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Kami dari segenap redaksi dan tim @catloversmagz
mengucapkan selamat tahun baru 2018 semoga
kedepannya semakin sukses untuk para catlovers mania.
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international cat show dan Idonesia Fun cat show juga
kami sajikan.
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Perlu Gak,
sih, Kucing
Kita Dipasangi
Microchip?
Segala Hal yang Catlovers Perlu
Ketahui tentang Microchip

Tak hanya catlovers
yang punya e-ktp,
si anabul juga bisa
memilikinya, lho.
Tentu, nama dan
bentuknya berbeda.
Yap, istilahnya
adalah microchip.
Melalui microchip
ini, identitas kucing
peliharaan kita bisa
diketahui, mulai
dari nama, pemilik,
usia, hingga riwayat
vaksinasinya.
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T

ahun lalu, tepatnya pada bulan Oktober
2016, Pemerintah DKI menerbitkan
aturan mengenai hewan penular rabies. Salah
satu pasal yang tertara adalah kewajiban
memasang microchip pada hewan peliharaan,
termasuk kucing.
Pertanyaannya, apa itu microchip? Pergub
DKI Jakarta nomor 199/2016 mendefinisikan
microchip sebagai chip komputer berukuran
sangat kecil yang memiliki nomor identifikasi
yang telah terprogram di dalamnya dan
terbungkus oleh material yang biokompatibel.
Mudahnya, microchip adalah alat yang
dipasang di dalam tubuh hewan untuk
mengetahui identitas hewan tersebut.
Informasi yang bisa kita ketahui di antaranya
adalah nama hewan, pemilik, alamat, riwayat
kesehatan hewan, dan riwayat vaksinasinya.
Penting untuk diketahui bahwa microchip
bukan GPS yang bisa kapan pun melacak
keberadaan kucing. Selain itu, tidak seperti
GPS, microchip tidak membutuhkan
baterai atau sejenisnya. Data yang ada
dalam microchip akan terbaca dengan cara
memindai tubuh yang terpasang microchip.
Alat pemindai atau microchip reader tersebut
akan membaca kode atau nomor identifikasi
yang terhubung dengan suatu database.
Nah, database tersebutlah yang berisi segala
informasi tentang anabul peliharaan catlovers.
Jadi, tujuan utama pemasangan microchip
ini adalah agar identitas hewan peliharaan
dapat diketahui dengan jelas. Identifikasi
secara jelas ini yang nantinya akan membantu
jika ada kucing hilang atau jika ada pemilik
yang tidak bertanggung jawab terhadap
kucingnya
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Menandakan
kepemilikan kucing
Microchip memudahkan
identifikasi kucing jika
hilang atau jika berpindah
tangan ke orang yang
tidak bertanggung jawab
(penculikan, penjualan
ilegal, dsb). Apalagi,
banyak kucing-kucing
yang perawakannya
mirip karena populasinya
yang sudah sangat besar.
Jadi, ketika ada orang
yang menemukan kucing
catlovers, microchip itu
bisa di-scan. Dari hasil scan
itu akan muncul kode chip
yang langsung terhubung
dengan databasenya. Dari
database itulah, orang
yang menemukan kucing
itu bisa dengan mudah
menghubungi pemiliknya.

Recording status
kesehatan
Dengan melakukan
pemasangan microchip,
catlovers bisa
mengetahui riwayat
kesehatan si caty. Jadi,
ketika kucing sakit dan
dibawa ke klinik hewan
atau dokter hewan
yang berbeda, dokter
bisa dengan mudah
mengetahui riwayat
penyakit dan terapi yang
diberikan sebelumnya.

Prasyarat
membawa kucing
ke luar negeri.

Melacak kondisi
kucing-kucing liar
Sejak lama, microchip
memang digunakan
oleh lembaga-lembaga
konservasi hewan-hewan
liar untuk memudahkan
proses identifikasi dan
pelacakan hewan-hewan
liar yang dilindungi.

Pemasangan
microchip ini sangat
diperlukan ketika
kita akan membawa
hewan peliharaan
kita ke luar negeri.
Apalagi di banyak
negara, hewan
peliharaan wajib
dipasangi microchip
untuk melihat riwayat
vaksinasinya.

Manfaat Pemasangan Microchip
Cara Pemasangan
Drh. Putri Lusiana, technical support officer of Veterinary
Division PT Setia Anugrah Medika, mengatakan bahwa
pemasangannya microchip ini tidak sulit, bahkan tidak perlu
melakukan operasi.
“Pemasangan microchip tidak perlu dilakukan operasi, tidak
perlu menggunakan anasthesi. Pemasangannya cukup dengan
menyuntikkan chip dengan jarum suntik khusus microchip.
Jarum ini sudah satu paket dengan microchip, tinggal
disuntikkan saja pemakaiannya,” ujarnya.
Dokter hewan lulusan Universitas Airlangga ini juga
menuturkan bahwa pemasangan microchip harus dilakukan
oleh dokter hewan. Sebab, cara pengaplikasian microchip
adalah dengan disuntikan ke daerah bawah kulit atau jaringan
subkutan.
Proses pemasangan ini sangat cepat dan tidak menimbulkan
rasa sakit. Pemasangan microchip juga tidak menimbulkan efek
samping apa pun bagi si empus di kemudian hari.
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Biaya Pemasangan
Pemasangan microchip bisa dilakukan kapan
saja. Tarifnya tergantung pada jenis microchip
yang digunakan, berkisar antara Rp150.000,00
hingga Rp200.000,00. Tentunya harga ini juga
relatif, tergantung masing-masing klinik tempat
pemasangan microchip.
Nah, jika tertarik memasang microchip untuk
anabul kesayangan, catlovers bisa menggunakan
produk Microchip Animalltag. Produk asal Brazil
ini rencananya akan didistribusikan oleh PT Setia
Anugrah Medika dalam waktu dekat. Microchip
ini memiliki 15 digit kode. Selain itu, Microchip
Animalltag juga memiliki produk microchip
reader yang bisa men-scan 9-15 digit kode chip.
Bagaimana? Siap pasang microchip?
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Liburan Asyik Tanpa
Terusik Cemas
Meninggalkan
Kesayangan di Rumah

M

enjelang akhir tahun biasanya kita sudah merencanakan liburan.
Entah liburan yang dilakukan singkat atau lama, tetapi bagi catlovers
yang memelihara kucing bisa jadi galau karena akan meninggalkan si
kesayangan di rumah. Belum apa-apa sudah kepikiran, bagaimana nanti
keadaan kucingnya kalau sendirian, apakah makanannya cukup, nanti ia
bermain-main dengan siapa, apakah ia bisa dengan baik ditinggalkan di
rumah tanpa ada yang menjaga. Namun, terpikir untuk menitipkan kucing
di petshop atau pet hotel yang menyediakan jasa titip pet juga justru
menimbulkan perasaan-perasaan cemas karena khawatir tidak terurus
dengan baik. Wah, kalau sudah begitu tentu membuat pet lovers semakin
galau kan.
Berikut tips yang dapat membantu catlovers ketika bepergian jauh dan
si imut kesayangan yang ditinggalkan di rumah.
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Have a Great
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Vacation
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1. Meminta tolong saudara, teman, atau tetangga
Ketika hendak bepergian jauh, bagi catlovers yang memiliki
kucing berjumlah satu atau lebih dari itu, dapat
meminta tolong kepada saudara, teman, atau tetangga. Kita
dapat meminta bantuan mereka untuk sekadar
memberi makan kucing peliharaan kita di waktu tertentu saja,
misalkan pagi dan sore. Berikan stok makanan dan
uang kepada mereka yang kita titipkan, agar mereka tidak
perlu lagi membeli makanan kucing dan tentunya kita
tidak semakin merepotkan mereka. Jika memang ingin memi
nta tolong pada orang dekat sekitar kita, sebaiknya
dipersiapkan dulu sekitar 1—2 minggu, sudah menyampaikan
permohonan bantuan kepada mereka agar mereka
pun juga tahu dan dapat mengerti kondisi tersebut.

2. Persiapkan makanan dan minuman yang cukup
Memberikan porsi
Siapkan makanan dan minuman yang cukup selama meninggalkan si imut.
imut kesayangan
agak banyak lebih baik daripada kucing akan kelaparan. Jangan sampai si
dispenser untuk
yang ditinggal kekurangan makanan. Catlovers bisa menggunakan auto pet
si kucing.
minuman dan pet feeder untuk makanan di luar jadwal tetap pemberian makan
pa hari. Karena ada
Atur jumlah makanan yang dibutuhkan kucing dan lebihkan untuk bebera
an ia merasa stres
kemungkinan kucing akan minum atau makan lebih banyak jika lama kelama
lingkup itu-itu saja).
akibat kondisi tersebut (sendiri dalam waktu lama, bosan, dan berada di

3. Bersihkan rumah dan siapkan litter box yang
lebih
Karena akan ditinggal lama, kebutuhan kucing akan
kebersihan perlu perhatian ekstra. Sebelum meni
nggalkan
rumah, tentunya sangat baik jika kita bersih-bersih
terlebih dahulu. Jadi sangat baik meniggalkan ruma
h
dalam kondisi rumah dalam keadaan segar. Suas
ananya pun masih akan nyaman dalam waktu bebe
rapa hari
ke depan. Dan pastikan litter box bersih dan lebih
dari satu. Karena jika litter box yang satu sudah penu
h
digunakan oleh kucing, dia akan menggunakan litter
box yang lain yang masih bersih. Gunakan juga pasir
yang cukup wangi dan cepat menggumpal untuk
mengurangi bau yang akan timbul setelah beberapa
hari.
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4. Persiapkan mainan kesukaannya
Siapkan mainan kucing yang bisa dim
ainkan dengan
mudah. Letakkan di beberapa titik area
rumah. Dengan
begitu, kucing catlovers dengan mud
ah memainkan
mainan tersebut dan menghindarkan
dia dari rasa bosan.

rumah
5. Perhatikan sirkulasi udara dan cahaya di dalam
atkan kucing pada ruangan yang mempunyai
Ketika ditinggal di rumah dalam beberapa hari, temp
n tempatkan si imut di ruang tertutup dan pengap.
banyak akses udara dan cahaya yang baik. Janga
rti manusia, kucing perlu tempat yang terang,
Untuk cahaya pun tentu perlu diperhatikan, sepe
tinggal digelapkan begitu saja. Kucing memiliki
jangan sampai ruangan tempat kucing catlovers
punya kumis dan penglihatan yang tajam. Lampu
perasaan, dia tidak suka ruangan gelap meski dia
k memberi kehangatan untuk si kucing.
yang terang menyala tersebut juga berfungsi untu
6. Sewa jasa pet
sitter
	Untuk catlovers
yang benar-benar
tidak bisa meningg
kesayangannya tanp
alkan kucing
a siapa pun, tetapi
te
ta
p
ha
rus pergi menigga
rumah. Tidak perlu
lkan
cemas berlebihan.
Ap
al
ag
i
jik
a catlovers memilik
dana yang lebih, ca
i
tlovers bisa mengg
unakan jasa pet sit
cari informasi ke se
te
r.
Se
be
lu
m
nya,
sama catlovers ya
ng pernah menggun
sitter atau minta re
akan jasa pet
komendasi dari do
kter hewan langga
nan catlovers.

Persiapan mudik, pergi berlibur, atau untuk urusan apa pun yang mengharuskan
catlovers meninggalkan kucing sebaiknya dilakukan sejak H-10 sampai H-3.
Karena kucing biasanya tidak cepat akrab maka catlovers perlu memperkenalkan
orang-orang yang akan membantu merawat mereka jika menitipkan ke teman,
saudara, tetangga, atau pet sitter. Jadi kucing akan tetap merasa disayang dan
tidak bersikap aneh saat kita pulang nanti. Beberapa tips di atas dapat dilakukan
oleh catlovers yang memiliki 1—3 kucing, dan hendak bepergian selama 2 sampai
1 minggu. Namun, untuk catlovers yang memiliki kucing yang tidak terbiasa
dikandangkan (outdoor), jangan lupa untuk tetap memberi akses keluar masuk
rumah karena kucing outdoor akan menghabiskan waktunya di luar selama siang
hari dan jika merasa rumah kosong. Dan catlovers jangan sampai cemas, ketika
waktunya makan dan waktu sudah memasuki malam hari mereka akan tetap
pulang. Apalagi jika kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang mereka jalani
sehari-hari. Selamat berlibur dengan tenang dan riang, catlovers! (Dewa)
C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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#MeowdelHunt:
Puma as Grand Winner Super Meowdel

Ozbee Hideaki Puma
of Superbee, terpilih
sebagai Grand Winner
#MeowdelHunt 2017,
ajang pencarian super
meowdel yang gelar oleh
Fancy Feast Indonesia
periode September—
November 2017.

10

D

i dunia ini, ada beberapa ajang
pencarian bakat yang nantinya
bisa mengangkat sang juara jadi
ambasador suatu produk bahkan
tak pelak jadi artis terkenal. Ajang
pencarian bakat biasanya identik
dengan manusia, baik itu laki-laki
maupun perempuan.
Sebut saja “Model Hunt” yang
tidak lain merupakan ajang pencarian
super model di kalangan manusia.
Tak hanya bicara soal manusia,
dalam hal ini di dunia binatang pun
tersedia ajang pencarian bakat
seperti #MeowdelHunt.
Ajang pencarian super model
ini dirancang khusus untuk kucing.

Jika kita tahu manusia yang memiliki
bakat model bisa berfoto dengan
berbagai pose, ternyata binatang
berbulu seperti kucing juga bisa, lho.
Kucing merupakan salah satu
hewan peliharaan yang paling
disukai. Selain karena lucu dan
menggemaskan, kucing juga bisa
menjadi teman bagi pemiliknya.
Saat ini, pemelihara kucing kerap
kali mengikutsertakan meong
kesayangannya ke berbagai kontes.
Ozbee Hideaki Puma of
Superbee, terpilih sebagai Grand
Winner #MeowdelHunt 2017, ajang
pencarian super meowdel yang gelar
oleh Fancy Feast Indonesia. Puma,
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panggilan kucing juara super model
itu berusia 13 bulan. Sifatnya yang
manja dan menyenangkan membuat
dirinya memiliki ekspresi yang begitu
menggemaskan.
Surya Kencana, pemilik Puma,
mengikutsertakannya dalam lomba
dengan tema “Funny Expretion”
karena menurutnya tema tersebut
sangat tepat dipilihkan untuk kucing
ras excotic ini.
“Tema ini cocok karena Puma
memiliki wajah yang lucu dan
menyenangkan,” kata Owner
Superbee Cattery ini kepada tim
Catlovers Magazine.
Sebagai Grand Winner, Puma
mendapat hadiah yang cukup
menarik dan membuat pemiliknya
senang. Hadiah tersebut di antaranya
photoshoot untuk kalender Fancy
Feast 2018, cat tower, voucher
belanja senilai Rp3.000.000, dan
produk Fancy Feast untuk persediaan
selama tiga bulan.
Ajang pencarian super model
#MeowdelHunt dimulai sejak 4
September 2017 dan diumumkan
pemenangnya pada 1 November
2017 lalu.

Banyak pecinta kucing yang
berpartisipasi di ajang pencarian
super meowdel ini, termasuk salah
satunya Surya.
“Sebenarnya iseng saja lebih ingin
berpartisipasi untuk meramaikan
ajang meowdelhunt,” ujar dia.
Pencapaian Puma sebagai
Grand Winner #MeowdelHunt ini
merupakan prestasi pertama yang
ia dapatkan. Tentu saja ini menjadi
sesuatu yang membanggakan bagi
Surya sebagai pemilik.
“Senang sudah tentu dan proud
of him. Ini juga atas pilihan juri-juri
andal dari team fancy,” katanya.
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Menurut Surya, Puma adalah
kucing istimewa dengan bulu
hitamnya yang lebat. Selain itu, si
Super Model ini juga memiliki mata
bulat almond. Ia menambahkan, saat
di cat room Puma senang berlari-lari
dan bermain.
Sifat aktif ini ternyata karena
kondisi fisiknya yang selalu sehat.
Sebab, Surya selalu memberikan
nutrisi yang baik, viitamin, serta
mandi/grooming seminggu sekali
kepada kucingnya sebagai perawatan.
“Saya berharap, kucing-kucing
saya sehat dan berprestasi,” tutup
Surya. (yani)
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Ras kucing

B U R MESE

Brick Wrapped in Silk

Burmese adalah ras kucing yang berasal dari Myanmar atau Amerika—
tergantung sejarah yang catlover yakini. Kucing ini memiliki kepribadian
cerdas, lincah, dan penyayang. Tubuhnya yang kekar dan berotot dibalut dengan
bulunya yang lembut. Tak salah jika kucing ini dijuluki Brick Wrapped in Silk.

B

anyak cerita berbeda mengenai
asal-usul burmese. Berdasarkan
literasi klasik, sebagaimana tertulis
dalam The Cat-Book of Poems
(tahun 1350), burmese merupakan
keturunan ras siamese dan copper
cat dari Burma (Myanmar).
Keberadaannya sudah ada sejak
zaman dinasti Ayutthaya (Thailand).
Konon, kucing ini awalnya adalah
kucing yang dipelihara oleh para
biksu di kuil istana. Setiap biksu
muda diwajibkan memelihara kucing
ini sebagai salah satu bagian dari
pelatihan mereka.
Akan tetapi, dalam literasi
modern, disebutkan bahwa burmese
adalah keturunan seekor kucing
kecil berwarna cokelat gelap yang
bernama Wong Mau. Wong Mau
adalah kucing milik dr. Joseph
Thompson, pensiunan dokter
Angkatan Laut AS yang sering
melakukan ekspedisi ke Asia. Kucing
betina tersebut dibawa ke San
Fransisco, Amerika Serikat, pada
tahun 1930. Dokter Thompson yang
menyadari bahwa kucing tersebut

bukan dari ras biasa mencoba untuk
mengembangbiakkannya. Ia bekerja
sama dengan Virginia Cobb (Newton
Cattery), Billie Gerst (Gerstdale
Cattery) dan Dr. Clyde E. Keeler.
Mereka berempat mengawinkan
Wong Mau dengan seekor kucing
siamese yang bernama Tai Mau.
Setelah dua generasi, lahirlah kucing
yang mirip dengan Wong Mau dan
disebut sebagai ras burmese, atau
lebih tepatnya american burmese.
Akhirnya, pada tahun 1936, ras
burmese mulai diakui keberadaannya
oleh CFA. Namun, karena masih
sering dikawinsilangkan dengan
siamese untuk meningkatkan
populasi, CFA pun menangguhkan
sementara pengakuannya tersebut
hingga tahun 1954. Empat tahun
kemudian, dibuatlah standar
penilaian untuk ras ini.

Kepribadian
Burmese dikenal sebagai kucing yang
lincah dan energik. Saking lincahnya,
dia dideskripsikan sebagai kucing
yang tak pernah menua. Sebab, dari
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kecil hingga dewasa, kucing berbulu
cokelat gelap ini tak pernah bosan
bermain.
Selain itu, burmese juga
berkarakter ramah. Ia sangat suka
berinteraksi, baik dengan sesama
kucing, manusia, maupun anjing.
Persis seperti nenek moyangnya,
siamese. Oleh karena itu, sebaiknya
catlover jangan meninggalkan
kucing ini sendiri di rumah. Pastikan
ada hewan peliharaan lain sebagai
temannya. Akan lebih baik lagi jika
catlover memelihara burmese lain
untuk dijadikan “partner in crime-nya”.
Kucing ini sangat cocok dijadikan
peliharaan jika catlover tak keberatan
diajak main terus-menerus. Mereka
ingin terlibat di setiap hal yang
kita lakukan, entah saat membaca
buku, menonton, ataupun kegiatankegiatan lain.
Mereka akan senang hati duduk
di pangkuan catlover untuk sekadar
dielus-elus. Bahkan, saat cat lovers
tidur pun, mereka akan mengikuti
dengan menyelinap ke dalam
selimut.
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Kepala:
• Tampak depan atau pun samping berbentuk bulat
• Well-developed short muzzle, tetap serasi
dengan kontur mukanya yang bulat
• Dari samping terlihat jelas lekukan antara hidung
dan dahi
• Pipinya bulat dengan rahang yang kuat,
merefleksikan gigitannya
• Kepala dan leher serasi

Telinga:
• Berukuran sedang dan
posisinya pas
• Pangkalnya lebar, ujungnya
membulat
• Agak miring ke depan,
tampak seperti sedang
waspada

Mata:
• Matanya besar dan bulat jika terbuka
• Jarak antarmata cukup jauh

Tubuh:
• Berukuran sedang
• Penampilannya proporsional
• Berotot, kuat, dan bertenaga
• Dadanya padat
• Burmese jantan sedikit lebih
besar daripada burmese betina

Bulu:
• Pendek, cerah, dan lembut seperti kain satin
• Warna bulunya sable, champagne, biru, atau platinum

14
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Ras kucing

Perawatan
Bulu pendek dan lembut burmese sangat
mudah dirawat. Catlover cukup menyisir
atau menyikatnya sepekan sekali untuk
membuang bulu-bulunya yang rontok.
Catlover pun tak perlu memandikannya
terlalu sering.
Bersihkan giginya setiap hari. Namun, jika
merasa repot, catlover cukup melakukannya
seminggu sekali. Selain itu, jaga pula
kesehatannya dengan rajin membersihkan
sudut matanya dari kotoran. Periksa juga
telinganya setiap hari. Jika kotor, bersihkan
dengan kain yang lembut.
Burmese akan lebih baik jika hidup di
dalam ruangan. Sebab, sebagaimana kucing
hasil persilangan lain, burmese sangat rentan
terhadap infeksi virus dan bakteri. Selain itu,
dengan menjaga burmese dalam ruangan,
catlover juga akan terhindar dari risiko
kecurian dan kecelakaan.

Ekor:
• Sedang, tidak terlalu panjang
• lurus

C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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seputar permasalahan
kucing di musim hujan
1. Untuk menjaga kondisi tubuh di musim hujan dan udara dingin, saya
ingin memberi suplemen/multivitamin untuk kucing saya dok. Namun
banyaknya suplemen/multivitamin untuk kucing di pasaran. Ada yang
kimiawi dan non kimiawi atau herbal. Lalu adakah efek pemberian
suplemen/multivitamin untuk kucing jika suplemen/multivitaminnya
yang diberikan adalah suplemen/multivitamin kimiawi? (Feri, Depok)
Pemberian suplemen/multivitamin boleh diberikan kepada kucing asal
pemilihan yang sesuai berikut dengan dosis yang tepat. Pemberian
suplemen/multivitamin tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi
dari kucing yang akan diberikan. Kepada kucing yang memiliki usia senior
atau berumur tua yang rentan mengalami penerununan fungsi fisiologis
organ dalam atau beberapa individu kucing yang memiliki penyakit bawaan
gangguan organ dalam, akan menjadi sebuah PR besar dalam pemilihan
jenis obat tertentu apalagi sifatnya suplemen/multivitamin yang notabene
akan sering diberikan dalam kesehariannya sebagai suplemen tambahan.
Pemberian makanan yang mengandung nutrisi yang baik justru lebih
disarankan, karena dari nutrisi tersebut bisa membuat metabolisme sel
di dalam tubuh berjalan dengan optimal. Jika akan diberikan pakan jenis
home made silakan saja. Namun, akan lebih baik jangan sepenuhnya row
food setiap harinya, misalnya pemberian daging mentah tanpa pengolahan.
Hal itu harus memperhatikan pertimbangan ketika kita kurang lihai dalam
pemilihan kualitas daging mentah tersebut, karena kualitas daging yang
tidak baik justru rentan mengandung bakteri dan hal ini akan menimbulkan
masalah baru bagi kucing yang memiliki sistem pencernaan yang sensitif
terhadap over growth bakteri di dalam saluran pencernaannya. Kalau ingin
memberikan daging mentah, disarankan daging yang sudah melalui proses
deep frozen untuk menon-aktifkan bakteri yang terkandung di dalamnya.

2. Dok, pemberian multivitamin herbal, seperti madu untuk kucing
apakah ada efek tertentu? Apalagi, madu rasanya manis, apakah baik
untuk kucing? (Budi, Lampung)
	Untuk pemberian suplemen/multivitamin yang sifatnya herbal boleh
saja, namun jangan memaksakan memberikan multivitamin tersebut jika
kucingnya terlalu sensitif, karena beberapa kucing diminumkan obat yang
sifatnya herbal justru mulutnya berbusa. Dan terpenting, jangan memberikan
bawang kepada kucing, meskipun sangat baik bagi manusia sebagai
antioksidan, tetapi bagi kucing itu justru tidak baik dan membahayakan
untuk efek jangka panjangnya.

drh. Widya
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Pemberian supplement herbal misalnya madu bisa saja diberikan kepada
kucing. Sebisa mungkin berikanlah madu yang kandungannya masih alami
tanpa banyak tambahan. Sebab dikhawatirkan sudah banyak kandungan
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madu yang ditambahkan dengan bahan-bahan yang tidak alami, misalnya
pemanis buatan, pewarna, dan lain-lainnya. Kalau madu yang diberikan
memiliki rasa manis buatan dari gula sintetis jelas itu tidak bagus untuk kucing,
bahkan bisa membahayakan. Sebab rasa manis yang berlebih dapat memicu
diabetes. Madu alami boleh diberikan sesekali kepada kucing kesayangan kita
untuk menambah nafsu makan jika kucing dalam kondisi kurang fit. Namun
ingat, jangan menjadikan madu makanan harian yang dikonsumsi setiap
hari. Misalkan dijadikan kebiasaan memberi madu untuk kucing setiap habis
makan atau pada jam-jam tertentu setiap harinya. Itu sangat tidak disarankan
dikarenakan kebutuhan utama nutrisi kucing adalah protein.

3. Dok, musim hujan sudah datang, kucingku kadang kedinginan sekali
kalau hari sudah hujan, apakah mungkin akan terkena hipotermia?
Gejalanya seperti apa dan bagaimana jika kucingku hipotermia? Sangat
berbahayakah? (Herlina, Bontang)
Kucing merupakan hewan berdarah panas atau homoiterm. Pada hewan
homoiterm suhunya lebih stabil, hal ini dikarenakan adanya reseptor dalam
otaknya sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Hewan homoiterm dapat
melakukan aktivitas pada suhu lingkungan yang berbeda akibat dari
kemampuan mengatur suhu tubuh tersebut. Hewan berdarah panas mampu
menjaga suhu tubuhnya, pada suhu-suhu tertentu yang konstan, biasanya
lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitarnya. Kemungkinan besar yang
bisa menyebabkan kucing kedinginan hingga hipotermia adalah ketika
kondisi metabolisme tubuh kucing sedang tidak berjalan baik. Terlebih pada
kondisi sakit yang cukup kronis dan tidak segera mendapatkan penanganan.
Ketika suhu lingkungan yang begitu dingin, ketika kondisi tubuh sedang
optimal kucing tidak akan sepenuhnya menjadi kedinginan. Hal tersebut
dikarenakan pada suhu-suhu tertentu yang konstan, suhu tubuh bisa lebih
tinggi dibandingkan suhu lingkungan. Jika sudah pada kondisi kedinginan,
kucing sudah menggigil atau mengalami hipotermia, berarti kucing sudah
tidak lagi dapat mampu menghangatkan dirinya akibat dari metabolisme yang
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pertolongan pertama ketika terjadi
hipotermia, yaitu pindahkan kucing ke tempat yang lebih nyaman dan hangat.
Bisa dibantu dengan selimuti kucing menggunakan handuk hangat. Jika kucing
sudah lama dalam kondisi hipotermia dan makin melemah, catlovers harus
segera membawa kucing ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan
yang sesuai untuk kondisinya tersebut.

4. Dokter, jika ruangan kucing diberi lampu penghangat, itu sudah cukup
belum ya untuk menghindarkan tubuh kucing dari rasa dingin? (Gea,
Bali)
Kucing butuh tempat yang nyaman dan suhu yang sesuai untuk tempat
tinggalnya. Ruangan yang hangat dengan cara menambahkan lampu-lampu
penghangat ruangan sudah cukup untuk memberi kenyamanan untuk kucing.
Asalkan yang digunakan jangan lampu penghangat semacam lampu infra red,
sebab penggunaan lampu penghangat semacam infra red harus membutuhkan
pengawasan khusus serta penentuan waktu yang tepat dalam penggunaannya.
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kitten

bagaimana
kalau
kucing
Hipotermia?
Memiliki rambut tebal yang berfungsi sebagai
pembungkus tubuh bukan berarti kucing tidak bisa
kedinginan. Pada kondisi tertentu suhu tubuh kucing
bisa saja jatuh di bawah suhu normal yang seharusnya
berkisar antara 38ºC – 39,2ºC, kondisi ini biasa disebut
sebagai hipotermia.

T

idak hanya di musim hujan, kucing mungkin saja terkena hipotermia kapan saja. Jika
kucing terkena hipotermia dapat dilihat dari tanda-tanda seperti, dimulai dengan tubuh
yang menggigil. Ketika menunjukkan tanda hipotermia, pada bagian tubuhnya, daun telinga
dan telapak tangan serta kaki menjadi dingin (karena letaknya yang paling jauh dari pusat
peredaran darah). Suhu tubuhnya di bawah 36ºC pada pengukuran suhu melalui rektum.
Jika suhu tubuh kucing terus turun maka ia menjadi nampak letih dan lemah, detak jantung
dan ritme napasnya juga melemah. Kondisi kedinginan menyebabkan si kesayangan
catlovers harus membakar cadangan energi dalam tubuhnya. Namun jika kucing masih
terus kedinginan kemungkinan kucing akan kehilangan kesadaran, koma, dan mengarah ke
kematian.
Permasalahan hipotermia rentan terhadap kitten catlovers. Dilansir dari CNN Indonesia,
dulu pernah terjadi di daerah Denver, Amerika ada kucing yang sudah terkenan hipotermia
dan sudah dalam keadaan beku. Kondisi tersebut terjadi
karena kitten itu sudah berada di bawah salju bersuhu
-12 ºC di Denver selama beberapa jam. Namun,
peristiwa itu dianggap menunjukkan keajaiban
karena kucing tersebut akhirnya selamat dari
kondisi hipotermia. Seorang juru bicara di
penampungan tempat kucing beku itu dibawa,
Megan Rees mengatakan kalau peristiwa
tersebut adalah sebuah keajaiban, sebab
seekor kucing kecil sangat sulit bertahan dari
hipotermia. Rasio keselamatannya pun saat
kecil. Tubuh mereka begitu kecil dan rapuh
untuk mengalami hal demikian. Dan sulit
membayangkan anak kucing yang masih hidup
dalam cuaca yang sangat dingin dalam jangka
waktu yang cukup lama.
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Hal yang bisa catlovers lakukan
untuk mengatasi kondisi hipotermia
pada kucing

Penyebab Hipotermia

Terkena suhu dingin karena
tinggal di luar rumah.

Kehujanan atau hal lain
yang membuat rambutnya
jadi basah.

Pengaruh obat bius yang
terlalu lama.

Pada kucing yang baru
lahir tidak mendapatkan
perawatan memadai dari
induknya.

Jika kondisi si kesayangan belum
begitu membaik, segera bawa ke
dokter hewan. Ketika di dokter
hewan kemungkinan akan diberikan
terapi melalui bagian dalam tubuh,
yaitu memasukkan infus yang

dihangatkan atau air hangat yang
dimasukkan melalui anus kucing.
Setelah kucing catlovers sudah
nampak membaik, sudah tidak
lemas, dan sudah dapat berjalan
biasanya akan diberikan terapi

• Pindahkan kucing tersebut ke
tempat yang bersih dan lebih
hangat.
• Jika tubuh kucing basah,
keringkan dengan handuk dan jika
tubuhnya kotor maka mandikan
dengan air hangat serta keringkan
dengan handuk.
• Hangatkan tubuh kucing dengan
membungkusnya dengan handuk
yang hangat.
• Selain menyelimuti dengan
handuk hangat, penghangatan
bisa ditambah dengan
menempelkan handuk kecil atau
botol yang berisi air hangat.
• Tempelkan handuk hangat atau
botol isi air hangat pada bagian
ketiak, dada, dan perut kucing.
• Usahakan melakukan
pemeriksaan suhu tubuh setiap
10 menit sekali.
• Ganti handuk atau botol yang
hangat secara rutin sampai suhu
tubuh mencapai lebih kurang
38ºC.

untuk mengembalikan energinya.
Pengembalian energi si kesayangan
bisa dengan cara memberi madu
atau air gula. So, tetap jaga kondisi
tubuh catlovers serta si kesayangan
ya!

TIPS -TIPS
• Handuk hangat bisa didapat dengan membungkus botol yang berisi air hangat sehingga hangatnya berpindah ke
handuk tersebut.
• Botol yang ditempelkan tidak boleh terlalu panas dan untuk memastikannya bisa dengan cara memegangnya
dengan telapak tangan (jika tangan tidak bisa menggenggamnya karena panas, berarti suhunya harus diturunkan).
• Jangan menghangatkan tubuh kucing dengan hair dryer. Hal itu tidak disarankan karena bisa menyebabkan
kulitnya terbakar.
• Larutan gula bisa dibuat sendiri dengan mencampur 4 sendok teh gula ke dalam 500 ml air hangat. Jika si kucing
tidak mau minum sendiri, berikan dengan cara meneteskan ke mulutnya.
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kitten

Memberikan
Pertolongan Pertama
pada Kitten yang
Sekarat

M

emelihara anak kucing (kitten) memanglah
bukan hal yang bisa dibilang mudah.
Terlebih kita memelihara kitten tanpa indukannya.
Apalagi kitten yang baru saja lahir sangat rentan
dengan kematian. Untuk itulah, kita harus benarbenar merawatnya secara maksimal, karena tubuh
kitten yang baru saja lahir masih sangat lemah.
Catlovers harus menyadari bahwa si manis
juga merupakan makhluk hidup yang mungkin
dapat mati tanpa perlu menunggu tua. Hal ini
tentu saja dikarenakan oleh banyak faktor, mulai
dari umurnya yang memang tidak panjang hingga
penyakit yang menyerang.

Hipotermia
Kitten yang baru lahir, sangat rentan terkena hipotermia
karena mereka masih belum mampu beradaptasi
dengan temperatur sekitar dan sangat tergantung pada
induk untuk mendapatkan kehangatan. Hipotermia
merupakan kondisi yang sangat berbahaya karena
mampu mengakibatkan peningkatan detak jantung
dan pernapasan yang berujung pada kegagalan sistem
kardiovaskular. Hipotermia inilah yang juga menyebabkan
kucing tidak mampu mengolah makanan sehingga tidak
memiliki asupan nutrisi cukup.

Pertolongan pertama bagi kitten yang
sekarat

Dehidrasi
Kitten juga rentan terkena dehidrasi apabila tidak
mendapatkan asupan cairan cukup.

Apakah hal tersebut bisa dihindari? Tentu saja
tidak! Sebab, hidup dan mati merupakan takdir,
tapi pada dasarnya ada beberapa cara mengatasi
kitten yang sekarat yang bisa dilakukan untuk
menolongnya.
Salah satu cara mengatasi kitten yang sekarat
pada masa ini adalah mengetahui penyebabnya
terlebih dahulu. Terdapat beberapa gangguan yang
mungkin menjadi penyebab paling umum kitten
sekarat.

Hipoglicamia
Kitten yang masih kecil memiliki kemungkinan kadar
gula rendah karena kurang mendapatkan asupan nutrisi.
Gangguan ini bisa dilihat dengan beberapa tanda seperti
lemas, hipotermia, menangis, kesulitan bernapas, dan
koma yang berujung kematian.

Tiga hal tersebut merupakan beberapa penyebab kitten sekarat. Namun
tentu saja terdapat hal lain yang bisa terjadi, mulai dari infeksi parasit hingga
gangguan lainnya yang dapat berisiko terhadap kelangsungan hidup kitten.
Salah satu cara mengatasi kitten yang sekarat adalah dengan melakukan
pertolongan pertama sesuai dengan tanda penyakit yang ditunjukkan.
Catlovers bisa memberikan susu khusus untuk kitten apabila dia ternyata
mengalami dehidrasi.
Catlovers juga bisa memberikan lebih banyak kain di kandangnya untuk
memastikan bahwa sang kucing tetap dalam kondisi hangat. Catlovers yang
telah melakukan beberapa hal di atas sebaiknya langsung membawanya ke
dokter hewan langganan. Dokter bisa mendiagnosis dan segera melakukan
tindakan pada kitten.
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Bagaimana
Membedakan Jenis
Kelamin Kitten?
Mudah Kok
• Periksa bagian sekitar anus
Untuk memastikan jenis kelamin kitten, tentu saja hal pertama yang akan
catlovers lakukan adalah memeriksa bagian sekitaran anus. Caranya,
peganglah bagian perut kucing dengan satu tangan dan tangan lainnya
memegang ekornya.
Kemudian, hadapkan bagian belakang kucing ke depan wajah kita. Jika
perlu, tiuplah area pada sekitar anus, terutama untuk anak kucing yang
memiliki bulu panjang.
Jika masih kesulitan menentukan jenis kelaminnya karena daerah
sekitar anus tertutup bulu, catlovers juga dapat membasahi bulu sekitar
anus dengan sedikit air agar dapat lebih jelas melihat alat kelamin anak
kucing.
Menentukan kelamin anak kucing jantan memang lebih sulit
ketimbang betina. Hal ini karena anak kucing jantan testis belum
berkembang sempurna hingga berusia sekitar 2 bulan.
Anak kucing jantan memiliki lubang berbentuk lingkaran kecil di
bawah anus. Lingkaran kecil ini akan berkembang menjadi testis saat
sudah semakin dewasa.

Ketika kucing catlovers di rumah
melahirkan beberapa anak, pasti
akan membuatmu, terlebih
bagi pemula, kesulitan untuk
membedakan mana kucing jantan
dan mana yang betina. Jika dilihat
secara sepintas, memang terlihat
tidak memiliki perbedaan antara
kucing jantan dan betina.
Agar catlovers bisa dengan
mudah untuk membedakan
jenis kelamin keduanya, berikut
beberapa caranya:

• Perbedaan jarak
Jarak antara anus dan lubang saluran kencing antara kucing jantan dan
betina berbeda. Pada kucing jantan, jarak antara anus dan lubang penis
lebih lebar karena pada tempat ini akan tumbuh testis. Pada kucing
betina, jarak anus dan vulva lebih berdekatan dan berbentuk seperti
tanda seru terbalik.

• Ciri-ciri fisik
Kucing jantan pasti memiliki kepala yang terlihat lebih besar dari sang
betina. Badan kucing jantan biasanya akan terlihat lebih besar dan kekar
ya catlovers.
Bisa juga dilihat dari warna bulu. Kucing yang berwana calico, dilute
calico, tortie, blue cream, atau pacthed tabby biasanya berjenis kelamin
betina. Namun, terkadang ada anak kucing jantan yang lahir dengan
kromoson ekstra, berjenis kelamin jantan tapi memiliki warna bulu seperti
kucing betina. Jadi, periksalah jenis kelamin anak kucing secara detail dan
teliti ya! (as)
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HYPERTROPHIC
CARDIOMYOPATHY:
Kelainan Jantung pada Kucing
Catlovers pasti pernah belajar
mengenai organ jantung, dong, saat
sekolah dulu. Nah, struktur jantung
kucing dan manusia kurang lebih
sama, yaitu terdiri atas empat ruang.

P

Ilustrasi jantung kucing
yang mengalami HCM

Sumber: http://vet.cornell.edu
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ada jantung, ada dua ruang di si si kiri (atrium kiri
dan ventrikel kiri) serta dua ruang di sisi kanan
(atrium kanan dan ventrikel kanan). Ruang kiri dan
kanan tersebut dipisahkan oleh dinding pembatas
yang dinamakan septum. Atrium berada di bagian atas
jantung, sedangkan ventrikel berada di bagian bawah.
Layaknya pada manusia, fungsi jantung pada kucing
pun sangat vital. Jantung bertugas memompa darah
ke seluruh tubuh agar tubuh dan organ-organnya bisa
berfungsi dengan semestinya.
Dalam kondisi tertentu, bisa saja ada kelainan pada
struktur jantung. Kelainan ini bisa berpengaruh pada
fungsi jantung sebagai pemompa darah. Sebenarnya,
kucing bisa menderita berbagai kelainan jantung.
Namun, kelainan jantung yang paling umum terjadi
pada kucing adalah penyakit yang dikenal sebagai
Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM).
HCM merupakan penyakit jantung karena terjadinya
penebalan dan pembesaran pada otot jantung terutama
di ventrikel kiri. Penyakit ini memang lebih umum terjadi
pada kucing. Namun, terkadang juga dijumpai pada
anjing.
Penebalan dan pembesaran yang terjadi membuat
otot jantung tidak fleksibel sehingga jantung kesulitan
dalam berelaksasi dan berkontraksi dalam memompa
darah. Masalah pada otot jantung tersebut juga
mengakibatkan pengecilan ukuran ruang jantung
(ventrikel kiri). Pada akhirnya, akan menyebabkan
peningkatan resistensi dalam mengisi dan memompa
darah.
C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine

e d u c at e d

Caption: Pemeriksaan fisik patut
dilakukan untuk mengetahui apakah
kucing menderita HCM

Sumber: https://cf.ltkcdn.net

Maine coon, salah satu ras
kucing yang memiliki prevalensi
cukup tinggi mengalami HCM

Penyebab Belum Diketahui
Sampai saat ini, penyebab HCM masih belum diketahui.
Namun, pada kucing ras tertentu (maine coon dan ragdoll),
adanya mutasi genetis bisa menyebabkan terjadinya penyakit
ini. Pada kedua ras kucing tersebut, memang cenderung bayak
dijumpai kasus HCM.
Hal lain yang patut catlovers ketahui adalah kucing jantan
lebih rentan terserang penyakit ini. Selain itu, HCM dapat
menyerag kucing berusia 3 bulan sampai 17 tahun. Namun,
sebagian besar kasus yang dijumpai, penyakit Ini menyerang
kucing berusia 4—8 tahun.
Gejala yang mungkin ditemui apabila kucing menderita
HCM antara lain sesak napas, lesu, dan frekuensi napas
meningkat. Jika sudah parah, kucing akan mengalami
kelumpuhan terutama pada kaki belakang atau kebutaan. Hal
ini karena sirkulasi darah sudah tidak normal ke dua daerah
tersebut.
Taukah catlovers bahwa ada penyakit yang memiliki
gejala mirip seperti HCM? Penyakit yang dimaksud adalah
hyperthyroidism (peningkatan kadar hormon tiroid) dan systemic
hypertension (peningkatan tekanan darah).

Pemeriksaan yang Dilakukan
Oleh karena itu, pemerikasaan lengkap seperti pemeriksaan
tekanan darah dan kadar homron tiroid harus dilakukan untuk
mengetahui penyakit yang sebenarnya. Pemeriksaan ini juga
untuk menentukan pengobatan seperti apa yang akan diberikan.
Selain itu, biasanya, dokter juga akan melakukan
pemeriksaan fisik. Dengan menggunakan stetoskop, akan
terdengar adanya heart murmur (bunyi desiran pada jantung),
C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine

detak jantung yang tidak normal, bunyi napas yang
tidak normal, atau ritme jantung yang tidak teratur.
Lebih jauh lagi, biasanya dokter akan
menganjurkan pemeriksaan berupa x-ray dada,
electrocardiogram (ECG/EKG), dan echocardiogram
(heart ultrasound). Pemeriksaan dilakukan untuk
membantu menegakkan diagnosis yang tepat dan
mengetahui tingkat keparahan penyakit.

Obat-obatan yang Diberikan
Apabila setelah dilakukan
pemeriksaan, kucing teridentifikasi
menderita HCM, biasanya dokter akan
memberikan obat-obatan berikut.
Obat diuretik jangka panjang untuk
mengurangi cairan yang berlebih
dalam tubuh karena biasanya akan
ada penumpukan cairan di paru-paru.

ACE inhibitor untuk meningkatkan aliran
darah yang melewati ventrikel.
Calcium blocker untuk mengobati otot
jantung yang membesar sehingga bisa
kembali memompa darah dengan lebih
baik. Beta blocker untuk menurunkan
dan menormalkan denyut jantung.
Aspirin dalam dosis rendah untuk
mengurangi risiko terjadinya
penggumpalan darah.
Obat untuk menurunkan tekanan
darah, apabila tekanan darah kucing
cendurung tinggi. (TIYA)
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Kucing Cat Lover
Terserang Ringworm??
Yuk, Kenali Penyebab dan Penanganannya
Cat lover pasti stres jika kucingnya terserang ringworm atau jamuran, apalagi
jika ringworm tersebut menjangkiti salah satu kucing di suatu cattery. Jika
hal itu terjadi, cat lover atau breeder perlu segera mengobati kucing yang
terinfeksi dan juga membersihkan lingkungannya.

Mengenal ringworm/jamuran dan penyebabnya
Ringworm adalah infeksi yang terjadi pada lapisan kulit, rambut, dan
kuku. Infeksi ini bisa menyerang manusia dan hewan. Ringworm memang
berbentuk seperti cincin atau lingkaran berwarna merah. Namun,
penyebabnya bukanlah worm (cacing), melainkan fungi atau jamur.
Jamur yang menyebabkan infeksi ini dikenal dengan nama dermatofit,
sehingga nama medis untuk penyakit ini adalah dermatofitosis.
Dermatofit bermacam-macam jenisnya. Ada dermatofit yang hanya
menyerang spesies terntu, ada juga yang bisa menyerang semua spesies.
Ringworm pada kucing disebabkan oleh dermatofit berjenis Microsporum
canis dan Trichophyton mentagrophytes. Microsporum canis adalah salah
satu dermatofit yang bertanggung jawab atas hampir semua infeksi
ringworm. Microsporum canis bisa menular ke kucing, anjing, dan manusia.
Gejala awal ringworm sangat sulit dideteksi. Jamur penyebabnya
hanya bisa dilihat dengan miskroskop. Penyakit tersebut baru bisa
dideteksi setelah muncul bulatan merah seperti bekas sudutan api rokok.
Bulatan merah tersebut bisa melebar, menyebar, dan juga menebal yang
menyebabkan bulu-bulu caty kesayangan kita rontok. Bagian tubuh
kucing yang paling sering terjangkit penyakit ini adalah kulit kepala, dada,
kaki depan, dan sepanjang punggung. Jika tidak seger ditangani, penyakit
ini dapat menular dan menjangkiti kucing-kucing lain yang berada di
lingkungan sama.

Proses penularan
Penularan ringworm terjadi melalui kontak langsung dengan jamur infektan. Kucing
bisa terinfeksi jamur tersebut jika ia menyentuh hewan lain yang terinfeksi ataupun
menyentuh benda-benda yang sudah terkontaminasi, seperti sisir, sikat, mangkuk
makanan, karpet, dan sebagainya. Bahkan, jika tidak dibasmi, jamur tersebut bisa hidup
di benda-benda itu selama berbulan-bulan. Adapun proses penularannya membutuhkan
waktu satu sampai tiga minggu.
Kontak dengan jamur tidak selalu mengakibatkan infeksi. Kadar jamur dan imunitas
tubuh juga sangat berpengaruh. Kucing dewasa yang sehat biasanya tahan terhadap
infeksi. Sementara kitten atau kucing tua yang kekebalan tubuhnya rendah atau kucing
yang sensitivitas kulitnya tinggi mudah sekali terinfeksi. Oleh karena itu, kucing-kucing
dengan daya tahan tubuh lemah membutuhkan perlindungan yang ekstra.
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Pengobatan oral dan topikal
Mengobati ringworm pada kucing membutuhkan waktu
yang cukup lama. Namun, pengobatan harus dilakukan
sesegera mungkin. Setidaknya, cat lover harus mencegah
ringworm menular ke kucing-kucing lain atau bahkan
ke anak-anak. Sebagaimana disebutkan di awal, jamur
penyebab ringworm bisa menginfeksi manusia.
Pengobatan oral (melalui mulut) adalah pengobatan
yang paling efektif untuk menyembuhkan kucing dari
ringworm. Ada beberapa pilihan obat oral antijamur yang
bisa diberikan kepada kucing. Namun, sebagian obat oral
ini mempunyai efek samping jika digunakan dalam jangka
waktu yang lama. Oleh karena itu, pemberian obat oral
harus melalui pengawasan dokter hewan.
Beberapa obat oral yang sering diberikan kepada
kucing adalah griseofulvin, itraconazole, fluconazole, dan
ketoconazole. Reaksi kucing terhadap obat-obat tersebut
bisa berbeda-beda. Umumnya, kucing akan sembuh
dalam jangka waktu enam minggu. Namun, di beberapa
kasus, penyembuhannya bisa memerlukan waktu yang
lebih lama. Jika pengobatan dihentikan terlalu cepat,
ringworm bisa kembali kambuh.
Selain pengobatan oral, diperlukan juga pengobatan
topikal dengan mengoleskan obat gosok atau salep
antijamur ke kulit kucing yang terinfeksi. Penggunaan
obat gosok dan salep efektif untuk menyembuhkan
ringworm yang jumlahnya masih sedikit dan letaknya
masih terfokus di satu tempat. Namun, salep seringkali
membuat bulu-bulu mpus menjadi gimbal.
Sampo khusus antijamur dengan bahan aktif
Ketoconazole dan Povidone lodine juga bisa digunakan

untuk mengobati ringworm. Sampo tersebut digunakan
saat grooming menggantikan sampo biasa selama masa
pengobatan. Sebab, grooming dengan sampo biasa
bisa menyebabkan jamur penyebab ringworm semakin
menyebar. Penggunaan sampo antijamur ini harus segera
dihentikan jika muncul rekasi alergi.
Jika cat lovers mempunyai lebih dari satu kucing atau
hewan peliharaan lain, pisahlah tempat mereka. Selain
itu, ada baiknya jika cat lovers memeriksakan semua
kucingnya ke dokter hewan. Siapa tahu, kucing lain yang
tampak sehat sebenarnya sudah tertular dan terjangkit
ringworm.

Bersihkan lingkungan
Ringworm menyebabkan bulu kucing rontok. Bulu-bulu tersebut bisa
tersebar ke mana-mana. Oleh karena itu, penting bagi cat lovers
yang kucingnya terserang ringworm untuk membersihkan lingkungan
supaya tidak terkontaminasi jamur. Penggunaan vacum cleaner untuk
membersihkan bulu-bulu harus sering dilakukan. Selain itu, daerah yang
sudah terkontaminasi atau menjadi tempat kucing yang sakit harus sering
dibersihkan dengan larutan khusus antijamur. Bisa juga menggunakan cairan
pemutih yang dilarutkan dengan air.
Last but not least, jangan lupa cuci tangan dengan sabun setelah cat
lovers memandikan atau mengobati kucing. Sebab, tangan adalah salah satu
agen terbesar dalam penyebaran penyakit. Dengan mencuci tangan, cat
lover berarti telah menjaga kesehatan diri, keluarga, lingkungan, dan juga
kucing kesayangan. (Fa’iq)
Referensi: VCA Hospitals
C A T L O V E R S E L E c T R O N I C m a g a z ine
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Daily Care:
Untuk Kucing Long Hair
By YeNNy HOME MAMOERA

Memiliki kucing jenis long hair
(berbulu panjang) membutuhkan
perawatan harian rutin. Hal ini karena
ada beberapa masalah yang sering
terjadi pada kucing jenis long hair.

B

erikut beberapa masalah berkaitan
dengan bulu yang sering terjadi pada
kucing long hair.
• Stain pada bulu.
• Bulu kusut/mats/gimbal.
• Bulu kering dan static.

Membersihkan Noda Sisa Makanan di Sekitar Dagu dan Leher
Dengan bulunya yang panjang, bulu di sekitar dagu dan leher pada kucing
jenis long hair biasanya sering terdapat noda sisa makanan. Oleh karena itu,
si meong memerlukan perawatan untuk membersihkannya. Berikut alat dan
produk yang diperlukan.
1. Ashley Rinse. Produk ini dapat mengangkat kotoran, menghilangkan noda
kuning pada bulu, dan mengandung optical brightener yang membuat bulu
tampak lebih cerah.
2. Tisu atau handuk kering untuk mengelap.
3. Alat blow untuk mengeringkan bulu.
4. Anna Face Powder (stain remover powder).
5. Kuas kecil/organic brush
6. Bedak bayi.
7. Sisir.
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1
Berikut langkah-langkah membersihkannya.
1. Pisahkan bagian bulu yang terkena noda. Tahan dengan tangan dan
semprotkan (spray) Ashley Rinse hingga basah. Pijat dengan ringan
agar cairan merata di seluruh bulu yang kotor.
2. Lap dengan tisu atau handuk untuk mengangkat kotoran.
3. Blow hingga bulu terurai. Ashley Rinse lebih mudah dikeringkan
dibandingkan mengeringkan bulu yang dibasahi dengan air.
4. Taburi bedak pada bulu untuk memastikan bulu telah benar-benar
kering dan terurai lembut.
5. Blow kembali untuk memastikan tidak ada bedak yang tertempel di
pori-pori.
6. Sisir bulu untuk merapikan. Setelah itu, taburkan Anna Face Powder
untuk melindungi bulu dari kotoran dan mengurangi stain yang lama.
Kucing persia sebaiknya tidak disisir setiap hari. Sebagai perawatan,
cukup di-blow setiap hari utk mengecek apakah ada gimbal, bulu
terkesan kering, atau yang lainnya.

4

5

6
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Cara Mem-blow dan Menyisir Bulu Kucing
Persia
Alat dan produk yang diperlukan.
1. Alat blow.
2. WOW Anti Stat.
3. Sisir Elegante Comb. Sisir khusus untuk
menguraikan bulu kusut dan mengikat bulu mati
sehingga bulu sehat tetap aman. Sisir ini memiliki
lapisan coating yang licin sehingga kucing tidak
akan merasa sedang disisir (ditarik) bulunya.
4. Sisir sikat (brush).

4

Berikut langkah-langkah menyisirnya.
1.

Semprotkan bulu dengan WOW Anti Stat secara
merata. Kemudian, blow sembari mengecek
apakah masih ada bulu yang kusut/mats/gimbal.
2. Jika ditemukan masih ada bulu yang kusut/mats/
gimbal, semprot kembali dengan WOW Anti
Stat. Uraikan bulu kusut tersebut dengan tangan.
Kemudian, sisir bulu yang kusut agar bisa terurai.
Untuk menyisirnya, gunakan Elegante Comb.
3. Setelah itu, semprotkan WOW Anti Stat pada
bagian ekor. Blow ringan dan sisir dengan brush
untuk merapikannya.

5

6

7
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Mengatasi Kering, Rontok, dan Patah pada Bulu
Kucing Persia
Catlovers yang memiliki kucing persia pasti pernah merasakan
masalah bulu si mpus yang sering rontok, kering, dan patah
sehingga tidak bisa panjang. Semua permasalah tersebut bisa
diatasi dengan produk Ashley WOW Colesterol. Berikut langkahlangkahnya.
1. Tuangkan Ashley WOW Colesterol secukupnya. Satu tangan
menahan bulu yang akan diaplikasikan dan satu tangan lagi
mengaplikasikannya. Caranya, seperti mengecat rambut pada
manusia.
2. Bulu yang sudah teraplikasi dengan sempurna, diputar agar
tidak lengket dengan bulu yang belum teraplikasikan. Lakukan
hal yang sama pada semua bulu yang ingin di-treatment.
3. Apabila semua bulu sudah diaplikasikan dengan Ashley
WOW Colesterol, diamkan selama 5 menit.
4. Rendam dan basuh kucing dengan air hangat. Bulu akan
terurai dengan lembut.
5. Kemudian, bisa dilanjutkan dengan tahapan memandikan
kucing seperti biasa.
Pada masa treatment dengan Ashley WOW Colesterol,
sabaiknya catlovers memandikan si meong
dengan menggunakan produk Ashley Show
Salon Spa untuk mendapatkan hasil
maksimal.
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International cat show
Beyond Shining Like a Star

P

The Cat Fanciers’ Association
(CFA) kembali menggelar
International Cat Show
dan Fun Cat Show di Mall
Living World Alam Sutera
BSD, Tangerang pada 25—26
November 2017. Di hari pertama
dilaksanakan International
Cat Show, kemudian di hari
kedua diselenggarakan 2nd Cat
Paw Championship “Shinning

ada Sabtu, 25 November 2017, APA Event Organizer sukses
menyelenggarakan acara berskala international, yaitu CFA
International Cat Show yang menghadirkan juri-juri profesional
dari luar negeri sebagai judges. Juri-juri tersebut di antaranya
Donna Fuller (USA), Jacqui Benett (USA), Teruko Arai (JPN).
Peserta hadir dari berbagai daerah di Indonesia, terutama
Jabodetabek. Bahkan, ada peserta yang datang dari luar negeri
dan mereka rata-rata merupakan para pecinta kucing. Kurang
lebih sebanyak 120 ekor kucing diikutsertakan dalam show
ini. Sementara itu, aneka kelas yang dilombakan terdiri atas
championship (kitten dan adult), premiership, dan HHP.
Acara tersebut selain dimeriahkan oleh para peserta yang
mengikuti kontes juga dihadiri oleh pengunjung mall yang
tertarik atau sekadar penasaran untuk melihat kucing-kucing
yang ikut show.
“Harapannya show akan berjalan rutin setiap tahunnya
karena di dalam show CFA ada perebutan nilai untuk dalam
satu tahun untuk memperebutkan gelar pada kucingnya
oleh para peserta kontes,” ujar salah satu anggota tim
penyelenggara event International Cat Show ini.
Selain kerja sama tim yang baik antarpanitia, acara ini
berjalan sukses juga karena dukungan dari berbagai pihak
terutama sponsor. Adapun sponsor yang turut berjasa dalam
gelaran ini di antaranya Living World, Nu Tea, Candy Cat

Like a Star”.
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House, Best in Show, Iskhan, Home
Mamoera, Dormeo’s, Patz, Peduli
Kucing, dan lain-lain.

2nd CAT PAW CHAMPIONSHIP:
Shining Like a Star
APA Event Organizer kembali
menggelar Fun Cat Show, yaitu 2nd
CAT PAW CHAMPIONSHIP: Shining
Like a Star, Minggu, 26 Desember
2017. Event tersebut dilaksanakan
di lokasi yang sama dengan CFA
International Cat Show, yaitu di
Mall Living World Alam Sutera BSD,
Tangerang.
Fun Cat Show ini merupakan
yang kedua kalinya setelah
sebelumnya sukses digelar pada
2 September 2017 lalu. Pada event
kali ini, peserta yang mengikuti fun
show ada sebagian di antaranya
yang hari sebelumnya ikut pada
CFA International Cat Show. Dan,
sebagiannya lagi memang peserta

yang murni hanya mengikuti Fun Cat
Show.
Hanya ada dua ring yang tersedia
pada show ini, dua diantaranya diisi
oleh juri asal USA, yaitu Fuller dan
Jacqui Benett. Adapun kelas yang
dilombakan di antaranya Pedigree
Long Hair dan Short Hair, serta Non
Pedigree Long Hair dan Short Hair.
Keduanya tersedia untuk kitten dan
adult. Sementara itu, rangkaian acara
diisi dengan kontes kucing dan cat
activity seperti Cat Fashion Show.
Rangkaian acara lainnya di event
ini antara lain Kids Activity, Cat
playground, Art Face Painting, Cat
Eating Competition, Photo Booth
Contest, Cat Fashion Show, Bazar
Petshop, Fun Games, Manusia Batu,
dan berbagai lomba menarik lainnya.
Adapun hal yang menarik dari
event ini, yaitu tersedianya doorprize
untuk para peserta. Doorprize yang
disediakan berupa product shampoo

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

from Home of Mamoera, Product
Xavier’s Pet Shampo, product cat
food from Dormeos, product pet
carrier From Patz Product, product
from Candy Cat House Petshop,
product from Trick or Threat, dan
masih banyak lagi.
Tujuan dari diselenggarakannya
Fun Cat Show ini, yaitu untuk
memfasilitasi komunitas kucing yang
tidak bisa mengikuti lomba di CFA
International Cat Show dan hanya
bisa ikut berpartisipasi dalam event
2nd Cat Paw Championship: Shining
Like a Star ini. (yani)
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INTERNATIONAL CAT SHOW
ICA Jakarta The 148th—149th FIFe – ICA

Kategori acara: International Cat Show
Judges 1: Dorote Kaae (Denmark)
Judges 2: Sebastian Prucniak (Polandia)
Lokasi: Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
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Indonesian Cat Association (ICA) kembali menggelar
acara International Cat Show (ICS) pada Sabtu (4/11)
hingga Minggu (5/11) di Blok M Square, Jakarta
Selatan. Event ini diikuti oleh 130 kucing dengan ras
yang berbeda dari berbagai daerah.

M

emelihara kucing menjadi
pilihan favorit setiap orang
karena kucing merupakan hewan
yang lucu. Tidak hanya sebagai
teman penghilang stres, kucing
bahkan diikutsertakan dalam kontes
seperti International Cat Show (ICS).
Kontes kucing yang
diselenggarakan oleh Indonesian Cat
Association (ICA) ini kembali digelar
pada Sabtu (4/11) hingga Minggu
(5/11) dan diikuti oleh 130 kucing
dengan ras yang berbeda.
Ketua ICA Jakarta, Slamet
Abdullah, mengatakan, peserta
datang dari berbagai daerah
seperti Lampung, Banten, Bandung,
Surabaya, Yogya, dan beberapa
daerah lainnya. Ia juga menuturkan
bahwa respons para pencinta kucing
sangat baik, bahkan sangat antusias.
“Buktinya dalam waktu singkat
ini banyak peserta yang mendaftar,

bahkan melebihi kuota yang
ditetapkan, yaitu 120,” katanya saat
diwawancarai Catlovers Magazine.
Kontes kucing yang digelar di
Blok M Square ini menghadirkan dua
juri internasional. Juri-juri tersebut,
yaitu Dorote Kaae dari Denmark dan
Sebastian Prucniak dari Polandia.
Ada empat kategori kucing yang
diikutsertakan sebagai peserta.
Kategori I, yaitu Exotic, Persian,
Ragdoll, Sacred Birman, Turkish Van.
Kategori II, yaitu American Curl
Longhair, American Curl Shorthair,
LaPerm Longhair, LaPerm Shorthair,
Maine Coon, Neva Masquerade,
Norwegian Forest, Siberian, Turkish
Angora.
Kategori III, yaitu rmilla, British
Shorthair, Burmese, Chartreux,
Cymric, European, Kurilean Bobtail
Longhair, Kurilean Bobtail Shorthair,
Korat, Manx, Egyptian Mau, Ocicat,
Singapura, Snowshoe, Sokoke.
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Kategori IV, yaitu Abyssinian,
Balinese, Cornish Rex, Devon Rex,
Don Sphynx, German, Rex, Japanese
Bobtail, Oriental Longhair, Oriental
Shorthair, Peterbald, Russian Blue,
Siamese, Somali, Sphynx.
Berdasarkan keempat kategori
tersebut akan dipilih pemenang
dari masing-masing kategori.
Selanjutnya, akan diseleksi kembali
dan kucing yang menjadi pemenang
akan mendapat gelar Best of Best.
Tentu saja ini menjadi ajang yang
menarik bagi pencinta kucing di
Indonesia untuk menjadikan kucing
peliharaan mereka naik kelas atau
bahkan menambah nilai jualnya.
Turkish Angora Pertama Kali Ikut
ICS di Indonesia
Tahukah catlovers? Pada kontes
kali ini, untuk pertama kalinya kucing
turkish angora ikut sebagai peserta.
Seperti yang kita ketahui,
di Indonesia yang memelihara
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kucing jenis ini jumlahnya hanya
hitungan jari. Hal itu karena memang
harganya yang mahal dan untuk
mendatangkannya harus langsung
dari Turki.
Momchill, nama kucing cantik
milik Jimmy Oetji ini berusia sekitar
9 bulan dan tergolong dalam
kucing medium size. Pada kontes ini,
Momchill jadi sorotan juri karena
ini pertama kalinya ada kucing jenis
turkish angora yang turut serta di ICS
yang digelar di Indonesia.
Ruly, penanggung jawab
Momchill, selama kontes
mengatakan, juri menyukainya.
Sebab, sebagai kucing ras turkish
angora dia cukup sempurna
terutama bulu dan ekornya.
“Dia dapet excellent one dan
nominasi ‘Best Judge’ dari juri,” tutur
Ruly saat diwawancarai Catlovers
Magazine di sela-sela acara (4/11).

36

Sebelum mengikuti kontes,
Momchill diberi perawatan ekstra
terutama pada bulunya.
“Karena kalau turkish angora ‘kan
bulunya harus silky, gak boleh ada
bulu yang undercut,” kata Ruly.
Turkish Angora, Kucing Anggun
yang Ramah
Catlovers, ciri fisik kucing turkish
angora biasanya memiliki tubuh
yang panjang, langsing, serta kaki
dan ekor yang panjang. Ekornya
berbulu tebal dan mengembang
seperti ekor musang.

Kucing jenis ini juga punya
hidung yang mancung. Selain itu,
keseluruhan kepala berbentuk seperti
segitiga terbalik dengan bagian atas
kepalanya yang lebih lebar serta
semakin mengerucut ke bagian dagu.
Telinganya besar mengerucut ke
bagian ujung seperti segitiga.
Nah, dari segi sifatnya, kucing
turkish angora memiliki karakter
yang ramah dan penyayang.
Kucing ini terkenal memiliki gaya
yang lemah gemulai dan anggun.
(yani)
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BANDUNG SBKR CUP 2017
The Real Fun Cat Show

Kategori acara: Fun Cat Show
Judges 1: Arman Hermawan
Judges 2: Aep Saepudiah
Lokasi: Mall Festival Citylink, Bandung
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Bandung SBKR CUP kembali hadir,
Sabtu (11/11) di Mall Festival
Citylink, Bandung. Acara yang
digagas oleh Komunitas Sukses
Beternak Kucing Ras (SBKR) ini
adalah event tahunan, dimana tahun
ini merupakan yang ketiga kalinya
penyelenggaraan fun cat show ini.

A

cara yang diikuti oleh 100 peserta ini berjalan lancar
atas bantuan Bhinneka Cattery sebagai organizer
dan disponsori oleh Purina Proplan. Peserta fun cat show
ini berasal dari berbagai daerah seperti Bogor, Bekasi,
Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, dan Malang.
Dua juri dihadirkan dalam acara fun cat show ini, yaitu
Arman Hermawan dan Aep Saepudiah.
“Juri-juri SBKR Cup adalah juri hasil training ‘Judging
Clinic’ yang diadakan oleh SBKR,” tutur Agung Edmond,
ketua acara SBKR CUP 2017 kepada Catlovers Magazine,
Selasa (14/11).
Agung menyebutkan, total kategori ada 12, dimana 6
kategori untuk kelas adult dan kitten. Lalu, ada kategori
Persia, Mainecoon, Exotic, other breed (Sphinx, Bengal,
Scottish fold, British Shorthair, Abyssinian), Domestic
Long Hair, dan Domestic Shorthair.
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“Hadiah utama untuk peraih best of the best ialah
smart televisi 32 inch,” ungkapnya.
Menurut Agung, antusiasme para pecinta kucing
dapat dikatakan sangat besar, terlihat dari jumlah
peserta yang tinggi dan kemeriahan pada saat acara
berlangsung.
“SBKR Cup banyak dikenal sebagai event fun cat show
yang menyediakan banyak doorprize. Doorprize utama
tahun ini ada tiga buah televisi LED 32 inch. Selain itu,
ada juga peralatan rumah tangga, buku tentang kucing,
dan produk-produk proplan,” papar Agung.
Ia mengatakan, persiapan untuk mensukseskan
acara tahunan ini dilakukan tiga bulan sebelum hari
pelaksanaan. Agung menegaskan, walaupun ini
merupakan penyelenggaraan yang ketiga, namun
pihaknya tetap melakukan persiapan yang matang. Juga
melihat kembali ke penyelenggaraan sebelumnya untuk
mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi.
“Kendala yang dihadapi, yaitu kandang penjurian
yang baru datang pagi, bikin dag dig dug deer aja. Selain
itu, bisa dibilang tidak ada kendala yang berarti sih,”
tuturnya.
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Agung berharap SBKR CUP ini
bisa semakin baik setiap tahunnya,
semakin ramai, dan semakin
memuaskan.
“Panitia senang, peserta senang,
dan sponsor pun senang,” tutup
Agung.

Kehadiran Kucing-kucing
SBKR Yogya
Bagi pecinta kucing, Bandung SBKR
CUP tidak hanya dijadikan sebagai
ajang kompetisi, tapi juga sebagai
ajang silaturahmi antar cat lover
dari berbagai daerah, salah satunya
ialah Sri Dewi Syamsuri. Peserta
dari Jakarta ini membawa beberapa
kucing gabungan dari beberapa
teman cat lover yang tergabung
dalam SBKR Yogyakarta.
“Ada Mas Ata, MbaAjeng, Om
Kurniawan, dan Tante Benneta,” ujar
Dewi kepada Catlovers Magazine.
Beberapa kucing yang
diikutsertakan terdiri dari ras
domestik short hair, domestic long
hair, dan maine coon. Di antaranya
Mukidi, Markonah, Markibo,
Markimak, Markipet, Egi, Vero,
Rambo, Victorinox (maine coon).
Menariknya, kucing-kucing
yang dibawa oleh Dewi pada
ajang Bandung SBKR CUP 2017 ini
merupakan kucing yang ditemukan
dari berbagai tempat yang
sebelumnya tidak terurus, kecuali
Victorinox.
“Kucing-kucing ini beruntung
mendapatkan orang yang mau
peduli dan sayang dengan mereka.
Mereka yang awalnya jelek berubah
menjadi kucing-kucing cantik.
Karena sesungguhnya tidak ada
kucing yang jelek, semua kucing
akan menjadi cantik jika dirawat,”
kata Dewi.
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Ia menyebutkan, Mukidi,
Markonah, Markibo, Markipet, dan
Markimak baru pertama kali ikut
show. Sementara Victorinox, Egi,
Vero, Rambo dikatakannya sudah
beberapa kali ikut kompetisi dan
selalu mendapat juara.
“Victorinox pernah menjadi best
of best, juara 1 dan beberapa juara
di ajang internasional dan lokal,”
ungkap Dewi.
Semua kucing yang
diikutsertakan usianya berkisar 6
bulan—2 tahun. Dewi menuturkan,
tidak ada persiapan khusus sebelum
mengikuti kontes dan hanya
dilakukan perawatan harian.
“Cuma sebelum show kami
mandikan (grooming),” ujarnya.
Selain itu, kucing-kucing yang
dibawa oleh show oleh Dewi selalu
diberi makan yang bergizi, mandi
teratur seminggu sekali, obat cacing
teratur setiap tiga bulan sekali, dan
vitamin.
“Alhamdullilah penilaiannya
bagus, katanya bulu bagus, body
gede, tapi ada satu yang obesitas,
Rambo,” tutur Dewi saat ditanyai
mengenai komentar juri tentang
kucing-kucing yang ia bawa ke
Bandung SBKR CUP 2017.

Kucing buta ikut show
Salah satu kucing yang dibawa
oleh Dewi dalam show ini ternyata
ada satu kucing buta. Kucing yang
diberi nama Markimak ini memang
memiliki kekurangan pada matanya.
Selaput matanya naik ke atas
sehingga menghalangi pandangannya
untuk melihat.
“Tapi dia memiliki bulu yang
sehat, colour yang shining, dan calico
yang bagus. Body yang proporsional
serta muka yang sweet,” tandas Dewi.
Ia menuturkan, Markimak
ditemukan oleh Benetta, salah satu
temannya di SBKR Yogya. Kucing
tersebut dirawat dari kecil hingga
saat ini usianya menjelang 7 bulan.
Markimak merupakan jenis kucing
domestik short hair. Ia pernah
menyandang juara 5th Domestic Adult
Short Hair Ring 1 dan Ring 2.
Dewi berharap, akan semakin
banyak orang yang sayang dan
peduli terhadap hewan, serta mau
membuka pintu rumahnya untuk
satu kucing. Jadi, tidak ada lagi
kasus hewan telantar, dibuang serta
dianiaya.
“Semoga setiap orang mau
berbagi rejeki dengan makhluk
ciptaan Allah,” pungkas Dewi. (yani)
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Edukasi
Pemeliharaan
Kucing
Bersama Surga Kucing Bintaro
Surga Kucing Bintaro menggelar
kegiatan Edukasi Pemeliharaan Kucing
pada Minggu, 17 Desember 2017, di Grand
Bintaro Garden Recidence F3, Bintaro,
Jakarta Selatan.

S

alah satu anggota tim dari Surga
Kucing Bintaro, Andi Sugandi
mengatakan, ada beberapa anggota
(member) Komunitas Pecinta Kucing
Jakarta (KPKJ) yang datang pada
kegiatan tersebut. Selain itu, dihadiri
pula oleh beberapa undangan dari
komunitas pecinta kucing lainnya.
Ia menyebutkan rangkaian acara
terdiri atas gathering ke-11 KPKJ,
edukasi bersama dokter hewan,
pemberian obat tetes telinga dan
obat cacing gratis untuk kucing.
Selain itu, acara diisi pula dengan
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pemberian hadiah lomba foto
kalender KPKJ dan tur pengenalan
area Surga Kucing Bintaro
“Untuk pengobatan dibimbing
oleh drh. Nalia Putriyanda, drh.
Rahma, dan drh. Emma. Sementara
talk show, diisi oleh drh. rio dan drh
radhiyan,” ujar Andi.
Lebih dari 120 peserta
datang dalam kegiatan ini. Andi
menyebutkan, antusias dari peserta
cukup bagus. Hal itu bisa dilihat dari
postingan-postingan akun media social
yang hadir pada saat itu. “Cukup

ramai dan luar biasa bermanfaat
untuk catlovers,” tutur Andi.
Surga Kucing Bintaro disebutnya
merupakan tempat yang tepat untuk
para pecinta kucing menggelar
acara gathering ataupun edukasi.
Menurut Andi, selain tempatnya
yang nyaman, Surga Kucing Bintaro
ada memang diperuntukkan bagi cat
lovers ataupun new cat lovers.
Surga Kucing Bintaro memiliki
target menjadikan para pecinta
kucing paham tentang cara
pemeliharaan kucing yang baik dan

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

EVENT

benar sehingga bisa menjadikan kucing mereka lebih
sehat.
Adapun tujuan dari diselenggarakannya kegiatan
tersebut, yaitu untuk meningkatkan kepedulian
owner kucing terhadap kucingnya dan sebagai ajang
silaturahmi member KPKJ dengan komunitas lain.
Kegiatan Edukasi Pemeliharaan Kucing dapat sukses
terlaksana berkat dukungan dari beberapa dokter
hewan, produk makan kucing diantaranya Friskies,
Felibite, dan Minino. Didukung pula oleh Catlovers
Magazine dan beberapa petshop, yaitu CS Pethop,
Radhiyan Petshop, Stevino Pet Care dan O’Pet. Sponsor
lainnya, yaitu Purnia dan sponsor doorprize utama
berupa kandang alumnium dari RCM Aluminum. (yani)
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SBKR Bandung
Cat Festival 2017

Sukses Beternak Kucing
Ras (SBKR) Bandung
Cat Festival kembali
dilaksanakan pada
Sabtu, 9 Desember 2017
di Mall Braga Citywalk,
Bandung. Acara ini
merupakan yang kedua
kalinya setelah sukses
digelar pada 2016 lalu.
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K

etua panitia SBKR Bandung Cat Festival 2017, Agung Edmond
mengatakan, dalam acara tersebut dihadirkan empat pembicara
yang memberikan pembahasan berbeda.
Keempat pembicara tersebut, yakni Sulaiman dari Gondewa Cattery
yang menjadi pembicara breed bengal. Selanjutnya, ada Dody Trisna dari
Alinz Cattery yang menjadi pembicara breed mainecoon.
Ada pula Jimmy Oetji dari Bhinneka Cattery yang menjadi pembicara
breed turkish anggora dan breed american shorthair. Terakhir, ada Rully
Yuwono yang menjadi pembicara sekaligus demo dry grooming.
Agung mengungkapkan, sebelum pelaksanaan acara, ia dan tim
panitia lainnya hanya melakukan persiapan biasa seperti koordinasi
dengan pengisi acara, sponsor, dan venue.
“Hampir tidak ada kendala berarti sih, karena sudah pernah diadakan
juga di tahun 2015 dan 2016,” ujarnya saat ditanyai soal kendala oleh
tim Catlovers Magazine.
Menurut Agung, pecinta kucing terus bertambah setiap harinya.
Rasa peduli terhadap binatang peliharaan juga semakin meningkat. Ia

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

EVENT

menuturkan bahwa acara-acara seperti ini sangat tepat
dan dapat membantu catlovers yang ada di Bandung.
Lebih lanjut ia mengatakan, sengaja diadakan di
Bandung karena tujuan dari acara ini adalah untuk
memberi pengetahuan baru dan edukasi bagi masyarakat
Bandung.
“Untuk di daerah lain, mungkin sudah direncanakan
dan akan diadakan oleh anggota dan pengurus SBKR di
daerah tersebut,” tutur Agung.
“Antusias dari pengunjung bisa dibilang sangat tinggi,
dimana kita bisa melihat rasa ingin tahu para pecinta
kucing sangat tinggi,” imbuh dia.
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Agung mengungkapkan, SBKR Bandung Cat Festival
2017 didukung oleh SBKR Bandung. Selain itu, acara ini
juga disopnsori oleh PT Guyovital - Neovia Indonesia
sebagai pemegang merek dan distributor merek Minino
Tuna, Blisk, Minino Plus, dan Ciclos.
“Serta para pembicara yang telah meluangkan waktu
dan tenaga untuk acara ini,” katanya.
Agung berharap, ke depannya acara ini bisa lebih
baik lagi dalam mengedukasi dan memberi pengetahuan
baru bagi para catlovers. Ia juga menyampaikan rencana
untuk Cat Festival berikutnya kemungkinan besar tetap
dilaksanakan di Braga Citywalk, Bandung. (yani)
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sbkr
BOGOR

Grooming lesson 2
Edukasi and fun Grooming Lesson

M

Sukses Beternak Kucing
Ras (SBKR) Bogor kembali
menyelenggarakan Grooming

Lesson 2. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di Vimalahills
Podomoro, Gadog, Bogor, pada
Minggu, 5 November 2017 lalu.
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erawat kucing terutama bulunya memang sudah menjadi
kewajiban kita sebagai pemiliknya. Hal ini sangat penting
untuk mencegah bulu indah mereka kusut. Sebab, kucing suka
bermain di luar maupun di dalam ruangan setiap hari selama
hidupnya. Mereka yang memiliki bulu panjang akan sangat ringkih.
Cuaca ekstrem dan cenderung berubah-ubah membuat mereka
rentan mengalami kerusakan ataupun kerontokan bulu. Tapi, jangan
sampai salah dalam memberikan perawatan atau grooming untuk si
kucing. Sebab, cara grooming yang salah justru bisa berakibat buruk
terhadap kucing kesayangan kita.
Komunitas Sukses Beternak Kucing Ras (SBKR) Bogor kembali
menyelenggarakan kegiatan Grooming Lesson 2. Hadir sebagai
groomers dalam kegiatan yang berlangsung di Vimalahills Podomoro,
Gadog, Bogor, 5 November 2017 ini adalah Cici Cahyati Santi dari
Kanyaah Cattery.
Ketua SBKR Bogor, Novita Ds Sumarno mengatakan, Grooming
Lesson ini adalah yang kedua kalinya setelah yang pertama sukses
digelar di daerah Cilebut, Bogor, Jawa Barat.

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

EVENT

Ia menuturkan, banyak yang antusias untuk mengikuti
kegiatan ini. Itu terlihat dari banyaknya pecinta kucing
yang ikut serta dalam kegiatan Grooming Lesson 2.
“Ada 50 peserta yang datang dari Jabodetabek dan
Serang,” sebut Novita.
Padahal, SBKR Bogor hanya menyediakan kuota
sebanyak 30 peserta. Hal itu menandakan semakin
banyaknya orang yang peduli terhadap kucing mereka dan
berusaha belajar untuk lebih mengerti cara grooming yang
baik dan benar.

“Peserta puas dan semakin paham
tentang pembelajaran memandikan
kucing,” ujar Novita.
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa
dalam penyelenggaraan Grooming
Lesson 2 ini tidak menemukan kendala
dan semua berjalan dengan lancar.
Sebab, dari sebelumnya tim panitia
telah mempersiapkan materi, guru,
serta alat-alat yang dibutuhkan.
Novita berharap, terselenggaranya
kegiatan ini menjadikan semua pecinta
kucing mampu memandikan kucing
kesayangan mereka di rumah untuk
perawatannya yang lebih baik.
“Tentunya supaya catlovers juga lebih
dekat dengan para kucing itu sendiri.
Lebih erat emosionalnya,” ungkapnya.
Grooming Lesson 2
diselenggarakan oleh SBKR Bogor
dan disponsori oleh Diatomix,
Novita Cattery, Raja Chicken, Iskhan,
Vila Al-Multaqa, dan Body N Tail.
(yani)
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Tangerang cat family
How to Pet and Breed Your Cat with Responsible

Tangerang Cat Family (TCF) yang
merupakan suatu wadah bagi para pecinta
kucing sebagai tempat belajar merawat
kucing yang baik dan benar terutama
kucing ras. TCF sudah menggelar
berbagai program kegiatan, di antaranya
Cat Fashion Show, Cat Exhibition dan
Education Program.
Tangerang Cat Family
Berdiri
Domisili
Facebook
Instagram

M

15 Mei 2015
Tangerang
TCF.Id
@TCF.id

emiliki binatang peliharaan
sudah menjadi salah satu
gaya hidup masyarakat saat ini.
Di antara banyaknya binatang
peliharaan, kucing menjadi binatang
favorit. Tingkahnya yang lucu dan
menggemaskan jadi alasan orangorang lebih memilih memelihara
kucing dibanding binatang lainnya.
Demi menjaga dan merawat
binatang peliharaannya dengan
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baik, para pecinta kucing tentunya
mencari informasi mengenai
kebutuhan tersebut. Tak pelak
mereka membentuk komunitas
dengan tujuan berbagi ilmu soal
perawatan binatang berbulu ini.
Pada 15 Mei 2015, terbentuk
sebuah komunitas Tangerang Cat
Family (TCF) yang merupakan suatu
wadah bagi para pecinta kucing
sebagai tempat belajar merawat

kucing yang baik dan benar terutama
kucing ras.
“Visi dan misi kami adalah sesuai
motto kami, yaitu How to Pet And
Breed Your Cat with Responsible,” ujar
Citra Dewi Leona, sang pelopor TCF
ini.
“Singkatnya, bertanggung jawab
pada kucing peliharaan kita baik
itu hanya dipelihara, disayangsayang atau diternakkan. Karena
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kucing pun memiliki haknya untuk
bisa kita penuhi apabila kita sudah
memutuskan untuk memeliharanya,”
kata dia menjelaskan.
Dikatakannya bahwa tujuan
awal dari dibentuknya TCF ini
bermula dari rasa keprihatinan
Citra dan kawan-kawan akan
menurunnya harga kucing ras.
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan
semakin banyaknya orang awam
yang memiliki kucing ras namun
tidak mengerti bagaimana cara
merawatnya dengan baik.
“Terbukti dari banyaknya kucingkucing ras yang dibuang setelah
sakit karena mereka berpikir harus
bawa ke petshop dan gak ada biaya

untuk dirawat. Jadilah kucingnya
dibuang. Di sini kami mengedukasi
dan setidaknya berusaha membantu
mereka daripada mereka harus
menelantarkan kucingnya,” tutur
Citra kepada Catlovers Magazine.
Komunitas yang saat ini diketuai
oleh Putra ini memiliki target untuk
ke depannya, yaitu membuat
berbagai event yang dimana nantinya
komunitas mereka akan dikenal dan
dilihat.
“Target yang belum tercapai
adalah membuat fun cat show,” kata
Citra.
Setelah terbentuk selama
dua tahun, komunitas TCF sudah
menggelar berbagai program
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kegiatan, di antaranya Cat Fashion
Show yang telah dilaksanakan dua
kali. Kemudian acara Education
Program yang terdiri dari Talk Show
cara membersihkan kuping dan Talk
Show seputar jenis-jenis kucing ras.
“Kami juga pernah menggelar
Cat Exhibition yang diadakan di salah
satu mall di daerah Alam Sutra. Lalu
gathering tiap bulan pastinya,”tutur
Citra.
Citra mengutarakan rencana ke
depan komunitasnya, yaitu semakin
memajukan TCF dan menjaring
anggota semakin banyak. “Kami bisa
meng-influence mereka untuk lebih
giat merawat kucing-kucing mereka
karena kucing domestik sekalipun
kalau dirawat bisa membanggakan
dan bisa diikutkan Cat Show. Tentu
saja kami sangat berkeinginan
mengadakan Fun Show di bawah
payung kami suatu saat nanti,” jelas
Citra.
Citra berharap, para pecinta
kucing benar-benar memberikan
hak-hak kucing mereka sebagai
peliharaan. Ia mengatakan, jangan
hanya menyayangi kucing saat
mereka terlihat bagus dan lucu.
“Kucing adalah makhluk hidup
yang memiliki siklus juga. Ada
saatnya dia sakit, dia sehat, dia
kurus, rontok bulunya, dan lain-lain.
Nah, tugas kita sebagai pemilik
adalah menjaga mereka dengan
pemberian pakan yang bernutrisi
baik, perawatan sehari-hari, dan
pemberian obat yang sesuai saat
mereka sakit.”
“Satu lagi, kalau kucing kita sakit
jangan pelit beli obat dan jangan
pelit juga dalam pemilihan pakan
karena kualitas pakan menentukan
kesehatan dan keindahan kucing
kita,” pungkasnya. (yani)
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Kucing Berlayar Keliling Dunia Temani Tuannya yang Tuli

S

ebagian orang memelihara kucing
hanya untuk kesenangan bahkan
hobi. Namun pernahkan catlovers
mendengar kucing berlayar keliling
dunia?
Melansir The Dodo, kucing jenis
maine coon, Skatty, membantu
pemiliknya, Paul Thompson,
mengelilingi dunia. Skatty melakukan
ekspedisi pertamanya ke lepas
pantai Selandia Baru, saat berumur
empat bulan.

“Dia memilih untuk bergabung
denganku di kokpit, dan dia telah
melakukannya sampai hari ini.
Agak canggung berlayar dengan
seekor kucing kecil yang duduk di
pangkunganmu, tapi kami berhasil
melakukannya. Begitu layarnya naik,
dia agak sedikit tenang, tapi tetap
ingin bersamaku,” kata Paul.
Skatty dengan nama panjang
Strauss von Skattebol, menjadi
teman pelayaran yang baik untuk
Paul. Sebab, Paul adalah seseorang

yang menderita gangguan
pendengaran sehingga Skatty
membantu menavigasi perjalanan
Paul.
“Skatty adalah telingaku. Tanpa
pelatihan apa pun, dia mengerti
bahwa aku tidak bisa mendengar,
dan atas kemauannya sendiri, dia
memberi tahu kepadaku jika ada
kapal yang datang, atau saat ada
orang-orang di depan pintu rumahku,
dan ketika ada telepon atau pesan
untukku,” tutur Paul.

Adventure Cats

Felicette, Kucing Pertama yang Pernah Ke Luar Angkasa

C

atlovers, kita semua tahu,
Neil Armstong adalah orang
pertama yang mendarat di bulan.
Untuk sampai ke sana ia melakukan
perjalanan luar angkasa. Tapi kamu

sudah tahu belum kucing pertama
yang pernah ke luar angkasa?
Ia adalah Felicette, kucing
pertama yang pernah ke ruang
angkasa dan kembali ke bumi dengan
selamat. Felicette adalah seekor
kucing tak bertuan yang sering
berkeliaran di Kota Paris.
Kucing betina ini dipilih karena
sikapnya yang tenang dan berat
badannya yang pas. Pada 18
Oktober 1963, Felicette diluncurkan
bersama dengan roket yang
bernama Veronique AG1. Si meong
itu ditempatkan dalam ruang kecil
berbentuk kapsul dan ia terbang
sejauh lebih dari 100 mil di atas

permukaan bumi.
Di ketinggian tersebut,
Felicette tidak lagi merasakan gaya
gravitasi. Setelah 15 menit berada
dalam keadaan tanpa gravitasi,
Felicette kembali ke bumi.
Kapsul yang ditempati Felicette
jatuh dengan menggunakan
payung parasut. Dan, dengan
menakjubkan, Felicette berhasil
mendarat dengan selamat.
Setelah penerbangan itu, para
ilmuwan meneliti apa yang terjadi
pada Felicette. Penelitian itu terus
dikembangkan untuk melengkapi
pengetahuan tentang makhluk
hidup yang pergi ke ruang angkasa.

Science
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Bobcat Virgina Terjebak di Grill Mobil dengan Perjalanan 50 Mil

B

obcat Virginia terjebak di grill
mobil dan melaju sejauh 50 mil
ke Richmond bisa dilepaskan dari
Pusat Margasatwa Virginia bulan
depan. Bobcat adalah jenis kucing
liar yang hidup di daerah Amerika
Utara.

Dilansir dari wtvr.com, Rabu
(29/11), perjalanan liar bobcat
itu dimulai pada pagi di hari
Thanksgiving, yaitu 28 November
2017 setelah ia berlari ke jalan dan
seorang wanita mengemudi dari
Gloucester ke Richmond. Wanita
tersebut menemukan kucing hutan
itu bersarang di grill Prius miliknya
setelah diparkir di VCU.
Menyadari keberadaan kucing
tersebut, wanita itu akhirnya

memanggil Richmond Animal Care
and Control untuk menyelamatkan
kucing hutan yang terjebak. Hewan
itu akhirnya dibawa ke Wildlife
Center of Virginia untuk perawatan.
Hasil pemeriksaan
mengungkapkan bahwa bobcat
mengalami laserasi besar di
punggungnya. Potongannya begitu
dalam, ligamen dan otot terpapar.
Paru-paru kucing liar itu juga memar.
Kucing ini kemudian dibersihkan dan
punggungnya yang terluka dijahit.
“Keesokan paginya, Dr. Alexa
dengan senang hati menemukan
bahwa kucing hutan itu sangat penuh
semangat. Dr. Alexa membius kucing
jantan itu lagi untuk perawatan
luka tambahan, dan mengeluarkan

kateter IV. Kucing itu dipindahkan ke
kandang Center’s outdoor Bear Pen
sehingga staf bisa terus memantau
bobcat dengan aman,” kata juru
bicara tersebut.
Pejabat Wildlife Center of Virginia
mengatakan, mereka berharap
kucing hutan itu akan dilepaskan
pada awal bulan depan.

Lucunya, Museum Ini Buka Lowongan Pekerjaan untuk Kucing

T

he Postal Museum yang
berlokasi di London, Inggris,
mencari kucing untuk dipekerjakan.
Museum ini mencari kucing yang
cocok untuk sebuah lowongan
pekerjaan yang mereka tawarkan,
yaitu Postal Museum Cat (PMC).
Dilansir dari Metro.co.uk Jumat
(8/11/2017), pekerjaan ini cukup
dikerjakan dari rumah. Bukan
mendapat uang, melainkan kucing
kamu akan diberikan hadiah berupa
topi resmi dari museum tersebut.
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Sebelumnya, museum ini
mempekerjakan kucing untuk
menghalau para tikus. Menariknya,
kucing ini juga diberi gaji yang
diberikan melalui si pemilik. Wah,
lucu sekali kan, catlovers?
Uang tersebut digunakan
pemiliknya untuk membeli makanan
dan perawatan si meong yang
sudah susah payah bekerja. Kucing
tersebut bahkan diberi uang pensiun
jika sudah tua.
Kucing terakhir yang dipekerjakan
di museum ini adalah Tibs the Great.
Ia bekerja hingga 1964.
Lowongan pekerjaan ini pun
mendapat respons positif dari
banyak pemilik kucing. Mereka
melamar pekerjaan dengan
mengunggah foto kucing masing-

masing yang menggunakan topi PMC
di Instagram.
Setiap bulan akan dipilih
seekor kucing yang beruntung
untuk dipekerjakan. Tawaran ini
berlangsung hingga September 2018.
Ayo, catlovers melamar juga, siapa
tahu kucing kamu terpilih!
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