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Rottweiler Inilah Rottweiler Ideal

Anggota Badan (limbs)
1. Kaki depan (Forequarter)

Dilihat dari depan, kaki depan tampak lurus dan 
tidak terlalu dekat satu dengan lainnya. Bila dilihat 
dari samping, lengan depan terlihat lurus dan tegak. 
Kemiringan bahu 45o.
a. Bahu (shoulder)
 Garis bahu yang jatuh ke bawah adalah baik dan 

sempurna.
b.  Lengan atas (upperarm)
 Lengan atas sangat dekat dengan badan.
c. Lengan depan (forearm)
 Lengan bawah berkembang baik, kuat, dan terlihat 

berotot.
d.  Telapak kaki di bawah lutut (pastern)
 Bagian kaki di bawah lutut lentur, kuat, sedikit 

melengkung, dan tidak kaku.
e. Kepalan kaki depan (front feet)
 Kepalan kaki depan membulat, kekar, dan berlekuk. 

Kuku  pendek, hitam, dan kuat. Sosok badan 
rottweiler bagian 
depan

Susunan kerangka 
tulang di seputar 
bahu menentukan 
baik buruknya 
gerakan saat 
berjalan
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2 3 4 5

A B C D E

1. Bentuk kaki  
 ideal
2. Kepalan kaki  
 yang terlalu
 ke luar
3. Posisi kaki
 terlalu lebar
4. Kepalan kaki 
 yang terlalu 
 ke dalam
5. Bentuk kaki
 "biola". Kaki di
 bawah lutut 
 (pastern) 
 menekuk ke  
 bawah

A. Kepalan kaki  
 ideal
B. Pastern dan
 profil kaki yang
 baik
C. Kepalan yang
 tampak
 menyebar
D. Pastern yang
 terlalu lemah
 dan kaki datar
E. Bentuk pastern
 terlalu lurus
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2. Kaki belakang (Hindquarter)
Dilihat dari samping,  kaki harus lurus dan tidak saling 

berimpit. Ketika berdiri bebas, kaki akan terbentuk sudut 
atau siku antara paha atas dan pinggul, paha atas dan paha 
bawah serta metatarsal (telapak). 
a. Paha atas (upper thigh)
 Panjangnya sedang, daging tebal, lebar, dan berotot.
b. Paha bawah (lower thigh)
 Paha bawah panjang, kuat, berurat, dan sangat berotot 

di sisi atas.
c. Kaki bawah (hock)
 Kaki bawah kokoh, kuat, angulasi baik, dan tidak terlalu 

tajam.
d. Kaki belakang (feet)
 Kaki belakang sedikit lebih panjang daripada kaki 

depan. Jari kaki kuat, melengkung, dan sekokoh kaki 
depan.

A

B C D E

A. Posisi kaki
 belakang
 sempurna
B. Kaki terlalu 
 lebar
C. Kaki bawah
 (hock) terlalu
 ke dalam dan
 kepalan terlalu
 ke luar
D. Kaki bawah
 terlalu sempit
E. Kaki bawah 
 terlalu ke luar
 dan kepalan


