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PRAKATA 

 

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

atas pertolongan dan karunia-Nya buku ini dapat selesai dan 

dicetak. Buku ini merupakan projek penulis sejak lama, yakni 

sekitar tahun 2013. Karena kesibukan penulis, naskah buku ini 

lama “menganggur” di folder komputer. Melihat adanya 

peningkatan masyarakat pecinta kucing serta ketertarikan 

penulis dengan dunia kucing, penulis tergerak untuk 

memperbaiki naskah dan mencetak menjadi buku yang berjudul 

“Memahami Kucing” di tahun 2019 ini. 

Sudah banyak penulis di dalam negeri yang menulis 

buku mengenai kucing beserta teknis pemeliharaannya. Buku ini 

merupakan pelengkap dari sekian banyak buku yang mengulas 

tentang kucing. Menurut hemat penulis, semakin banyak buku 

yang mengulas tentang kucing, maka khazanah pengetahuan 

tentang kucing akan semakin banyak. Karena ilmu pengetahuan 

selalu berkembang dari masa ke masa, begitu juga dengan 

pengetahuan tentang dunia kucing, maka diperlukan tulisan-

tulisan baik ilmiah atau populer yang terus-menerus hadir untuk 

melepas “dahaga” akan informasi dan pengetahuan terbaru.  

Buku ini merupakan rangkuman dari berbagai literatur-

literatur tentang dunia kucing yang sebenarnya dapat diakses 

oleh masyarakat umum. Buku ini lebih ditujukan kepada 

masyarakat pecinta kucing dan khususnya cat owner. Tentunya 

dalam penyusunan buku ini masih banyak terdapat kekurangan. 
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Kritik dan saran dari para pembaca akan sangat penulis 

butuhkan untuk perkembangan karya-karya berikutnya. 

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua 

orang tua, bapak Harry Soebagyo dan ibu Sri Redjeki; Deby 

Wijayanti sebagai istri yang selalu mensupport; kolega-kolega di 

Graha Satwa Bintaro yang telah memberikan banyak wawasan 

dalam penyusunan buku ini (drh. Edison, drh. Dessica, drh. 

Indra, drh. Dinda, drh. Diah, drh. Novida dan drh. Riz Hendra). 

Akhir kata, penulis berharap agar buku ini dapat membawa 

manfaat kepada seluruh pembaca. 

 

   

   Bekasi, 21 Juli 2019 

   Penulis 
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