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PANDUAN INOVASI MAL ORANG SEHAT “MOS” 

 

1. LATAR BELAKANG 

Kesehatan mempunyai peran penting bagi kualitas hidup seseorang, 

sehingga  orang selalu berupaya memperoleh informasi kesehatan untuk memenuhi 

kebutuhan kognitif, afektif dan dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Upaya 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat kini tak hanya bertumpu pada kegiatan 

kuratif dan rehabilitatif saja namun juga  melakukan upaya promotif dan preventif.  

Salah satu aspek penting dalam upaya promotif dan preventif adalah melakukan 

promosi kesehatan. Upaya promosi kesehatan sendiri menurut WHO (1984) dalam 

Notoadmodjo (2012) dapat didefinisikan sebagai proses yang  mengupayakan 

individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka 

mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat 

meningkatkan derajat kesehatannya. Upaya ini ditujukan untuk dapat membantu 

proses pencegahan penyakit, meningkatkan  kualitas kesehatannya serta berperan 

aktif dalam setiap upaya penyelenggaraan kesehatan.  

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai gate keeper fasilitas 

pelayanan tingkat pertama diharapkan tersedia fasilitas pelayanan untuk 

peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan perorangan maupun keluarga 

yang dibutuhkan secara terintegrasi. Selama ini, masyarakat yang berkunjung ke 

Puskesmas adalah masyarakat yang hanya ingin berobat. Berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Banyuwangi kunjungan sakit sebesar 945.273 jiwa dan kunjungan sehat 

sebesar 326.583 jiwa. Angka kesakitan di Kabupaten Banyuwangi masih terbilang 

tinggi sehinggan untuk menurunkan angka kesakitan di Kabupaten Banyuwangi, 

maka Bupati Banyuwangi menginisiasi Inovasi Mal Orang Sehat yang memiliki 

tujuan untuk meningkatan layanan kepada pengunjung sehat melalui pelayanan 

informasi, pemeriksaan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, konseling, 

penjaringan dan penggerakan peran serta masyarakat.  

 

 

 



2. TUJUAN 

a. Tujuan Umum 

Umumnya masyarakat mendatangi puskesmas untuk berobat dan mendapatkan 

perawatan, namun dengan adanya program ini masyarakat mengenal 

puskesmas sebagai tempat untuk berkonsultasi tentang apa saja yang berkaitan 

dengan kesehatan yang selaras dengan paradigma sehat yang dengan 

mengupayakan promotif dan preventif sebagai tulang punggung layanan 

kesehatan primer.  

b. Tujuan Khusus  

Meningkatan layanan kepada pengunjung sehat melalui pelayanan informasi, 

pemeriksaan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, konseling, 

penjaringan dan penggerakan peran serta masyarakat. Sehingga menurunkan 

angka kesakitan dan meningkatkan produktifitas masyarakat di Kabupaten 

Banyuwangi. Inovasi ini juga mempromosikan Puskesmas sebagai tempat yang 

ramah untuk berwisata kesehatan dan menggali informasi yang masyarakat 

butuhkan mengenai masalah-masalah kesehatan. 

 

3. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup kegiatan Mal Orang sehat adalah : 

 Kunjungan Klinik Sanitasi 

 Konseling Kesehatan Keluarga Berencana 

 Konseling Kesehatan Ibu 

 Konseling Kesehatan Bayi dan Anak 

 Konsultasi Kesehatan Lansia 

 Konsultasi gizi dan pencegahan stunting 

 Konseling dan Pelayanan Imunisasi 

 Konseling dan pelayanan calon jamaah haji 

 Penjaringan faktor resiko penyakit tidak menular 

 Konseling Penyakit TB 

 Konseling LROA 

 Konseling HIV dan AIDS 



 Konseling Calon Pengantin 

 Kunjungan Konsultasi Kesehatan Tradisional 

 Kunjungan untuk mendapatkan surat keterangan sehat 

 Konsultasi tentang informasi obat 

 Pelayanan kesehatan peduli remaja 

 Penyediaan tempat permainan anak 

 Penyediaan edukasi kesehatan 

 

4. TATA LAKSANA 

 



 

 

5. KETENAGAAN 

Sumber Daya yang digunakan dalam melaksanakan program Mal Orang Sehat 

yakni beberapa hal berikut : 

1. Sumber daya keuangan. Pembiayaan program Mal Orang Sehat (MOS) berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi 

dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.  

2. Sumber daya manusia. Penanggungjawab dan pelaksana Inovasi Mal Orang 

Sehat (MOS) adalah 45 puskesmas se- Kabupaten Banyuwangi. 

3. Sumber daya teknis berupa aplikasi simpuswangi. 

 



6. PELAPORAN 

Pelaporan kegiatan inovasi Mal Orang Sehat terintegrasi dengan Inovasi 

Simpuswangi baik pemanfaatan masyarakat terhadap jenis layanan Mal Orang 

Sehat, jumlah kunjangan sehat, maupun rasio antara kunjungan sehat dibanding 

kunjungan sakit di tiap-tiap Puskesmas. 

 

 

 

 

 


