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INDONESIAN CAT ASSOCIATION 
FORM PENDAFTARAN NAMA CATTERY 

 
 
PERSYARATAN UMUM SEBAGAI CATTERY: 
1. Memiliki sedikitnya kucing LO 2 betina, 1 jantan (Khusus P. 

Jawa) dengan ras yang sama, Umur Min 10 bln yang sudah 
Excellent 

2. Mendaftarkan parents stocknya ke Komisi Breeding & 
Registration 

3. Memiliki Sertifikat Diklat Cattery tingkat dasar yang 
dilaksanakan oleh ICA 

4. Mendapat rekomendasi dari 3 cattery ICA. 
5. Mengikuti seluruh Peraturan Pembiakan yang ditetapkan oleh 

ICA 
PENDAFTARAN DAN PERATURAN PENGGUNAAN NAMA 
CATTERY 
1. Nama cattery hanya bisa diajukan oleh anggota Indonesian 

Cat Association (ICA) dan tidak diberikan kepada individu 
yang tidak terdaftar sebagai anggota ICA. 

2. ICA akan mencatat setiap nama cattery yang telah terdaftar 
dan disetujui 

3. Biaya pendaftaran cattery di ICA sebesar Rp 1.200.000. 
Biaya ini sudah termasuk pendaftaran nama cattery di FIFe. 

4. Penggunaan nama cattery yang tidak terdaftar di ICA tidak 
diperkenankan 

5. Nama cattery adalah milik pribadi dari pembiak (breeder) dan 
setelah didaftarkan tidak boleh diganti, diberikan pada orang 
lain atau dipindah tangankan. Seorang pembiak hanya boleh 
menggunakan satu nama cattery. 

6. Jika nama cattery terdaftar atas nama 2 orang, maka kedua 
orang tersebut tidak diperkenankan mengajukan permohonan 
nama cattery lainnya. 

7. Apabila terjadi pemisahan kerjasama antara kedua orang 
tersebut, harus diinformasikan pada Sekretariat ICA 
mengenai siapa yang akan tetap menggunakan nama cattery 
tersebut. 

8. Apabila pemilik cattery terdaftar meninggal dunia, cattery 
tersebut tidak boleh dipergunakan selama 20 tahun 
berikutnya, kecuali diwariskan kepada ahli waris, yang juga 
anggota ICA. Begitu pula jika seorang atau lebih anggota ICA 
harus mengeluarkan anggota perorangan maka nama cattery 
dan nama pemiliknya harus dilaporkan pada sekretariat ICA. 

PERATURAN NAMA CATTERY 
9. Nama cattery yang sudah ada tidak boleh sama 
10. Nama cattery minimum terdiri dari 4 huruf dan maksimum 15 huruf, 

termasuk tanda strip(-), hypens, spasi dsb. 
11. Nama yang diberikan seperti Marie, Frank, John tidak 

diperbolehkan 
12. Gelar seperti Princess, Earl, Madame, Ratu, Raja, Putri atau Raden 

tidak diperbolehkan 
13. Nama cattery tidak boleh menggunakan nama jenis kucing seperti 

Persia Cattery, Ragdoll Cattery, Birman Cattery dan lain-lain 
 
CATATAN UMUM  
14. Nama cattery didaftarkan dengan menggunakan huruf besar. 
15. Kata yang unik atau kata yang dibuat sendiri paling sering disetujui, 

seperti nama yang sering ditegaskan pada peraturan diatas dan 
jarang sama dengan nama yang sudah terdaftar. 

16. Pilihan nama kedua atau ketiga akan digunakan hanya jika nama 
pilihan pertama atau pilihan sebelumnya sudah ada/hampir sama 
dengan nama cattery yang terdaftar di ICA. Yang dimasukkan 
hanya nama yang siap diterima sebagai nama caterry anda. 

17. Anda boleh mencantumkan daftar terpisah jika anda menginginkan 
kami untuk meninjau lebih dari 3 pilihan. 

 
PEMAKAIAN NAMA CATTERY  
18. Prefik (Awalan): Nama cattery pembiak kucing yang telah terdaftar 

di ICA akan ditulis sebagai awalan nama kucing. 
19. Nama cattery yang digunakan adalah nama pemilik kucing betina 

pada saat dikawinkan. 
20. Penghapusan/penambahan Suffix (akhiran): Pemilik baru dapat 

menambahkan nama cattery-nya sebagai akhiran, apabila nama 
kucing tidak melebihi batas 35 spasi. Akhiran sebelumnya akan 
dihapus/digantikan dengan nama cattery pemilik yang baru. Biaya 
aplikasi untuk penambahan atau penghapusan akhiran adalah Rp 
75.000,- : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tulis nama cattery pada kolom dibawah ini.  
 
Pilihan I 

               

 
 
Pilihan II 

               

 
 
Pilihan III 

               

 
 
 

 

Nama :  

Alamat :  

Kota:                                  Propinsi:                                 Kode Pos : 

Telp.:                                  HP:                            Fax:  

Tanda Tangan: 
 
Jika cattery dimiliki lebih dari 1 orang, isi data dibawah ini: 
 
Nama :  

Tanda Tangan: 
 

Nama :  

Tanda Tangan: 
 


