
PERTANYAAN DAN JAWABAN 
TERKAIT INOVASI PENYULUHAN KESEHATAN DARING 

 

1. Apa itu Penyuluhan Kesehatan Daring? 

Penyuluhan kesehatan daring merupakan inovasi yang dilakukan oleh program 

kesehatan gigi dan mulut Puskesmas Tajur sebagai upaya memastikan edukasi 

kesehatan, terutama, kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi dapat terus 

berjalan dan diberikan kepada sasaran penyuluhan, terutama anak-anak di institusi 

pendidikan dan ibu hamil serta balita di Posyandu. Pada penyuluhan kesehatan 

daring, materi penyuluhan disajikan dalam bentuk video dengan materi dan cara 

penyampaian yang disesuaikan dengan sasaran penyuluhan. Video penyuluhan 

dapat diakses melalui link yang dikirimkan oleh Puskesmas Tajur kepada institusi 

pendidikan dan/atau Posyandu yang kemudian diteruskan melalui WhatsApp ke 

WhatsApp group masing-masing atau personal chat. 

 

2. Siapa saja sasaran penyuluhan daring ini? 

Sasaran penyuluhan daring ini, terutama (namun tidak terbatas): 

- Murid-murid PAUD/RA/TK di wilayah kerja Puskesmas Tajur 

- Murid-murid SD/MI di wilayah kerja Puskesmas Tajur 

- Murid-murid SMP/SMA/Sederajat di wilayah kerja Puskesmas Tajur 

- Posyandu di 4 Desa di wilayah kerja Puskesmas Tajur 

 

3. Bagaimana cara mendapatkan penyuluhan daring tersebut? 

Link video penyuluhan daring diinformasikan kepada institusi pendidikan dan/atau 4 

Desa di Puskesmas Tajur melalui surat pemberitahuan (dalam bentuk pdf) beserta link 

untuk umpan balik dan kontak yang dapat dihubungi.  

 

4. Apakah kelebihan penyuluhan daring ini? 
a. Menjaga kesinambungan pendidikan kesehatan gigi dan mulut pada anak 

prasekolah, anak sekolah, dan ibu hamil di masa pandemi. 

b. Memberi keleluasaan kepada pihak sekolah/Posyandu/sasaran penyuluhan dalam 

diseminasi video penyuluhan (dapat melalui link youtube, diunduh lalu disaksikan 

bersama via media meeting daring sekolah, dsb) 

c. Mempermudah sasaran penyuluhan dalam mengakses materi penyuluhan dimana 

saja dan kapan saja, bahkan jika masa penyuluhan sudah usai, karena penyuluhan 

diunggah ke media sosial yang bebas diakses. 

d. Memungkinkan masyarakat lain atau penyuluh kesehatan lain untuk mendapatkan 

informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut sehingga dapat dipergunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut. 



e. Video penyuluhan dapat diunduh dan/atau dipergunakan kembali untuk kegiatan 

lain yang memerlukan materi yang sama (misalnya konsultasi kesgimul Ibu hamil) 

f. Target penyuluhan kesehatan gigi dan mulut tercapai 100%. 

g. Biaya yang dikeluarkan tidak ada sehingga anggaran yang ada dapat dipergunakan 

untuk kegiatan kesehatan lainnya. 

 

5. Bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi? 

- Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan mengurangi konsumsi 

makanan/minuman manis, asam, dan bersoda. 

- Berkumur air putih setelah konsumsi manis, asam, dan bersoda untuk kemudian 

menunggu minimal 1 jam dari berkumur sebelum menyikat gigi. 

- Menyikat gigi minimal 2x/hari, terutama sebelum tidur malam. 

- Periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, jika di masa pandemi bisa melalui 

telemedicine jika situasi tidak memungkinkan untuk datang ke klinik. 

  

6. Apa saja penyakit/kelainan gigi yang dapat terjadi pada anak? 

- Karies/ gigi berlubang 

- Gigi susu goyang 

- Gigi susu tidak goyang walaupun gigi permanen penggantinya sudah tumbuh 

- Gusi bengkak 

- Gigi berjejal 

- dll 

 

7. Kapan sebaiknya gigi anak mulai disikat? 

Setelah gigi pertama tumbuh 

8. Bagaimana cara membersihkan gigi dan mulut bayi dan balita? 

Jika jumlah gigi masih sedikit (pada bayi), gunakan sikat gigi khusus bayi atau kasa 

steril yang dibasahi air hangat (lembab jangan basah sekali) lalu usap permukaan gigi 

dan lidah bayi hingga bersih dari sisa makanan. 

Jika anak sudah bisa memegang sikat gigi, bimbing anak menyikat gigi minimal 

2x/hari menggunakan sikat gigi dan pasta gigi khusus anak.  

 

9. Mengapa ibu hamil harus periksa ke dokter gigi? 

Penyakit gusi dan periodontal merupakan salah satu penyakit yang mempengaruhi 

terjadinya BBLR pada bayi. Sakit dan/atau infeksi yang terjadi pada gigi ibu hamil 



dapat menyebabkan gangguan pada kehamilan. Selain itu, tindakan kedokteran gigi 

pada ibu hamil jika mengalami sakit pada gigi dan mulut terbatas. Oleh karena itu 

pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut sebelum dan di masa hamil perlu dilakukan 

agar kesehatan gigi dan mulut ibu selama hamil baik atau terkontrol. 

 

 

10. Bagaimana cara menyikat gigi yang baik? 

Menyikat gigi yang baik harus memastikan seluruh permukaan gigi disikat. Sikat 

bagian depan dengan gerakan atas-bawah, bagian samping kanan dan kiri dengan 

gerakan memutar, bagian permukaan gigi atas dan bawah dengan gerakan maju-

mundur, bagian dalam gigi atas dan bawah dengan gerakan dari bawah ke atas, serta 

yang terakhir bagian lidah dengan gerakan dari dalam keluar. 

 

 

 

 

 


