
Tabel 1.1. Data Cakupan Pelaksanaan Program UKGS Di Puskesmas   wilayah Kerja Dinas 
Kesehatan Kota Semarang tahun 2010. 

 
 

NO KETERANGAN PROGRAM UKGS 

  Telah Mencapai 
Target Nasional  

Belum Mencapai 
Target Nasional  

 Jumlah 
 

  Jml % Jml %    

1 SD 666 94,3% 40 5,7% 706 

2 Puskesmas  30 81% 7 19% 37 

3 Puskesmas dng 
pelayanan promotif 

10 27,% 27 73% 37 

4 Puskesmas  dng 
pelayanan preventif  

14 37% 23 62,2% 37 

 
Sumber : Wawancara dengan petugas program UKGS di puskesmas, Data Dinas Kesehatan Kota 

Semarang,  Data Depdiknas tahun 2010.  
 
 

Dari  tabel 1.1 menunjukkan bahwa 27 (73%) puskesmas belum mencapai target nasional  

dalam pelayanan promotif sedangkan untuk   pelayanan preventif sebesar 23 (62,2%) dan hal itu  

masih jauh dari standar nasional yang ada. Adapun target nasional  pelayanan promotif 100% 

sedangkan pelayanan preventif 80%  dalam program UKGS. 

Upaya untuk melihat keberhasilan suatu program perlu dilihat bagaimana suatu program 

tersebut diimplementasikan. Menurut George C Edward implementasi adalah tindakan yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Empat 

variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan 

sumber daya. Empat variabel tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam 

mencapai tujuan[9]. 

Hasil prasurvey yang dilakukan terhadap 9 pelaksana program UKGS dalam pelayanan 

promotif dan preventif di puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang yang dipilih 

secara acak melalui wawancara  didapatkan hasil sebagai berikut : Dari 9 orang yang 

diwawancarai semuanya menyatakan  : 

1) Sudah ada informasi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang kepada koordinator UKS di 

puskesmas setiap 3 bulan, diharapkan informasi yang diterima koordinator UKS disampaikan 



kepada pelaksana program di puskesmas, namun kenyataannya informasi tersebut 

disampaikan kepada pelaksana program di puskesmas  bersamaan dengan adanya program 

lain seperti  sikat gigi bersama sehingga informasi yang disampaikan tidak terfokus.  

 2) Kurangnya komitmen dari pelaksana program UKGS, pelaksana program dalam 

melaksanakan tugas pokoknya sebagian besar hanya melakukan pemeriksaan (screening) 

saja, tidak sesuai dengan standar program UKGS yang ada.  

3) Belum ada SOP tentang pelaksanaan program UKGS dalam pelayanan promotif dan 

preventif, yang dipakai selama ini pedoman dari DepKes secara umum.  

4) Kurangnya tenaga dalam melaksanakan program UKGS baik kualitas maupun kuantitas. 

Kurangnya dana untuk program UKGS. Kurangnya alat dan bahan baik jumlah maupun 

jenisnya yang mendukung pelaksanaan program UKGS dalam pelayanan promotif dan 

preventif.  

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam  implementasi program 
UKGS dalam pelayanan promotif dan preventif  adalah sebagai berikut : 1) Dari Dinas 
Kesehatan  Kota Semarang telah menempatkan tenaga pelaksana program UKGS di 
puskesmas dengan rata-rata jumlah tenaga yang ada 2 orang  terdiri dari 1 dokter gigi dan 1 
perawat gigi 2) Sudah 


