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I. Pendahuluan 

Kehamilan merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan anatomi dan 

hormonal. Banyak ibu hamil yang beranggapan bahwa kehamilan tidak berhubungan dengan 

keadaan rongga mulut. Ternyata kebersihan rongga mulut yang tidak diperhatikan selama 

periode kehamilan dapat menyebabkan kelainan dan masalah dirongga mulut. 

Masalah gigi dan mulut yang sering terjadi pada kehamilan seperti Radang gusi 

(Gingivitis), Gusi Bengkak (Epulis Gravidarum), dan Karies gigi. 

Pemeliharaan kesehatan gigi bermanfaat untuk menjaga kondisi janin agar tetap 

tumbuh dan berkembang secara sehat dan sempurna, serta mencegah terjadinya kelahiran bayi 

dengan berat badan rendah dan kelahiran premature. 

 

II. Latar Belakang 

Pemeriksaan kesehatan gigi harus dilakukan secara berkala baik pada saat merasa sakit 

maupun pada saat tidak ada keluhan.  Bahkan idealnya pemeriksaan kesehatan gigi dilakukan 

apabila seseorang berencana atau sedang mengharapkan kehamilan, sehingga pada saat dia 

hamil kondisi kesehatan gigi dan mulutnya dalam keadaan baik. 

Berdasarkan hasil laporan data kasus penyakit gigi pada ibu hamil yang masih rendah 

untuk memeriksa giginya selama masa kehamilan maka perlu adanya suatu kepedulian 

terhadap kesehatan gigi pada ibu hamil dengan membentuk Duta Gigi Ibu hamil yang 

bertujuan sebagai penggerak dalam meningkatkan kesehatan gigi pada ibu hamil. 

 

III. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan gigi dan mulut 

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui Duta Gigi Ibu hamil 

3. Meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan 

mulut 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan 

tentang kesehatan gigi dan mulut di masyarakat, ini dilakukan di dalam gedung dan luar 

gedung puskesmas yaitu di posyandu dan kelas ibu hamil. 

 

2. Rincian Kegiatan 

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh bidan tentang inovasi Duta Gigi Ibu hamil 

2. Penyuluhan didalam gedung dan luar gedung 

3. Memberikan arahan dan edukasi cara pengisian status kesehatan gigi ibu hamil kepada 

bidan khususnya bidan desa 



 

4. Melakukan pelatihan kadervDuta Gigi Ibu hamil 

5. Memberikan stiker Duta Gigi Ibu hamil kepada setiap ibu hamil yang sudah dilakukan 

pemeriksaan gigi 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan diawali dengan mengumpulkan  jumlah hasil laporan data kasus ibu hamil 

yang masih rendah hasil pemeriksaannya. Kemudian melakukan sosialisasi kepada seluruh 

bidan bahwasanya semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilan wajib untuk memeriksa 

giginya minimal satu kali selama masa kehamilan. Untuk membantu tuga tenaga kesehatan 

gigii yang hanya 1 orang di puskesmas Babakan Madang maka kegiatan pengisisn status ini 

juga harus dibantu oleh bidan dan juga bidan desa, untuk itu perlu diberikan edukasi dan 

pengarahan cara pengisian status kesehatan gigi pada ibu hamil. Jika ada kelainan ataupun 

penyakit kemudian dirujuk ke ruang pemeriksaan gigi. 

Penyuluhan juga dilaksanakan didalam gedung dan luar gedung yaitu di posyandu 

dan di kelas ibu hamil. Selanjutnya dibentuk Duta Gigi Ibu hamil sebagai perpanjangan tangan 

petugas kesehatan dan juga sebagai penggerak dan contoh bagi ibu hamil lainnya untuk mau 

memeriksa gigi selama masa kehamilan. 

  

VI. Sasaran 

Semua ibu hamil di wilayah Puskesmas Babakan Madang 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi Duta Gigi Ibu Hamil 

No. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

15 Mei 2019 Pengumpulan hasil laporan data 

kasus ibu hamil 

2. Perumusan Ide 28 Mei 2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan 3 Juni 2019 Menyusun tim pengelola inovasi 

dan linsek 

4. Implementasi 4 Juni 2019 Pelaksanaan minimal 4x dalam 

setahun wilayah puskesmas 

Babakan Madang 

 

B. Pelaksanaan Inovasi Duta Gigi Ibu Hamil 

Pelaksanaan kegiatan minimal 4 kali dalam setahun. 

No Kegiatan 
BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Pelatihan Kader Duta 

Gigi Ibu hamil 
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VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan 

evaluasi kegiatan dibuat oleh koordinator Kesgimul dan Bidkor. Pencatatan dan pelaporan 

dilaksanakan di Puskesmas, data dan informasi dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa 

dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan 

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung penjaringan dan pemeriksaan gigi pada 

ibu hamil. Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan ke Dinas 

kesehatan Kab. Bogor bersamaan dengan laporan bulanan Kesgimul. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan didalam gedung diluar gedung yaitu  di 

posyandu dan kelas ibu hamil  dan hasilnya diberikan atau disampaikan ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bogor. 

  Tenjo,  11 Desember 2019 

Mengetahui Kepala Puskesmas  Penanggung Jawab Program 
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