
kucing 
Kucing (Felis silvestris catus atau Felis catus) adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. 

Kucing memiliki indra penciuman yang cukup kuat dan sensitif sehingga untuk mengusir kucing, bisa menggunakan 

bahan alami yang memiliki aroma menyengat misalnya lemon atau jeruk, serai dan juga bawang putih. 

 

Untuk mengusir kucing yang biasanya bersarang di tempat tersembunyi, caranya yaitu: 

• Meletakkan makanan agar kucing tersebut keluar dan bisa menangkapnya. Perhatikan jalan atau jalur 

 kucing keluar sehingga Anda bisa menempatkan umpan tersebut dengan tepat. 

• Menyalakan rekaman suara kucing untuk pancingan agar kucing tersebut turun karena mengira temannya 

 dan kemudian ditangkap. 

• Menutup akses untuk menuju ke sarang atau tempat persembunyian saat kucing tersebut keluar untuk 

 mencari makan. 

 

Bahaya dari adanya kucing liar : 

Kucing liar biasanya membawa penyakit bakteri demam kucing yang diakibatkan oleh cakaran. 

Penyakit tersebut menyebabkan demam, pustula, dan dalam kasus yang ekstrim, komplikasi dari penyakit dapat 

menyebabkan kematian walaupun dengan kasus yang jarang 



Pengendalian hewan liar adalah mengendalikan hewan pengganggu wild hazard seperti Kucing : 

• Pengendalian dilakukan dengan metode physical restraint yakni dengan pemasangan alat pengendalian dengan 

metode jebakan (mass trapping) dengan dikombinasi umpan (makanan) maupun akar tanaman Anting dan 

diletakan di area yang teridentifikasi sebagai akses mobilitas keluar masuknya hewan liar (kucing). Alat jebakan 

akan ditempatkan di tempat yang terlindung dan diberikan wadah berisi air minum. Hewan yang tertangkap akan 

dikumpulkan dan akan di relokasi ke tempat lain yang menyediakan sumber makan dan air. 

 Pengendalian    metode   langsung    tangkap    (Direct    Catch    Methode)    yakni    dengan 

menggunakan tangan dan alat bantu seperti sarung tangan tebal dan jaring (nets trapping) untuk menangkap 

langsung hewan liar (kucing) yang berkeliaran 

 Pada area tertentu dapat diletakkan botol bekas air mineral yang terisi penuh untuk membuat kucing tidak mau 

mendekat 

 Monitoring untuk evaluasi dan tindakan koreksi berdasarkan hasil pantauan dilapangan berupa 

penambahan/penggantian/pemindahan jebakan. 

 Sistem pelaporan yang terintegrasi dan dokumentasi sesuai temuan dilapangan 

 Rekomendasi yang berkesinambungan untuk menunjang program pengendalian hama terpadu (Integrated Pest 

Management) berikut sanitasi yang baik 


