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I. Latar Belakang 

Kesehatan Reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan 

sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek 

yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Sedangkan 

Departemen Kesehatan RI tahun 2002 menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi adalah 

suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial yang 

berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi 

bukannya kondisi yang bebas dari penyakit melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki 

kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah.  

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi 

berpusar mengenai seksualitas. Namun hingga saat ini pemahaman masyarakat mengenai 

seksualitas masih amat kurang. Pemahaman yang masih rendah di masyarakat diakibatkan 

kurangnya pengetahuan remaja mengenai masalah reproduksi. Padahal pemahaman 

mengenai seksualitas sangat penting untuk diketahui serta dipahami terutama untuk para 

remaja, karena masa remaja merupakan peralihan dari perilaku seksual anak-anak menjadi 

perilaku seksual dewasa. Jika para remaja masih buta tentang seksualitas maka akan 

berakibat buruk bagi dirinya sendiri, dikarenakan pada masa ini remaja mengalami 

perkembangan yang penting yaitu kognitif, emosi, sosial dan seksual. Banyak sekali 

ditemukan di masyarakat peristiwa-peristiwa dampak buruk dari kurangnya pemahaman 

mengenai seksualitas, seperti hamil di luar nikah, melakukan aborsi, melakukan 

penyimpangan seksual, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, kurangnya pemahaman 

mengenai seksualitas disebabkan oleh berbagai faktor antara lain yaitu adat istiadat, 

agama, budaya dan kurangnya informasi dari sumber yang benar. Sehingga sangat 

diperlukan peran dari pemerintah, instansi, masyarakat dan keluarga untuk saling 

membantu dalam meningkatkan pengetahuan informasi mengenai seksualitas dari sejak 

dini.  

Oleh karena itu, kami dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayanana menyelenggarakan lomba video promosi kesehatan dalam rangka 

AKA 2017 dengan mengangkat tema “Tanggap dan Cermat terhadap Kesehatan Reproduksi 

untuk Remaja yang Gemilang” untuk membantu mengasah kreativitas anak muda dalam 

memberikan kontribusi untuk ikut memerangi permasalahan seksualitas yang ada di 

masyarakat dengan cara berbagi pengetahuan dengan menyampaikan informasi melalui 
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sarana video edukasi. Dengan adanya lomba video promosi kesehatan ini diharapkan dapat 

mengefektifkan dan mengefisiensikan penyaluran informasi secara menyuluruh yang 

bertujuan informasi mengenai kesehatan reproduksi dapat diterima dengan mudah oleh 

masyarakat, sehingga akan memudahkan dalam peningkatkan derajat kesehatan reproduksi 

yang optimal bagi masyarakat.  

 

II. Tema 

Adapun tema Lomba Video Promosi Kesehatan ini adalah “Tanggap dan Cermat 

terhadap Kesehatan Reproduksi untuk Remaja yang Gemilang”. 

 

III. Tujuan 

Adapun tujuan dari Lomba Video Promosi Kesehatan ini, adalah : 

a. Untuk mengurangi permasalahan kesehatan reproduksi di masyarakat. 

b. Untuk menggali potensi kreatif dalam penyampaian informasi terkait kesehatan 

melalui karya yang menarik dalam bentuk video. 

c. Untuk meminimalkan tindakan penyalahgunaan perkembangan teknologi 

modern yang berbentuk audio visual serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kesehatan. 

d. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyampaian informasi agar 

tersebar secara menyeluruh. 

 

IV. Manfaat 

a. Bagi Peserta 

 Dapat mengetahui apa saja dampak yang dapat disebabkan dari 

permasalahan mengenai kesehatan reproduksi. 

 Dapat meningkatkan kreativitas di dalam pembuatan video yang dimiliki 

melihat dari evaluasi diri dari ajang perlombaan ini. 

 Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga 

kesehatan reproduksi. 

b. Bagi Panitia 

 Meningkatkan rasa solidaritas dan kerjasama antar mahasiswa Program 

Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 
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 Meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam berorganisasi. 

 

V. Bentuk Kegiatan 

Kegiatan Lomba Video Promosi Kesehatan ini dilaksanakan dalam bentuk perlombaan 

video atau short movie yang dikirimkan oleh peserta sesuai dengan salah satu 

permasalahan dari subtema yang dipilih peserta, serta akan ada babak penyisihan 

dan babak final.  

 

VI. Metodelogi kegiatan 

Kegiatan lomba video promosi kesehatan ini dapat diikuti oleh peserta dari seluruh 

wilayah Indonesia dengan diperbolehkan membawa seorang pembina atau 

pendamping dari masing-masing sekolah, para undangan, dosen, serta civitas 

akademika. Peserta mengirimkan hasil karyanya dengan syarat dan ketentuan yang 

telah ditentukan oleh panitia. Babak penyisihan akan dilakukan dan memilih 6 video 

terbaik yang akan melanjutkan ke babak final. Dalam babak final akan dilaksanakan 

di Ruang 3.01 Gedung Timur Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, peserta 

melakukan presentasi karyanya dihadapan 3 orang juri sebagi tim penilai. 

Pengumuman dan penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada hari itu juga setelah 

tim penilai atau dewan juri menentukan pemenangnya. 

 

VII. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Hari/Tanggal : Sabtu, 22 April 2017 

Waktu  : 08.00 - selesai 

Tempat : Ruang 3.01 Gedung Timur Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 

 

VIII. Peserta 

Peserta dari Lomba Video Promosi Kesehatan ini adalah masyarakat umum wilayah 

Indonesia dengan rentang usia 15-22 tahun yang terbentuk dalam sebuah tim 

dengan beranggotakan 3 orang.  
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IX.  Panitia Pelaksana 

Panitia pelaksana kegiatan Lomba Video Promosi ini adalah mahasiswa Program 

Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 

 

X.  Penutup 

Demikian proposal ini kami buat dengan harapan kegiatan Lomba Video Promosi 

Kesehatan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan kegiatan tercapai. Atas 

perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

XI. Susunan Acara 

Susunan acara terlampir 
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Lampiran 1 

SUSUNAN ACARA 

LOMBA VIDEO PROMOSI KESEHATAN AKA 2017  

HIMPUNAN MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 

PUKUL ACARA 

05.30 – 07.00 Matur Piuning dan Persiapan 

07.00 – 08.00 
Pengecekan perlengkapan 

Registrasi dan Pemberian snack 

08.00 – 09.00 

Pembukaan Acara 

- Doa 

- Laporan Ketua Panitia 

- Sambutan Ketua HMKM 

- Sambutan Ketua BEM 

- Sambutan Kaprodi 

- Sambutan Dekanat 

- Pembukaan secara resmi 

09.00 – 09.15 Persiapan Presentasi 

Persilahkan Juri 

09.15 – 09.20 Pengundian 

09.20 – 12.20 

 

Presentasi 1 

Presentasi 2 

Presentasi 3 

Presentasi 4 

Presentasi 5 

Presentasi 6 

12.20 – 13.00 ISHOMA 

13.00 – 13.30 Pengumuman Juara dan Pemberian Piala 

13.30 – 13.40 Penutupan 

13.40 – 14.00 Bersih-bersih 

 

 

 


