
617
Ind
p

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2012



Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat
           Jenderal Bina Upaya Kesehatan
        Pedoman usaha kesehatan gigi sekolah
(UKGS),-- Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 
2012
    

ISBN  978-602-235-191-7

    1. Judul        I. DENTISTRY
II. ORAL HEALTH     III. CHILD HEALTH
SERVICES

617
Ind
p



a

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2012

617
Ind
p

PEDOMAN 
USAHA KESEHATAN 

GIGI SEKOLAH (UKGS)



b



i

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.04/II/963/2012

T E N T A N G

PEDOMAN USAHA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS)

DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN, 

Menimbang : a. bahwa Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 
adalah upaya kesehatan masyarakat yang 
ditujukan untuk memelihara, meningkatkan 
kesehatan gigi dan mulut seluruh peserta didik 
di sekolah binaan yang ditunjang dengan upaya 
kesehatan perorangan berupa upaya kura  f 
bagi individu (peserta didik) yang memerlukan 
perawatan kesehatan gigi dan mulut.

    b. bahwa pokok program UKS/UKGS yaitu pendidikan 
kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan 
lingkungan kehidupan sekolah sehat, sehingga 
dapat dicapai derajat kesehatan gigi dan mulut 
yang op  mal bagi anak sekolah.

    c. bahwa berdasarkan per  mbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan 
Pedoman Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya 
Kesehatan.

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faximile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id, mailing list : buk3@yahoogroup.com
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Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

    2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

    3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063);

    4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

    5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/
Menkes/Per/X/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

    6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/
Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

    7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, 
Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Meteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/
SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, 
Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 
tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha 
Kesehatan Sekolah (UKS);

    8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/
Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar 
Pusat Kesehatan Masyarakat.
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M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA 
KESEHATAN TENTANG PEDOMAN USAHA KESEHATAN 
GIGI SEKOLAH (UKGS)

KESATU  : Pedoman Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 
sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA  : Pedoman Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 
dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

KETIGA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 
sebagaimana mes  nya.

Ditetapkan    di :   JAKARTA
Pada tanggal      :   14 Juni 2012

DIREKTUR JENDERAL

SUPRIYANTORO
NIP 195408112010061001
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KATA PENGANTAR

 Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut melalui jalur sekolah, serta memperha  kan perkembangan program 
dan kegiatan serta struktur organisasi di berbagai jenjang yang ada, maka 
diperlukan penguatan pelaksanaan di usaha kesehatan gigi sekolah pada 
 ngkat lanjut, dengan disusunnya Buku Pedoman Usaha Kesehatan Gigi 

Sekolah (UKGS) dengan memasukan inovasi-inovasi program kesehatan 
gigi dan mulut yang baru.

 Buku Pedoman ini disusun sebagai pegangan bagi  m pembina dan 
pengelola usaha kesehatan sekolah (UKS)/usaha kesehatan gigi sekolah 
(UKGS) pada jenjang sekolah dasar (SD)/Madrasah Ib  daiyah (MI) 
dengan memperha  kan  ga pokok program UKS/UKGS yaitu pendidikan 
kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan 
sekolah sehat, sehingga dapat dicapai derajat kesehatan gigi dan mulut 
yang op  mal bagi anak sekolah.

 Tujuan penyusunan buku ini adalah memberikan suatu arahan atau 
pedoman bagi  m pembina, petugas kesehatan sekolah, petugas lintas 
program dan sektor terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan 
UKGS guna mewujudkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang 
bermutu, merata dan terjangkau.

 Akhir kata diucapkan terimakasih kepada para penyusun dan 
kontributor yang telah memberikan masukan sampai dengan tersusunnya 
buku ini, saran dan kri  kan sangat kami harapkan guna menyempurnakan 
buku ini dikemudian hari.

Jakarta,    November 2012                                      

Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar

dr. H.R. Dedi  Kuswenda, M.Kes
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SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan, sehingga tersusunnya Buku 
Pedoman Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS).

 Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) adalah upaya kesehatan 
masyarakat yang ditujukan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan gigi 
dan mulut seluruh peserta didik di sekolah binaan yang ditunjang dengan 
upaya kesehatan perorangan berupa upaya promo  f dan preven  f bagi 
peserta didik. 

 Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan gigi 
dan mulut peserta didik di sekolah dasar (SD)/madrasah ib  daiyah (MI) 
secara op  mal melalui pengetahuan sikap dan  ndakan peserta didik dalam 
memelihara kesehatan gigi dan mulut, meningkatkan peran serta guru, dokter 
kecil, orang tua dalam upaya promo  f dan preven  f, serta terpenuhinya 
kebutuhan pelayanan medik gigi dan mulut bagi peserta didik.

 Penyusunan buku ini didasarkan pada  ga pokok program UKS/UKGS 
yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan 
kehidupan sekolah sehat, dengan harapan dapat dicapai derajat kesehatan 
gigi dan mulut yang op  mal bagi anak sekolah.

 Saya menyambut baik dengan telah tersusunnya Buku Pedoman Usaha 
Kesehatan Gigi Sekolah dan menyampaikan penghargaan serta ucapan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan 
buku ini.

Jakarta,    November 2012                                     
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

dr. Supriyantoro, Sp. P, MARS
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

 Tujuan pembangunan kesehatan adalah terciptanya masyarakat 
Indonesia yang hidup dan berperilaku dalam lingkungan sehat dan 
mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Di pihak lain 
pelayanan kesehatan yang diberikan di seluruh wilayah Indonesia harus 
dilakukan secara adil, merata, dan op  mal. 

 Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) 
misi pembangunan kesehatan, yaitu: (1) Menggerakkan pembangunan 
nasional berwawasan kesehatan.(2) Mendorong kemandirian masyarakat 
untuk hidup sehat. (3) Memelihara dan meningkatkan pelayanan 
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. (4) Memelihara 
dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta 
lingkungannya.

 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian integral dari 
pelayanan kesehatan secara keseluruhan telah menetapkan indikator 
status kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang mengacu pada Global 
Goals for Oral Health 2020 yang dikembangkan oleh FDI, WHO dan 
IADR. Salah satu program teknis dari Departemen of Non-communicable 
Disease Preven  on and Health Promo  on yang mewadahi program 
kesehatan gigi dan mulut secara global adalah WHO Global Oral Health 
Programme (GOHP). Program ini menyarankan negara-negara di dunia 
untuk mengembangkan kebijakan pencegahan penyakit gigi dan mulut 
serta promosi kesehatan gigi dan mulut. Kebijakan ini juga mendukung 
integrasi program kesehatan gigi dan mulut dengan program kesehatan 
umum. Salah satu aksi prioritas dari GOHP, khususnya untuk anak sekolah 
dan remaja adalah promosi kesehatan gigi di sekolah. 

Indikatornya Global Goals for Oral Health 2020 adalah:

• Berkurangnya rasa sakit yang dinilai dari berkurangnya hari absen di 
sekolah karena sakit.
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• Peningkatan proporsi bebas karies pada usia 6 tahun sebanyak x%.

• Penurunan komponen D dari DMFT pada usia 12 tahun sebanyak x%, 
dengan perha  an khusus pada kelompok berisiko  nggi.

• Berkurang sebanyak x% jumlah gigi di ekstraksi karena karies pada 
usia 18 tahun.

(Target penurunan  dak diberikan secara spesifi k karena disesuaikan 
dengan faktor lokal).

 Salah satu resolusi dari The 60thWorld Health Assembly (WHA) oleh 
WHO tahun 2007 adalah mengembangkan dan mengimplementasikan 
promosi kesehatan gigi dan mulut serta pencegahan penyakit gigi dan 
mulut sebagai bagian dari kegiatan promosi kesehatan di sekolah dengan 
fokus pada PHBS dan prak  k perawatan diri sendiri di sekolah, yaitu 
dengan pelaksanaan sikat gigi se  ap hari di sekolah.

 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada anak sekolah selain 
dilaksanakan melalui kegiatan pokok kesehatan gigi dan mulut di 
Puskesmas juga diselenggarakan secara terpadu dengan kegiatan pokok 
UKS dalam bentuk program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) yang 
juga dilaksanakan oleh swasta.  

 Program UKGS sudah berjalan sejak tahun 1951, status kesehatan 
gigi pada anak usia 12 tahun masih belum memuaskan. Hasil Riset 
Kesehatan Dasar 2007 (Kemenkes), menunjukkan prevalensikaries gigi 
dalam 12 bulan terakhir di Indonesia adalah 46,5% dan yang mempunyai 
pengalaman karies sebesar 72,1%. Prevalensi karies ak  f kelompok umur 
12 tahun sebesar 29,8% sedangkan pengalaman karies 36,1%. Besarnya 
kerusakan gigi yang belum ditangani dan memerlukan penumpatan/
pencabutan (RTI) pada usia 12 tahun sebesar 62,3% sedangkan persentasi 
dari jumlah gigi tetap yang sudah di tumpat (PTI) pada usia ini baru 
mencapai 0,7% dan 26,2% telah terlanjur dicabut.

 Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Kesehatan Kabupaten/
Kota Permenkes RI No. 741/Menkes/Per/VII/2008 menunjukkan bahwa 
cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan se  ngkat sebesar 100% pada 
tahun 2010, sedangkan pada Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan di 
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Kabupaten/Kota Kepmenkes RI No. 828/Menkes/SK/IX/2008 disebutkan 
langkah-langkah kegiatan UKGS. Oleh karena itu kegiatan UKGS harus 
dilaksanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

 Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 
perlu menerbitkan buku Pedoman Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Gigi 
Sekolah untuk dapat menjadi pedoman bagi pelaksana kesehatan gigi dan 
mulut di daerah yang pelaksanaannya di sesuaikan dengan kemampuan 
dan kebutuhan daerah tanpa mengabaikan target Indonesia Sehat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

 Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan arahan bagi 
petugas kesehatan dan petugas lintas sektor terkait dalam pelaksanaan 
program UKGS guna mewujudkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 
yang bermutu, merata dan terjangkau. 

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah.

3. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 
2025.

4. Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Perpres nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 
tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 
2010.
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8. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 
tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan di Kabupaten/Kota.

9. Kepmenkes nomor 374 tahun 2009 tentang SKN.

10. Kepmenkes nomor 375 tahun 2009 tentang RPJP-K 2005-2025.

11. Kepmenkes nomor 160 tahun 2010 tentang Renstra Kemkes 2010 
-2014.

12. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 741/Menkes/Per/VII/2008, 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/
Kota.

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2556/Menkes/PER/XII/2011 
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.

14. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, 
Menteri Agama dan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230 
A/2003,Nomor 26 Tahun 2003, tanggal 23 Juli tentang Pembinaan 
Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

15. Keputusan Bersama Menteri Pendididkan Nasional, Menteri 
Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes SKB/SKB/
VII/2003, Nomot MA/230 B/2003, Nomor 4415-404 Tahun 2003 
Tanggal 23 Juli 2003 Tentang Pembina Usaha Kesehatan Sekolah 
(UKS) Pusat.
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BAB II

ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN 
UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI INDONESIA 

A. STATUS KESEHATAN GIGI DAN MULUT

 Penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit masyarakat yang dapat 
menyerang semua golongan umur yang bersifat progresif dan akumula  f.
Hasil studi morbiditas SKRT-Surkesnas 2001 menunjukkan dari prevalensi 
10 (sepuluh) kelompok penyakit yang dikeluhkan masyarakat, penyakit 
gigi dan mulut menduduki urutan pertama dengan angka prevalensi 61% 
penduduk, dengan persentase ter  nggi pada golongan umur lebih dari 55 
tahun (92%). Penyakit gigi dan mulut yang terbanyak dialami masyarakat 
di Indonesia adalah karies gigi dan penyakit periodontal. Mengacu pada 
Indikator Oral Health Global Goal 2010 dari WHO status kesehatan gigi 
dan mulut penduduk Indonesia pada tahun 1995 dan 2001 adalah sebagai 
berikut: 

No Indikator

Derajat Kesehatan Gigi &

Mulut

Target 2010

KEM KES

Hasil

SKRT

1995

Riskesdas

2007

1.

2.

3.

Anak umur 5 6 tahun

- Bebas karies

Anak umur 12 Tahun

DMF T index

PTI (F:DMF T)

Remaja umur 18 Tahun

- Komponen M = 0

90%

1

50%

0

2,21

4,52%**

0,91

0,9*

0,7%**

0,47
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* Deteksi karies gigi menurut RISKESDAS 2007 adalah D3 keatas merupakan 
puncak gunung es. Keadaan sebenarnya dari karies yang  dak terditeksi jauh 
lebih berat.

 

Gambar 1. Fenomena gunung es karies gigi

4.

5.

Dewasa umur 35 – 44

Tahun

 Penduduk dengan

minimal 20 gigi

berfungsi

 Penduduk tanpa gigi

(edentulous)

Tua umur > 65 tahun

- Penduduk dgn

minimal 20 gigi

bergungsi

- Penduduk tanpa gigi

(edentulous)

90%

2%

75%

5%

85,1%

0,5%

29%

22,6%

0,4%

17,6%
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 Masing-masing hasil peneli  an  dak bisa diperbandingkan karena 
menggunakan metode peneli  an yang berbeda. Meskipun angka DMF-T 
kecil namun angka perbandingan antara gigi yang telah ditumpat terhadap 
gigi yang belum ditangani sangat besar yaitu baru 0,7% kasus yang sudah 
ditangani oleh tenaga kesehatan gigi. Selebihnya 62,3% belum ditangani 
dan 26,2% sudah terlanjur dicabut. Apabila dibiarkan maka gigi-gigi 
tersebut bertambah parah sehingga indikasi untuk pencabutan semakin 
bertambah.  Berar   target WHO 2010 untuk komponen M dari DMF-T di 
usia 18th sebesar 0 hanya dapat dicapai bila ada upaya memutus mata 
rantai karies dengan melakukan pencegahan dan perlindungan gigi pada 
generasi muda seawal mungkin. Bila  dak dilakukan maka target  dak akan 
pernah tercapai, yang berar   secara e  kolegal telah terjadi pembiaran 
secara sistema  k oleh layanan kesehatan gigi mulut di Indonesia yang 
menyebabkan generasi muda kehilangan giginya.

 Sehubungan dengan situasi tersebut diatas menjadi kebutuhan yang 
mendasar untuk memenuhi pelayanan kesehatan gigi pada anak sekolah 
terutama pada aspek menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan 
pada gigi anak bangsa disamping upaya eduka  f untuk mempertahankan 
gigi yang sehat. Oleh karena itu komponen KIE dan deteksi dan 
penanganan dini pada program UKGS merupakan upaya wajib untuk 
dilaksanakan. Dengan demikian tanpa kedua komponen tersebut maka 
UKGS sulit untuk dikatakan sebagai program yang efek  f, efi sien dan 
bermutu.

 Dari indikator diatas tampak jelas bahwa status kesehatan gigi 
masyarakat yang op  mal bisa dicapai dengan meningkatkan upaya 
promo  f – preven  f sejak usia dini, sampai dengan usia lanjut. Kebijakan 
paradigma sehat yang mengutamakan upaya promo  f – preven  f 
disamping upaya kura  f – rehabilita  f sangat tepat untuk mencapai 
sasaran tersebut.
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B. PERILAKU MASYARAKAT

1. Perilaku Menyikat Gigi 

 RISKESDAS 2007 menunjukkan perilaku penduduk umur 10 
tahun ke atas yang berkaitan dengan kebiasaan menggosok gigi, dan 
kapan waktu menggosok gigidilakukan. Sebagian besar penduduk 
umur 10 tahun ke atas (91,1%) mempunyaikebiasaan menggosok gigi 
se  ap hari. Untuk mendapatkan hasil yang op  mal,menggosok gigi 
yang benar adalah menggosok gigi se  ap hari pada waktu pagi hari 
sesudah sarapan dan malam sebelum  dur. Didapatkan bahwa pada 
umumnya masyarakat (90,7%) menggosok gigi se  ap hari pada waktu 
mandi pagi dan atau sore. Proporsi masyarakat yang menggosok 
gigi se  ap hari sesudah makan pagi hanya 12,6% dan sebelum  dur 
malam hanya 28,7%.

 Keadaan ini menunjukkan perlu di  ngkatkan program 
sikat gigi bersama sesuai anjuran program di sekolah dengan 
memper  mbangkan sarana dan media informasi terutama pada usia 
dini, karena perilaku merupakan kebiasaan yang akan lebih terbentuk 
bila dilakukan pada usia dini. 

 

Gambar 2.  Perilaku menyikat gigi penduduk umur 5 tahun keatas, 

 (RISKESDAS 2007)



9

2. Mo  vasi Berobat Gigi

 RISKESDAS 2007 menunjukkan prevalensi penduduk yang 
bermasalah gigi-mulut dan yang menerima perawatan dari tenaga 
medis gigi dalam 12 bulan terakhir adalah 23,4%, dan terdapat 1,6% 
penduduk yang telah kehilangan seluruh gigi aslinya. Dari penduduk 
yang mempunyai masalah gigi-mulut terdapat 29,6% yang menerima 
perawatan atau pengobatan dari tenaga kesehatan gigi. Keadaan 
ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan kemampuan 
masyarakat untuk berobat ke sarana pelayanan yang tepat.

 

Gambar 3. Need, poten  al demand dan eff ec  ve demand

C. KEADAAN LINGKUNGAN

 Keadaan fl uor yang op  mal dalam air minum (0,7 ppm) akan 
memperkuat daya tahan email gigi terhadap karies. Peneli  an di 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Jambi menunjukkan bahwa kadar 
fl uor dalam air minum di daerah tersebut 0,00 ppm, sehingga prevalensi 
karies di daerah tersebut cukup  nggi, sedangkan daerah Cipatat, 
Situbondo, Madiun, Donggala, Buoi, Toli-toli, Palu, Poso dan Bangai kadar 
fl uornya  nggi (0,75 – 3,4 ppm) sehingga banyak ditemukan gigi yang 
mengalami fl uorosis. Pada penduduk yang berbeda letak geografi snya 
terlihat ada perbedaan prevalensi karies.

FIGURE 1: NEED, POTENTIAL DEMAND AND 
EFFECTIVE DEMAND

EFFECTIVE 
DEMAND 9.0%

NEED
46,8%

POTENTIAL 
DEMAND 
23,4%
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 Banyak faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan tersebut, 
salah satu faktor adalah perbedaan kadar fl uor dalam air minum. Bila 
kadar fl uor sekitar 1 ppm maka akan menyebabkan prevalensi karies gigi 
yang rendah. Peneli  an di 10 desa Asembagus dengan kadar fl uor (0,2 – 
2,7 ppm) rata-rata sebesar 5% dengan rata-rata DMF-T 1,00 yang diiku   
adanya penderita fl uorosis sebanyak 83%. Rai (1983) yang meneli   di 
Asembagus menemukan adanya hubungan antara  ngginya nilai kadar 
fl uor dengan turunnya karies dan naiknya penderita fl uorosis.

 Heriandi dan Suwelo (1988) di Cipatat, Bandung menemukan kadar 
fl uorida cukup  nggi (0,75 ppm) dengan prevalensi karies yang rendah 
(56,46%) dan DMF-T 1,34. Data air minum (air sumur, kali, sumber PAM, 
dsb) yang di kumpulkan Suwelo (1991) baik di pulau Jawa maupun di luar 
pulau Jawa menunjukkan kadar fl uor yang rendah (kurang dari 0,3 ppm).

 Hasil peneli  an pada air yang di perdagangkan sebagai air mineral 
(lebih dari 12 merek dagang), menunjukkan kadar fl uornya rata-rata 0,07 
ppm. Beberapa gambaran keadaan tersebut diatas dapat merupakan 
salah satu faktor  ngginya prevalensi karies di Indonesia.
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BAB III

UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH

A. PENGERTIAN

 Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) adalah upaya kesehatan 
masyarakat yang ditujukan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan 
gigi dan mulut seluruh peserta didik di sekolah binaan yang ditunjang 
dengan upaya kesehatan perorangan berupa upaya kura  f bagi individu 
(peserta didik) yang memerlukan perawatan kesehatan gigi dan mulut.

 Upaya Kesehatan Masyarakat pada UKGS berupa kegiatan yang 
terencana, terarah dan berkesinambungan.

a. Intervensi perilaku yaitu:

• Penggerakan guru, dokter kecil, orang tua murid melalui 
lokakarya/pela  han.

• Pendidikan kesehatan gigi oleh guru, sikat gigi bersama dengan 
menggunakan pasta gigi berfl uor, penilaian kebersihan mulut 
oleh guru/dokter kecil.

• Pembinaan oleh tenaga kesehatan.

b. Intervensi lingkungan

• Fluoridasi air minum (bila diperlukan)

• Pembinaan kerjasama lintas program/lintas sektor melalui TP 
UKS.

 Upaya kesehatan perorangan pada UKGS berupa intervensi individu 
pada peserta didik yang membutuhkan perawatan kesehatan gigi dan 
mulut melipu   surface protec  on, fi ssure sealant, kegiatan skeling, 
penambalan dengan metode ART (Atrauma  c Restora  ve Treatment 
technique) penambalan, pencabutan, aplikasi fl uor atau kumur-kumur 
dengan larutan yang mengandung fl uor, bisa dilaksanakan di sekolah, di 
Puskesmas atau di praktek dokter gigi perorangan/dokter gigi keluarga. 
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B. TUJUAN

Tujuan Umum: 

Tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut peserta didik yang op  mal.

Tujuan Khusus:

a. Meningkatnyapengetahuan, sikap dan  ndakan peserta didik dalam 
memelihara kesehatan gigi dan mulut.

b. Meningkatnya peran serta guru, dokter kecil, orang tua dalam upaya 
promo  f-preven  f.

c. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan medik gigi dan mulut bagi 
peserta didik yang memerlukan.

C. SASARAN

Sasaran pelaksanaan dan pembinaan UKGS melipu  :

1. Sasaran primer: peserta didik (murid sekolah) TK–SD-SMP-SMA dan 
sederajat

2. Sasaran sekunder: guru, petugas kesehatan, pengelola pendidikan, 
orang tua murid serta TP UKS dise  ap jenjang.

3. Sasaran ter  er:

a. Lembaga pendidikan mulai dari  ngkat pra sekolah sampai pada 
sekolah lanjutan  ngkat atas, termasuk perguruan agama serta 
pondok pesantren beserta lingkungannya.

b. Sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan 
kesehatan.

c. Lingkungan, yang melipu  :

• Lingkungan sekolah

• Lingkungan keluarga

• Lingkungan masyarakat
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D. RUANG LINGKUP

 Ruang lingkup program UKGS sesuai dengan Tiga Program Pokok 
Usaha Kesehatan Sekolah (TRIAS UKS) yang melipu  ; pendidikan 
kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan 
sekolah sehat, maka ruang lingkup UKGS yaitu: 

1. Penyelenggaraan Pendidikan kesehatan gigi dan mulut yang melipu  :

a. Pemberian pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut

b. La  han atau demonstrasi cara memelihara kebersihan dan 
kesehatan gigi dan mulut.

c. Penanaman kebiasaan pola hidup sehat dan bersih agar dapat di 
implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam bentuk:

a. Pemeriksaan dan penjaringan kesehatan gigi dan mulut peserta 
didik;

b. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut perorangan;

c. Pencegahan/pelindungan terhadap penyakit gigi dan mulut;

d. Perawatan kesehatan gigi dan mulut;

e. Rujukan kesehatan gigi dan mulut.

3. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah kerjasama antara 
masyarakat sekolah (guru, murid, pegawai sekolah, orang tua murid, 
dan masyarakat).          

E. KEBIJAKAN

1. Untuk mencapai derajat kesehatan gigi dan mulut anak sekolah yang 
op  mal, Usaha Kesehatan Gigi Sekolah harus diutamakan pada upaya 
meningkatkan kemampuan self care (pelihara diri) melalui kegiatan 
UKGS.
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2. Upaya kesehatan masyarakat berupa upaya promo  f – preven  f 
dilaksanakan oleh tenaga non-profesional terutama oleh guru / 
dokter kecil sebagai bagian integral dari UKS.

3. Upaya kesehatan perorangan dilaksanakaan oleh tenaga profesional 
(dokter gigi, perawat gigi)

4. UKGS diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, di bawah 
binaan Puskesmas dan TP UKS.
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BAB IV

STRATEGI DAN LANGKAH-LANGKAH

A. STRATEGI

 Untuk pemerataan jangkauan UKGS dan adanya target kesehatan 
gigi dan mulut tahun 2010 yang harus dicapai maka diterapkan strategi 
pentahapan UKGS yang disesuaikan dengan paket-paket UKS sebagai 
berikut:

1. Target jangka pendek 2014

a. Penjaringan kelas 1 pada awal tahun ajaran tercapai 100%

b. Prevalensi bebas karies pada M1 sebanyak 50%

c. Penyuluhan dilaksanakan satu kali pertriwulan 80% SD

d. Kegiatan sikat gigi bersama dilaksanakan se  ap hari di sekolah di 
50% SD

2. Target jangka panjang 2020

a. Angka bebas karies (gigi bercampur) umur 6 tahun =>50%

b. Angka bebas karies kelas 6 =>70%.

c. DMF-T usia 12 tahun =< 1

d. PTI  =50%

e. Angka Dentally Fit kelas 6 =>85%

UKGS TAHAP I (SATU)/ PAKET MINIMAL UKGS

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk murid SD dan MI yang belum 
terjangkau oleh tenaga dan fasilitas kesehatan gigi.

Tim Pelaksana UKS di SD dan MI melaksanakan kegiatan yaitu :

1. Pela  han kepada guru Pembina UKS dan dokter kecil tentang 
pengetahuan kesehatan gigi dan mulut secara terintegrasi. Pela  han 



16

dilaksanakan oleh dinas pendidikan dengan nara sumber tenaga 
kesehatan gigi.

2. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan gigi dilaksanakan oleh guru 
penjaskes/guru pembina UKS/dokter kecil sesuai dengan kurikulum 
yang berlaku (Buku Pendidikan Olahraga dan Kesehatan) untuk 
semua murid kelas 1-6, dilaksanakan minimal satu kali  ap bulan

3. Pencegahan penyakit gigi dan mulut dengan melaksanakan kegiatan 
sikat gigi bersama se  ap hari minimal untuk kelas I, II, dan III dibimbing 
oleh guru dengan memakai pasta gigi yang mengandung fl uor.

UKGS TAHAP II (DUA)/PAKET STANDAR UKGS

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk murid SD dan MI sudah 
terjangkau oleh tenaga dan fasilitas kesehatan gigi yang terbatas, 
kegiatannya adalah:

1. Pela  han kepada guru Pembina UKS dan dokter kecil tentang 
pengetahuan kesehatan gigi dan mulut secara terintegrasi. Pela  han 
dilaksanakan oleh dinas pendidikan dengan nara sumber tenaga 
kesehatan gigi.

2. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan gigi dilaksanakan oleh guru 
penjaskes / guru pembina UKS/ dokter kecil sesuai dengan kurikulum 
yang berlaku (Buku Pendidikan Olahraga dan Kesehatan) untuk 
semua murid kelas 1-6, dilaksanakan minimal satu kali  ap bulan

3. Pencegahan penyakit gigi dan mulut dengan melaksanakan kegiatan  
sikat gigi bersama se  ap hari minimal untuk kelas I, II, dan III dibimbing 
oleh guru dengan memakai pasta gigi yang mengandung fl uor.

4. Pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit oleh guru.

5. Penjaringan kesehatan gigi dan mulut untuk kelas I pada awal tahun 
ajaran diiku   dengan pencabutan gigi sulung yang sudah waktunya 
tanggal, dengan persetujuan tertulis (informed consent) dari orang 
tua dan  ndakan dilakukan oleh tenaga kesehatan gigi. 
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6. Surface protec  on pada gigi molar tetap yang sedang tumbuh 
(dilakukan di sekolah atau dirujuk sesuai kemampuan), bila pada 
penjaringan murid kelas I dijumpai murid dengan gigi tetap ada yang 
karies atau bila gigi susu karies lebih dari 8 gigi dilakukan fi ssure 
sealant pada gigi molar yang sedang tumbuh.

7. Rujukan bagi yang memerlukan.

UKGS TAHAP III / PAKET OPTIMAL UKGS

Pela  han kepada guru Pembina UKS dan dokter kecil tentang pengetahuan 
kesehatan gigi dan mulut secara terintegrasi. Pela  han dilaksanakan oleh 
dinas pendidikan dengan nara sumber tenaga kesehatan gigi.

1. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan gigi dilaksanakan oleh guru 
penjaskes/guru pembina UKS/dokter kecil sesuai dengan kurikulum 
yang berlaku (Buku Pendidikan Olahraga dan Kesehatan ) untuk 
semua murid kelas 1-6, dilaksanakan minimal satu kali  ap bulan. 

2. Pencegahan penyakit gigi dan mulut dengan melaksanakan kegiatan  
sikat gigi bersama se  ap hari minimal untuk kelas I, II, dan III dibimbing 
oleh guru dengan memakai pasta gigi yang mengandung fl uor.

3. Pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit oleh guru.

4. Penjaringan kesehatan gigi dan mulut untuk kelas I pada awal tahun 
ajaran diiku   dengan pencabutan gigi sulung yang sudah waktunya 
tanggal, dengan persetujuan tertulis (informed consent) dari orang 
tua dan  ndakan dilakukan oleh tenaga kesehatan gigi. 

5. Surface protec  on pada gigi molar tetap yang sedang tumbuh pada 
murid kelas 1 dan 2 atau dilakukan fi ssure sealant pada gigi molar 
yang sedang tumbuh.

6. Pelayanan medik gigi dasar atas permintaan pada murid kelas I 
sampai dengan  kelas VI (care on demand).

7. Rujukan bagi yang memerlukan.
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B. LANGKAH-LANGKAH

1. Persiapan

Kegiatan dijalankan dalam rangka mempersiapkan suasana yang 
mendukung kelancaran program, mencakup:

a. Pengarahan dan forum komunikasi berjenjang, dengan unit-
unit lintas program dan lintas sektoral yang ada kaitannya 
dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di SD dan MI, 
diselenggarakan di bawah koordinasi atau koordinator kesehatan 
gigi dan mulut di Tingkat Pusat, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Pada  ngkat Puskesmas

1) Penjelasan dan pengarahan kepada pimpinan Puskesmas 
serta staf pelaksanaan teknis, oleh koordinator kesehatan 
gigi dan mulut Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2) Penjelasan kepada unit Diknas dan unit Komite Sekolah 
Kecamatan oleh Pimpinan Puskesmas/Pelaksanaan Teknis.

3) Perencanaan bersama menentukan SD dan MI sasaran 
operasional.

4) Pendekatan kepada para guru SD dan MI sebagai 
sasaran operasional, karena guru merupakan orang yang 
berpengaruh (key person) dalam proses merubah perilaku 
murid. Karena itu hubungan baik dengan para guru harus 
dibina terlebih dahulu oleh pelaksana teknis.

5) Penjelasan kepada orang tua murid/Komite Sekolah melalui 
Kepala Sekolah dan atau guru kelas.

2. Pelaksanaan Lapangan

Pelaksanaan lapangan mencakup perangkat kegiatan yang 
dilaksanakan pada  ngkat Puskesmas, yang terdiri atas:
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a. Pengumpulan data

1) Data dasar untuk keperluan perencanaan operasional, 
melipu  :

a) Jumlah SD dan MI, murid dan guru

b) Data tentang situasi pelaksanaan UKS berdasarkan 
paket UKS

c) Data tentang situasi pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut di SD dan MI khususnya sehubungan dengan 
persentase sekolah menurut pentahapan UKGS.

2) Data untuk evaluasi dampak program terhadap profi l 
kesehatan gigi dan mulut murid

a) Oleh tenaga kesehatan

b) Oleh guru

b. Intervensi perilaku

1) Penggerakan peran serta guru melalui lokakarya/pela  han

2) Penyuluhan kepada murid berupa:

a) La  han menggosok gigi

b) Pengajaran formal tentang kesehatan gigi dan mulut

c) Penilaian kebersihan mulut oleh guru, melalui 
pemeriksaan ru  n

d) Penyuluhan oleh tenaga kesehatan secara insidental.

c. Intervensi medis teknis/perorangan

1) Pembuangan karang gigi

2) Pemeriksaan mulut, pengobatan sementara

3) Aplikasi fl uor

a) Melalui pasta gigi yang memenuhi persyaratan

b) Untuk daerah khusus intensifi kasi melalui kumur-
kumur dengan larutan yang mengandung fl uor ak  f 
atau pemberian tablet fl uor. 
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4) Surface protec  on, fi ssure sealant, kegiatan skeling, 
penambalan dengan metode ART (Atrauma  c Restora  ve 
Treatment technique), pencabutan, rujukan.

d. Manajemen

1) Supervisi dan bimbingan teknis

a) Kunjungan pembinaan ke SD dan MI, minimal 1x 
sebulan

b) Kunjungan supervisi dan pembinaan ke Puskesmas 
oleh koordinator kesehatan gigi Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota atau kunjungan supervisi oleh 
penanggung jawab program kesehatan gigi dan mulut 
Dinas Kesehatan Propinsi ke Kabupaten/Kota minimal 
1x dalam 1 triwulan, dan supervisi dari penanggung 
jawab program kesehatan gigi dan mulut pusat ke 
daerah minimal 1 x 1 tahun.

2) Pelaporan

3) Penilaian (Evaluasi)

Penilaian (evaluasi) UKGS ini dilaksanakan beberapa 
komponen:

a) Komponen kegiatan (Proses)

Melipu   penilaian tentang pelaksanaan lapangan, 
antara lain frekuensi pelaksanaan intervensi perilaku, 
frekuensi pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis 
per minggu (bulan).

b) Komponen karya cipta (Output)

Melipu   penilaian volume pelayanan antara lain 
jumlah murid yang diberi pelayanan medik gigi, jumlah 
murid yang diberi penyuluhan, per minggu (bulan)

c) Komponen hasil antara (Outcome)

Melipu   penilaian tentang perubahan sikap dan 
perilaku antara lain jumlah murid yang melakukan 
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sikat gigi dengan benar, jumlah murid memanfaatkan 
fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai 
kebutuhan.

d) Komponen dampak (Impact)

Melipu   penilaian survei perubahan dalam status 
kesehatan gigi dan mulut murid.

• Kebersihan gigi dan mulut murid (OHIS)

• Pengalaman karies gigi (DMF-T)

• Kondisi gusi

4) Pembinaan

Pembinaan mencakup:

a) Pembinaan untuk mempertahankan dan perbaikan 
status kesehatan gigi dan mulut yang telah dicapai, 
kegiatan berupa:

• Penjaringan (screening) oleh guru dan atau 
tenaga kesehatan gigi atau pelaksana UKS untuk 
menentukan jumlah murid yang perlu perawatan.

• Kegiatan menggosok gigi di sekolah dilakukan 
secara teratur di bawah koordinasi guru.

• Kegiatan perawatan kesehatan gigi dan mulut bagi 
murid yang memerlukan.

b) Pembinaan peran serta melalui forum komunikasi 
tatap muka, la  han ketrampilan guru dan sebagainya.
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BAB V

UKGS INOVATIF

 UKGS Inova  f adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
terkini yaitu teknologi mo  vasi untuk membangkitkan peran serta 
masyarakat dan teknologi pencegahan dan perlindungan gigi untuk 
memotong mata rantai karies. Teknologi pencegahan dan perlindungan 
utamanya adalah teori karies terkini, khususnya dalam penger  an 
demineralisasi versus reminerasisai, dan “Minimum Interven  on”, 
khususnya dalam rangka proteksi gigi yang rawan karies. Pada dasarnya 
prinsip perawatan “Minimum Interven  on” dan intervensi seawal 
mungkin terbuk   memiliki nilai tambah, dalam ar   lebih efek  f dan 
terukur. 

A. DONUT IRENE

1. Program “Donut Irene” 

 Program Interak  f Simulator Risiko Karies “Donut Irene” 
sebagai pengejawatahan teknik mo  vasi-wawancara (Mo  va  onal 
interviewing - Miller and Rollnick 1991) dalam bentuk singkatan 
FRAMES sebagai unsur konseling sederhana (Brief Counseling 
Element) yaitu:

• Feedback

• Responsibility 

• Advice 

• Menu

• Empathy

• Self-effi  cacy

(berdasarkan disertasi DR. drg. Irene Adyatmaka)
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 Program ini dimaksud menyadarkan orang tua murid atau 
murid tentang faktor risiko karies; memberikan menu tentang cara 
mengatasi penyakit karies. Dengan demikian diharapkan dapat 
memberdayakan masyarakat untuk mandiri.

 

Gambar 4. Simulator risiko karies Donut Irene

Simulator Irene Donut

1) Penger  an

Simulator Risiko Karies (Donut Irene) adalah suatu program 
interak  f dalam bentuk program komputer atau versi 
manualnya. Dengan mengisi faktor-faktor risiko terkait perilaku 
anak, kondisi kesehatan gigi anak, kondisi/lingkungan ibu dan 
anak, pengetahuan, sikap dan perilaku ibu (orang tua anak), 
maka program akan menampilkan gambaran besar risiko 
anak terhadap kemungkinan karies gigi. Program juga akan 
menawarkan “menu” apa yang dapat dilakukan orang tua anak/
anak untuk mengurangi risiko karies, dan dapat dibawa sebagai 
pegangan untuk  ndak lanjut dirumah.
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Tujuan:

1. Memberikan pemahaman tentang faktor-faktor risiko karies 
sejak dini.

2. Memberikan pemahaman tentang cara mencegah karies 
gigi.

3. Memberikan gambar visual besar risiko karies yang dihadapi 
dan kemungkinan perbaikannya.

4. Memberdayakan orang tua anak (masyarakat sekolah) 
untuk pemeliharaan kesehatan gigi anak.

 

Gambar 5. Pemberdayaan orang tua murid oleh tenaga kesehatan di 

Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

Indikasi:

1. Untuk dipresentasikan kepada orang tua murid TK/SD kelas 
1 pada awal pelajaran baru sebagai pengenalan program 
UKGS Inova  f.

2. Untuk menggerakkan peran serta orang tua murid secara 
individual (atau kelompok 5 orang) pada anak dengan 
kondisi karies parah (misalnya 5% dari kondisi anak terparah 
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atau dengan ketentuan anak tersebut gigi tetapnya telah 
ada yang karies atau anak tersebut mempunyai karies 
gigi susu lebih dari 8 gigi). Pada dasarnya peran orang tua 
terhadap kesehatan gigi anaknya seusia TK / SD kelas I 
sangat menentukan.

Instrumen simulator risiko karies:

1. Flipchart Simulator Risiko Karies “Donut Irene” versi manual 
/ versi Komputer

2. Formulir / status pemeriksaan kesehatan gigi anak 

3. Lembar kerja / rapor gigi

4. Set pemeriksaan pH biofi lm

5. Kaca mulut

2) Penatalaksanaan simulator risiko karies dan posisi operator.

Persiapan:

• Tabulasi hasil pemeriksaan gigi anak kelas I

• Pilih anak dengan kriteria “parah” (anak dengan gigi 
tetapnya telah ada yang karies atau anak yang mempunyai 
karies gigi susu lebih dari 8 gigi).

• Siapkan Instrumen simulator risiko karies / alat tulis

Pelaksanaan:

Untuk konsultasi secara individual / kelompok 5 ibu:

• Ibu dan anak serta operator duduk menghadap komputer / 
fl ipchart
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Gambar 6. Konsultasi menggunakan Donut Irene versi komputer ditanggapi 

posi  f oleh anak dan orangtuanya.

• Jalankan program dan lakukan seper   yang diminta program 
dengan mengisi data yang diperlukan.

• Mengambil sampel plak untuk diperiksa derajat 
keasamannya (lihat prosedur dan panduan praktek 
pemeriksaan biofi lm)

  

 

Gambar 7. Set pemeriksaan biofi lm
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• Tanyakan se  ap pertanyaan yang ditampilkan program

• Pada saat memeriksa white spot/fi sur hitam ajak ibu 
melihat juga kondisi gigi anaknya (lihat prosedur dan 
panduan praktek pemeriksaan AAPB)

• Bila semua telah selesai diisi tunjukkan gambaran  ngkat 
risiko karies.

• Tawarkan an  sipasi (menu) yang dapat dilakukan dan 
tunjukkan perubahan risiko yang tergambar

• Pada hasil wawancara tunjukkan apa yang harus dilakukan 
sebagai pekerjaan rumah.

Penyelesaian:

• Catat / kompilasi hasil isian SRK Donut Irene (faktor yang 
jadi bersamaan, faktor yang dapat dian  sipasi, besar risiko 
sebelum dan sesuadah an  sipasi). 

• Lakukan  ndakan surface protec  on / terapi remineralisasi 
(dilakukan di sekolah atau dirujuk sesuai kemampuan)

• Lakukan evaluasi pengisian PR dan analisis keberhasilannya.

• Lakukan diskusi untuk meningkatkan peran serta orang tua 
dalam pemeliharaan gigi anaknya.

2. Terapi Remineralisasi (CPP-ACP)

 Suatu cara terapi pencegahan karies dengan mengoleskan 
Casein Phospho Pep  de – Amorphous Calcium Phosphate (CPP-ACP) 
pada gigi dalam kondisi awal karies yang bermanivestasi sebagai 
“White Spot”.  Iptek terkini menunjukkan bahwa karies gigi bukan 
sekedar gigi berlubang, tetapi adalah proses Demineralisasi versus 
Remineralisasi yang terjadi dalam struktur gigi. “White spot” (bercak 
pu  h pada gigi) adalah proses karies masih reversible dan dapat 
disembuhkan dengan memasukkan kembali ion Calcium dan ion 
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Phosphate ke dalam struktur gigi yang telah hilang, melalui sediaan 
CPP-ACP.  

 

Gambar 8. White Spot pada gigi 21

1) Penger  an:

Terapi remineralisasi adalah suatu  ndakan dengan memberikan 
sediaan calcium-phosphate khusus agar terjadi proses 
kembalinya calcium dan phosphate ke dalam email gigi yang 
mengalami demineralisasi, yaitu hilangnya mineral gigi dalam 
proses karies pada gigi. Dengan terapi remineralisasi proses 
karies dapat dihen  kan bahkan dikembalikan seper   semula.

Tujuan:

• Mencegah terjadinya proses karies dengan memberikan 
suplemen calcium-phosphate khusus untuk menjaga 
keseimbangan proses demin-remin menjadi posi  f/ 
menguntungkan.

• Menyembuhkan proses karies awal (white spot).

Indikasi:

• Digunakan pada gigi yang ada tanda tanda white spot.

• Digunakan sebagai realisasi rekomendasi Simulator Risiko 
Karies (Donut Irene).
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• Digunakan pada individu yang rawan karies (anak yang 
pempunyai risiko karies  nggi, anak dengan gigi berjejal, 
pasien dalam perawatan menggunakan obat jangka 
panjang, pasien dalam perawatan ortodonsi, anak cacat, 
orang tua)

Bahan sediaan:

• Krem CPP¬-ACP (Casein PhosphoPep  de-Amor¬phous 
Calcium Phosphate nano-complexes) 

2) Penatalaksanaan 

Persiapan:

• Sor  r anak yang mempunyai risiko karies  nggi. 

• Beri penjelasan manfaat dan cara penggunaan CPP-ACP.

• Siapkan krem CPP-ACP.

Pelaksanaan:

• La  h anak/orang tua anak untuk mengoleskan krem CPP-
ACP pada permukaan gigi yang rawan atau pada white-spot.

• Oles krem pada gigi yang rawan dengan jari/ sikat gigi, dan 
gunakan lidah untuk membagi keseluruh permukaan gigi

• Sisanya boleh diludahkan, tetapi jangan berkumur-kumur 
sedikitnya selama 30 menit agar terjadi transfer Calcium-
Phosphate.

• Gunakan pagi hari setelah sikat gigi dan atau malam hari 
setelah sikat gigi sesuai keparahnya.
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Gambar 9. Cara penggunaan krem CPP-ACP

3. Surface Protec  on (pre fi ssure sealant/fi ssure protec  on)

Gigi molar baru tumbuh struktur emailnya belum matang, karena 
masih banyaknya ikatan karbonat -CO3 yang menyebabkan email 
mudah larut sehingga gigi menjadi rawan karies. GIC menggan   
-CO3 menbentuk ikatan Fluorapa  te yang lebih tahan asam sehingga 
mempunyai daya melindungi Gigi dari karies.

Surface Protec  on (  ndakan pre Fissure Sealant)

1) Penger  an

Surface Protec  on adalah  ndakan melapisi permukaan oklusal 
dengan menggunakan bahan tambal yang bersifat adesif 
seper   glass ionomer kaya fl uor dan mempunyai kemampuan 
mengalir (fl owable) agar pada email terjadi pematangan dengan 
terbentuknya ikatan fl uorapa  te yang tahan asam. Dengan 
demikian walaupun kemudian lapisan lepas, email gigi telah 
terproteksi.

Tujuan:

1. Mematangkan permukaan email yang baru erupsi, 
yang masih banyak mengandung karbonat, agar terjadi 
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pematangan email karena terjadinya ikatan Fluorapa  t 
yang tahan asam.  

2. Melindungi permukaan oklusal gigi yang ada fi sur hitamnya 
yang rawan karies menjadi ikatan Fluorapa  t yang tahan 
asam. 

Indikasi:

1. Untuk gigi molar yang baru erupsi, terutama pada anak/
pasien yang rawan karies (sesuai rekomendasi Simulator 
Risiko Karies).

2. Untuk gigi molar yang mempunyai fi sur hitam terutama 
pada anak/pasien yang rawan karies (sesuai rekomendasi 
Simulator Risiko Karies).

Kontra indikasi:

Tidak untuk gigi dengan permukaan oklusal dengan fi sur yang 
dangkal yang tergerus oleh gigi antagonisnya. 

Instrumen Surface Protec  on adalah set GIC viskositas  nggi, 
terdiri dari:

• Paper pad

• Spatula plas  k

• Kaca mulut

• Sonde

• Pinset

• Plas  s instrument (aplikator + trimer)

• Kapas

• Cawan berisi air bersih

• Vaseline
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2) Penatalaksanaan Surface Protec  on

Persiapan:

• Baca petunjuk penggunaan GIC viskositas  nggi

• Atur instrument Surface protec  on beserta peralatan 
lainnya pada meja kerja dan cukup cahaya.

Pelaksanaan:

Bersihkan permukaan gigi yang akan 
diproteksi dengan bu  ran kapas 
dijepit dengan pinset. Gunakan 
kapas kering dan diselingi bu  ran 
kapas basah untuk mencuci. Lakukan 
sedikitnya 2 kali atau hingga oklusal 
gigi cukup bersih dari debris / plak. 

Isolasi gigi yang akan diaplikasi 
dengan co  on-roll, permukaan 
oklusal dikeringkan dengan bu  ran 
kapas kering, kemudian oleskan 
condi  oner 20 de  k, cuci dengan 
bu  ran kapas basah, dan keringkan 
dengan bu  ran kapas kering  

Sendok powder dan satu tetes 
aduk liquid sesuai peraturan yang 
berlaku, oleskan secara merata pada 
permukaan oklusal termasuk pit dan 
fi ssure dengan plas  s instrument, 
tekan dengan jari yang terlindungi 
sarung karet, trim dengan plas  s 
intrumen dan lapisi dengan Vaseline 
/ cocoa bu  er  
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Penyelesaian:

• Catat  ndakan ke dalam formulir/status kesehatan gigi 
anak/pasien

• Instrusikan anak/ pasien  dak makan/minum selama 1 jam. 

Pengendalian infeksi silang:

Instrumen setelah digunakan dilakukan sterilisasi sesuai 
peraturan yang berlaku.

B. OPTIMALISASI PROGRAM SIKAT GIGI SETIAP HARI DI SEKOLAH 
(INTEGRASI PROGRAM SIKAT GIGI BERSAMA DENGAN PROGRAM 
CUCI TANGAN DAN PEMBERIAN OBAT CACING DI SEKOLAH).

1. Latar Belakang

 Upaya promo  f dan preven  f yang berhubungan dengan 
kebersihan dan kesehatan harus diperkenalkan kepada anak-anak 
sejak usia dini. Namun, karena kegiatan sikat gigi bersama belum 
masuk ke program PHBS di sekolah, maka sebaiknya diintegrasikan 
dengan program lain yang termasuk dalam program PHBS di sekolah 
dan terkait dengan prevalensi panyakit yang  nggi. Hal ini bertujuan 
untuk memudahkan advokasi program sikat gigi se  ap hari di sekolah 
sesuai dengan Gyeong Ju Declara  on pada The 4th Asian Declara  on 
on Oral Health Promo  on for School Children bulan September 2007, 
salah satunya adalah melaksanakan program sikat gigi di sekolah 
se  ap hari dengan pasta gigi berfl uor.

 WHO dan FDI World Dental Federa  on secara jelas menyatakan 
bahwa penggunaan pasta gigi mengandung fl uor adalah cara paling 
realis  s untuk mengurangi karies gigi karena digunakan oleh hampir 
semua orang di seluruh dunia dan aman digunakan. Juga disebutkan 
pasta gigi berfl uor paling efek  f jika digunakan 2 kali sehari.

 Untuk menjamin program ini terlaksana, sebaiknya bekerja 
sama dengan lintas sektor dan lintas program terkait serta bekerja 
sama dengan orang tua dan guru. 
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 Penyakit yang saat ini memiliki  ngkat prevalensi ter  nggi pada 
anak usia sekolah di Indonesia adalah penyakit gigi dan mulut 74,4%, 
penyakit cacingan 60-80%, penyakit pernapasan dan diare 30%. 
Penyakit diakibatkan karena kurangnya kebersihan:

• Hampir seluruh anak mengalami karies gigi yang  dak dirawat, 
hal ini dapat menyebabkan rendahnya massa indeks tubuh anak, 
anemia, kurang  dur dan berujung pada menurunnya kualitas 
hidup anak tersebut.

• Infeksi cacingan yang ditularkan melalui tanah memiliki 
prevalensi  nggi pada anak usia sekolah dan pra-sekolah; dan

• Diare serta infeksi pernapasan merupakan salah satu penyakit 
terbanyak yang terjadi pada anak usia sekolah dan pra-sekolah.

2. Evidence-based interven  on

Fokus dari program ini adalah pada penerapan intervensi evidence-
based yang berbiaya rendah, seper   :

a. Mencuci tangan dengan sabun se  ap hari di sekolah

b. Menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi mengandung 
fl uor se  ap hari di  ap sekolah 

c. Pemberian obat cacing dua kali setahun sebagai ak  vitas 
(reguler) sekolah. 

Penggunaan sistem sekolah telah terbuk   di seluruh dunia dapat 
menghasilkan perbaikan yang bermakna terhadap indikator outcome 
kesehatan dengan biaya yang sangat rendah. Program ini dapat 
diimplementasikan hampir di se  ap sekolah, bahkan pada sekolah 
dengan keadaan sumberdaya yang sangat kurang. Cara ini bukan 
merupakan program baru, melainkan suatu konsep yang dapat 
mendukung dan memperkuat implementasi nyata dari kebijakan-
kebijakan serta program-program Kesehatan Sekolah yang telah ada 
di Indonesia.
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Gambar 10. Program sikat gigi bersama integrasi dengan program cuci tangan di 

sekolah

Program berbiaya sangat rendah

 Biaya materi per anak per tahun hanya sebesar lima ribu rupiah 
untuk paket dasar (termasuk sabun, sikat dan pasta gigi). Sebagai 
hasilnya, indikator kunci kesehatan berkurang, seper   menurunnya 
 ngkat penyakit menular sebanyak 30-50%, berkurangnya karies 

gigi sebesar 40-50%; perbaikan kesehatan ini dapat meningkatkan 
angka kehadiran dan performa di sekolah dan karenanya membantu 
pemerintah dalam mencapai Millenium Development Goals. Di 
Indonesia program sikat gigi berbasis sekolah selama 3 tahun dengan 
pasta gigi mengandung fl uor memberikan hasil menurunnya karies 
sampai 40% di se  ap kelompok umur yang berbeda (hasil peneli  an 
di Kalimantan Barat).

3. Pendampingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas

 Distribusi peran yang jelas dibutuhkan untuk dapat 
mengembangkan pendekatan inter-sektor. Pemerintah Pusat dan 
pemerintah daerah harus mau berkomitmen dalam mengalokasikan 
dana untuk mempertahankan serta memperluas program. 
Diperlukan peningkatan kapasitas, kemahiran teknis dan materi 
yang jelas untuk terlaksananya program sehingga tenaga kesehatan 
dapat memberikan pela  han bagi kader kesehatan gigi dan mulut di 
sekolah. Selain itu juga diperlukan komitmen yang kuat dari kepala 
sekolah, guru dan orang tua murid.
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• Teknis pelaksanaan sikat gigi bersama  ap hari

 

• Tersedianya sikat gigi di sekolah satu anak peserta didik satu 
sikat gigi 

 

• Penggunaan pasta gigi berfl uor sebesar kacang polong dan 
menyikat gigi selama dua menit secara berurutan
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• Tidak berkumur setelah menggosok gigi 

 

• Tersedia lingkungan yang mendukung

 

C. PUFA INDEX

1. Latar Belakang

 Pufa index adalah indeks untuk menilai  ngkat keparahan 
penyakit gigi dan mulut akibat karies yang  dak ditangani dengan 
baik. Indeks ini dinilai berdasarkan keterlibatan pulpa (P/p), adanya 
ulserasi (U/u) karena sisa akar, adanya fi stel (F/f) dan apakah sudah 
ada abses (A/a).

 Selama 70 tahun terakhir, data tentang karies yang dikumpulkan 
menggunakan indeks DMFT. Indeks ini memberikan informasi tentang 
karies, penambalan dan pencabutan tetapi  dak menilai akibat klinis 
dari karies gigi yang  dak dirawat. Karies dalam yang sudah mengenai 
pulpa tetap dimasukan ke dalam kategori karies den  n dan kelainan 
pulpanya  dak dinilai sama sekali.
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 Pada tahun 2007, WHO World Health Assembly (WHA) mengakui 
adanya beban yang sangat besar di seluruh dunia akibat penyakit 
gigi dan mulut serta menekankan pen  ngnya meningkatkan upaya 
berdasarkan pengumpulan data yang komprehensif (evidence based). 
Oleh karena itu diperlukan sistem penilaian baru yang dapat menilai 
 ngkat keparahan penyakit gigi dan mulut.

2. Metode

 Penilaian  ngkat keparahan penyakit gigi dan mulut dengan 
indeks Pufa dengan cara visual. Tidak diperlukan alat-alat khusus. 
Hanya kaca mulut sehingga orang yang akan menilai dapat melihat 
lebih jelas. Tiap gigi diberi satu skor, P atau U atau F atau A. Untuk 
memberikan hasil yang lebih signifi kan, penilaian dilakukan oleh 
2-3 orang dan sebelumnya telah diberikan pela  han mengenai cara 
penilaian dan penjelasan mengenai kondisi gigi yang dapat dimasukan 
dalam kategori P atau U atau F atau A.

 

Gambar 11. Contoh lembar pengisian PUFA Index
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Keterlibatan Pulpa (P/p)

Kamar pulpa yang terbuka terlihat 
atau ke  ka struktur mahkota gigi 
telah dihancurkan oleh proses 
karies dan hanya fragmen gigi 
atau akar yang tersisa.

  

Ulserasi (U/u)

Apabila terdapat tepi tajam gigi 
yang dislokasi atau terdapat 
fragmen akar yang telah 
menyebabkan ulserasi trauma  s 
dari jaringan lunak di sekitarnya, 
misalnya di lidah atau mukosa 
bukal. 

  

Fistula (F/f)

Terdapat saluran tempat keluar 
pus/nanah dan berhubungan 
pada gigi dengan pulpa terbuka 

  

 

Gambar 12. Keterlibatan pulpa 
gigi 84, 85

 
Gambar 13. Keterlibatan pulpa 

gigi 36, 37

Gambar 14. Ulserasi pada 
jaringan lunak karena sisa akar 

gigi 75

 

Gambar 15. Fistula di sisa akar 
gigi 85
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Abses (A/a)

Terdapat pembengkak yang 
mengandung pus/nanah pada 
gigi dengan pulpa terbuka.

  

Gambar 16. Fistula pada gigi 26

Gambar 17. Abses pada gigi 84

 

Gambar 18. Abses pada gigi 54

 

Gambar 19. Abses pada gigi 16
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BAB VI

SISTEM PEMBIAYAAN

 Dalam pelaksanaan program UKGS, biaya pelaksanaannya dapat 
diperoleh dari Pemerintah dan sumber lain yang  dak mengikat berupa 
dana sehat, sistem asuransi atau swadana dari masyarakat. 

A. DANA SEHAT 

 Bersumber dari orang tua murid, bantuan sponsor dari perusahaan 
pasta gigi dan perusahaan sikat gigi, merupakan suatu promosi produk 
perusahaan tersebut ke SD dan MI sasaran. Sumber pembiayaan dari 
masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan membuat perencanaan 
atau proporsal tentang program promo  f -  preven  f  (penyuluhan  
pendidikan  kesehatan  gigi dan mulut, dan sikat gigi bersama di sekolah) 
yang ditawarkan kepada pihak swasta dalam bentuk kerja sama. Khusus 
promosi program UKGS dengan dana sehat dari orang tua murid dapat 
dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Guru, Kepala sekolah dan 
Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan setempat, dengan pendekatan 
pada saat tahun ajaran baru kepada orang tua murid kelas I. Hal ini 
dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan 
target program yang di inginkan. 

B. SISTEM ASURANSI 

Metode pembayaran secara pra upaya dan kapitasi yaitu: 

a. Dimana kelompok orang/murid mengumpulkan iuran kepada ketua 
kelompok dan dibayarkan di muka kepada penanggung jawab klinik 
promo  f-preven  f berdasarkan perhitungan yang telah disepaka   
oleh kedua belah pihak.

b. Pembayaran dilakukan secara kolek  f.

c. Besarnya premi disesuaikan dengan kapitasi.

d. Besarnya kapitasi berdasarkan paket pelayanan.
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 Untuk dapat menentukan kapitasi se  ap anggota, maka perlu 
mengetahui tahapan-tahapan perhitungan kapitasi sebagai berikut:

1) Menetapkan paket-paket pelayanan yang akan di cakup dalam 
pembayaran kapitasi:

Paket pelayanan yang wajib disediakan oleh se  ap pemberi 
pelayanan:

a) Paket pelayanan kesehatan gigi dasar 

Paket dasar ini melipu   pelayanan kesehatan gigi esensial (yang 
diperlukan) untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan 
kesehatan gigi dan mulut peserta asuransi, yang terdiri dari:

i Pemeriksaan kesehatan gigi periodik 

ii Penyuluhan/DHE

iii Plak kontrol

iv Sikat gigi bersama se  ap hari di sekolah dengan pasta gigi 
berfl uor

v Aplikasi Fluor topikal

vi Pembersihan karang gigi / skeling

vii Surface protec  on pada gigi molar pertama yang sedang 
erupsi

viii Fissure Sealant

ix ART (Atrauma  c Restora  ve Treatment)

x Pulp capping

xi Penambalan amalgam

xii Penambalan Glass Ionomer

xiii Pencabutan gigi sulung
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b) Paket tambahan

Paket ini sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta, yang terdiri 
dari:

i Tambal composite dengan light curing

ii Orthodon  k removable

iii Protesa akrilik

2) Menetapkan angka u  lisasi (angka pemanfaatan)

Angka Pemanfaatan tahun pertama, perhitungan berdasarkan 
asumsi yaitu:

a) Se  ap anak mendapat penyuluhan empat (4) kali per tahun

b) Se  ap anak dapat pemeriksaan kesehatan gigi empat (4) kali per 
tahun

c) Se  ap anak melakukan kegiatan sikat gigi bersama se  ap hari di 
sekolah

d) Pembersihan karang gigi dengan angka asumsi 5%

e) Kunjungan dengan angka asumsi 5% jumlah anak per tahun

f) Surface Protec  on dengan asumsi 50% jumlah anak per tahun

g) ART dengan asumsi 25% jumlah anak per tahun

h) Topikal Aplikasi dengan angka asumsi 20% jumlah anak per 
tahun

i) Penambalan gigi satu bidang dengan asumsi 10% jumlah anak 
per tahun per anak

C. DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH / BOS (UKS)

 Panduan Bantuan Operasional Pendidikan Tahun 2010, Kementerian 
Pendidikan Nasional, Ditjen Pembinaaan Pendidikan Dasar dan   Menengah.
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Sekolah Penerima BOS:

• Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB negeri 

• Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional dan  dak 
bertaraf internasional 

Kegiatan yang dapat dibiayai dana BOS:

• Untuk penerimaan siswa baru 

• Pembelian buku referensi 

• Pembelian buku utuk koleksi perpustakaan 

• Pembiayaan kegiatan pembelajaran termasuk untuk PMR, UKS

• Pembiayaan ulangan harian 

• Untuk peralatan UKS

D. DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN / BOK (PROMOTIF DAN 
PREVENTIF)

 Dana BOK digunakan untuk mendukung pencapaian SPM dalam 
upaya mempercepat pencapaian targetMDGs sehingga perlu kerja secara 
menyeluruh dari pusat sampai ke  ngkat akar rumput.

 BOK adalah Bantuan Biaya Operasional Kesehatan non gaji untuk 
Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan Promo  f dan Preven  fKIA-KB, Gizi, Imunisasi, Kesehatan 
Lingkungan, Promkes, dan Pengendalian penyakit untuk mempercepat 
pencapaian tujuan MDGs.

Tujuan Umum :  

Meningkatkan kinerja Puskesmasdan jaringannya untuk memberikan 
pelayanan kesehatan promo  f dan preven  f dalam upaya pencapaian 
target SPM guna percepatan pencapaian MDG’s.
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Tujuan Khusus :

• Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang 
bersifat promo  f dan preven  f.

• Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang 
bersifat promo  f dan preven  f bagi masyarakat.

• Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam 
perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Biaya Operasional Puskesmas untuk:

• Transport petugas/kader/peserta

• Bahan kontak: bahan yang dipakai sebagai pendekatan pengenalan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat khususnya 
untuk komunitas adat terpencil atau masyarakat terasing, contoh: 
pemberian sabun, pasta gigi, sikat gigi, handuk kecil.
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BAB VII

PENUTUP

 Keberhasilan Program UKGS dapat terwujud apabila dilaksanakan 
secara terintegrasi baik lintas program maupun lintas sektoral, terarah 
dan berkesinambungan.

 Harapan kami agar buku pedoman ini dapat dijadikan penuntun 
penyelengaraan program UKGS di daerah, khususnya untuk pelaksanaan 
Tim Pelaksana UKS di SD dan MI dimana sebagai Ketua adalah Kepala 
Sekolah / Kepala Madrasah dan Sekretaris I adalah Guru Penjaskes / 
Guru Pembina UKS, Tim Pembina UKS Kecamatan dimana Ketua II adalah 
Kepala Puskesmas dan anggotanya unsur UKS / UKGS di Puskesmas, baik 
Puskesmas yang ada sarana kesehatan gigi maupun yang  dak ada sarana 
kesehatan gigi.

 Akhirnya diucapkan terima kasih pada semua pihak yang ikut terlibat 
hingga tersusunnya buku ini.Semoga buku ini bermanfaat. 
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LAMPIRAN 1

PERANAN TENAGA YANG DILIBATKAN DALAM UKGS

 

  

 

No Jenis Tenaga Peranannya Sarana  Penunjang
Sebagai koordinator
Sebagai pembimbing &  
motivator
Bersama dokter gigi melakukan 
melakukan perencanaan 
kesehatan gigi dan mulut  
Penanggung jawab pelaksanaan 
operasional   
Bersama perawat gigi menyusun  
rencana kegiatan, menentukan 
target tahunan serta  jadwal 
kegiatan bulanan, memonitoring 
program dan evaluasi

Buku Pedoman 

Melaporkan serta
mengkoordinasikan    ke Kepala 
Puskesmas dan petugas UKS

Microplanning / 
Perencanaan Tingkat 
Puskesmas (PTP)

Membina integrasi dengan unit-
unit yang terkait di tingkat 
Kecamatan, Lurah, PKK, Cabdin 
Pendidikan Kecamatan

Kebijakan Provinsi 
Atau Pusat dan data 
kepenyakitan (Epid)

Memberi bimbingan dan 
pengarahan kepada  tenaga 
perawat gigi, UKS, guru SD dan 
Dokter Kecil

Buku Pedoman UKS, 
UKGS

Bila tidak ada perawat gigi, 
dokter gigi dapat sebagai 
pelaksanan UKGS

Buku Pedoman 
UKGS 

Buku Pedoman 
UKGS

1 Puskesmas

2 Dokter Gigi

Melakukan kegiatan analis teknis
&   edukatif

Pengarahan kepada tenaga UKS, 
guru SD, dokter Kecil dan orang 
tua murid
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Bersama dokter gigi menyusun 
rencana UKGS dan pemantauan 
SD

Buku Petunjuk 
Perencanaan Tingkat 
Puskesmas (PTP)

Melakukan persiapan lokakarya
mini untuk menyampaikan 
rencana kegiatan
Membina kerjasama dengan 
tenaga UKS, guru SD dan MI
Melakukan persiapan lokakarya
mini untuk menyampaikan 
rencana kegiatan pelaksana 
terkait

Rencana program 
UKGS

Pengumpulan data UKGS Formula 
Epidemiologi

Melakukan kegiatan teknis :
Pembersihan karang gigi 
Pelayanan medik gigi dasar 
(menerima rujukandari tenaga 
petugas kesehatan lainnya jika di 
tempatnya bekerja tidak ada 
dokter gigi)
Melaksanakan pencatatan dan 
pelaporan

Buku monitoring, 
form pencatatan dan 
pelaporan, form 
survey

Evaluasi cakupan program, 
pencapaian target untuk menjadi 
dasar Rencana Kegiatan Tahunan 
berikutnya
Membuat dasar UKS dan UKGS

3 Perawat gigi
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Terlibat secara penuh dalam
penentuan SD, pembinaan guru, 
dokter kecil, monitoring program 
dan hubungan dengan Diknas

Pemeriksaan murid (screening) Form screening UKS
Membuat grafik pencapaian 
jumlah SD UKGS dengan 
promotif preventif setiap tahun
Melaksanakan rujukan Form Rujukan
Menunjang tugas perawat gigi
dalam penyuluhan dan 
pendidikan kesehatan gigi

Buku penuntun 
untuk guru

4 Petugas UKS

Membantu tenaga kesehatan gigi
dalam pengumpulan 
data/screening 

Flipchart Donut 
Irene

Memberikan pendidikan 
kesehatan gigi pada murid, 
jadwal pelajaran Orkes  
Pembinaan Dokter Kecil

Latihan menggosok gigi
Rujukan bila menemukan murid 
dengan keluhan penyakit gigi
Membina kerjasama dengan 
petugas kesehatan dalam 
memelihara kesehatan 
lingkungan, jajan, warung 
sekolah.
Membantu guru dalam sikat gigi
bersama

5 Guru SD
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Membantu guru dalam Memberi
dorongan / motivasi agar murid 
berani utntuk periksa giginya
Memberi penyuluhan kesehatan 
gigi ( membantu guru ) kepada 
murid yang lain

- Mendampingi pada murid yang 
dirujuk ke  tempat berobat gigi 
(klinik gigi)

6 Dokter Kecil



53

LAMPIRAN 2

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA UKS

1. Tingkat Pusat

Ketua I  : Dirjen Dikdasmen, Depdiknas

Ketua II  : Dirjen Bina Kesmas, Depkes

Ketua III  : Dirjen Baga Islam, Depag 

Ketua IV  : Dirjen PUM, Depdagri

Sekretaris I : Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 
     Depdiknas

Sekretaris II : Sekretaris Ditjen, Dikdasmen,Depdiknas

Sekretaris III : Direktur Kesga, Ditjen Bina Kesmas, Depkes

Sekretaris IV : Direktur Mapenda Ilam, Ditjen Baga Islam, Depag

Sekretaris V : Direktur Wilayah Administrasi, Ditjen PUM, Depdagri

Anggota  : 1) Depdiknas

- Unsur Ditjen Dikdasmen

- Pusat Pengembangan Kualiatas Jasmani

- Unsur Ditjen PLP

     2)  Depkes

    - Unsur Ditjen Bina Kesmas

    - Pusat Promosi Kesehatan

    - Unsur Ditjen Pelayanan Medik

    - Unsur Ditjen PPM dan Penyehatan Lingkungan

    - Unsur Badan POM



54

   3)   Depag

    - Unsur Ditjen Baga Islam

    4)  Depdagri

    - Unsur Ditjen Pemerintahan Umum

2. Tingkat Pembina UKS Provinsi

Pembina  : Gubernur

Ketua  : Wakil Gubernur

Ketua I  : Kepala Dinas Pendidikan

Ketua II  : Kepala Dinas Kesehatan

Ketua III  : Kepala Kanwil Depag

Ketua Harian : Asisten yang relevan

Sekrataris : Kepala Biro yang menangani Pendidikan dan
     Kesehatan

Anggota  : 1) Unsur Dinas Pendidikan

    2) Unsur Dinas Kesehatan

    3) Unsur Kanwil Agama

    4) Unsur Dinas / Instansi yang dianggap relevan

3. Tingkat Kabupaten / Kota

 Pembina  : Bupa   / Walikota

 Ketua  : Wakil Gubernur

 Ketua I  : Kepala Dinas Pendidikan

 Ketua II  : Kepala Dinas Kesehatan

 Ketua III         : Kepala Kantor Depag

 Ketua Harian : Asisten yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan
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 Sekretaris : Kepala Bagian di Pemda yang menangani Pendidikan

      dan Kesehatan

 Anggota          :   1)  Unsur Dinas Pendidikan

     2) Unsur Dinas Kesehatan

     3) Unsur Kandepag

     4) Unsur PKK

     5) Unsur PMI

     6) Unsur lain yang dianggap relevan

4. Tingkat Kecamatan

Ketua  : Camat

Ketua I  : Kepala Cabang Dinas Pendidikan

Ketua II   : Kepala Puskesmas

Ketua III   : Pengawas Pendais Depag

Ketua IV  : Ketua PKK

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

Anggota      :     1)  Unsur Dinas Pendidikan

    2)  Unsur Puskesmas

    3)  Unsur Pengawas Pendais

    4)  Unsur PKK

    5)  Unsur PMI

    6)  Unsur Dinas / Instansi terkait lainnya
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5. Tim Pelaksana UKS di TK dan RA; SD dan MI

Pembina  : Lurah / Kepala Desa

Ketua  : Kepala Sekolah / Kepala Madrasah

Sekretaris I : Guru Pembina UKS / Pembina UKS

Sekretaris II  : Ketua Komite Sekolah / Majelis Madrasah

Anggota         :     1)  Unsur Penggurus Komite Sekolah

          2)  Petugas UKS Puskesmas / Bidan Desa

          3)  Unsur Guru dan unsur siswa

6. Tim Pelaksana UKS di SMP dan MTS, SMA, SMK, MA dan Pospes

Pembina  : Camat

Ketua   : Kepala Sekolah / Kepala Madrasah / Pimpinan Ponpes

Sekretaris I    : Guru Pembina UKS / Pembina UKS

Sekretaris II  : Ketua Komite Sekolah / Majelis Madrasah

Anggota     :     1)  Unsur Pengurus Komite Sekolah

    2)  Petugas UKS Puskesmas / Bidan Desa

    3)  Ketua OSIS

    4)  Unsur Sekolah 
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Y T TB

1. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut    

2. Membimbing murid melakukan sikat gigi massal pada musir kelas 

1,2 dan 3 

   

3. Pemberian obat pada murid untuk menghilangkan rasa sakit    

4. Melakukan rujukan bagi murid yang memerlukan pengobatan    

LAMPIRAN 3

DAFTAR TILIK PENGAMATAN
PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN GIGI SEKOLAH

PUSKESMAS/ SEKOLAH :   Petugas :

NAMA PENGAMAT :   Tanggal :

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan : 

1. Da  ar  lik digunakan untuk mengama   pelaksanaan pelayanan 
kesehatan gigi di sekolah.

2. Isilah kolom jawaban dengan tanda (V) pada kolom jawaban yang 
sesuai.

3. Kolom jawaban “Y” (Y=ya) bila sesuai dengan Da  ar Tilik

4. Kolom jawaban “T” (T=  dak) bila  dak sesuai dengan Da  ar Tilik

5. Kolom jawaban “TB” TB= Tidak Berlaku

Pengamatan Pelayanan UKGS

A.  Apakah guru/ tenaga kesehatan melakukan dan mencatat
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B.  Apakah tenaga kesehatan gigi melakukan dan mencatat

Pengamat,

( …………………….. )

1.  Membimbing guru melakukan kegiatan sikat gigi massal    

2.  Pembersihan karang gigi pada murid    

3.  Pencabutan gigi susu pada murid-murid yang membutuhkan    

4.  Melakukan rujukan bagi murid yang memerlukan pengobatan    

5. Penambalan pada murid kelas 3 dan 5 dan murid kelas lainnya 
dengan ART 

   

6. Melakukan surface protection/ART sealant pada gigi molar 1 kelas 1 
dan kelas 2 

   

7.  Pencabutan gigi tetap pada murid     

8.  Pemberian obat untuk menghilangkan rasa sakit gigi    

9.  Menunjuk pasien yang tidak dapat ditangani di sekolah    
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Y T TB

 Rencana kerja kegiatan UKGS    

 Rencana kerja pelatihan dokter kecil    

 Rencana kerja pelatihan guru    

 Daftar inventaris peralatan kegiatan UKGS    

 Daftar inventaris bahan dan obat untuk kegiatan UKGS    

 Penjadwalan pertemuan lintas sektor dan lintas program dalam 

pelaksanaan UKGS 

   

 

LAMPIRAN 4

DAFTAR TILIK MONITORING
PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN GIGI SEKOLAH

PUSKESMAS    :    Petugas :

NAMA PENGAMAT  :    Tanggal :

------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan : 

1. Da  ar  lik digunakan untuk memantau pelaksanaan UKGS.

2. Isilah kolom jawaban dengan tanda (V) pada kolom jawaban yang 
sesuai.

3. Kolom jawaban “Y” (Y=ya) bila kegiatan Pelayanan UKGS dilakukan 
dan dicatat ke dalam catatan kegiatan UKGS sesuai dengan Da  ar 
Tilik

4. Kolom jawaban “T” (T=  dak) bila  dak dilakukan atau  dak dicatat 
ke dalam catatan kegiatan UKGS sesuai dengan Da  ar Tilik.

D. INPUT

Apakah ada
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PROSES

 

OUT PUT

Apakah ada

Pengamat,

( …………………….. )

 Apakah petugas melakukan pemeriksaan dan mencatat data 

dasar murid kelas terpilih pada sekolah yang akan mendapat 

pelayanan UKGS 

   

 Apakah berdasarkan data dasar tersebut dibuat rencana 

kegiatan/ pelaksanaan UKGS pada SD yang bersangkutan 

   

 Apakah dilakukan pencatatan bagi murid-murid yang menerima 

perawatan 

   

 Apakah pada masing-masing murid dibuat rencana terapy     

 Realisasi pelaksanaan UKGS sesuai dengan rencana kerja    

 Fasilitas pelaksanaan UKGS sesuai dengan kebutuhan    

 Hasil pelaksanaan UKGS dilaporkan pada Pimpinan SD    

 Cakupan SD yang mendapat pelayanan kesehatan gigi    

 Cakupan SD yang melaksanakan kegiatan UKGS optimal    

 Cakupan SD kelas selektif yang mendapat perawatan kesehatan 

gigi dan mulut 

   



61

LAMPIRAN 5

FORMAT PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM UKGS
DI SEKOLAH DAN PUSKESMAS PEMBINA 

DALAM RANGKA LOMBA UKGS  

Tanggal penilaian   : 
Sekolah yang dinilai  : 
Puskesmas Pembina  : 
Kab/Kota    : 

Materi Penilaian  : 

1. Upaya Kesehatan Masyarakat pada UKGS  (Bobot nilai 45 %) 

2. Upaya Kesehatan Perorangan pada UKGS   (Bobot nilai 35 %) 

3. Manajemen UKGS pada program UKS (Bobot nilai 20 %)  

Skor   ap variabel Kegiatan  UKM UKGS,  antara 10 -100, dengan ketentuan 
sbb : 

Nilai variabel  : Skor x  bobot

Nilai per Materi : ∑ Nilai variabel x  % Bobot nilai

Total nilai  : Nilai materi UKM + Nilai materi UKP + Nilai Manajemen 

Skor    0   -  25  = Kegiatan tidak dilaksanakan, cakupan 0% 

Skor  25   -  50  = Kegiatan kadang-kadang dilaksanakan, cakupan 

<50% 

Skor  50   -  75  = Kegiatan sering dilaksanakan, cakupan antara 

50–5%   

Skor  75   -  100 = Kegiatan secara rutin dilaksanakan,cakupan > 

75%   
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I. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  

  No Variabel Cakupan  Bobot Skor 
(0-100) 

Bobot x 
Skor 

  PEMBINAAN   20   

1. Frekuensi Kunjungan 

Petugas Kesehatan ke 

Sekolah (min 2x setahun 

Frekuensi.....

.. 

Kegiatan......

.. 

10   

2. Pembinaan oleh lintas 

sektor melalui Tim 

Pembina UKS 

Kecamatan  

Frekuensi.....

.. 

Kegiatan......

.. 

10   

 KEGIATAN UKGS   80   

1. Guru yang mengikuti 

pelatihan UKGS/UKS 

Ada / Tidak 10   

2. Murid yang mengikuti 

pelatihan dokter kecil  

Ada / Tidak 10   

3. Pendidikan dan 

penyuluhan kesehatan 

gigi dan mulut oleh guru 

penjakes/guru pembina 

UKS sesuai kurikulum 

(buku Pendidikan 

Olahraga dan 

Kesehatan)  

Ada / Tidak 

……% kelas 

(wawancara 

& bukti buku)

10   

4. Sikat gigi massal kelas I 

s/d III dg pasta gigi 

berfluor minimal 1 kali/ 

sebulan (UKGS tahap I 

dan II)  

Ada / Tidak 

Frekuensi 

........ 

15   



63

II. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

5. Sikat gigi massal kelas I 

s/d VI dg pasta gigi 

berfluor minimal 1 kali/ 

sebulan (UKGS tahap III)

Ada / Tidak 

Frekuensi 

........ 

15   

6. Kegiatan fluoridasi 

(tablet fluor dan kumur-2)

Ada / Tidak 10   

7. Survei DMF-T, PTI dan 

OHI-S murid klas VI / 

usia 12 tahun 

Ada / Tidak 

(bukti survei)

10   

Total 100 

No Variabel Cakupan  Bobot Skor Bobot x 
Skor 

KEGIATAN UKGS 50 

1. Pengobatan darurat 

untuk menghilangkan 

rasa sakit  

Ada / Tidak 

(Bukti 

pencatatan) 

10   

2. Penjaringan, pencabutan

gigi sulung yang sudah 

waktunya tanggal pada 

murid kelas I dan 

proteksi gigi molar 

pertama anak kelas 1 

dan kelas 2 

Ada / Tidak 

(Bukti 

pencatatan) 

10   

3. Pelayanan medik gigi 

dasar atas permintaan 

pada murid Klas I s/d 

VI (care on demand)

Ada / Tidak 

(Bukti 

pencatatan) 

10   

4. Pelayanan medik gigi 

dasar pada kelas 

terpilih sesuai 

kebutuhan untuk klas I, 

III & IV 

Ada / Tidak 

Prosentase 

keg. ……..% 

(Bukti 

pencatatan) 

10   
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5. Rujukan bagi yang 

memerlukan  

Ada / Tidak 

(Bukti 

pencatatan) 

10   

 PELAYANAN 
KESGILUT DI 
PUSKESMAS 

 30   

1. Jumlah perawatan gigi 

yang ditangani : 

 Balita 

 Murid TK/Apras 

 Murid SD/MI 

 

 

 

 

(Bukti 

pelaporan) 

 

.........................

.........................

.........................

10   

2. Jumlah murid SD/MI 

yang mendapat 

pelayanan Kes. Gigi 

paripurna 

(Bukti 

Pelaporan) 

 

.........................

10   

3. Rasio gigi tetap yang 

ditambal thd gigi yang 

dicabut (target 1 : 1) 

 

....... :  ........ 

10   

 PENINGKATAN 
MUTU PELAYANAN 

 20   

1. Tingkat kepatuhan 

provider terhadap 

prosedur pelayanan 

kesgilut  

Ada/ Tidak 

Dokumen, 

SOP, dan 

observasi 

10   

2. Ketersediaan 

alat/bahan pelayanan 

gigi (Drg Kit & Perawat 

Gigi Kit) 

Ada/ Tidak 

Data 

inventarisasi 

dan observasi 

10   

 Total     
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III. MANAJEMEN UKGS

N
o 

Variabel Cak  Bobot Skor Bobot x 
Skor 

 MANAJEMEN 
OPERASIONAL   

 50   

1. SK Tim Pembina 

UKGS/UKS Tk Kab/kota  

Ada / Tidak 

Dokumen 

5   

2. SK Tim Pembina 

UKGS/UKS Tk 

Kecamatan  

Ada / Tidak 

Dokumen 

5   

3. SK/ST pelaksana UKGS 

di sekolah   

Ada / Tidak 

Dokumen 

5   

4. Rencana kerja Tim 

Pelaksana   

Ada / Tidak 

Dokumen 

5   

5. Struktur/Jadwal kegiatan Ada / Tidak 

Dokumen 

10   

6. Buku laporan kegiatan 

UKS/UKGS di puskesmas

Ada / Tidak 

Dokumen 

10   

7. Buku laporan kegiatan 

UKS/UKGS di sekolah  

Ada / Tidak 

Dokumen 

10   
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 MANAJEMEN SUMBER 
DAYA  

 50   

1 Sarana, Prasarana dan 
Alkes   

 10   

 Kartu inventaris peralatan Ada / Tidak 

Dokumen 

   

 UKGS Kit  Ada / Tidak 

Observasi 

   

 Alkes gigi dan mulut 

dasar  

Ada / Tidak 

Observasi 

   

 Peralatan Demo gilut  Ada / Tidak 

Observasi 

   

 Sarana penyuluhan gilut  Ada / Tidak 

Observasi 

   

 Ada ruangan khusus & 

perabotan 

Ada / Tidak 

Observasi 

   

2.  Obat dan Bahan   10   

1. Obat dasar kesehatan gigi Ada / Tidak 

Observasi 

   

2. Pasta gigi berfluor Ada / Tidak 

Observasi 

   

3.  Tenaga   10   

1. Guru  pembina  Ada / Tidak    

2. Kader murid  Ada / Tidak    

4 Dana   20   

1 Sumber dana  Ada / Tidak 

Dokumen 

   

2 Dana sehat  Ada / Tidak 

Dokumen 

   

3 Jml operasional dlm 

sebulan  

Ada / Tidak 

Dokumen 

   

 Total      
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FORMAT PENILAIAN UKGS TINGKAT NASIONAL

Kelengkapan ruang UKS

Kelengkapan Peralatan UKGS: Kaca Mulut, Sonde, Pinset

Pelaksanaan Program UKGS DI TK:

a. Penyuluhan

b. Penyuluhan dan pemeliharaan kesehatan gigi

c. Penyuluhan, pemeliharaan kesehatan gigi, dan perawatan

d. Penyuluhan, pemeliharaan kesehatan gigi, perawatan dan Pembinaan

Pelaksanaan Program UKGS:

a. Penyuluhan

b. a + sikat gigi bersama 1 bulan sekali

c. b + pemeriksaan gigi dan penjaringan

d. c + pembinaan guru
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