasa (9/10/2018). 

tomy kristanto, ketua Rumah 

difabel meong menerangkan, selain 

Palu, pengiriman juga dilakukan 

untuk hewan peliharaan korban 

gempa lombok, nusa tenggara 

Barat.

“ada 103 kg pakan yang akan 

kami kirimkan ke Palu hari ini. 93 kg 

untuk pakan kucing dan 10 kg untuk 

pakan anjing. Juga obat-obatan bagi 

hewan. kita kirim melalui kargo 

nasional via Jakarta,” terangnya di 

sela kegiatan.

Dulu, Kucing Berlayar untuk Taklukkan Dunia Bersama Bangsa 

Viking
Catlovers.id — Ribuan tahun lalu 

ternyata kucing berlayar bersama 

bangsa viking untuk menaklukkan 

dunia. fakta ini disampaikan 

berdasarkan hasil penelitian dna 

kucing dalam International Symposium 

on Biomolecular Archaeology di 

oxford, inggris, pada 2016.

Penelitian dilakukan terhadap 

dna dari 209 kucing yang hidup 

antara 15.000 hingga 3.700 tahun 

lalu. Ratusan dna kucing yang 

diteliti ini ditemukan di berbagai 

situs arkeologi di eropa, timur 

tengah, dan afrika. spesimen kucing 

purba ini membantu peneliti untuk 

lebih memahami kehidupan kucing.

“kami tidak tahu sejarah kucing di 

zaman dahulu. kami tidak tahu asal 

mereka, kami tidak tahu bagaimana 

persebaran mereka,” kata eva-maria 

geigl, salah satu peneliti dalam riset 

yang juga merupakan ahli genetika 

evolusi dari Institut Jacques Monod di 

Prancis, sebagaimana dilansir Science 

Alert.

Hasil analisis dna kucing ini 

menunjukkan adanya dua gelombang 

kedatangan kucing hingga 

akhirnya tersebar ke seluruh dunia. 

gelombang pertama, berdasarkan 

hasil pemeriksaan, menunjukkan 

bahwa kucing liar dari timur tengah 

dan mediterania bagian timur yang 

merupakan daerah pertanian subur, 

memiliki mitokondria yang mirip.

Hal ini menunjukkan bahwa 

kucing liar menyebar bersamaan 

dengan masyarakat yang bertani. 

kucing memiliki manfaat bagi 

pertanian karena mereka melindungi 

tanaman dari hama tikus. kemudian, 

ribuan tahun setelahnya, penelitian 

menunjukkan hubungan mitokondria 

yang terpisah antara kucing yang 

ada mesir dan kucing di eurasia dan 

afrika.
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