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I. PENDAHULUAN 

 Kesehatan Gigi dan Mulut memegang peranan penting bagi kesehatan tubuh secara 

keseluruhan. Kesehatan gigi dan mulut juga berperan dalam meningkatkan kualitas dan 

produktivitas sumber daya manusia. Kondisi kesehatan yang ada dalam rongga mulut 

berpengaruh pada kondisi kesehatan umum. Beberapa penyakit bermanifestasi di rongga 

mulut, seperti infeksi HIV dan Diabetes Mellitus. Sebaliknya, penyakit gigi dan mulut 

dapat menjadi faktor resiko penyakit lain sebagai fokal infeksi misalnya tonsiitis, 

faringitis, otitis media, bakteriemia, toksemia, diabetes mellitus dan bacterial endokarditis.  

 Penyakit gigi yang banyak diderita oleh Masyarakat adalah karies gigi dan 

penyakit periodontal. Karies maupun Periodontitis adalah penyakit yang banyak terjadi 

karena adanya interaksi antara beberapa faktor yaitu host (gigi, gusi, ludah), penjamu 

(bakteri/plak), substrat (makanan kariogenik), dan waktu. Hal ini sebenarmya mudah 

dicegah apabila kebiasaan/perilaku kesehatan gigi yang baik telah ditanamkan sejak usia 

dini. 

 Manusia mempunyai dua fase pertumbuhan gigi, yaitu fase gigi susu/gigi sulung 

dan fase pertumbuhan gigi permanen/gigi tetap. Gigi susu adalah gigi pada anak-anak yang 

tumbuh pada usia sekitar 6 bulan s/d 36 bulan. Gigi ini kemudian akan digantikan oleh 

gigi permanen yang mulai tumbuh pada usia 6 tahun s/d 14 tahun. Gigi permanen ini bila 

hilang/dicabut, maka tidak akan ada penggantinya lagi. Kondisi rongga mulut yang sehat 

dan bebas karies pada fase gigi susu, akan membawa pada kondisi gigi permanen/gigi tetap 

yang sehat dan bebas dari karies. Sebaliknya, gigi susu yang banyak mengalami karies, 

akan membawa pada pertumbuhan gigi permanen yang rapuh dan mudah terjadi karies. 

Sehingga, kondisi kesehatan rongga mulut saat ini, adalah ceriman dari kondisi rongga 

mulut di masa lalu. 

 Pencegahan penyakit gigi dan mulut seperti diatas perlu dilakukan sejak dini, 

dengan memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman terhadap 

pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta membentuk perilaku/kebiasaan yang 

baik dalam pemeliharaan kesehatan gigi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesehatan 

yang optimal pada tubuh secara umum, dan khususnya, bertujuan untuk mempertahankan 

gigi permanen sebanyak mungkin dan selama mungkin di dalam rahang sampai dengan 

lanjut usia, yang sesuai dengan standar kesehatan gigi WHO yaitu 75% dari jumlah 

penduduk usia 65 tahun keatas, memiliki minimum 20 gigi yang berfungsi. Karena itu, 

pemberian pengetahuan dan pembentukan perilaku yang baik dalam menjaga kesehatan 



gigi dan mulut, berupa kegiatan UNINGA (Usaha Meningkatkan Kesehatan Gigi dan 

Mulut Siswa Usia Dini), perlu ditanamkan sedini mungkin, terutama pada anak – anak 

usia pra sekolah. 

Pelaksanaan kegiatan UNINGA dilaksanakan sesuai visi Puskesmas yaitu 

terwujudnya Kecamatan Caringin, Sehat, mandiri, beriman dan bertaqwa sesuai dengan 

tata nilai UPT Puskesmas Caringin yang telah di tetapkan “JURU TULIS” yaitu Jujur, 

Ramah, Usaha, Tulus, Ikhlas. 

 

II. LATAR BELAKANG 

GERMAS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya 

hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. 

Aksi GERMAS ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan 

dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat. Program inovasi ini 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang kesehatan 

gigi dan mulut pada anak pra sekolah. aya hidup sehat akan memberi banyak manfaat, 

mulai dari peningkatan kualitas kesehatan hingga peningkatan produktivitas seseorang.  

Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan 

gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut adalah pelayanan asuhan yang 

terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang 

promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan 

mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. Upaya peningkatan 

kesehatan gigi dan mulut atau promotif sebagai berikut, promosi kesehatan gigi dan mulut 

kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, pelatihan kader kesehatan gigi dan 

mulut, guru serta dokter kecil, pembuatan dan penggunaan media/alat peraga untuk 

edukasi kesehatan gigi dan mulut, konseling tindakan promotif dan preventif kesehatan 

gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut dapat melakukan manajemen pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut meliputi, administrasi klinik gigi dan mulut, pengendalian infeksi, hygiene, 

sanitasi klinik, manajemen program UKGS dan manajemen program UKGM/UKGMD. 

Prevalensi masalah gigi dan mulut di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sebanyak 57,6 persen orang Indonesia memiliki 

masalah gigi dan mulut. Angka anak-anak yang mengalami masalah gigi menurut 

Riskesdas 2018 mencapai 93 persen. Hasil penjaringan karies gigi tahun 2018 pada anak 

kelas I yang yang diperiksa sebanyak 1105 dengan jumlah siswa dengan karies gigi 

sebanyak 771, dengan peresentase 69,77%. Hal tersebut menunjukan bahwa lebih dari 

setengah siswa kelas 1 di Kecamatan Caringin mengalami penyakit karies gigi. Perlu 

perhatian terhadap anak pra sekolah, sehingga siswa dapat mengetahui dan mampu 



melaksanakan kesehatan gigi dan mulut, oleh karena itu maka dibuat program inovasi 

UNINGA dengan sasaran anak pra sekolah. 
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III. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Tercapai dan meningkatnya derajat Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Pra sekolah yang 

Optimal 

2. Tujuan Khusus 

a. Siswa memahami bagaimana prosedur menggosok gigi yang benar, meliputi 

waktu, frekuensi, dan cara menggosok gigi secara berkesinambungan. 

b. Siswa memahami model sikat gigi yang boleh digunakan untuk anak – anak dan 

jenis pasta gigi yang digunakan. 

c. Siswa memahami macam – macam penyakit gigi dan tindak lanjut apa yang harus 

dilakukan bila menderita penyakit gigi dan mulut. 

d. Siswa memahami pola makan yang baik untuk kesehatan gigi dan makanan apa 

saja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan untuk pencegahan karies gigi. 

e. Siswa mempunyai sikap/kebiasaan memelihara diri terhadap kesehatan gigi dan 

mulut. 

 

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

1. Kegiatan penyuluhan pada kegiatan gebyar yang bertepatan dengan bulan kesehatan 

gigi. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya, penyuluhan 

kesehatan gigi, sikat gigi masal, senam sehat, lomba menggambar diatas roti yang 

bertemakan gigi.  



2. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan di sekolah sesuai dengan permintaan dari sekolah 

3. kegiatan rujukan, setelah dilakukan pemeriksaan siswa yang memerlukan perawatan 

dilakukan perawatan di Puskesmas. 

4. Kegiatan kunjungan siswa ke Puskesmas. Siswa dalam kunjungan diperkenalkan 

tentang ruang pemeriksaan gigi dan mulut, alat kesehatan gigi dan kegiatan 

pemeriksaan kesehatan gigi, agar siswa mengenal serta tidak takut untuk memeriksaan 

kesehatan gigi dan mulut ke puskemas 

 

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN  

1. Perencanaan 

a. Melakukan advokasi kepada Kepala Puskesmas 

b. Rapat Lintas Sektoral dengan HIMPAUDI (penetuan, tempat, tanggal, waktu, serta 

teknis kegiatan) 

c. Serta penandatanganan lembar komitmen 

d. Advokasi sponsor 

2. Pelaksanaan 

a. Kegiatan penyuluhan pada kegiatan gebyar yang bertepatan dengan bulan 

kesehatan gigi. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya, 

penyuluhan kesehatan gigi, sikat gigi masal, senam sehat, lomba menggambar 

diatas roti yang bertemakan gigi.  

b. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan di sekolah sesuai dengan permintaan dari 

sekolah 

c. kegiatan rujukan, setelah dilakukan pemeriksaan siswa yang memerlukan 

perawatan dilakukan perawatan di Puskesmas. 

d. Kegiatan kunjungan siswa ke Puskesmas. Siswa dalam kunjungan diperkenalkan 

tentang ruang pemeriksaan gigi dan mulut, alat kesehatan gigi dan kegiatan 

pemeriksaan kesehatan gigi, agar siswa mengenal serta tidak takut untuk 

memeriksaan kesehatan gigi dan mulut ke puskemas 

3. Pengawasan serta evaluasi 

a. Membuat lembar observasi kegiatan menyikat gigi anak dengan teknis, guru 

menanyakan kepada anak apakah hari sebelumnya menyikat gigi (minimal 2 kali 

sehari), jika melaksanakan satu kali maka siswa menempelkan satu bintang di 

lembar observasi, jika dua kali maka menempelkan dua bintang pada lembar 

observasi, begitu seterusnya. Selama satu bulan 

b. Lembar observasi di rekap oleh guru 

c. Sebulan setelah observasi petugas datang ke sekolah untuk melihat hasil rekapan 

lembar observasi dan memberikan rewards kepada anak yang paling banyak 

mendapatkan bintang, serta diberi kuis 



d. Melakukan evaluasi kegiatan lembar observasi 

e. Melakukan penyluuhan ulang agar mengingat kembali 

 

VI. SASARAN 

Sasaran siswa TK/RA/PAUD di wilayah kerja Puskesmas Caringin 

 

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. TAHAPAN INOVASI 

No. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Agustus 2019 Penelusuran lapangan  

2. Perumusan Ide Agustus 2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan September 2019 Menyusun tim pengelola inovasi 

dan linsek 

4. Implementasi September  2019 Pelaksanaan 1x setahun 

 

B. JADWAL KEGIATAN  

No Kegiatan Sasaran Target 
Indikator 

Program 

Waktu 

Pelaksanaan 

1. Kegiatan penyuluhan 

pada kegiatan gebyar 

Siswa dan siswi 

TK/RA/PAUD 

38 Sekolah 1x/Tahun Bulan 

September 

2. Kegiatan pemeriksaan Siswa dan siswi 

TK/RA/PAUD 

38 Sekolah 1x/tahun Bulan 

Oktober-

Desember 

3.  Kegiatan rujukan Siswa dan siswi 

TK/RA/PAUD 

38 Sekolah 1x/tahun Bulan 

Oktober -

Desember 

4. Kegiatan kunjungan 

siswa ke Puskesmas. 

Siswa 

Siswa dan siswi 

TK/RA/PAUD 

38 Sekolah 1x/tahun Bulan 

Januari-

Maret 

 

VIII. BIAYA 

Pelaksanaan UNINGA dilaksanakan pada bulan September – Maret dengan dana 

BOK, Sponsor dan Swadaya. 

 



IX. MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Monitoring Evaluasi dilakukan oleh Tim Audit Internal Puskesmas Caringin 

terhadap ketepatan pelaksanaan kegiatan apakah sesuai jadwal pada saat persiapan 

pelaksanaan kegiatan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan harus disusun pada tiap akhir 

kegiatan evaluasi oleh Tim Audit Internal Puskesmas Caringin. 

 

X. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 

Pencatatan dan Pelaporan: 

1. Catatan perkunjungan jumlah anak yang dirujuk, kunjungan ke puskesmas dan 

melakukan sikat gigi massal pada gebyar 

2. Dilakukan pelaporan hasil pengukuran kinerja setiap bulan oleh koordinator unit dan 

dilaporkan kepada sekretariat dan diketahui oleh Kepala Puskesmas. 

3. Pelaporan tahunan hasil analisis penilaian kinerja oleh Dinas Kesehatan. 

Penanggung Jawab Program Kesehatan Gigi dan Mulut harus membuat laporan 

tiap kegiatan setelah pelaksanaan kegiatan dan Evaluasi Akhir Kegiatan setelah 

keseluruhan kegiatan selesai dilaksanakan. 

Penanggung Jawab Program Kesehatan Gigi dan Mulut melakukan Evaluasi 

terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan kegiatan, dan melaporkan 

keseluruhan kegiatan dan evaluasinya pada paling lambat satu bulan setelah kegiatan 

selesai dilaksanakan. 
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