
Para pemilik
binatang

kesayangan seperti
kucing, anjing

hingga burung akan
menghadapi

masalah yang sama
saat lebaran tiba.

Terutama yang
harus bepergian

keluar kota untuk
anjang sana.

ATAUPUN yang ditinggal
pembantunya mudik lebar-
an. Setidaknya akan tim-
bul kekawatiran siapakah
yang akan memberi makan
hingga memandikan bina-
tang tersebut ?

Seperti Aryo dan Andre
yang memiliki kucing Per-
sia. Aryo memiliki tiga ekor
dan Andre dua ekor. Saat
lebaran nanti dipastikan
Aryo harus pulang ke Ja-
karta, tidak mungkin dia
membawa serta kucing ‘pe-
sek’ kesayangannya. Ribet
di perjalanan, itu salah sa-
tu alasannya.

Membiarkan kucing ber-
keliaran di rumah kontrak-
annya dengan cukup me-
nyediakan makan untuk
beberapa waktu, itu pun
bukan jalan keluar yang
masuk akal bagi Aryo. Lan-
taran kucing itu bagian da-
ri hidupnya. Kasih sayang-
nya pada kucing itu mung-
kin bisa mengalahkan rasa
sayangnya pada pacarnya.

Buktinya, Andre sendiri
pernah lebih memilih ang-
kat kaki dari rumah kosnya
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daripada berpisah dengan
kucingnya. Ceritanya, saat
masih tinggal di rumah kos,
pemilik kos meminta Andre
tak lagi memelihara kucing.
Pasalnya anak si pemilik
kos ini ketakutan dengan
kucing. Jika tidak, lebih
baik keluar dari tempat kos
itu. ‘’Malam itu juga, keluar
dari kos dan nebeng nginap
di rumah teman sebelum
mendapat tempat baru,’’
kenang Andre saat ditemui
di Nin Live Angle Petshop,
Jl Jojoran Gang III No 65

Surabaya, kemarin.
Kedatangan Andre dan

Aryo ini untuk menitipkan
kucingnya kepada Nine Live
Angle yang dikelola Ashari
Rangkuti. Selama ditinggal
Andre dan Aryo berlebaran,
kucing-kucing itu akan
dipeliharan bersama pu-
luhan kucing lainnya.’‘’Kami
memang memfokuskan pa-
da jasa penitipan kucing sa-
ja,’’ kata Ashari.

Untuk jasa menitipan
kucing ini, Ashari mematok
harga Rp 35 ribu sehari.

Tentu tarif itu di luar jasa
lainnya. Misalnya, jasa me-
mandikan atau groming,
dipatok Rp 40 ribu. ‘’Biasa-
nya kucing kita mandikan
sehari sebelum diambil
tuannya,’’ kata Ashari.

Menjelang lebaran ini,
Ashari yang juga ketua
KPK (Komunitas Penya-
yang Kucing), banyak men-
dapat order. Tempat peni-
tipan yang disediakannya
sebagian besar telah dipe-
san. ‘’Ada sekitar 25 kucing
yang akan kita tangani se-

lama ditinggal tuannya
lebaran,’’ tuturnya.

Bagi yang tak sempat da-
tang langsung untuk me-
nitipkan kucingnya, Ashari
pun membuka layanan an-
tar jemput. Di tempat itu,
Ashari juga menyediakan
pemeriksaan kesehatan
oleh dokter hewan. ‘’Jika
memang ada yang sakit,
akan diperiksa oleh dok-
ter,’’ katanya.

Rumah Sakit Hewan Se-
tail di Jl Setail no 3 juga
menyediakan layanan pe-

nitipan hewan. Di sini bah-
kan tak cuma kucing, tapi
semua jenis hewan seperti
Kelinci, Anjing, Kucing,
hingga burung berkicau.
Bahkan untuk lebaran ini,
rumah sakit Setail tak me-
nerima layanan rawat
inap. ‘’Saat lebaran ini, ka-
mi akan konsentrasi pada
penitipan hewan,’’ kata
Drh Yessy A.L, salah satu
dokter jaga yang ditemui
Radar Surabaya.

Alasan rumah sakit tak
menerima rawat inap, ka-
rena dikawatirkan menjadi
penyebar penyakit pada he-
wan yang dititipkan. ‘’Tapi
untuk rawat inap, tetap ka-
mi layani,’’ tambahnya.

Lalu berapa biaya penitip-
an di rumah sakit hewan
yang terletak berdempet
dengan Kebun Binatang
Surabaya ini ? Tarifnya
dihitung menurut berat
tubuh binatang. Per 5 kilo
ditetapkan Rp 30 ribu per
hari. Bila ingin hewan ke-
sayangan mendapat ruang-
an yang ber AC, tempat itu
juga menyediakan. Tapi
tentu tarifnya berbeda.’‘’Ya
dua kali lipat tarifnya untuk
yang ber AC,’’ ungkapnya.

Untuk sementara, yang
telah memesan tempat di
rumah sakit setail ini ada-
lah mereka yang ditinggal
mudik pembantu, dan mere-
ka ingin memanfaatkan ha-
ri libur lebaran untuk keluar
kota. ‘’Ada yang ingin ke
Bali.Sekarang, untuk
membawa serta hewan ke-
sayangannya tak mudah,

karena harus disertai surat-
surat resmi dan ditunjukkan
saat di bandara,’’ tuturnya.

Sementara itu, mengenai
penitipan hewan piaraan,
Ketua I Perkin (Perkumpul-
an Kinologi Indonesia)
Jatim, Hartono Purnomosi-
di, meminta hati-hati me-
milih tempat penitipan he-
wan. Harus terlibih dahulu
dilihat, apakah tempatnya
cukup memadai.’‘’Luasnya
gimana. Karena, anjing, mi-
salnya, gampang stres,’’ ka-
tanya.

Selain itu juga harus di-
pastikan apakah tempat
penitipan itu tersedia dok-
ter hewan. ‘’Ini mutlak ada,
dan jangan asal menitip-
kan lantaran harganya mu-
rah,’’ tandasnya.(rtn)
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Tempat
Penitipan Hewan
1 Nin Live Angle Petshop Jl

Jojoran Gang III (khusus
Kucing)

2 Rumah Sakit Hewan
Setail Jl Setail No 3

3 Klinik Sehat Ruko Gate
Way Waru

4 Ko Bug I Pakuwon Trade
Center C2-07
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