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MEMO NATIONAL PROGRAM DIRECTOR 
 
 
Nomor : 24.003/PR PB-STPI/VII/2021 
Perihal : Pembelian masker sebagai stok cadangan SR & SSR 
 
Kepada Yth. 
Seluruh SR Manager & SR Coordinator Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI 
di Tempat   
 
Latar Belakang 

Sehubungan dengan angka kasus Covid-19 yang semakin meningkat dan adanya Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakukan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 124 Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali dan beberapa 

propinsi yang memberlakukan aturan PPKM Darurat dimana seluruh kegiatan menyesuaikan 

dengan aturan tersebut termsuk penyesuaian kegiatan penemuan kasus dan pendampingan 

pasien TBC. Kondisi PPKM Darurat saat ini sangat dinamis dan penentuan zonasi berubah 

dengan cepat. Sehingga implementasi program perlu berdaptasi dengan kondisi normal baru 

yang mensyaratkan dilaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, salah satunya 

penggunaan masker, baik untuk staf SR-SSR yang dilakukan oleh Manajer Kasus (MK), Patient 

Supporter (PS), dan Kader/Koordinator Kader serta Data Entry.   

Tujuan  

Pengadaan/pembelian masker ditingkat untuk digunakan oleh SR-SSR dapat membantu mencegah 

penularan TBC dan Covid19, sebagai cadangan selama proses pengadaan masker di tingkat 

Nasional (PR) masih berlangsung hingga bulan Agustus 2021.  

Sasaran 

Masker akan didistribusikan kepada staf SR, SSR, MK, PS, Data Entry dan Kordinator Kader 

dan kader  

Jenis Masker 

Adapun jenis masker yang dibutuhkan sebagai berikut: 
1. Untuk staf, koordinator kader, kader dan data entry, masker untuk mendukung 

kegiatan Investigasi Kontak dan Penyuluhan yakni merek Sensi 3 PLY Surgical Face 

Mask Headloop 40’s (box/40pcs). Rujukan untuk jenis masker ini dapat ditemui di link 

berikut: https://www.sensiindonesia.com/product/sensi-masker-3-lapis-headloop  

2. Untuk MK dan PS menggunakan Masker N95 3M, atau, KN95 3 ply medis yang tersedia 

di wilayah masing-masing.  

 
Penggunaan Masker 

1. Kader yang akan melakukan kegiatan penemuan kasus melalui investigasi kontak 

ataupun penyuluhan dapat menggunakan masker maksimal 2 pcs per hari 

(penggunaan masker lapis dua dengan masker kain sesuai disarankan pemerintah).  

2. MK dan PS menggunakan masker pada saat visit ke pasien yakni 1 pcs / minggu 

3. Staf SR-SSR sesuai dengan kebutuhan pada saat melakukan kegiatan dan tidak pada 

https://www.sensiindonesia.com/product/sensi-masker-3-lapis-headloop
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saat WFH. 

4. Untuk menghitung kebutuhan masker menggunakan template terlampir. 

 

Waktu  

Pembelian masker dilakukan pada bulan Juli 2021 untuk digunakan dalam waktu 2 bulan 

sebagai cadangan selama pengadaan di Nasional (PR) sedang dijalankan.  

Struktur Budget dan Pengadaan 

1. Kebutuhan masker untuk SR pengadaannya dilakukan ditingkat SR, sementara untuk 

SSR pengadaan di tingkat SSR bisa langsung dilakukan oleh SSR agar tidak ada biaya 

distribusi dari SR ke SSR.  

2. Harga masker sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan mengikuti aturan 

keuangan yang berlaku, dengan sebelumnya mengajukan perhitungan dan surat 

permintaan.  

3. Biaya yang muncul dalam pengadaan masker ini menggunakan Budget Line 70 untuk 

masker N95/KN95 dan Budget Line 71 untuk masker bedah.  

 
Pengajuan 

 
1. SR membuat pengajuan untuk kebutuhan masker di SR maupun SSR kepada PR sesuai 

template, pengajuan ditujukan ke program@penabulu-stpi.id cc finance.pr@penabulu-

stpi.id & procurement@penabulu-stpi.id 

2. Setelah pengajuan disetujui oleh PR, SR / SSR bisa langung melakukan pengadaan 

sesuai dengan ketentuan  dengan menggunakan sisa dana yang ada di rekening SR 

dengan menggunakan Form Permintaan Barang/Jasa. Selisih dari penggunaan 

anggaran akan masuk dalam analisa varian dalam laporan keuangan SR. 

 
Pelaporan 

 
Masker yang telah dibeli kemudian dibagikan kepada staf dan pendukung program harus 

tercatat dibuktikan dengan tanda terima.  

Demikian memo ini disampaikan untuk dijadikan pedoman bagi SR dan SSR. semoga kita 
semua selalu diberikan kesehatan. 
 
 
Jakarta, 13 Juli 2021  
 
 
 
 
 
 
 
Heny Prabaningrum 
National Program Director  


