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Salam Redaksi

Selamat Tahun Baru 2019 dan Selamat Tahun Baru Imlek 2570, Gong Xi Fa Cai Catlovers! Semoga cita dan 
harapan Catlovers terwujud tahun ini…

Selamat membaca dan teruslah menjadi Catlovers sejati!

Salam Miaw

Redaksi Cat l o v e r s

RAZIA KUCING LIAR
Edisi 14/II/2019

Cat l o v e r s  Tema t i k

                
           

              
             

          
              

      

Mulai awal 2019 ini kami tampil beda, tidak seperti edisi-edisi sebelumnya. Tahun ini kami hadir sebagai 
Catlovers Tematik yang bahasannya full education. Hal ini kami lakukan berdasarkan masukan-masukan 
dari pembaca setia majalah Catlovers. Kali ini kami membahas razia kucing liar dan upaya berbagai

pemerintah di dunia dalam menangani permasalahan kucing liar. Ya, kucing liar yang tidak dikendalikan
perkembangbiakannya tentu akan menjadi masalah bersama. Oleh karena itu, upaya mensterilkan,

memvaksinasi, dan mencegah penyakit rabies pada kucing terus dilakukan. Selain itu, kami juga membahas 
penyakit berbahaya bagi si imut berbulu ini.
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Di balik kelucuan hewan peliharaan seperti anjing 

dan kucing, ternyata tersimpan bahaya yang dapat 

mengancam keselamatan bagi pemiliknya, bahkan 

orang lain. Kedua mamalia yang banyak diminati jadi 

hewan peliharaan itu ternyata masuk golongan hewan 

penular rabies (HPR).

Jika pemilik hewan tidak rutin memeriksa anjing 

atau kucingnya, justru bisa menjadi malapetaka. 

Apalagi, bila si majikan minim pengetahuan tentang 

penyakit rabies yang rentan menjangkiti anjing dan 

kucing.

Seperti yang disiarkan Jawa Post, Kepala Suku Dinas 

Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KPKP) 

Tak Ada Maksud 
Buruk, Razia Anjing 
dan Kucing Hanya 
untuk Sosialisasi 
Hewan Rabies
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Jakarta Pusat Bayu Sari Hastuti mengatakan bahwa 

perlu sedini mungkin untuk mengantisipasi bahaya 

penularan virus rabies dari anjing dan kucing. 

“Pencegahan rabies perlu dilakukan sejak dini. 

Pemilik hewan kucing dan anjing harus sering-sering 

memeriksa gejala-gejala rabies,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan dampak membahayakan 

penyakit rabies, salah satunya bisa merusak jaringan 

sistem saraf otak. Penyakit yang dikenal dengan 

sebutan anjing gila itu ditularkan melalui gigitan, air liur, 

ataupun cakaran hewan.

Nah, Catlovers pasti mendengar beberapa waktu ke 

belakang sempat viral di media sosial tentang rencana 

razia anjing dan kucing liar secara besar-besaran di 

ibu kota Jakarta. Rencana tersebut bahkan mendapat 

banyak kecaman dari para pencinta anjing dan kucing. 

Namun, akhirnya Pemprov DKI mengatakan kegiatan 

tersebut hanya sosialisasi penanganan hewan HPR. 

Namun, seperti yang dikutip Detikcom, Kepala 

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas 

KPKP DKI Jakarta, Sri Hartati pada Jumat (4/1/2019) 

mengonfirmasi, “Kegiatan ini diisi dengan hanya 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait 

pemahaman tata cara pemeliharaan hewan HPR yang 

baik. Agar tidak membahayakan lingkungan.”

Awalnya, Hartati menyebutkan bahwa sosialisasi 

mengenai HPR akan dilakukan pada Selasa, 7 Januari 

2019. Namun, kemudian rencana tersebut diundur. 

Walau begitu, pihaknya berharap masyarakat 

teredukasi dengan sosialisasi tersebut, dan 

penangkapan hanya dilakukan terhadap hewan liar. 

“Kemudian jika ada yang diliarkan, ya kita tangkap,” 

ujarnya.

Selain itu, ia juga memastikan tidak akan 

menangkap hewan peliharaan warga. Dia meminta 

warga tidak khawatir. Rencananya, lokasi sosialisasi 

akan dilaksanakan di wilayah Jakarta Pusat (Kelurahan 

Mangga Dua Selatan), Jakarta Utara (Kelurahan 

Sukapura), Jakarta Selatan (Kelurahan Ragunan), 

Jakarta Barat (Kelurahan Jelambar), dan Jakarta Timur 

(Kelapa Dua Wetan).
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Terkait razia kucing liar 

dan penangkapan dengan 

menggunakan jaring, pihak 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 

Jakarta mendapat kritikan keras dari 

para pecinta hewan peliharaan. Akan 

tetapi, cara tersebut dipilih karena 

alasan yang logis sebagai solusi 

paling efektif.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, 

Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI 

Jakarta Darjamuni membenarkan 

bahwa selama ini ada penangkapan 

kucing dan anjing liar menggunakan 

jaring.

Menangkap kucing liar dengan jarring mendapat kritikan keras dari pecinta 

hewan peliharaan (Sumber: news.detik.com)

Tangkap Kucing  
Liar Pakai Jaring,  
Cara Paling Efektif 
Supaya Tidak Kabur
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“Kami selama ini mendapat kritik 

cara menangani dan menangkap 

kucing anjing, bagaimana kami 

kan pakai jaring itu, dikatakan 

tidak berperi-kebinatangan,” kata 

Darjamuni di Pusat Kesehatan 

Hewan (Puskeswan) Ragunan, 

Jakarta Selatan seperti dikutip dari 

Kompascom, Selasa (8/1/2019).

Ia menjelaskan, pihaknya 

menggunakan jaring karena hewan 

yang terbiasa hidup di jalan karena 

suka kabur saat hendak ditangkap. 

Oleh karena itu, jaring dipakai 

agar hewan liar lebih mudah 

ditangkap. Akan tetapi, penggunaan 

jaring merupakan salah satu hal 

yang mendasari protes dari para 

pencinta hewan terhadap kegiatan 

penangkapan hewan liar ini. 

Darjamuni pun turut membantah 

isu-isu lain yang menyebutkan 

anjing dan kucing tersebut bakal 

diperlakukan buruk.

“Nah kalau katanya itu nanti 

kami kasih ke Ragunan buat makan 

hewan, itu tidak benar. Tidak pernah 

kami berikan hewan, apalagi dalam 

keadaan hidup. Disuntik mati juga 

tidak,” ujarnya.

Menurut pengakuannya, 

Dinas KPKP pun baru melakukan 

penangkapan setelah adanya laporan 

dari masyarakat sekitar. Setidaknya, 

selama ini penangkapan hewan liar 

terjadi sebulan sekali di berbagai 

lokasi di Jakarta. Ia juga turut 

menjelaskan tahapan-tahapan yang 

dilakukan sebelum dilakukan operasi 

penangkapan.

“Kami tidak gegabah dalam 

melakukan penertiban, kami mulai 

dengan sosialisasi melibatkan RT 

dan RW, bahwa tanggal sekian kami 

akan melakukan penertiban hewan 

penyakit rabies,” paparnya. 

Pengurus RT atau RW kemudian 

bertugas untuk menginformasikan 

kepada masyarakat bahwa hari 

itu akan dilakukan penangkapan 

sehingga masyarakat yang memiliki 

hewan peliharaan bisa menjaga 

peliharaannya. Setelah dilakukan 

penangkapan, anjing dan kucing 

dibawa ke Puskeswan (pusat 

kesehatan hewan) untuk divaksin 

dan disterilisasi. 

Dinas KPKP juga akan menunggu 

selama tiga hari apabila ada hewan 

peliharaan warga yang tidak sengaja 

tertangkap oleh mereka. Apabila 

sudah lebih dari tiga hari, warga yang 

hendak mengadopsi harus melalui 

prosedur pengadopsian sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.
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Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

DKI Jakarta akhirnya menunda 

program operasi razia anjing dan 

kucing liar setelah diprotes para 

pencinta binatang. Akan tetapi, 

adakah solusi yang lebih tepat dan 

ideal untuk menangani kelebihan 

populasi hewan peliharaan favorit 

tersebut?

Beberapa waktu belakangan, 

kelompok pencinta hewan dikejutkan 

oleh kabar bahwa dalam upaya 

membebaskan ibu kota dari 

rabies, Pemprov DKI Jakarta akan 

melakukan razia anjing dan kucing 

liar. Foto-foto kucing yang ditangkap 

menggunakan jaring dan dimasukkan 

ke kandang beredar luas di sosial 

media pun menyulut kemarahan 

pencinta binatang. Mereka 

mengatakan bahwa cara menangkap 

seperti itu dapat menyakiti hewan.

Beberapa lembaga pencinta 

binatang seperti Jakarta Animal 

Aid Network (JAAN) dan Gerakan 

Anti Kekerasan Hewan Domestik 

Indonesia (GAKHDI) langsung 

mewanti-wanti pemilik hewan 

peliharaan agar tidak melepas 

binatang peliharaan kesayangan 

mereka di jalanan.

Merespons polemik itu, 

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan 

menginstruksikan kepala dinas 

terkait agar menunda kegiatan 

penangkapan. Ia juga meminta dinas 

untuk menggandeng organisasi atau 

komunitas pengelolaan binatang 

untuk bersama-sama mengendalikan 

anjing dan kucing liar.

“Terkait polemik razia kucing, 

pagi ini saya instruksikan kepada 

Dinas terkait agar: 1. Tunda kegiatan 

penangkapan; 2. Ajak bicara 

organisasi/komunitas pengelolaan 

binatang; 3. Lakukan kegiatan 

pengendalian bersama dengan 

komunitas,” tulis Anies, Selasa 

(8/1/2019).

Kegiatan penangkapan pun 

dihentikan dan diganti dengan 

sosialisasi untuk menghadapi Hewan 

Pembawa Rabies (HPR) secara 

serentak di lima wilayah ibu kota 

Jakarta.
Nasib anjing dan kucing liar 
setelah ditangkap

Melansir BBC Indonesia, Kabid 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 

DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, 

Kelautan, dan Pertanian) Jakarta, 

Sri Hartati mengatakan, selama ini 

hewan yang ditangkap oleh DKPKP 

dirawat di Pusat Pelayananan 

Kesehatan Hewan dan Peternakan di 

Ragunan, Jakarta Selatan.

Hewan-hewan tersebut 

dipelihara, divaksinasi, dan disteril. 

Saat ini, katanya, DKPKP bekerja 

Gubernur DKI 
Instruksikan untuk 

Tunda Penangkapan 
Kucing Liar
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dengan sekitar enam shelter. Namun 

demikian, Sri mengatakan, jumlah 

hewan di sana selalu berubah-

ubah karena banyak shelter atau 

penampungan hewan liar yang 

dibentuk oleh masyarakat, yang 

mengadopsi hewan-hewan itu. 

Catlovers bisa mengadopsi hewan 

dari Balai Kesehatan Hewan dan 

Ikan (BKHI) dengan membayar 

Rp20.000 per ekor sebagai bentuk 

pertanggungjawaban moral.

Vaksinasi dan sterilisasi
Sementara itu, Ketua Jakarta 

Animal Aid Network (JAAN), Benfica 

justru mempertanyakan nasib 

hewan-hewan yang dirazia oleh 

pemerintah provinsi.

“Kita nggak tahu ya anjing-

anjing yang dirazia dari jalanan 

terus ditampung di dinas terus ke 

depannya bagaimana? Kalau kita 

pernah mengamati itu, tapi kan 

nggak bisa kita ungkap,” ujarnya 

seperti dikutip BBC Indonesia.

Benfica lantas mengatakan 

overpopulasi atau kelebihan anjing 

dan kucing liar terjadi karena 

banyak hal, salah satunya pemilik 

hewan yang enggan mensterilisasi 

binatangnya. “Akhirnya satwanya 

itu main keluar sehingga akhirnya 

berkembang biak dan anak-anaknya 

itu ditelantarkan sehingga akhirnya 

membentuk populasi baru di 

jalanan,” katanya.

Ia menambahkan, jumlah 

anjing liar juga bisa jadi bertambah 

karena perdagangan anjing untuk 

konsumsi. Untuk mengatasi masalah 

overpopulasi anjing dan kucing liar 

dan mencegah penyebaran rabies, 

Benfica menyarankan pemerintah 

provinsi untuk melakukan vaksinasi 

dan sterilisasi secara rutin, kalau 

bisa setiap minggu. Hal itu perlu 

dilakukan karena kucing, misalnya, 

berkembang biak sangat sering.

Sementara itu, tahun lalu, DKPKP 

menargetkan untuk memberi vaksin 

kepada 25.500 ekor anjing dan 

kucing, baik yang bertuan maupun 

yang liar. Di akhir 2018, jumlah anjing 

dan kucing yang divaksin mencapai 

33.000 ekor. Sementara itu, DKPKP 

mensterilisasi 1.060 kucing jantan 

dan 372 kucing betina tahun lalu.

Menurut Benfica, masyarakat 

sebaiknya mengenakan kartu 

tanda pengenal pada binatang 

peliharaan mereka. Selain itu, untuk 

mencegah penyebaran rabies, 

Benfica mengatakan, warga juga 

dapat secara kolektif melaporkan 

keberadaan anjing dan kucing liar di 

wilayahnya. “Mungkin bisa dengan 

kolektif melapor RT/RW untuk 

melakukan sterilisasi atau vaksinasi 

massal,” tutup dia.
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Vaksinasi kucing. Petugas 

sedang melakukan vaksinasi 

terhadap kucing untuk menghindari 

terjangkitnya virus berbahaya 

(sumber: detiknews)

Catlovers, tahukah kamu? Jumlah 

kucing di Jakarta pada akhir 2018 

kurang lebih mencapai 700.000 

ekor. Angka tersebut telah terhitung 

over-populated. Oleh karena itu, 

banyak kucing liar yang kemudian 

terlindas di jalanan. 

Tak sedikit pula yang mengalami 

kekerasan akibat berkeliaran di 

jalan. Bahkan, banyak di antara 

sekumpulan hewan-hewan tersebut 

terjangkit virus dan berbagai macam 

penyakit lainnya yang dikhawatirkan 

menularkan ke hewan lainnya atau 

manusia.

Bagi pemilik hewan kucing jenis 

lokal atau domestik ada beberapa 

langkah yang sebenarnya dapat 

membantu untuk mengurangi angka 

yang over-populated tersebut, 

seperti sterilisasi atau kebiri. Selain 

menghentikan perkembangbiakan 

kucing liar, sterilisasi dan kebiri juga 

berfungsi memperkuat hewan-

hewan dari penyebaran virus 

penyakit rabies.

Namun karena over-populate 

itu juga, Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) DKI Jakarta menggelar 

razia kucing dan anjing liar 

secara berturut-turut di beberapa 

kelurahan yang tersebar di lima 

wilayah. Akan tetapi, program yang 

digagas oleh Dinas Ketahanan 

Pangan, Kelautan dan Perikanan 

DKI Jakarta itu menuai kecaman 

dari sejumlah komunitas pencinta 

hewan.

Asisten Pembangunan dan 

Perekonomian Kota Administrasi 

Jakarta Timur Syofian Thahir 

menjelaskan, razia kucing dan 

anjing liar yang dilakukan di 

kawasan RW 08, Kelapa Dua 

Pemprov DKI Ubah Razia jadi 
Sosialisasi dan Vaksinasi Kucing 
dan Anjing Liar

Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, 

diganti dengan kegiatan sosialisasi. 

“Hari ini melakukan sosialisasi, 

sebenarnya ada penangkapan, 

karena ada perintah dan ada protes 

dari komunitas penyayang binatang 

soal penangkapan, jadi kita lalukan 

sosialisasi saja,” ucap Syofian 

seperti dikutip Wartakota, Selasa 

(8/1/2019).

Menurutnya, sosialisasi dilakukan 

agar hewan peliharaan masyarakat, 

terutama kucing dan anjing bebas 

rabies. Program tersebut juga 

disertai kegiatan vaksinasi hewan. 

Vaksinasi dilakukan lantaran populasi 

kucing semakin meningkat dari tahun 

ke tahun. Oleh sebab itu, pemerintah 

merasa wajib memberikan 

perlindungan kepada masyarakat 

terkait potensi penyebaran virus 

rabies.

Sofyan juga menuturkan, “Karena 

populasi kucing kan bisa setahun 

tiga kali lahiran minimal 3 sampai 4 

ekor. Kalau kita kalikan itu banyak, 

ada 16 sampai 18 ekor, banyak. Kalau 

anjing mungkin beda lagi ya. Setiap 

tahun pasti meningkat. Makanya 

kita lakukan vaksin rabies kepada 

binatang-binatang.”
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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 

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 kamera, 

melakukan survei di rumah-rumah, 

dan teknik lainnya untuk menentukan 

jumlah kucing liar dan peliharaan 

yang hidup di kota tersebut.

Menurut data 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.

Populasi kucing AS
Di Amerika Serikat, lebih dari 

50.000 anak kucing dan anjing lahir 

setiap harinya. Dari sekian banyak 

anjing dan kucing ini hanya 1/5-nya 

yang bisa mendapatkan rumah, sisanya 

berkeliaran secara liar, terabaikan atau 

mendapat perlakuan kasar. Setiap 

tahunnya, 6—8 juta ekor anjing dan 

kucing ini masuk penampungan hewan 

dan sekitar setengahnya (3—4 juta 

ekor) harus dieuthanasi karena tidak 

ada yang ingin memelihara mereka.

Meskipun belum terasa 

mengganggu, beberapa orang dan 

komunitas penyayang hewan mulai 

merasakan peningkatan populasi 

kucing-kucing ini. Kontrol populasi 

dirasakan perlu untuk mengurangi 

jumlah kucing liar yang “menderita” 

karena tidak mendapatkan 

penghidupan berupa tempat tinggal 

dan makanan yang layak.

Selain masalah kesejahteraan 

hewan, kontrol populasi juga dapat 

Amerika Serikat pun Lakukan 
Sensus Kucing
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mengurangi risiko penyebaran dan 

penularan penyakit-penyakit yang 

dapat menular ke manusia seperti 

rabies, toksoplasmosis, dan lain-lain.

Suntik KB, Neuter, Castration 
& Spay untuk tekan populasi

Cara paling murah untuk 

mengendalikan populasi kucing, 

yaitu dengan mencegah kucing 

betina kawin. Pisahkan/kandangkan 

kucing betina kamu dari pejantan, 

terutama pada saat sedang birahi/

minta kawin. Kelemahan cara ini, 

yaitu terkadang tanda-tanda birahi 

tidak sempat teramati, dan begitu 

teramati kucing sudah kawin terlebih 

dahulu.

Siklus reproduksi kucing 

betina bisa dihentikan sementara 

dengan injeksi hormon sintetis. 

Hormon yang digunakan biasanya 

medroksiprogesteron yang juga 

digunakan oleh manusia untuk 

program KB. Satu kali suntikan KB 

bisa megendalikan siklus reproduksi 

kucing betina hingga 2—3 bulan. 

Namun, untuk jangka panjang 

metode ini kurang baik karena dapat 

meningkatkan risiko kucing betina 

terkena pyometra (radang/nanah di 

rahim).

Istilah neuter (bahasa Inggris) 

diartikan sebagai pembuangan 

semua atau sebagian besar organ 

reproduksi. Meskipun kata neuter 

bersifat umum, bisa untuk jantan 

dan betina, dalam penggunaannya, 

neuter lebih sering merujuk ke hewan 

jantan.

Istilah steril untuk hewan jantan 

sering disebut castration. Dalam 

bahasa Indonesia disebut kebiri, 

yang dalam bahasa kedokteran 

dinamai kastrasi atau orchidektomi, 

yakni membuang organ testis yang 

merupakan penghasil spermatozoa 

melalui proses bedah/operasi. Kebiri 

ini bersifat permanen.

Spay ditujukan untuk hewan betina, 

yaitu membuang organ reproduksi 

rahim dan atau indung telur (ovarium) 

melalui proses operasi. Dalam istilah 

kedokteran disebut histerektomi 

(rahimnya saja yang dibuang), 

ovariektomi (indung telur saja yang 

dibuang) atau bila dibuang indung 

telur dan rahimnya sekaligus disebut 

ovariohisterektomi, disingkat OH. 

Seperti kebiri, spay/OH ini juga 

bersifat permanen.

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 E12

HEADLINE



Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pusat Pelayanan Hewan dan 

Peternakan Dinas Ketahanan Pangan 

Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI 

Jakarta menyebutkan, jumlah kucing 

di Jakarta akhir tahun ini kurang lebih 

dari 700.000 ekor. Angka tersebut 

telah terhitung over-populated. Lalu, 

adakah solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut?

Tingginya populasi kucing liar 

di Jepang membuat kepedulian 

masyarakat Jepang akan kucing 

liar juga meningkat. Bisa dikatakan, 

Jepang merupakan salah satu negara 

yang masyarakatnya sebagian besar 

mencintai kucing. Hal ini dibuktikan 

dengan tokoh kartun Jepang berupa 

sosok kucing yang melegenda hingga 

kini, yakni Doraemon.

Kini banyak orang Jepang 

melakukan berbagai cara untuk 

semakin membuat masyarakat 

lainnya turut peduli dan 

memperhatikan kesejahteraan 

kucing-kucing liar. Salah satu 

penggagas peduli kucing dilakukan 

oleh sekelompok orang yang bekerja 

sama dengan operator kereta api.

Mereka membiarkan 30 ekor 

kucing bebas berkeliaran di dalam 

gerbong kereta lokal. Tujuannya, 

meningkatkan kesadaran agar 

masyarakat Jepang lebih peduli 

terhadap kucing-kucing liar dan mau 

memeliharanya.

Jika Catlovers berkunjung ke 

Jepang dan naik kereta di Ogaki, 

Jepang bagian tengah, jangan heran 

kamu akan disambut meongan 

makhluk berbulu di kereta yang 

melaju. Bahkan, bagi mereka 

yang menyukai kucing, sepanjang 

perjalanan para penumpang akan 

berinteraksi, bermain, dan berfoto 

bersama si makhluk berbulu yang 

menggemaskan tersebut.

“Menurut saya ide bagus 

meningkatkan kesadaran tentang 

kucing liar dengan acara seperti ini,” 

jelas Mikiko Hayashi, penumpang 

dari Jepang bagian barat, yang 

memelihara dua kucing yang dulunya 

adalah kucing liar, seperti dilansir 

Reuters.

Acara itu diadakan oleh Yoro 

Railway Co Ltd dan lembaga 

swadaya masyarakat bernama 

Kitten Cafe Sanctuary. Saat ini, 

jumlah kucing yang dimasukkan 

ke penampungan menurun sekitar 

70 persen, yakni 72.624 ekor pada 

2016 dari 237.246 ekor pada 2004. 

Hal ini mengurangi jumlah kucing 

yang diadopsi, dari 238.929 ekor 

pada 2004 menjadi 45.574 ekor 

pada 2016 lalu. Sementara, populasi 

kucing di Jepang sekitar 9,8 juta ekor.

Indonesia Harus Tiru 
Cara Orang Jepang Peduli 
dengan Kucing Liar
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Kucing banyak dipelihara 

manusia karena sifatnya yang manja, 

wajahnya yang lucu, dan yang pasti 

tidak berbahaya. Bahkan, beberapa 

pencinta kucing menganggapnya 

sebagai sahabat. Jadi, tak heran jika 

si manis satu ini menjadi primadona 

di kalangan masyarakat.

Ketika berbicara tentang 

kucing, mungkin Catlovers pernah 

mengalami ada seekor kucing liar 

yang seenaknya masuk ke rumahmu. 

Biasanya, hal seperti ini terjadi saat 

kita sedang membawa makanan. 

Dan, hewan ini akan mengeong 

seperti sedang meminta makanan 

tersebut.

Terkadang karena kelakuan 

seperti inilah yang membuat 

sebagian orang merasa jengkel yang 

akhirnya mengusir kucing tersebut 

dari rumah. Padahal, jika kita 

mengerti dan sedikit memahami, ada 

maksud tersendiri mengapa kucing 

tersebut masuk ke rumah. Ternyata, 

terdapat beberapa alasan kenapa 

kucing liar memilih rumah kita untuk 

dimasuki. Salah satunya, kucing 

sedang mengingatkan kita untuk 

berbagi kepada sesama. 

Sebagai sesama makhluk 

ciptaan Tuhan, sudah sewajarnya 

kita berbagi rezeki. Lagi pula rezeki 

yang kita dapat bukan semuanya 

menjadi milik kita. Apabila kita mau 

membagikan rezeki kepada kucing, 

Tuhan akan menggantikan rezeki 

tersebut 10 kali lipat dari yang 

sudah kita beri.

Jika kita mengusir 

kucing dari rumah, 

itu berarti kita sama 

saja menolak rezeki 

yang sudah Tuhan 

berikan. Sebab, tanpa kita 

sadari, kucing datang ke 

rumah dengan membawa 

rezeki lho.

Itulah mengapa ada baiknya 

apabila ada kucing masuk ke dalam 

rumah, jangan pernah mengusirnya. 

Mungkin tingkahnya kadang 

menjengkelkan, tapi itu semua hanya 

untuk menguji seberapa sabar kita 

menghadapi cobaan kecil tersebut.

Apa Keinginan Kucing 
Liar yang Sering Datangi 
Rumahmu?
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Kalau kamu bertanya-tanya, 

apakah kucing liar juga perlu diberi 

makan? Jawabannya tentu saja, 

iya. Sejak kucing menjadi hewan 

peliharaan manusia, hanya sedikit 

kucing yang dapat bertahan hidup 

sendiri di luar tanpa campur tangan 

manusia. Sedihnya, makanan hanya 

bisa mereka dapat dari tempat-

tempat sampah.

Dengan berbagai alasan, banyak 

orang yang enggan memberi 

makan pada kucing liar. Beberapa 

di antaranya ada yang takut kucing 

akan menularkan penyakit atau 

khawatir justru populasi kucing 

akan semakin berkembang banyak 

jika diberi makan. Mereka bahkan 

beranggapan jika kucing tidak diberi 

makan, dapat mengurangi populasi 

kucing liar. Padahal, itu salah besar.

Kenyataan yang terjadi justru 

lebih menyedihkan. Bahkan, 

kucing yang kelaparan akan tetap 

berkembang biak menghasilkan 

anak-anak yang kurus, penyakitan, 

dan kelaparan. Perlu diingat, bukan 

kesalahan dan kemauan kucing untuk 

hidup di jalanan. Para kucing yang 

terlantar ini biasanya kucing yang 

dibuang oleh pemiliknya dengan 

berbagai alasan.

Saat ini, meski sebagian 

besar orang enggan memberi 

makan kucing liar, namun tak 

sedikit pula yang mulai tergerak 

menyediakan makanan bagi hewan 

menggemaskan ini. Biasanya, 

para pecinta kucing menyediakan 

makanan untuk kucing liar di 

depan rumah mereka. Namun, para 

tetangga merasa terganggu atau 

memang pada dasarnya tidak suka 

kucing.

Bagaimana cara memberikan 

makanan yang baik untuk kucing 

liar? Saatnya masyarakat mengenal 

Botcats.

Botcats merupakan vending 

machine unik yang nantinya akan 

menukar sampah botol plastik 

dengan makanan kucing. Salah satu 

inovasi yang dibuat oleh Planbots 

Indonesia ini bisa menjadi solusi 

untuk pengelolaan sampah plastik 

sekaligus menyediakan makanan 

layak bagi para kucing jalanan. 

Menarik bukan?!

Botcats dapat ditempatkan di 

dekat kantin atau tempat-tempat 

umum, di mana banyak kucing 

berkeliaran. Bayangkan, alangkah 

indahnya lingkungan yang bersih 

tanpa botol plastik berserakan 

dan kucing-kucing yang sehat 

menggemaskan.

KUCING LIAR 
JUGA PERLU DIBERI MAKAN, 

Catlovers!
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MENGETAHUI BERBAGAI HAL TERKAIT 
PERAWATAN KUCING ADALAH SESUATU 

YANG WAJIB BAGI PECINTA KUCING. 
SALAH SATUNYA, YAITU MENGETAHUI 

TENTANG PENYAKIT YANG BISA MEMBUNUH 
KUCING KESAYANGANMU.

Dalam rangka antisipasi agar si manis terbebas 

dari maut, kamu perlu mencari tahu beberapa penyakit 

tersebut. Berikut ini beberapa jenis penyakit mematikan 

yang perlu Catloverstahu supaya bisa menghindari 

penyakit tersebut menyerang kucing kesayangan.

Feline Chlamydia
Penyakit ini dipengaruhi oleh bakteri dan menyerang 

saluran pernapasan bagian atas. Feline chlamydia dapat 

menyebabkan konjungtivitis yang menyerang daerah 

sekitar mata sehingga mata terlihat kemerahan, 

peradangan, berair, gatal, dan nyeri.

Adapun gejala umumnya, yakni batuk, bersin, 

aneroksia, radang paru-paru, masalah pernapasan, 

demam, hilang nafsu makan, dan hidung berwarna 

merah disertai pilek. Apabila kucing kamu menunjukkan 

gejala tersebut, maka segera lakukan isolasi agar tidak 

menulari kucing yang lain dan bawa dia ke dokter 

hewan.

Feline Infectious Peritonitis (FIP)
Penyakit yang disebabkan oleh virus ini biasa juga 

disebut radang selaput rongga perut dan dada. Ada dua 

jenis bentuk dari virus ini, yakni dalam bentuk basah 

dan kering. Virus ini cukup berbahaya karena dapat 

menyebabkan kematian pada kucing.

Adapun gejalanya, antara lain badan mudah lesu, 

diare, demam, muntah, nafsu makan menghilang, 

berat badan berkurang drastis, bersin, mata berair, dan 

dapat terjadi gejala kejang-kejang. Pencegahan yang 

bisa dilakukan terhadap penyakit ini lebih utama. Jaga 

kebersihan kandang dan peralatan, selalu cuci dengan 

sabun, detergen, atau desinfektan.

Feline Leukimia Virus
Penyakit ini disebabkan virus yang menyerang 

sistem kekebalan tubuh. Feline Leukimia Virus dapat 

mengakibatkan berbagai bentuk kanker dan penyakit 

lainnya yang terkait.

Meski tanda-tandanya beragam dan akan terlihat 

dalam jangka waktu bertahun-tahun, beberapa gejala 

yang dapat dikenali, di antaranya nafsu makan hilang, 

anisocoria atau pupil mata kanan berbeda ukuran 

dengan pupil mata kiri, infeksi pada kulit, kandung 

kemih dan infeksi saluran pernapasan, serta kejang, 

pembengkakan pada kelenjar getah bening.

Penyakit yang Bisa 
Membunuh Kucing

PENYAKIT & PENANGANANNYA
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Gejala lainnya, yaitu lesi kulit, kelelahan, demam, 

turunnya berat badan, stomatitis, gingivitis (gusi), 

anemia, diare, dan sakit kuning. Pencegahan penyakit 

ini dapat dilakukan dengan memberikan vaksin pada si 

kucing.

Feline Immunodeficiency Virus (FIV)
Penyakit yang sama mengerikannya dengan AIDS 

pada manusia ini ditularkan oleh gigitan kucing yang 

terinfeksi atau induk kucing yang menularkan pada janin 

dalam rahimnya. Gejalanya, yakni diare terus-menerus, 

infeksi mulut, kehilangan nafsu makan, dan munculnya 

beberapa masalah pernapasan.

Apabila kucing kamu menunjukkan gejala-gejala 

tersebut, maka segera lakukan isolasi agar tidak 

menulari kucing yang lain dan segera hubungi dokter 

hewan.

Feline Panleukopenia
Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh 

dikarenakan sel darah putih kucing yang menurun. Hal 

ini akan berakibat kucing rentan terserang penyakit atau 

mudah mengalami infeksi.

Feline Panleukopenia adalah salah satu penyakit 

menular yang dapat menyebar melalui kontak dengan 

kucing yang terinfeksi, melalui tempat makan, bulu, 

dan kaki. Gejalanya antara lain hilangnya nafsu makan, 

diare yang disertai darah, dehidrasi parah, dan muntah. 

Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin 

pada kucing.

PENYAKIT & PENANGANANNYA
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Melihat kucing yang kita pelihara bisa tumbuh dan 

berkembang dengan baik merupakan hal yang sangat 

menyenangkan. Catlovers bisa bermain dan bergembira 

dengan kucing peliharaannya tanpa mengkhawatirkan 

apa pun. Tingkah dan polah lucunya pun menyenangkan 

untuk diamati.

Secara sederhana, vaksin adalah bahan untuk 

meningkatkan imunitas tubuh. Prosesnya disebut 

vaksinasi. Setelah divaksinasi, kucing kita akan lebih 

kebal terhadap bakteri. Dengan demikian, kucing tidak 

mudah sakit dan usia hidupnya pun diharapkan bisa 

lebih lama.

Penuhi 
Kebutuhan 
Vaksin untuk 
Kucing Catlovers

TUTORIAL PERAWATAN
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Apa yang harus diperhatikan sebelum 
pemberian vaksin?

Pemberian vaksin tidak bisa sembarangan. Kondisi 

kucing sangat berpengaruh terhadap efektivitas vaksin 

dalam tubuh kucing. Selain itu, vaksinasi pada kondisi 

yang tidak tepat juga bisa menimbulkan efek samping. 

Berikut hal-hal yang harus diperhatikan sebelum 

pemberian vaksin.

1. Kucing yang akan divaksin harus dalam keadaan 

sehat. Biasanya, sebelum pemberian vaksin, 

dokter akan memeriksa terlebih dahulu kondisi 

si kucing. Jika kucing tersebut sehat, vaksinasi 

akan dilakukan. Sebaliknya, jika kucing tersebut 

sakit, dokter akan menangguhkan vaksinasi 

dan memprioritaskan penyembuhan si kucing. 

Kucing sakit yang dipaksakan untuk divaksinasi, 

biasanya akan terkena efek samping.

2. Kucing yang akan divaksin tidak dalam kondisi 

stres. Vaksinasi untuk kucing stres sangat 

tidak efektif. Stres akan menyebabkan sistem 

kekebalan tubuh kucing menjadi tertekan.

3. Kucing yang akan divaksin sudah mencapai 

batas umur minimal. Untuk mendapatkan 

vaksin, kucing minimal harus berusia 6—8 

minggu. Kurang dari itu, tidak direkomendasikan 

karena tubuh kitten belum siap menerima 

vaksin.

4. Kucing yang akan divaksin tidak dalam kondisi 

hamil. Seperti yang kita tahu, sirkulasi darah 

antara induk kucing dan anakannya saat masih 

di kandungan menyatu. Dengan demikian, 

vaksin tersebut yang seharusnya hanya untuk 

sang induk juga mengalir ke darah janin. 

Padahal, sebagaimana yang dijelaskan pada 

poin tiga, ada usia minimal kucing untuk 

mendapatkan vaksin. Tentu saja, hal tersebut 

sangat membahayakan janin.

TUTORIAL PERAWATAN
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Perlu berapa kali vaksin? 
Kapan waktunya?

Mulai usia 6—8 minggu, kucing 

sudah bisa diberikan vaksin. Jenis 

vaksin pertama yang harus diberikan 

kepada kucing di usia tersebut adalah 

vaksin Tricat. Vaksin tersebut berguna 

untuk mengebalkan tubuh kucing 

dari penyakit Felinepanleucopenia, 

Felinerhinotrachetis, dan 

Felinecalicivirus. Selain vaksin Tricat, 

dokter hewan juga terkadang 

memberikan vaksin Tetracat. 

Kandungan vaksin Tetracat hampir 

sama dengan kandungan vaksin Tricat. 

Bedanyadi dalam vaksin Tetracat 

terkandung imun tambahan untuk 

penyakit Chlamydia. Selain vaksin 

tersebut, pada fase ini juga sebaiknya 

kucing diberi obat cacing. Pada usia 

10—12 minggu, ulangi pemberian 

vaksin Tricat atau Tetracat. Vaksinasi 

pada fase ini berfungsi sebagai 

booster. Kemudian, di usia 16 minggu, 

berikan vaksin rabies guna melindungi 

kucing dari penyakit rabies. Ulangi 

pemberian vaksin tersebut setiap 

tahun. 

Bagaimana jika pada fase 
usia tersebut kucing belum 
vaksinasi?

Catlovers tidak perlu khawatir, 

vaksin tersebut bisa diberikan kapan 

pun asalkan usianya sudah lebih dari 

enam minggu. Sekali lagi, sebelum 

memberikan vaksin untuk kucing, 

pastikan kondisi kucing tersebut. 

Kemudian, yang terpenting, vaksinasi 

tersebut harus dilakukan oleh dokter 

hewan yang paham kondisi kucing. 

Sangat tidak direkomendasikan 

pemberian vaksin oleh owner sendiri. 

Alih-alih sehat, anabul malah bisa 

mengalami malapraktik. Hiii… catlovers 

tidak mau, kan? (faiq)
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