Deklarasi Internasional Tentang
Tanggung Jawab Kepada Kucing

Kesejahteraan kucing adalah subjek yang sangat kompleks dan tanggung
jawab untuk implementasi kesejahteraan kucing jatuh kepada sejumlah
organisasi maupun individu di suatu Negara.
Kesejahteraan yang baik membutuhkan pemahaman terhadap masalah
dan kerjasama yang bagus.
Karena kucing adalah makhluk hidup mereka berhak mendapatkan
perlindungan dari penderitaan.
Tanggung jawab ini jatuh kepada:
• Pemerintah pusat mengatur hukum dan nada kesejahteraan
• Pemerintah daerah dan pusat berwenang menerapkan hukum dan

manajemen populasi
• Organisasi non-pemerintah (LSM) dan individu melaksanakan

pekerjaan meliputi kesejahteraan kucing termasuk manajemen
populasi
• Individu yang memiliki kucing
• Mereka yang hidup bersama kucing jalanan dan komunitas pecinta

kucing
• Individu yang membiakkan dan menjual kucing
• Dokter hewan professional yang merawat/menangani kucing.
1

Hidup Bersama Kucing
Kucing domestik ada diberbagai habitat diseluruh dunia, sangat mudah
beradapatasi dan dapat dengan cepat berkembang biak. Kucing dan manusia
hidup berdampingan di sebagian besar tempat-tempat tersebut.
Di banyak Negara ada hukum yang mencegah anjing untuk hidup dijalanan.
Namun, kuing jalanan atau komunitas kucing adalah hal yang sangat umum di
seluruh dunia.
Hubungan antara manusia dengan kucing terletak pada spektrum 'kedekatan'.
Ekstrem dari spectrum ini adalah kucing peliharaan yang hidup sepenuhnya
didalam rumah manusia, bergantung kepada pemiliknya untuk semua
kebutuhannya dan kucing yang hidup sepenuhnya terlepas dari manusia,
mengihdari kontak dengan manusia jika memungkinkan. Dalam ekstrem ini akan
disebut didalam ruangan hanya kucing peliharaan (banyak kucing peliharaan
memiliki akses keluar ruangan) dan kucing liar masing-masing.
Diantara mereka pada spectrum dimana kucing peliharaan dengan akses keluar
ruangan dan kucing yang hidup berdampingan dengan manusia tapi tidak
dirumah mereka, yang ramah/interaktif pada berbagai tingkatan dan yang diberi
makan atau dirawat di berbagai tingkatan. Grup terakhir ini akan disebut kucing
jalanan atau komunitas kucing.
Kucing liar adalah kucing peliaharaan yang tidak lagi berada di dalam rumah
(baik karena pilihan mereka atau mereka tersesat atau terbengkalai/dibuang)
dan hidup bersama kucing jalanan atau kelompok kucing.

Masalah yang disebabkan oleh kucing
Pihak berwenang setempat sering diminta untuk menangani masalah yang
terkait dengan kucing jalanan, kelompok atau kucing liar- beberapa hidup dalam
kelompok besar yang menyebabkan kebisingan, bau atau masalah kesehatan
pada orang-orang. Keduanya baik orang-orang local maupun pengunjung
mungkin akan sedih melihat banyak anak kucing mati karena penyakit atau
kekurangan gizi. Masalah yang pasti hadir ketika sejumlah besar kucing yang
reproduktif mencoba utuk bertahan. Kucing bisa dianggap hama dibeberapa
tempat. Hal lain yang diakibatkan mungkin adaalah predasi pada spesies
terancam punah.

Kesejahteraan Kucing
Kucing adalah makhluk hiddup dan merasakan kesenangan dan rasa sakit.
Kesejahteraan tidak hanya menyangkut masalah fisik ; kesejahteraan emosional
juga sama pentingnya. Menjadi ‘dimiliki’ sebagai kucing peliharaan tidak selalu
berarti tidak memiliki masalah kesejahteraan untuk kucing tersebut, karena
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lingkungan dan gaya hidup dapat berdampak pada kesejahteraan. Demikian juga,
kucing yang berhasil hidup dijalan mungkin tidak memiliki masalah kesejahteraan.
Kita tentu tahu bahwa kucing jalanan, kelompok atau kucing liar dapat menderita
karena kekejaman dan penganiayaan, masalah karena tekanan reproduksi dan
penyakit, kekurangan nutrisi yang baik, terluka akibat kecelakaan, dimangsa oleh
hewan lain atau kontrol populasi yang tidak manusiawi yang dilakukan pihak
lokal (dijebak/ditangkap secara tidak manusiawi, pengerusakan atau penahanan
yang tidak manusiawi). Kucing jalanan biasanya tidak memiliki akses untuk
mendapatkan perawatan dari dokter hewan, baik darurat atau preventif.
Kucing yang disteril menghilangkan tekanan akibat reproduksi dan masalah over
populasi serta masalah lain yang menyertainya, seperti gangguan publik.
Kucing peliharaan mungkin memiliki masalah kesejahteraan yang terkait dengan
stress yang ditimbulkan dengan hidup bersama orang-orang yang tidak mengerti
atau yang menyediakan kebutuhan mereka (ini bisa menjadi kelebihan serta
kekurangan, misalnya obesitas) atau dimana dokter hewan yang melakukan
perawatan terhadap kucing tidak sebagus yang seharusnya. Menciptakan
penampilan tertentu melalui pembibitan (breeding) juga dapat membuat kucing
menderita dengan masalah kesehatan yang sangat serius.
International Cat Care telah mengembangkan ‘International Declaration of
Responsibilities to Cats’, untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk
membantu berbagai entitas berbeda yang bekerja bersama dan memainkan
bagian mereka untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan kucing.
Deklarasi ini akan membantu mereka yang bertanggung jawab untuk
kesejahteraan kucing untuk mengerti bagaimana memasyikan semua kucing, baik
berpemilik atau tidak, dilindungi dari penderitaan dan diberi kesempatan untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Kami meminta orang-orang untuk mendukung Deklarasi ini dengan
menandatanganinya. Semakin banyak tandatangan yang kita miliki, semakin baik
kita menunjukkan kepada dunia betapa banyak orang yang peduli tentang kucing
dan ingin meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk menandatangani petisi,
buka: goo.gl/Ef6qq4.

3

Tanggung Jawab Pemerintah

●● U
 ntuk mengembangkan (menggunakan keahlian yang sesuai) dan
menyediakan kerangka hukum untuk kesejahteraan kucing dan untuk
mendorong dan menegakkannya.
●● U
 ntuk mendukung pemerintah lokal, pasukan kepolisian dan LSM dalam
menerapkan hukum dengan benar.
●● U
 ntuk mendukung (tidak dalam bentuk keuangan) pekerjaan dari LSM dalam
kesejahteraan kucing, termasuk manajemen populasi.
●● U
 ntuk mendorong kepemilikan hewan yang bertanggung jawab (neutering,
microchiping dan regristasi serta perawataan kesehatan preventif).
●● Untuk mendorong breeding dan penjualan kucing yang bertanggung jawab.
●● U
 ntuk mengenali posisi dan melindungi kucing liar dalam populasi kucing dan
hukum.
●● U
 ntuk memastikan identifikasi dari kucing jalanan/kelompok/kucing liar yang
telah disteril (ear tipping adalah metode pilihan saat ini), dan memastikan
dibawah paying hukum ear tipping tidak dianggap mutilasi.
●● Melarang pencabutan kuku (declaw) dan operasi kosmetik lainnya.
●● U
 ntuk mendorong pertanggung jawaban (re)homing dari kucing yang
ditelantarkan atau kucing peliaharaan yang sengaja dilepaskan.
●● U
 ntuk mengenalkan bahwa penimbunan hewan (hoarding) sebagai human
issue dan untuk mendorong kolaborasi antara organisasi kesejahteraan kucing
dengan organisasi kesejahteraan manusia.
●● U
 ntuk bekerja sama dan berbagi cara yang terbaik dan pengalaman
internasional.
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Tangung Jawab Otoritas Lokal
●● U
 ntuk mempertimbangkan kepentingan kucing, manusia dan hewan lain
ketika membuat keputusan yang berdampak pada kucing, termasuk yang
dibuat berdasarkan latar kesehatan manusia.
●● Untuk menerapkan hukum kesejahteraan
●● U
 ntuk membuat keputusan dalam manajemen populasi dari kucing tak
berpemilik berdasarkan etika dan manusiawi. Manajemen harus direncanakan,
ditargetkan dan efektif, dan mempertimbangkan semua potensi dari kucing.
Praktek seperti menggunakan racun atau gas untuk membunuh kucing
sama sekali tidak bisa diterima. Dimana eutanasi ini diperlukan, pihak yang
berwenang harus memastikan hal ini dilakukan secara manusiawi oleh orang
yang terlatih dan kompeten.
●● U
 ntuk memastikan manajemen populasi dilakukan secara manusiawi. Trap
(ditangkap), Neuter, Vaccination dan Return (dikembalikan) (TNVR) saat ini
merupakan metode pilihan manusiawi untuk manajemen populasi kucing, dan
pihak berwenang harus mengikuti cara terbaik. Steril harus dilakukan diawah
anastesi oleh dokter hewan yang terlatih dalam teknik dengan peralatan dan
obat-obatan yang sesuai.
●● U
 ntuk berkolaborasi dengan LSM yang baik dalam memilah pendekatan
terbaik untuk masalah yang disebabkan oleh kucing tak berpemilik.
●● U
 ntuk memastikan bahwa eutanasi adalah pilihan kesejahteraan yang sah
untuk beberapa kucing dimana penderitaan fisik atau emosional yang
signifikan dan atau berkelanjutan ada atau diketahui akan segera terjadi.
Kegagalan untuk mengatur eutanasi untuk kucing ketika dibutuhkan bisa
menjadi masalah kesejahteraan yang besar.
●● Untuk berkolaborasi dan berbagi cara terbaik dam pengalaman internasional.
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Tanggung jawan LSM atau individu yang bekerja
untuk kesejahteraan kucing termasuk manajemen
populasi
Organisasi non-pemerintah (LSM/NGO) dapat melakukan trap, neuter,
vaccination, dan return (TNVR) pada kucing tak berpemilik atau menyediakan
tempat dimana kucing bisa ditempatkan untuk menemukan rumah baru yang
sesuai. Mereka menempatkan kucing untuk menemukan rumah baru adalah
sebagai homing centers (daripada menyelamatkan, sanctuary, pusat adopsi dll)
merekaa tidak boleh hanya menyimpan kucing, tetapi secara aktif mencoba
untuk mencarikan rumah atau lingkungan alternative daripada mengurung
mereka dalam waktu yang lama. Pengurungan sangat menimbulkan stress yang
sangat tinggi bagi kucing dan mungkin tidak sesuai dengan minat kucing.
●● U
 ntuk berkolaborasi dengan pemerintah lokal dan otoritas veteriner,
komunitas lokal dan organisasi lain untuk mengenali dan mengerti apa yang
dibutuhkan manusia yang tinggal dalam kelompok serta kesejahteraan yang
dibutuhkan kucing. Bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dengan
pemangku kepentingan.
●● U
 ntuk mencoba membedakan antara berbagai jenis kucing (peliharaan atau
liar vs jalanan/kelompok atau kucing liar) dan menangani kebutuhan mereka
dengan tepat.
●● U
 ntuk melakukan tindakan terbaik pada TNVR untuk kucing jalanan/
kelompok atau kucing liar dan bekerja dengan otoritas lokal setempat jika
memungkinkan. Neutering harus dilakukan dibawah anastesi oleh dokter
hewan terlatih dalam teknik dengan peralatan dan obat-obatan yang sesuai.
TNVR harus dilakukan secara strategis, terkordinasi dengan hati-hati dan
berkelanjutan misalnya oleh orang-orang lokal dan dokter hewan yang terlatih
untuk melakukan TNVR.
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●● U
 ntuk mencoba membedakan kucing mana yang merupakan kucing jalanan/
kelompok atau kucing liar (dan tidak memungkinkan untuk dijadikan
peliharaan dirumah) dari mereka yang suka hidup dekat dengan manusia/
komunitas tanpa stress atau kesulitan dan untuk memberikan alternatif
untuk kucing jalanan atau kucing liar, misalnya TNVR dipindahkan ke lokasi
peternakan atau lokasi yang bekerja untuk kucing.
●● K
 etika kucing dibawa kepusat homing, itu merupakan tanggung jawab dari
pusat untuk memastikan 5 kesejahteraan kucing terpenuhi:
• Kebutuhan akan lingkungan yang sesuai
• Kebutuhan akan diet yang sesuai
• Kebutuhan untuk dapat menunjukkan pola perilaku normal
• Kebutuhan untuk ditempatkan dengan atau terpisah dari hewan lain
• Kebutuhan untuk dilindungi dari rasa sakit, penderitaan, cedera dan luka
●● U
 ntuk menyediakan fasilitas di pusat rumah sementara yang meminimalkan
stress/tekanan dan memaksimalkan kontrol dari infeksi penyakit menular.
Harus ada langkah-langkah untuk memastikan kucing kurang sehat (secara
fisik atau psikologis) saat pergi daripada saat tiba di pusat rumah sementara
(homing center).
●● U
 ntuk memastikan semua kucing dan anak kucing sudah steril sebelum
mereka mendapatkan rumah kembali.
●● U
 ntuk menyediakan kucing dan anak kucing dengan pencegahan dan
perawatan yang tepat (mungkin termasuk vaksinasi dan kontrol parasite).
●● U
 ntuk memberikan chip pada kucing sebelum mereka mendapatkan rumah
dimana terdapat system pada Negara tersebut untuk chiping dan registrasi.
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●● U
 ntuk menargetkan secara tepat kucing yang sesuai dengan rumah dengan
waktu tinggal sesingkat mungkin dan fasilitas yang memadai.
●● U
 ntuk menempatkan kucing yang tepat dirumah yang sesuai, dengan
mempertimbangkan kebutuhan kucing dan pemilik baru.
●● U
 ntuk mendorong steril dan microchiping kucing yang dimiliki masyarakat
dan mempromosikan kesejahteraan dan perawatan kesehatan yang baik.
●● U
 ntuk memberi pengertian bahwa campur tangan manusia tidak selalu
menjadi perhatian utama dari kucing, misalnya kucing liar tidak akan mau
hidup berdampingan dengan manusia dirumah.
●● U
 ntuk memastikan bahwa eutanasi sah secara hukum sebagai pilihan untuk
beberapa kucing dimana penderitaan fisik atau emosional yang signifikan
dan atau berkelanjutan ada atau diketahui akan segera terjadi. Eutanasi secara
manusiawi mungkin adalah pilihan terbaik untuk individu kucing meskipun
keputusan tersebut tidak bisa dianggap enteng dan alternative lain untuk
kesehatan kucing harus selalu dikembangkan. Kegagalan megatur eutanasi
pada kucing ketika diperlukan bisa menjadi masalah yang sangat besar.
●● U
 ntuk bekerja dengan organisasi yang bekerja untuk kesejahteraan manusia
pada kasus penimbunan kucing untuk menemukan solusi yang tepat dan
sukses.
●● Untuk berkolaborasi dan berbagi praktek dan pengalaman internasional.
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Tanggung jawab pemilik kucing peliharaan
●● U
 ntuk memilih kucing sebagai peliharaan yang tidak akan menderita dari
masalah kesehatan dan kesejahteraan karena genetik, konformasi dan atau
ketakutan akan manusia.
●● U
 ntuk memahami kebutuhan kucing untuk memaksimalkan positif walfare
dan meminimalkan negative walfare. Bagaimana ini dilakukan tergantung
dari masing-masing individu kucing. Untuk kucing yang berpemilik lima
kesejateraan yang dibutuhkan adalah tanggung jawab dari pemilik
•
•
•
•
•

Kebutuhan akan lingkungan yang sesuai
Kebutuhan akan diet yang sesuai
Kebutuhan untuk dapat menunjukkan pola perilaku normal
Kebutuhan untuk ditempatkan dengan atau terpisah dari hewan lain
Kebutuhan untuk dilindungi dari rasa sakit, penderitaan, cedera dan luka

●● U
 ntuk steril kucing peliharaan (atrau berpotensi menggunakan metode
kontrasepsi lain) untuk mencegah lahirnya anak kucing yang tidak dinginkan
dan masalah kesejahteraan terkait. Steril sebaiknya dilakukan sebelum kucing
mengalai pubertas, antara umur 4 dan 6 bulan.
●● Untuk microchiping dan registrasi kucing untuk membantu dalam identifikasi
●● Untuk memberikan vaksinasi dan perawatan lain untuk kucing mereka
●● U
 ntuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kucing
peliharaan menyebabkan gangguan ke tetangga.

9

Tanggung jawab dari mereka yang hidup
berdampingan dengan kelompok dan kucing jalanan
●● Untuk

memberi kesejahteraan kepada kelompok kucing yang sudah disteril
dengan memberi makan dan menyediakan tempat berlindung dan bekerja
sama dengan otoritas lokal atau NGO untuk program steril dan merawat
kucing.
●● U
 ntuk menghormati undang-undang untuk mencegah kekejaman atau
penyiksaan pada kucing jalanan.
●● M
 emberi makan secara bertanggung jawab dan tidak menciptakan gangguan
visual atau bau dengan memberi makan hewan.
●● M
 emberi makan bersama program steril dan memastikan manajemen
pengelolaan sampah.
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Tanggung jawab dari mereka yang terlibat dalam
breeding dan penjualan kucing
●● S
 ebelum masuk kedalam praktek breeding kucing, harus diberi pendidikan
tentang masalah reproduksi kucing termasuk kehamilan, kelahiran dan
perkembangan anak kucing, sehingga memiliki pengetahuan dasar tentang
bagaimana membiakkan kucing dan membesarkan anak kucing secara
bertanggung jawab.
●● Untuk hanya menggunakan Felis Catus untuk breeding kucing peliharaanbreeding dengan menggunakan kucing liar(wild cat) membawa masalah etika,
kesejahteraan dan masalah lingkungan.
●● Untuk menghindari breeding kucing dengan warisan masalah (baik penyakit
atau konformasi) yang memungkinkan memiliki hasil yang buruk untuk individu
kucing, dan bertindak pada kesejahteraan dan masalah kesehatan sebelum
breeding lebih banyak terjadi.
●● Untuk bekerja dengan dokter hewan professional tentang pengembang
biakkan yang sehat.
●● Untuk mengikuti aturan terbaik dan pedoman untuk pengembang biakkan dan
penjualan kucing dan anak kucing.
●● Untuk memastikan bahwa lima kebutuhan kesejahteraan terpenuhi untuk
kucing dan anak kucing dalam perawatan mereka:
• Kebutuhan akan lingkungan yang sesuai
• Kebutuhan akan diet yang sesuai
• Kebutuhan untuk dapat menunjukkan pola perilaku normal
• Kebutuhan untuk ditempatkan dengan atau terpisah dari hewan lain
• Kebutuhan untuk dilindungi dari rasa sakit, penderitaan, cedera dan luka
●● U
 ntuk mengatur dan merawat kucing dan anak kucing dan memenuhi
kebutuhan mereka, baik tidak disengaja atau memang bertujuan untuk
pengembang biakkan.
●● Untuk memastikan kesejahteraan kucing pejantan yang mungkin tidak tinggal
di dalam rumah.
●● Untuk menghasilkan anak kucing yang sehat yang tidak akan stress dengan
hidup sebagai peliharaan, yaitu tanggunng jawan untuk memastikan anak
kucing dipelihara dan setiap hari berada dirumah yang normal.
●● Untuk menemukan rumah yang bertangung jawab untuk anak kucing yang
mereka biakkan dan menjual melalui cara/chanel yang etis.
●● Untuk neuter (steril)/vaksin/microchip/memberikan perawatan kesehatan pada
anak kucing sebelum mereka pergi kerumah baru dan untuk menyampaikan
saran yang tepat, termasuk nasehat tentang perawatan yang tepat.
●● Registrasi kucing dan menunjukkan organisasi, club pecinta kucing, komite
penasehat breed dan pihak yang memahami masalah yang terkait dengan
konformasi atau cacat warisan yang merugikan kesehatan dan kesejahteraan
kucing, dan hybrid breeding dan mengambil semua langkahyang diperlukan
untuk mencegah masalah ini terjadi dan untuk memastikan kesejahteraan
optimal untuk individu kucing dan keturunannya.
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Tanggung Jawab Profesional Veteriner
●● U
 ntuk memastikan lima kebutuhan kesejahteraan terpenuhi untuk kucing
dalam perawatan mereka:
• Kebutuhan akan lingkungan yang sesuai
• Kebutuhan akan diet yang sesuai
• Kebutuhan untuk dapat menunjukkan pola perilaku normal
• Kebutuhan untuk ditempatkan dengan atau terpisah dari hewan lain
• Kebutuhan untuk dilindungi dari rasa sakit, penderitaan, cedera dan luka
●● U
 ntuk menolak declaw (atau tindakan oprasi kosmetik lain) di Negaranegara dimana masih diperbolehkan dibawah hukum, mencatat bahwa ear
tipping (untuk menunjukkan bahwa kucing jalanan sudah disteril) tidak boleh
dianggap atau diperlakukan sebagai mutilasi.
●● U
 ntuk menyediakan fasilitas untuk meminimalkan stress pada kucing ketika
berada dilingkungan dokter hewan.
●● U
 tnuk mendorong pemilik melakukan steril, mengidentifikasi dan memberikan
perawatan untuk kucing mereka.
●● U
 ntuk mengedukasi pemilik tentang kebutuhan kucing dan memahami kucing
mereka.
●● U
 ntuk bekerjasama dengan breeder untuk menghasilkan kucing yang sehat
dan dengan calon pemilik untuk memilihkucing peliharaan yang tepat untuk
mereka.
●● Untuk memastikan kucing ditangani secara empatik dan aman.
●● Untuk memberikan penghilang rasa sakit ketika dibutuhkan.
●● B
 erusaha keras untuk selalu up to date dengan informasi tentang perawatan
dan treatment kucing.
●● Untuk melakukan eutanasi secara manusiawi.
●● Untuk bekerja secara konstruktif dengan otoritas lokal dan / LSM dan individu
tentang masalah kesejahteraan kucing termasuk manajemen populasi.

12

