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I. PENDAHULUAN 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, 

dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 

Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi paradigma sehat, pertanggungjawaban 

wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi 

tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Puskesmas menggerakkan dan 

bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, baik 

melalui usaha kesehatan perorangan (UKP) maupun melalui usaha kesehatan 

masyarakat (UKM). 

Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu kegiatan dari 

program kesehatan gigi dan mulut yang dilaksanakan oleh poli gigi dan mulut 

Puskesmas Tajur. Penyuluhan ini tidak hanya mengedukasi tentang kesehatan gigi dan 

mulut namun dapat juga memasukkan edukasi kesehatan lainnya yang terkait. 

Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dilakukan minimal 1x dalam setahun kepada 

peserta didik (minimal SD/MI) di wilayah kerja Puskesmas Tajur dan kepada ibu 

hamil dan balita di Posyandu.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, dalam 

melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, 

Puskesmas berwenang untuk melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, (KIE) 

dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pemberian KIE melalui 

penyuluhan Puskesmas dilakukan dengan berorientasi pada keluarga, kelompok, dan 

masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, 

dan spiritual. Untuk mempermudah pelayanan penyuluhan yang dibutuhkan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanannya, penerapan teknologi dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas Tajur 

dalam hal ini menggunakan teknologi media informasi digital dalam kegiatan 

penyuluhan kesehatan, khususnya penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. 

 

  



 

II. LATAR BELAKANG 

Pandemi Corona Virus Disesase (COVID-19) yang menyerang dunia di akhir 

tahun 2019 membuat seluruh dunia, termasuk Indonesia, harus berjuang menangani 

pandemi yang terjadi. Kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi  COVID-19 

diterapkan melalui pemberlakukan protokol kesehatan yang salah satunya 

mengharuskan pencegahan kerumunan dan pembatasan pertemuan tatap muka. Hal ini 

menyebabkan penyuluhan kesehatan yang biasanya dilakukan dengan mendatangi 

sasaran penyuluhan langsung, tidak dapat dilakukan di masa pandemi ini.  

Penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan yang harus tetap dilakukan secara 

berkesinambungan agar masyarakat mendapatkan informasi kesehatan yang 

diperlukan.Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tajur Nomor 440/005-

SK/Pkm.Tjr/I/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease (COVID-19) di Puskesmas Tajur, seluruh pemegang program 

diwajibkan melakukan revisi pedoman kegiatan agar mentaati protokol kesehatan 

yang berlaku.  

Program kesehatan gigi dan mulut melakukan modifikasi dalam pelaksanaan 

penyuluhan dengan melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut secara daring 

menggunakan media sosial. Hal ini dilakukan agar sasaran penyuluhan kesehatan, 

dalam hal ini anak usia prasekolah, anak usia sekolah dan ibu hamil, dapat tetap 

mendapatkan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut tanpa harus melakukan 

penyuluhan tatap muka yang kemungkinan besar akan menciptakan kerumunan. 

 

III. TUJUAN 

A. Tujuan Umum 

Memberikan penyuluhan kesehatan, khususnya di bidang gigi dan mulut, kepada 

masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tajur. 

 

B. Tujuan Khusus 

1. Memberikan edukasi dan informasi mengenai kesehatan, terutama kesehatan 

gigi dan mulut kepada anak usia prasekolah (TK/RA/PAUD) secara daring. 

2. Memberikan edukasi dan informasi mengenai kesehatan, terutama kesehatan 

gigi dan mulut kepada anak usia sekolah (SD/MI/SMP/SMA  dan sederajat) 

secara daring. 



3. Memberikan edukasi dan informasi mengenai kesehatan, terutama kesehatan 

gigi dan mulut kepada peserta Posyandu (Ibu hamil dan balita) secara daring. 

 

IV. KEGIATAN POKOK DAN URAIAN KEGIATAN 

A. Kegiatan Pokok 

Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut Daring 

B. Uraian Kegiatan 

1. Penentuan materi penyuluhan  

2. Pembuatan video penyuluhan 

3. Pemilihan media sosial untuk diseminasi video penyuluhan dan pengumpulan 

umpan balik penyuluhan 

4. Sosialisasi kepada sekolah/posyandu/instansi terkait mengenai kegiatan 

penyuluhan daring 

5. Pelaksanaan penyuluhan daring  

6. Pengumpulan umpan balik penyuluhan darin 

7. Pelaporan kegiatan penyuluhan daring 

 

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

1. Penanggung jawab program membuat video penyuluhan sesuai materi program. 

2. Penanggung jawab program membuat media feedback penyuluhan daring melalui 

googleform/ whatsapp/ media digital lain yang sesuai dengan sasaran penyuluhan. 

3. Video penyuluhan dan media feedback disampaikan kepada Kepala Puskesmas 

untuk mendapatkan persetujuan. 

4. Setelah disetujui, Puskesmas membuat surat pemberitahuan kepada sasaran 

penyuluhan (instansi yang terkait) untuk ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. 

5. Penanggung jawab program mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi 

terkait dalam bentuk digital. 

6. Penanggung jawab program mengirimkan materi penyuluhan dan media 

feedback, baik dalam bentuk video atau link youtube/ media digital lain, kepada 

instansi terkait melalui Whatsapp/email. 

7. Penanggung jawab program mencatat kegiatan penyuluhan daring di buku visum. 

8. Penanggung jawab program mengecek feedback yang didapat dan melaporkannya 

kepada Dinas Kesehatan di akhir bulan. 

 



VI. SASARAN 

Sekolah dan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tajur 

 

VII. ANGGARAN  

 Kegiatan ini dilakukan secara daring, oleh karena itu tidak ada dana yang 

dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. 

 

VIII. JADWAL KEGIATAN 

A. Tahapan Inovasi 

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Agustus 2020 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide Agustus 2020 Perumusan ide dari masukan semua pihak 

/ koordinasi dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan Agustus 2020 Menyusun tim pengelola inovasi dan 

linsek 

4. Implementasi Agustus 2020 Pelaksanaan  

 

B. Pelaksanaan 

Jadwal kegiatan dalam 1 tahun. Penentuan sasaran penyuluhan dan materi 

penyuluhan dilakukan paling lambat di bulan Desember tahun sebelum pelaksanaan 

penyuluhan daring (misalnya penyuluhan daring akan dilakukan di tahun 2021, maka 

penentuan sasaran penyuluhan dan materi penyuluhan ditentukan paling lambat di 

bulan Desember 2020/sebelum akhir semester genap) 

Jadwal Pelaksanaan Penyuluhan Daring Selama 1 Tahun 

NO KEGIATAN 
BULAN 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES 

1 Penentuan 

sasaran 

penyuluhan 

dan materi 

penyuluhan  

            

2 Pembuatan 

video 

            



penyuluhan 

3 Pemilihan 

media sosial 

untuk 

diseminasi 

video 

penyuluhan 

dan 

pengumpulan 

umpan balik 

penyuluhan 

            

4 Pelaksanaan 

penyuluhan 

daring  

            

5 Pengumpulan 

umpan balik 

penyuluhan 

daring 

            

6 Pelaporan 

kegiatan 

penyuluhan 

daring 

            

 

 

IX. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dalam staff 

meeting di bulan berikutnya setelah pelaksanaan penyuluhan daring. 

 

X. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 

1. Pencatatan kegiatan dilakukan oleh dokter gigi yang merupakan penanggung 

jawab program kesehatan gigi dan mulut. 

2. Pelaporan pelaksanaan dilakukan oleh dokter gigi yang merupakan penanggung 

jawab program kesehatan gigi dan mulut kepada Kepala Puskesmas Tajur dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 



3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dalam staff 

meeting di bulan berikutnya setelah pelaksanaan penyuluhan daring dan ketua 

mutu Puskesmas Tajur. 
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