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A. Latar Belakang  

 

Pesantren adalah tempat siswa dan siswi menimba ilmu dan melatih kemandirian. Siswa 

dituntut untuk bisa menjaga kesehatannya secara mandiri karena jauh dari orang tua. 

Dengan usia yang masih belia, menjadikan siswa kebanyakan belum bisa menjaga 

kesebersihan dan kesehatannya. Kondisi tersebut menjadikan Ponpes merupakan salah 

satu sasaran beresiko terjadinya masalah kesehatan yang signifikan di karenakan masih 

dalam rentang usia remaja yang produktif. Sehinga memunculkan berbagai macam 

penyakit, diantaranya penyakit kulit, diare, maag dan TB. Selain itu, di Pondok Pesantren 

An Nawawi Al Bantani yang belum ada tenaga medis yang mukim di ponpes pada tahun 

2019 sehingga pelayanan kesehatan di ponpes kurang optimal dan perlu di lakukan 

pembinaan dan bimbingan mengenai kesehatan agar tidak terjadi masalah kesehatan 

pada remaja baik fisik maupun mental.  

 

Maka, dengan adanya permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian, Puskesmas 

suliwer membentuk inovasi “Duren Montong” yaitu Duta Pesantren Motivator dan 

Penolong yang kegiatannya adalah pemberdayaan Santri sebagai kader kesehatan 

Pesantren yang kegiatannya bergerak dalam bidang penjaringan kesehatan dan KIE. 

Dengan adanya inovasi Duren montong ini, diharapkan pihak pesantren terbantu kader 

kesehatan Duren Montong dalam memonitor, melatih, penjaringan kesehatan anak dan 

KIE siswanya untuk menerapkan PHBS di lingkungan pesantren. 

 

B. Tujuan dan Manfaat 

 

Tujuan Umum 

terwujudnya pesantren yang sehat serta peduli dan tanggap terhadap masalah kesehatan 

fisik maupun mental melalui duta pesantren yang ada di poskestren.  

 

Tujuan Khusus 

1. Meningkat nya pengetahuan warga ponpes tentang kesehatan 

2. Menurun nya kasus penyakit yang sering terjadi di ponpes 

3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar bagi warga ponpes 

4. Meningkat nya sikap prilaku hidup bersih dan sehat bagi warga ponpen 
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5. Dapat melakukan upaya promotif dan preventif di lingkungan ponpes sehingga 

terwujudnya warga ponpes yang mawas diri untuk mengetahui risiko berbagai 

masalah kesehatan. 

6. Di harapkan dapat mengembangkan upaya kesehatan kepada masyarakat sekitar 

melalui duta pesantren yang sudah terlatih. 

 

Manfaat  

Manfaat yang di harapkan dari inovasi duren montong di ponpes annawawi albantani ini 

adalah: 

1. Ponpes yang mandiri dari segi kesehatan 

2. Menjadikan ponpes an nawawi sebagai contoh atau role model bagi ponpes yang lain 

nya untuk berupaya meningkatkan kesehatan 

3. Menurunkan masalah kesehatan yang sering terjadi di ponpes tersebut. 

4. Membantu tenaga kesehatan untuk bersama-sama melakukan upaya kesehatan 

promotif dan preventif melalui duta pesantren bidang kesehatan,untuk mewujudkan 

masyarakat mandiri hidup sehat di wilayah kerja puskesmas suliwer. 

 

C. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan 

 

Kegiatan Pokok  

Pemberdayaan santri sebagai kader kesehatan Pesantren yang kegiatannya bergerak 

dalam bidang penjaringan kesehatan dan KIE. 

 

Rincian Kegiatan 

1. Sosialisasi inovasi 

2. Pelatihan kader kesehatan tentang P3K, screening kesehatan dan pemberian materi 

wawasan kesehatan  

3. Pelatihan pengisian format screening kesehatan santri 

4. Pemantauan lingkungan (penampungan air, sampah dll) 

5. Evaluasi kegiatan Santri 

6. Mendokumentasikan kegiatan 
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D. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan di kelas ataupun di aula Pesantren serta 

peninjauan langsung di pos Poskestren. Selain itu juga dilakukan pertemuan untuk diskusi 

dengan pembina kesehatan di Pesantren 

 

E. Sasaran  

Sasaran : Kepala sekolah, guru dan seluruh orang yang ada di sekolah 

No Kegiatan Sasaran Target PIC 

1 Sosialisasi inovasi Santri dan pembina 

kesehatan serta 

pimpinan pesantren 

  

2 Pelatihan kader 

kesehatan tentang P3K, 

screening kesehatan 

dan pemberian materi 

wawasan kesehatan 

Kader poskestren dan 

santri 

 

 

3 Pelatihan pengisian 

format screening 

kesehatan santri 

Kader poskestren 

 

 

4 Pemantauan lingkungan 

(penampungan air, 

sampah dll) 

Kader poskestren 

 

 

5 Evaluasi kegiatan Santri Kader poskestren   

 

F. Pembiayaan / Sumber Dana Dan Besarnya 

NO KEGIATAN SUMBER DANA 

1 Sosialisasi inovasi BOK 

2 Pelatihan kader kesehatan tentang P3K, 

screening kesehatan dan pemberian materi 

wawasan kesehatan 

BOK 

3 Pelatihan pengisian format screening kesehatan 

santri 

BOK 
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4 Pemantauan lingkungan (penampungan air, 

sampah dll) 

BOK 

5 Evaluasi kegiatan Santri BOK 

 

G. Waktu Pelaksanaan 

Tahapan Inovasi 

No. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
KETERANGAN 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Desember 2018 Penjaringan data di lapangan 

2. Perumusan Ide Januari 2019 Perumusan ide dari masukan semua 

pihak 

/ koordinasi dengan Kepala 

Puskesmas 

3. Perancangan Januari 2019 Menyusun tim pengelola inovasi dan 

Linsek 

4. Implementasi Januari 2019 Pelaksanaan dalam tahun berjalan 

 

Implementasi Inovasi 

NO URAIAN KEGIATAN WAKTU PENDANAAN 

1 Sosialisasi inovasi Januari  2019 BOK 

2 Pelatihan kader kesehatan 

tentang P3K, screening 

kesehatan dan pemberian materi 

wawasan kesehatan 

Januari  2019- 

Desember  2019 

BOK 

3 Pelatihan pengisian format 

screening kesehatan santri 

Februari  2019  

4 Pemantauan lingkungan 

(penampungan air, sampah dll) 

Maret, Juni. 

seotember  2019 

 

5 Evaluasi kegiatan Santri Desember  2019  
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NO KEGIATAN 
TAHUN  2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Sosialisasi inovasi             

2 

Pelatihan kader kesehatan tentang 

P3K, screening kesehatan dan 

pemberian materi wawasan 

kesehatan 

            

3 
Pelatihan pengisian format 

screening kesehatan santri 
            

4 
Pemantauan lingkungan 

(penampungan air, sampah dll) 
            

5 Evaluasi kegiatan Santri             

 

H. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan  

Evaluasi dilakukan dengan pemeriksaan kebersihan sarana dan prasarana, kuesioner santri 

dandokumen screening santri 

 

I. Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 

Bagaimana dan kapan pelaksanaan kegiatan Inovasi Duren Montong dilakukan serta 

pencatatan hasil kegiatan di buku visum. Pada saat pelaporan disertai dengan lampiran 

dokumentasi. 
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