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LATAR BELAKANG  
 

Anjing dan kucing merupakan companion animals yang sudah sangat sering kita temui 

sehari-hari dengan tingkat kepemilikan anjing dan kucing meningkat tajam sebesar 

129% dari tahun 2017-2021 (Harian Kedaulatan Rakyat Jogja). Tingkat kepedulian 

para pemilik hewan terhadap kesehatan hewannya pun semakin meningkat. Masalah 

kulit (skin problem) menjadi masalah yang cukup sering dikeluhkan oleh pemilik 

hewan maupun yang secara tidak sengaja dijumpai oleh praktisi hewan kecil di klinik 

ketika melakukan pemeriksaan hewan. 

Penyebab timbulnya masalah kulit dapat bervariasi, seperti faktor lingkungan, pakan, 

ektoparasit, stress, penyebab hormonal, alergi, hingga penyakit menular seperti 

infeksi bakteri atau jamur. Bentuk masalah kulit yang mungkin timbul pun beragam, 

mulai dari kualitas rambut yang buruk, gimbal, rambut rontok, kebotakan, kemerahan 

pada kulit, gatal, hingga timbulnya kelukaan pada permukaan kulit. Munculnya 

perubahan klinis pada kulit bisa merupakan suatu gejala dari primary skin disease atau 

justru merupakan gejala dari penyakit lain yang lebih serius. 

Hewania adalah sebuah platform Tele Advice atau yang menghubungkan pemilik 

hewan dengan dokter hewan terpercaya untuk solusi kesehatan hewan. Dalam 

mencapai visi tersebut, Hewania telah bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter 

Hewan Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dan quality assurance 

demi menyediakan layanan Tele Advice yang aman dan terpercaya. Salah satu upaya 

untuk mencapai visi kami adalah melalui webinar-webinar rutin sebulan sekali dengan 

audiens pemilik hewan untuk mengedukasi para pemilik hewan mengenai kesehatan 

hewannya. 

Untuk meningkatkan kesadaran pemilik hewan terhadap pentingnya kesehatan kulit 

dan rambut Hewania bermaksud untuk mengadakan webinar dengan topik kesehatan 

kulit dan rambut dengan judul “My Fur Baby Keeps on Scratching; Should I Worry?: 

Mempelajari Lebih Dalam mengenai Permasalahan Kulit pada Anjing dan Kucing”.   

Kami berharap dengan diadakannya webinar ini dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat terutama pet owner mengenai manajemen kesehatan kulit dan rambut 

pada anjing dan kucing.  
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  TEMA KEGIATAN  
 
 

Adapun tema yang diangkat dalam webinar ini adalah: 

 

“My Fur Baby Keeps on Scratching; Should I Worry? 
Mempelajari Lebih Dalam Permasalahan Kulit pada Anjing dan Kucing” 

 
Melalui rangkaian webinar ini, kami berharap dapat mengedukasi masyarakat 

mengenai masalah kulit dan rambut pada anjing dan kucing, meliputi: 

1. Bagaimana ciri-ciri rambut anjing dan kucing yang sehat. 

2. Mengenali tanda-tanda adanya masalah kulit: rambut rontok, kebotakan, over-

grooming, munculnya perubahan warna, konsistensi, dan adanya kelukaan pada 

kulit, adanya jamur. 

3. Tips yang dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan kulit dan rambut pada 

anjing dan kucing. 

 

  TUJUAN KEGIATAN  

Adapun tujuan dari webinar ini adalah: 
 

1. Mengedukasi masyarakat tentang kesehatan kulit dan rambut pada hewan anjing 

dan kucing. 

2. Mengedukasi masyarakat mengenai pengenalan dasar masalah kulit dan rambut 

yag sering muncul di anjing dan kucing. 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya general check up pada 

anjing dan kucing. 

 

  WAKTU DAN TEMPAT  

Webinar ini akan dilaksanakan pada: 
 

Hari, Tanggal : Sabtu, 23 April 2022 

 Waktu : 15.00 – 17.15 WIB 

Tempat : Online via Zoom Meeting (link akan diinformasikan 

pada konfirmasi pendaftaran di 

https://hewania.com/webinar) 
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  SASARAN KEGIATAN  
 

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah: 
 

1. Masyarakat pemelihara anjing dan kucing 

 
  SUSUNAN ACARA*  

 

Waktu Kegiatan 

15.00 – 15.05 Pembukaan 

15.05 – 15.15 Perkenalan Hewania 

15.15 – 15.20 Pembacaan profil pembicara kedua 

15.20 – 16.00 Penyampaian Materi  

16.00 – 16.05 Pembacaan profil pembicara kedua 

16.05 – 16.35 Penyampaian Materi 

16.35 – 16.45 Foto bersama dan Quiz  

16.45 – 17.10 Diskusi 

17.10 – 17.15 Penutup 

* Susunan acara dapat disesuaikan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan lebih lanjut 

 

  PENUTUP  
 
 

Demikian proposal webinar ini kami sampaikan. Besar harapan kami dapat bekerja 

sama dengan Bapak/Ibu dalam webinar ini demi mencapai visi kita bersama, yaitu 

mewujudkan kesejahteraan manusia melalui kesehatan hewan. Atas perhatian 

Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih. 

 
Salam kesehatan hewan! 

 

Richard Nathaniel Chandra 

Founder & CEO of Hewania 


