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Kata Pengantar  
 

Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di tingkat global 

maupun di Indonesia. Berdasarkan Global TBC Report (WHO, 2021), Indonesia merupakan 

negara ketiga dengan beban TBC tertinggi di dunia. Diestimasikan terdapat 824.000 kasus 

TBC baru per tahun dan notifikasi kasus TBC sebesar 384.025 kasus. Dengan begitu, masih 

terdapat sekitar 54% kasus TBC yang belum ternotifikasi. Berdasarkan studi Inventori TB 

(Balitbangkes, 2017), diestimasikan mayoritas kasus TBC yang belum terlaporkan adalah 

pasien dari fasilitas kesehatan swasta. Sejalan dengan studi Patient Pathway Analysis (2017) 

yang menyatakan bahwa pihak swasta hanya melaporkan 9% dari total kasus TBC. Namun 

demikian, dari studi tersebut diketahui bahwa data pola masyarakat dengan gejala TBC dalam 

hal mencari pengobatan awal lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan swasta (74%) 

dibanding puskesmas dan rumah sakit pemerintah (24%). 

Untuk dapat mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengupayakan pendekatan 

District-based Public Private Mix (DPPM), yakni melibatkan semua fasilitas layanan kesehatan 

baik pemerintah dan swasta untuk meningkatkan akses layanan yang bermutu dan berpihak 

pada pasien. Melalui pendekatan DPPM diharapkan dapat meningkatkan upaya penemuan 

kasus, notifikasi dan angka keberhasilan pengobatan TBC. Berdasarkan strategi 

implementasi DPPM dalam Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2020-2024, 

terdapat satu dari tujuh strategi yang menyebutkan keterlibatan organisasi masyarakat. 

Strategi tersebut adalah membangun jejaring antara layanan kesehatan swasta dengan 

organisasi masyarakat. Untuk itu PR Konsorsium Penabulu-STPI bekerjasama dengan mitra 

organisasi masyarakat yang bergerak dalam program TBC  ikut serta mengambil peran 

sebagai pihak komunitas. Hal ini dilakukan dengan upaya advokasi dan kemitraan serta 

proses pelacakan pasien Lost to Follow Up (LTFU) di faskes pemerintah dan swasta dan 

mendorong untuk dapat menyelesaikan pengobatan TBC sesuai standar hingga sembuh dan 

lengkap. 

Menyadari potensi manfaat perluasan peran komunitas dalam pelayanan kesehatan, maka 

PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI mengembangkan Petunjuk Teknis bagi Komunitas 

dalam Mendukung Implementasi Jejaring DPPM. Untuk memenuhi standar pendampingan 

dan penyesuaian alur DPPM, maka juknis ini dikembangkan bekerja sama dengan berbagai 

mitra PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI. 

Dokumen Petunjuk Teknis bagi Komunitas dalam Mendukung Implementasi Jejaring DPPM 

ini disusun dengan merujuk pada Panduan Penerapan Jejaring Layanan TBC di Fasilitas 

Kesehatan Pemerintah dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota (Distric-based Public-Private 

Mix/DPPM) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada 2019. Dokumen 

petunjuk teknis diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan bagi semua pihak yang terlibat 

dalam jejaring DPPM. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan 

kontributor serta segala pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga 

dokumen petunjuk teknis ini memberikan manfaat sebagai upaya untuk mendukung 

implementasi jejaring DPPM dan memperkuat akses layanan TBC yang berpihak pada pasien.  

Jakarta, 22 Februari 2022  

Authorized Signatories – PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI  

 

Eko Kurniawan Komara  Muhammad Hanif  Nurul Nadia Luntungan  
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Cara Menggunakan Petunjuk Teknis  
 

Petunjuk teknis (juknis) diperuntukkan bagi dua unsur yakni (1) komunitas yang terdiri dari tim 

program komunitas penanggulangan TBC dan pendamping pasien TBC serta (2) seluruh 

organisasi yang tergabung dalam jejaring District-Based Public-Private Mix (DPPM). Informasi 

dan tata laksana yang tercantum pada juknis telah menjadi kesepakatan dari kedua unsur 

yang terlibat dalam proses diskusi dan konsultasi bersama. Sehingga, petunjuk teknis dapat 

dipahami dan diterapkan sebagai acuan bagi komunitas dalam mendukung implementasi 

jejaring DPPM.   

Pihak organisasi berbasis masyarakat dapat menggunakan juknis dengan memahami peran 

dan posisi komunitas dalam DPPM melalui berbagai kebijakan dan latar belakang adanya 

pendekatan PPM. Hal ini dapat dilihat pada juknis bagian BAB I. Pendahuluan. Untuk dapat 

memberikan gambaran terkait TBC, maka dituliskan informasi TBC pada BAB II.  

Sebagai tim komunitas, maka setiap anggota perlu memahami bagaimana alur koordinasi 

dari tingkat nasional (PR), provinsi (SR) dan kabupaten/kota (SSR). Pada konteks mendukung 

implementasi jejaring DPPM, komunitas akan menggunakan 3 strategi utama, (1) advokasi, 

(2) kemitraan komunitas dan jejaring DPPM serta (c) pendampingan pasien TBC dalam 

jejaring DPPM. Untuk dapat menjalankan strategi advokasi dan kemitraan, maka tim 

komunitas dapat merujuk pada BAB III juknis ini, yakni advokasi dan kemitraan komunitas 

dalam jejaring DPPM. Lebih lanjut, untuk proses pendampingan maka tim komunitas dapat 

mengimplementasikan sesuai dengan BAB IV pada juknis ini, yakni pendampingan pasien 

TBC berbasis komunitas dalam jejaring DPPM. Untuk proses pencatatan dan pelaporan 

dijelaskan pada BAB V, yakni monitoring dan evaluasi. Pada bagian akhir juknis yakni BAB VI, 

dituliskan tentang pembiayaan program komunitas dalam mendukung implementasi jejaring 

DPPM.  

Pihak organisasi/lembaga pengampu layanan kesehatan maupun pemangku kepentingan 

jejaring DPPM dapat memahami alur kerja komunitas dalam memberikan pendampingan 

kasus TBC. Sehingga pola-pola kemitraan dapat diusulkan maupun direncanakan bersama 

dengan komunitas, pemangku kepentingan dan jejaring DPPM.  
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Mengacu pada Global TB Report (GTR) tahun 2021, Indonesia merupakan negara ketiga 

dengan beban TBC tertinggi di dunia. Perkiraan insiden TBC di Indonesia sebanyak 

824.000. Pada GTR 2021, diperkirakan estimasi insidensi sebesar 824.000 kasus atau 

301 per 100.000 penduduk. Sementara sebanyak 384.025 kasus TBC tersebut telah 

ditemukan dan dilaporkan, sedangkan sisanya, atau 439.975 kasus lainnya belum 

ditemukan dan dilaporkan. Hal inilah yang menjadi salah satu sumber penularan yang ada 

di masyarakat.1  

Adanya persoalan kasus TBC yang belum ditemukan dan diobati tersebut, salah satunya 

disebabkan karena rendahnya kontribusi notifikasi kasus TBC di Fasilitas Kesehatan 

(Faskes) Swasta. Hal ini sejalan dengan Studi Inventori TB yang dilakukan oleh 

BALITBANGKES pada tahun 2016-2017. Studi tersebut mengestimasikan bahwa 

mayoritas kasus-kasus TBC yang belum terlaporkan adalah pasien dari Dokter Praktek 

Mandiri (DPM), klinik, laboratorium dan Rumah Sakit (RS) swasta. 

Selain itu, berdasarkan Studi Patient Pathway Analysis tahun 2017, data pola masyarakat 

dengan gejala TBC dalam hal mencari pengobatan awal lebih memilih fasilitas pelayanan 

kesehatan (fasyankes) swasta (74%) dibanding puskesmas dan Rumah Sakit (RS) 

pemerintah (24%). Hal ini mungkin dikarenakan masyarakat lebih mudah menuju akses 

swasta (private) dibandingkan fasyankes pemerintah. Rasio pencarian pengobatan di 

fasyankes swasta paling besar ada di farmasi/apotek (52%), Dokter Praktek Mandiri 

(DPM) (19%) dan RS (3%). Namun demikian, dalam proses pencatatan kasus TBC, pihak 

swasta hanya melaporkan 9% dari total kasus TBC, yakni sebanyak 8% dari RS swasta 

dan 1% yang berasal dari kontribusi DPM dan klinik. Di lain sisi, layanan pemerintah dapat 

memberikan kontribusi notifikasi sebanyak 72% dari puskesmas dan 18% dari RS 

Pemerintah.2  

Sektor swasta memiliki peran penting dalam pelibatan pasien sepanjang proses 

pencarian pengobatan. Hal krusial dari pelaporan notifikasi kasus TBC dari sektor swasta 

adalah mengurangi jumlah kasus yang hilang di Indonesia.3 Namun demikian, pada 

Januari 2021 tercatat bahwa terdapat lima indikator terkait fasilitas layanan swasta yang 

belum tercapai secara maksimal. Diantaranya adalah (1) Jumlah RS Swasta 

(bekerjasama dengan BPJS Kesehatan) yang melaporkan kasus TBC hanya 911 atau 49% 

dari target 1.872 RS Swasta; (2) Jumlah Dokter/Klinik Swasta yang dikontrak oleh BPJS 

dan melaporkan kasus TBC hanya 79 atau 1% dari target  8.428 Klinik Swasta; (3)  

Proporsi notifikasi kasus TBC dari rumah sakit swasta adalah 47,844 atau 15% dari target 

316.001 kasus TBC; (4) Proporsi notifikasi kasus TBC dari dokter/klinik swasta  adalah 

 
1 World Health Organization. (2021). Global TBC Report. Geneva: World Health Organization. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
2 Surya et al. (2017). Quality Tuberculosis Care in Indonesia: Using Patient Pathway Analysis to Optimize Public-Private 

Collaboration. The Journal of Infectious Disease 2017: 216 (S7) 
3 Joint External Monitoring Mission (JEMM). (2017). The Republic of Indonesia Joint External Monitoring Mission 

Tuberculosis 2017 Final Report.  
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2.116 atau 1% dari target 316.001 kasus TBC dan (5) Persentase tingkat keberhasilan 

pengobatan di fasilitas swasta  adalah 53.304 atau 49% dari targetnya pada tahun 2019.4 

Untuk dapat menanggulangi hal tersebut, diupayakan pendekatan District-based Public 

Private Mix (DPPM). Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 disebutkan 

bahwa DPPM adalah pelibatan semua fasilitas layanan kesehatan dalam upaya ekspansi 

layanan pasien TBC dan kesinambungan program penanggulangan TBC secara 

komprehensif melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan 

keterpaduan pemerintah dan swasta. DPPM juga diimplementasikan dalam rangka 

meningkatkan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien. Jejaring 

DPPM merupakan pendekatan komprehensif untuk melibatkan secara sistematis semua 

fasyankes, baik pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan TB di 

kabupaten/kota.  

Dalam rangka mendukung DPPM, PR Konsorsium Penabulu-STPI ikut serta mengambil 

peran sebagai pihak komunitas. Merujuk pada dokumen Operational Plan 2021-2023, 

komunitas mendapatkan mandat untuk melakukan kegiatan advokasi dan kemitraan 

dalam jejaring DPPM serta upaya pelacakan pasien Lost to Follow Up (LTFU) dari Fasilitas 

Kesehatan (Faskes) Pemerintah dan Swasta. Lebih lanjut, pasien LTFU yang dimaksud 

adalah (1) LTFU sebelum pengobatan dimulai, yakni pasien yang telah ternotifikasi (tegak 

diagnosa sakit TBC) dan tidak segera melakukan pengobatan (2) LTFU setelah atau masa 

pengobatan, yakni pasien yang putus berobat pada masa pengobatan berjalan.   

Dalam rangka mengimplementasikan program kerja dukungan komunitas, maka 

dilakukan penyediaan tenaga atau SDM pada Manajer Kasus (MK) PPM di 18 Provinsi 

wilayah kerja, serta melalui MK DPPM dan Koordinator Kader DPPM pada 77 

kabupaten/kota wilayah kerja. Seluruh MK PPM, MK DPPM dan Koordinator Kader DPPM 

tersebut ada di bawah koordinasi SR dan SSR wilayah kerja Konsorsium Komunitas PB-

STPI. Selain itu, tim komunitas juga melakukan koordinasi dan jejaring komunikasi 

kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku 

koordinator pada masing-masing wilayah kerja tersebut. 

Berdasarkan strategi implementasi DPPM dalam Strategi Nasional Penanggulangan 

Tuberkulosis 2020-2024, terdapat satu dari tujuh strategi yang melibatkan organisasi 

masyarakat. Strategi tersebut adalah membangun jejaring antara layanan kesehatan 

swasta dengan organisasi masyarakat. Untuk itu PR Konsorsium Penabulu-STPI 

bekerjasama dengan mitra organisasi masyarakat yang bergerak dalam program TBC 

untuk ikut serta mengambil peran sebagai pihak komunitas. Hal ini dilakukan dengan 

upaya advokasi dan kemitraan serta proses pelacakan pasien LTFU di faskes pemerintah 

dan swasta serta mendorong untuk dapat menyelesaikan pengobatan TBC sesuai 

standar hingga sembuh/lengkap. 

Menyadari potensi manfaat perluasan peran komunitas dalam pelayanan kesehatan, 

maka PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI telah mengembangkan Petunjuk Teknis 

bagi Komunitas dalam Mendukung Implementasi Jejaring DPPM. Untuk memenuhi 

standar pendampingan dan penyesuaian alur DPPM, maka juknis ini dikembangkan 

 
4 ___. (2021). Operational Plan to Implement Public Private Mix in Indonesia 2021-2023.  
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bekerja sama dengan berbagai mitra PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI. Mitra 

tersebut diantaranya Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO), Stop TB 

Partnership Indonesia (STPI), Yayasan KNCV Indonesia (YKI), Majelis Pelayanan 

Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama 

(LKNU), Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI), Persekutuan 

Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (PELKESI) dan Perhimpunan Rumah 

Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).  

Secara umum, telah tersedia dokumen acuan berupa panduan penerapan jejaring layanan 

TBC di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta berbasis kabupaten/kota (Distric-

based Public-Private Mix/DPPM) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI 

pada 2019. Selain itu, untuk pendampingan pasien TBC berbasis komunitas juga telah 

tersedia dua acuan utama yakni; 

(1) Petunjuk teknis investigasi kontak pasien TBC bagi petugas kesehatan dan kader 

yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2019. 

(2) Petunjuk teknis pendampingen pasien TBC resistan obat oleh komunitas yang 

diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2020.  

Dalam proses pengembangan petunjuk teknis merujuk pada dokumen-dokumen 

tersebut yang disesuaikan untuk memperkuat melakukan pelacakan kasus & kunjungan 

rumah untuk pasien LTFU serta pendampingan pasien TBC dalam skema DPPM.  

1.2 Landasan Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (ke bawah 

mengikuti penomorannya) 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. 

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC.  

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 tentang 

Laboratorium Klinik.  

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin 

Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Surveilans Kesehatan. 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat. 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik. 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan TBC. 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Apotek. 

15. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit 

dan Kewajiban Pasien. 
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16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis 

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan. 

1.3 Tujuan  

Tujuan Umum 

Menjadi acuan bagi Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI dalam implementasi DPPM 

untuk meningkatkan penemuan dan angka keberhasilan pengobatan pasien TBC melalui 

dukungan komunitas.  

 

Tujuan Khusus 

1. Menjadi acuan bagi Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI dalam meningkatkan 

dukungan komunitas untuk kegiatan advokasi dan kemitraan jejaring DPPM.  

2. Menjadi acuan bagi Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI dalam mendukung 

implementasi jejaring DPPM untuk menurunkan angka LTFU melalui pelaksanaan 

kegiatan pelacakan kasus pasien LTFU serta pendampingan pasien LTFU yang 

kembali berobat hingga sembuh dan pengobatan lengkap di faskes pemerintah dan 

swasta. 

 

1.4 Sasaran  

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah: 

1. Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI di tingkat pusat (PR), provinsi (SR) dan 

kabupaten/kota (SSR).  

2. Mitra kerja komunitas seperti organisasi masyarakat sipil pegiat TBC, Dinas 

Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) lainnya serta organisasi profesi dan asosiasi fasilitas layanan 

kesehatan.  

3. Petugas kesehatan pada layanan TBC (Petugas TB) di fasilitas kesehatan 

pemerintah dan swasta.  

 

1.5 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini adalah  

I) Pendahuluan 

II) Informasi Tuberkulosis (TBC) 

III) Advokasi dan Kemitraan Komunitas dalam Jejaring DPPM 

IV) Pendampingan Pasien TBC Berbasis Komunitas dalam Jejaring DPPM  

V) Monitoring dan Evaluasi  

VI) Pembiayaan Program Komunitas dalam Mendukung Implementasi Jejaring DPPM   
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1.6 Peran Komunitas dalam Implementasi DPPM   

Peran komunitas dalam jejaring DPPM adalah   

1. Melakukan upaya advokasi dan membangun kemitraan untuk implementasi DPPM 

pada wilayah kerja. 

2. Bermitra dengan Faskes Pemerintah dan Swasta untuk proses pendampingan 

pasien dalam jejaring DPPM.  

3. Pelacakan kasus dengan melakukan kunjungan rumah untuk pasien LTFU di Faskes 

Pemerintah dan Swasta. 

4. Pendampingan pasien LTFU yang kembali melakukan pengobatan. 

5. Investigasi kontak dari indeks kasus LTFU yang kembali melakukan pengobatan dan 

indeks kasus TBC aktif (yang terkonfirmasi bakteriologis) di Faskes Pemerintah dan 

Swasta.  

 

1.7 Tim Pengelola Program Komunitas 

Struktur pengelola program komunitas dalam Jejaring DPPM terdiri dari tingkat 

nasional/pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Berikut adalah bagan dari 

struktur tersebut:  

 

 

Bagan 1. Struktur Pengelola Program Komunitas dalam Jejaring DPPM 
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Keterangan Bagan 
→                     : Alur pembinaan  
--->                   : Alur koordinasi 
Kolom Kuning : Untuk Kasus TBC RO 
 

 

Berdasarkan Bagan 1. dapat terlihat alur pembinaan yang dilakukan secara berjenjang. 

Alur pembinaan diartikan sebagai proses komunikasi intensif, pemberian arahan dan 

pertanggung jawaban (pelaporan). Sedangkan untuk alur koordinasi, dilakukan untuk 

berkomunikasi secara intensif untuk pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah penjelasan 

dari peran dan bagan 1: 

No. Unsur Keterangan 
Akronim 

Alur dan Tanggung Jawab 

1.  PR PB-STPI Principal 
Recipient 
Konsorsium 
Penabulu – STPI 
(Pusat/Nasional)  

- Melakukan advokasi dan membangun 
kemitraan yang merupakan peran komunitas 
dalam jejaring DPPM di tingkat nasional.  

- Memberikan arahan dan strategi advokasi dan 
kemitraan kepada SR. 

- Memberikan arahan kepada SR terkait 
pelaksanaan kegiatan advokasi, kemitraan dan 
pendampingan pasien TBC dalam jejaring 
DPPM. 

- Melakukan proses monitoring dan evaluasi 
secara berkala kepada SR.  

- Membuat laporan pertanggungjawaban 
tingkat nasional dari dukungan advokasi, 
kemitraan dan pendampingan pasien TBC 
dalam jejaring DPPM. 

2.  SR PB-STPI  Sub-Recipient 
Konsorsium 
Penabulu – STPI 
(Provinsi)  

- Melakukan advokasi dan kemitraan bersama 
dengan MK PPM Provinsi sebagai bagian dari 
peran komunitas dalam jejaring DPPM di 
tingkat provinsi 

- Memberikan arahan dan strategi advokasi dan 
kemitraan kepada MK PPM Provinsi dan SSR 

- Memberikan arahan kepada SSR terkait 
pelaksanaan kegiatan advokasi, kemitraan dan 
pendampingan pasien TBC dalam jejaring 
DPPM. 

- Melakukan proses monitoring dan evaluasi 
secara berkala kepada SSR.  

- Berkoordinasi dengan MK PPM Provinsi dalam 
pembuatan laporan pertanggungjawaban 
tingkat provinsi dari kegiatan advokasi, 
kemitraan dan pendampingan pasien TBC 
dalam jejaring DPPM 

3.  MK PPM 
Prov. 

Manajer Kasus 
Public-Private Mix 
tingkat Provinsi  

- Melakukan advokasi dan kemitraan bersama 
dengan SR sebagai bagian dari peran 
komunitas dalam jejaring DPPM di tingkat 
provinsi.  
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No. Unsur Keterangan 
Akronim 

Alur dan Tanggung Jawab 

- Mengoordinasikan MK DPPM (Kab/Kota) di 
wilayah kerjanya. Dalam hal ini memastikan 
rencana, implementasi dan monitoring-
evaluasi kegiatan advokasi, kemitraan dan 
pendampingan pasien TBC dalam jejaring 
DPPM.  

- Menjalin kemitraan dengan pemangku 
kepentingan jejaring DPPM di tingkat provinsi.  

- Berkoordinasi dengan MK TBC RO jika 
menemukan pasien terkonfirmsi TBC RO di 
fasyankes swasta non PMDT. 

- Berkoordinasi dengan SR dalam pembuatan 
laporan pertanggungjawaban tingkat provinsi 
dari kegiatan advokasi, kemitraan dan 
pendampingan pasien TBC dalam jejaring 
DPPM. 

4.  MK TBC RO  Manajer Kasus 
Tuberkulosis 
Resisten Obat  

- Menindaklanjuti hasil penyisiran MK PPM 
Provinsi untuk pasien terkonfirmasi TBC RO di 
faskes pemerintah dan swasta non PMDT. 

- Berkoordinasi dengan PS untuk pendampingan 
pasien terkonfirmasi TBC RO yang ditemukan 
di faskes pemerintah dan swasta non PMDT 
untuk persiapan pengobatan TBC RO di faskes 
PMDT. 

5.  PS TBC RO Patient Supporter 
Tuberklosis 
Resisten Obat  

- Melakukan proses pendampingan pada pasien 
TBC RO sesuai prosedur. 

- Proses pendampingan pasien TBC RO diatur 
pada juknis yang terpisah.  

- Pada 13 Provinsi, proses pendampingan 
pasien TBC RO dilakukan oleh patient supporter 
dari 20 organisasi pasien TBC jejaring POP TB 
Indonesia. 

- Untuk pelacakan kasus LTFU TBC RO 
dilakukan oleh MK TBC RO dan PS di RS 
Rujukan TB RO (faskes pemerintah dan 
swasta) wilayah kerja PR PB-STPI. 

6.  SSR/IU PB-
STPI 

Sub-Sub Recipient 
Konsorsium 
Penabulu – STPI 
(Kabupaten/Kota)  

- Melakukan advokasi dan kemitraan bersama 
MK DPPM sebagai bagian dari peran 
komunitas dalam jejaring DPPM di tingkat 
kabupaten/kota 

- Berkoordinasi dengan MK DPPM dan 
Koordinator Kader DPPM terkait pelaksanaan 
kegiatan dukungan advokasi, kemitraan dan 
pendampingan pasien TBC dalam jejaring 
DPPM. 

- Melakukan proses monitoring dan evaluasi 
secara berkala kepada MK DPPM dan 
Koordinator Kader DPPM.  

- Berkoordinasi dengan MK DPPM dan 
Koordinator Kader DPPM dalam pembuatan 
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No. Unsur Keterangan 
Akronim 

Alur dan Tanggung Jawab 

laporan pertanggungjawaban tingkat 
kabupaten/kota dari kegaitan dukungan 
advokasi, kemitraan dan pendampingan 
pasien TBC dalam jejaring DPPM 

7.  MK DPPM  Manajer Kasus 
District Based 
Public-Private Mix 

- Melakukan advokasi dan kemitraan bersama 
dengan SSR sebagai bagian dari peran 
komunitas dalam jejaring DPPM di tingkat 
kabupaten/kota. 

- Mengkoordinasikan Koordinator Kader DPPM 
di wilayah kerjanya. Dalam hal ini memastikan 
rencana, implementasi dan monitoring-
evaluasi kegiatan advokasi, kemitraan dan 
pendampingan pasien TBC dalam jejaring 
DPPM.  

- Menjalin kemitraan dengan pemangku 
kepentingan jejaring DPPM di tingkat 
kabupaten/kota. 

- Bertanggungjawab untuk mengembangkan 
strategi pelacakan pasien LTFU dari faskes 
pemerintah dan swasta. 

- Menilai kebutuhan pasien LTFU yang kembali 
berobat dengan mengembangkan rencana 
tatalaksana kasus secara individual untuk 
memenuhi kebutuhan pasien, menghubungkan 
pasien kepada layanan dan kelompok 
dukungan yang tersedia dari awal hingga 
selesai pengobatan. 

- Bertanggungjawab untuk memastikan 
kepatuhan berobat pasien LTFU yang 
memutuskan kembali pengobatan dari faskes 
pemerintah dan swasta. 

- Memastikan tata laksana pendampingan 
komunitas dilaksanakan sesuai dengan 
pedoman nasional. 

- Berkoordinasi dengan SSR dalam pembuatan 
laporan pertanggungjawaban tingkat 
kabupaten/kota dari kegiatan advokasi, 
kemitraan dan pendampingan pasien TBC 
dalam jejaring DPPM. 

8.  KoorKad. 
DPPM  

Koordinator 
Kader untuk 
District Based 
Public-Private Mix  

- Membantu kerja MK DPPM dalam pelacakan 
kasus LTFU dan pendampingan pasien LTFU 
yang kembali berobat.  

- Melakukan proses pemilihan data pasien LTFU 
sesuai kecamatan.  

- Berkoordinasi dengan Koordinator Kader TBC 
SO untuk pembagian tugas kader sesuai 
domisili. 

- Berkoordinasi dengan Koordinator Kader TBC 
untuk mendistribusikan data pasien LTFU 
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No. Unsur Keterangan 
Akronim 

Alur dan Tanggung Jawab 

kepada kader, sesuai lokasi kecamatan 
domisili pasien. 

- Mengkoordinir kader untuk pelacakan kasus 
pasien LTFU, proses pendampingan pasien 
yang kembali berobat. 

- Koordinator kader DPPM bersama kader 
melakukan pelacakan kasus pasien LTFU, 
proses pendampingan pasien LTFU yang 
kembali berobat. 

- Mengidentifikasi PMO untuk pasien putus 
berobat yang kembali melakukan pengobatan.  

- Melaporkan data pelacakan kasus pasien 
putus berobat, proses pendampingan pasien 
LTFU yang kembali berobat kepada MK.  

9.  KoorKad 
TBC SO  

Koordinator 
Kader 
Tuberkulosis 
Sensitif Obat  

- Berkoordinasi dengan Koordinator Kader 
DPPM untuk pembagian tugas kader sesuai 
domisili. 

- Berkoordinasi dengan Koordinator Kader 
DPPM untuk mendistribusikan data pasien 
LTFU kepada kader, sesuai lokasi kecamatan 
domisili pasien. 

- Mengkoordinir kader untuk investigasi kontak 
dari indeks kasus pasien LTFU yang kembali 
berobat dari faskes pemerintah dan swasta. 

- Koordinator kader TBC SO bersama kader 
melakukan investigasi kontak dari indeks 
kasus pasien LTFU yang kembali berobat dan 
kasus pasien TBC aktif (yang terkonfirmasi 
bakteriologis) dari faskes pemerintah dan 
swasta. 

- Melaporkan data investigasi kontak dari indeks 
kasus pasien LTFU yang kembali berobat dan 
kasus pasien TBC aktif (yang terkonfirmasi 
bakteriologis) dari faskes pemerintah dan 
swasta. 

10.  Kader TBC  Kader 
Tuberkulosis  

- Melakukan kegiatan pelacakan kasus pasien 
LTFU, proses pendampingan pasien LTFU yang 
kembali berobat dan investigasi kontak dari 
indeks kasus pasien LTFU yang kembali 
berobat dari fasyankes swasta.  

- Melakukan koordinasi dengan fasyankes, 
Koordinator Kader DPPM  dan Koordinator 
Kader TBC SO. 

- Melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan 
sesuai prosedur yang berlaku dan 
menyerahkan laporan kepada Koordinator 
Kader DPPM.  

Tabel 1. Tanggung Jawab Pengelola Program Komunitas dalam Jejaring DPPM 
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Tabel 2. Kolaborasi MK PPM Provinsi dengan TO Dinas Kesehatan Provinsi  

Dalam pelaksanaannya, tim DPPM Program Komunitas Penanggulangan TBC akan bermitra 

dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi melalui Technical Officer (TO) serta pihak Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Field Executive (FE). Berikut adalah skema kolaborasi 

yang dapat dilakukan oleh MK PPM Provinsi dengan TO PPM Dinas Kesehatan Provinsi serta 

MK DPPM dengan FE Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Skema ini dalam kaitannya dengan 

fungsi advokasi dan kemitraan:  

 

Kolaborasi MK PPM Provinsi dengan TO PPM Dinas Kesehatan Provinsi 

Fungsi Advokasi  

• TO PPM: Melakukan advokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah organisasi 
profesi /KOPI TB, asosiasi fasyankes BPJS K, big chain 

hospitals/pharmacies/laboratories dsb untuk dukungan kebijakan dan pendanaan 

• MK PPM Provinsi: Melakukan advokasi dan kemitraan bersama dengan MK PPM 
Provinsi sebagai bagian dari peran komunitas dalam jejaring DPPM di tingkat provinsi. 

TO PPM melakukan advokasi terkait kebijakan tingkat provinsi untuk DPPM dan MK PPM Prov 

berproses untuk advokasi terkait peran komunitas di jejaring DPPM. Dalam hal ini, upaya 

advokasi MK PPM Provinsi adalah bagian dari upaya advokasi yang dilakukan TO PPM. Kedua 

pihak bisa kerja bersama, karena MK PPM Provinsi melakukan proses advokasi sebagai 

bagian dari jejaring DPPM.  

Fungsi Kemitraan 

• TO PPM: Memfasilitasi jejaring PPM antar kab kota mekanisme jejaring layanan TB 

lintas batas wilayah) 

• MK PPM Provinsi: Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan jejaring DPPM 

di tingkat provinsi.  

MK PPM Provinsi perlu menjalin kemitraan untuk mendukung upaya pelacakan kasus, IK dan 

pendampingan. Kemitraan ini dilakukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan faskes 
pemerintah dan swasta. TO PPM menjalin jejaring layanan yang sifatnya pada proses rujukan, 

dan sistem pencatatan serta pelaporan. Dengan kedua peran ini, maka TO PPM akan 

membangun jejaring yang tersistem dengan faskes pemerintah dan swasta sedangkan 

komunitas akan membangun kemitraan untuk proses pendampingan dan sesuai peran dari 

komunitas.  
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Tabel 3. Kolaborasi MK DPPM dengan FE DPPM Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

Kolaborasi MK DPPM dengan FE DPPM Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

Fungsi Advokasi 

• FE DPPM: Melakukan advokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah organisasi 

profesi /KOPI TB, asosiasi fasyankes BPJS K, big chain 

hospitals/pharmacies/laboratories, dsb untuk dukungan kebijakan dan pendanaan 
tingkat kabupaten kota 

• MK DPPM: Melakukan advokasi dan kemitraan bersama dengan SSR sebagai bagian 

dari peran komunitas dalam jejaring DPPM di tingkat Kab/Kota 

MK DPPM meneruskan proses koordinasi dari MK PPM Provinsi untuk advokasi yang 

kaitannya mendukung peran komunitas.  FE DPPM melakukan advokasi terkait kebijakan dan 

pendanaan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai turunan kebijakan di tingkat provinsi. Maka, 

kegiatan advokasi keduanya bisa sejalan sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. 

Advokasi komunitas merupakan bagian dari advokasi yang dilakukan oleh FE DPPM.   

Fungsi Kemitraan 

• FE DPPM: Mengidentifikasi fasyankes yang ada sebagai data dasar dan 
mengidentifikasi keterlibatannya dalam penanggulangan TBC;  Melaksanakan 

fungsi peningkatan kapasitas monitoring, mentoring, koordinasi dan supervisi 

implementasi PPM di tingkat fasyankes 

• MK DPPM: Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan jejaring DPPM di 

tingkat kabupaten/kota. 

Dalam skema kemitraan tersebut, maka proses yang dilakukan FE DPPM akan menjadi sistem 

pemungkin untuk MK DPPM dalam melakukan perannya sebagai komunitas. FE DPPM akan 

melakukan proses identifikasi dan MoU ke Faskes Pemerintah dan Swasta, lalu MK DPPM 

akan mengikuti prosedur yang disepakati antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 

Faskes Pemerintah dan Swasta untuk keterlibatan komunitas dalam peran pendampingan.  
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BAB II. INFORMASI TUBERKULOSIS (TBC)  

2.1 Definisi 

Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. TBC 

dapat disembuhkan dengan minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) sampai tuntas. 

Sebagian besar kuman TBC menyerang paru-paru, tetapi dapat juga mengenai bagian 

tubuh lainnya (misalnya: tulang, kelenjar, kulit, dll). Tidak semua orang yang terinfeksi TBC 

akan menjadi sakit. Jika seseorang dalam keadaan sehat pada saat terinfeksi dan 

memiliki sistem pertahanan/kekebalan tubuh yang kuat, orang itu dapat bertahan sehat 

dalam waktu yang lama tanpa menunjukan gejala karena bakteri TBC dalam keadaan 

dorman (tidur). Ini disebut dengan infeksi TBC laten. Namun, jika seseorang pada saat 

terinfeksi dalam keadaan kesehatan yang buruk, ia lebih mungkin untuk menunjukan 

gejala penyakit TBC. Ini disebut dengan TBC aktif. 

 

TBC laten dapat menjadi TBC aktif jika daya tahan tubuh seseorang menjadi lemah karena 

penyakit, nutrisi yang tidak memadai atau perilaku yang tidak sehat seperti merokok dan 

minum alkohol. Penyakit TBC aktif dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati secara 

benar dan tuntas. Seseorang dengan penyakit TBC paru aktif dapat menginfeksi 10 

sampai 15 orang lainnya per tahun jika tidak melakukan pengobatan. Tuberkulosis aktif di 

luar paru disebut TBC ekstra paru. TBC ekstra paru dapat menyerang seluruh organ atau 

anggota tubuh manusia kecuali rambut dan kuku. 

 

Anak juga dapat mengalami infeksi tuberkulosis. Anak usia <5 tahun merupakan 

kelompok yang berisiko untuk mengalami TBC yang berat. Anak usia >12 tahun memiliki 

kemungkinan penularan yang menyerupai TBC paru seperti dewasa, sedangkan pada TBC 

paru anak <5 tahun sebagian besar tidak menulari orang lain karena jumlah bakteri TBC 

yang dikeluarkan saat batuk tidak sebanyak seperti orang dewasa. 

 
2.2 Gejala TBC 

Bakteri TBC menjadi aktif ketika sistem kekebalan tubuh tidak dapat menghentikan bakteri 

untuk berkembang biak di dalam tubuh. Ketika hal ini terjadi, akan terjadi perubahan dalam 

tubuh sehingga tampak tanda dan gejala yang dapat diamati oleh pasien dan orang lain, 

diantaranya adalah  

a) Tanda dan gejala TBC laten 

Tuberkulosis laten tidak akan menimbulkan gejala, karena bakteri TBC tidur (tidak 

aktif/dorman) di dalam tubuh. Bakteri TBC belum memberikan tanda dan gejala saat 

orang tersebut berada dalam keadaan TBC laten. Namun dapat berkembang menjadi 

TBC aktif bila kondisi kesehatan tubuh turun dan tidak segera ditemukan dan diobati 

bila ada gejala yang mucul. 

 

b) Tanda dan gejala TBC aktif (TBC Paru) 

Gejala utama TBC aktif diantaranya adalah batuk terus-menerus (lebih dari dua 

minggu) berdahak maupun tidak berdahak dan kadang-kadang disertai dengan darah. 
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Gejala ini karena sebagian besar TBC aktif berasal dari paru paru yang terinfeksi 

bakteri TBC. Sedangkan gejala lain atau gejala tambahan yang mungkin terjadi atau 

muncul dan menyertai adalah: 

● Penurunan berat badan 

● Berkeringat pada malam hari tanpa melakukan aktifitas 

● Sering merasa kelelahan 

● Badan meriang 

● Nafsu makan menurun atau tidak nafsu makan 

● Nafas didada terasa sesak 

 

c) Tanda dan gejala TBC Ekstra Paru 

Beberapa tanda dan gejala TBC ekstra paru (TBC extrapulmonary) antara lain adalah 

sebagai berikut: 

● Sering merasa kelelahan 

● Penurunan berat badan 

● Demam juga bisa menjadi gejala TBC ekstra paru aktif 

Gejala lain tergantung pada bagian tubuh mana yang terpengaruh. Misalnya, seseorang 

dengan TBC ekstra paru aktif di kelenjar getah bening mungkin memiliki leher atau ketiak 

yang bengkak. TBC ekstra paru aktif pada tulang dapat menyebabkan nyeri pada 

persendian tulang. Meningitis TBC dapat menyebabkan sakit kepala parah dapat 

menganggu kondisi mental. Tuberkulosis ekstra paru aktif tidak akan memberikan gejala 

batuk karena lokasi organ yang terkena berbeda. Tuberkulosis ekstra paru aktif akan 

memberikan tanda dan gejala sesuai lokasi yang terkena. 

 

d) Tanda dan gejala TBC pada anak 

TBC pada anak biasanya berasal dari penularan anggota keluarga serumah yang telah 

terinfeksi TBC terlebih dahulu dan paling sering terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. 

TBC pada anak sulit didiagnosis karena anak kesulitan mengeluarkan dahak untuk 

bahan/sampel tes TBC. Gejala TBC yang mungkin terjadi pada anak diantaranya: 

● Batuk yang terus-menerus (lebih dari dua minggu) berdahak maupun tidak 

berdahak. Batuk bukan merupakan gejala utama TBC pada anak. 

● Demam terus-menerus 

● Penurunan berat badan 

● Terhambatnya pertumbuhan tubuh pada anak selama 3 bulan terakhir 

● Sering merasa kelelahan atau kurang aktif bermain. 

 

2.3 Faktor Resiko TBC5 

Siapapun bisa terkena TBC, tetapi faktor-faktor tertentu dapat meningkatkan risiko 

seseorang terkena penyakit TBC aktif, diantaranya adalah 

1. Kuman Penyebab TBC 

a. Pasien TB dengan BTA positif lebih besar risiko menimbulkan penularan 

dibandingkan dengan BTA negatif 

 
5 Kementerian Kesehatan. (2021). Modul Pelatihan Pengelola Program TBC. Jakarta: Kemenkes.  
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b. Makin tinggi jumlah kuman dalam percikan dahak, makin besar risiko terjadi 

penularan 

c. Makin lama dan makin sering terpapar dengan kuman, makin besar risiko terjadi 

penularan 

 

2. Faktor Individu yang Bersangkutan 

Beberapa faktor individu yang dapat meningkatkan risiko menjadi sakit TBC adalah 

a. Faktor usia dan jensi kelamin: 

• Kelompok paling rentan tertular TB adalah kelompok usia dewasa muda yang 

juga merupakan kelompok usia produktif. 

• Menurut hasil survei prevalensi TB, Laki-laki lebih banyak terkena TB dari pada 

wanita. 

b. Daya tahan tubuh: Apabila daya tahan tubuh seseorang menurun oleh karena 

sebab apapun, misalnya usia lanjut, ibu hamil, ko-infeksi dengan HIV, penyandang 

diabetes mellitus, gizi buruk, keadaan immune-supressive, bilamana terinfeksi 

dengan M.tb, lebih mudah jatuh sakit. 

c. Perilaku: 

• Batuk dan cara membuang dahak pasien TB yang tidak sesuai etika akan 

meningkatkan paparan kuman dan risiko penularan. 

• Merokok meningkatkan risiko terkena TB paru sebanyak 2,2 kali. 

• Sikap dan perilaku pasien TB tentang penularan, bahaya, dan cara 

pengobatan. 

d. Status Sosial Ekonomi: TB banyak menyerang kelompok sosial ekonomi lemah. 

 

3. Faktor Lingkungan 

a. Lingkungan perumahan padat dan kumuh akan memudahkan penularan TBC. 

b. Ruangan dengan sirkulasi udara yang kurang baik dan tanpa cahaya matahari 

akan meningkatkan risiko penularan. 

 

2.4 Pencegahan TBC 

Sistem kekebalan tubuh yang lemah memungkinkan TBC laten menjadi penyakit TBC aktif. 

Risiko tertular TBC dapat dikurangi dengan tetap menjaga kesehatan, makan cukup dan 

bergizi, menghindari merokok, obat-obatan terlarang atau terlalu banyak alkohol dan 

segera berobat jika mengalami masalah kesehatan. Beberapa cara lainnya yang dapat 

dilakukan untuk mencegah penyebaran TBC antara lain sebagai berikut: 

 

1) Pengendalian infeksi: etika batuk (menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, 

memakai masker bagi yang sakit/batuk, meningkatkan kesadaran tentang bagaimana 

TBC ditularkan dan memastikan bahwa rumah, klinik, tempat kerja dan “tempat 

berkumpul” lainnya berventilasi baik dan mendapatkan sinar matahari. Hal ini menjadi 

penting untuk ketersediaan ruangan di mana orang dengan TBC aktif menghabiskan 

waktu atau beraktivitas sehari-hari. Ventilasi alami, dengan membuka pintu dan 

jendela, dan sinar matahari di ruang tamu dapat sangat membantu. 

2) Diagnosis dini dan penemuan kasus: mendiagnosis dan mengobati TBC aktif sejak 

dini dapat mencegah penularannya ke orang lain. “Penemuan kasus TBC” mengacu 
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pada mengidentifikasi orang dengan tanda dan gejala yang mendukung kepada tanda 

dan gejala TBC aktif 

3) Memberikan dukungan untuk pasien TBC mendapatkan pemeriksaan, diagnosis dan 

pengobatan. Dengan edukasi yang memadai dan media yang tepat (Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi) kegiatan berbasis masyarakat dan kegiatan penjangkauan 

dapat membantu meningkatkan penemuan kasus TBC. Ketika seseorang terdiagnosa 

TBC aktif, orang-orang terdekat yang menghabiskan banyak waktu bersama dengan 

pasien harus juga diskrining untuk gejala TBC, terutama jika mereka adalah anak-anak. 

Kegiatan skrining orang-orang terdekat ini yang disebut sebagai investigasi kontak.  

4) Vaksin BCG (Bacillus Calmette-Guérin): digunakan pertama kali pada tahun 1921 dan 

masih menjadi satu-satunya vaksin untuk TBC. Berguna untuk melindungi anak balita 

dari TBC meningitis dan bentuk keparahan lainnya. 

5) Pencegahan dengan obat-obatan: orang dengan TBC laten yang berisiko lebih tinggi 

mengembangkan TBC aktif. Terdapat 3 Kelompok risiko yang merupakan prioritas 

sasaran pemberian TPT, diantaranya adalah orang dengan HIV/AIDS; kontak serumah 

dengan pasien TBC paru yang terkonfirmasi bakteriologis (anak usia di bawah 5 tahun, 

anak usia 5-14 tahun dan remaja serta dewasa); kelompok risiko lainnya dengan HIV 

negatif (pasien immunokompremais dan warga binaan permasyarakatan).  

 

2.5 Penularan TBC 

Tuberkulosis dapat menular melalui percikan ludah/dahak (droplet) dari orang dengan 

TBC aktif. Bakteri TBC dilepaskan ke udara dalam bentuk droplet ketika seseorang dengan 

TBC paru aktif batuk, bersin atau meludah, tertawa, bersin dan berbicara tanpa menutupi 

mulut atau hidungnya dan terhirup oleh orang lain yang berada di dekat pasien TBC aktif 

tersebut. Bakteri TBC yang terdapat di percikan ludah/dahak pasien TBC ini dapat tetap 

bertahan hidup jika tidak ada ventilasi dan tidak terpapar sinar matahari. Bakteri TBC 

tumbuh subur di tempat yang gelap, lembab dan berventilasi buruk. Orang yang hidup 

dekat dengan pasien TBC paru aktif mungkin dapat menghirup bakteri ini dan menjadi 

terinfeksi. 

 

2.6 Diagnosa TBC6 

Tes Cepat Molekuler (TCM) adalah alat diagnosis utama yang digunakan untuk 

penegakan diagnosis TBC. Pemeriksaan TCM digunakan untuk mendiagnosis TBC, baik 

TBC paru maupun TBC ekstra paru, baik Riwayat pengobatan TBC baru maupun yang 

memiliki riwayat pengobatan TBC sebelumnya dan pada semua golongan umur termasuk 

pada ODHA.  

 

Pemeriksaan TCM dilakukan dari specimen dahak (untuk terduga TBC paru) dan non 

dahak (untuk terduga TBC ekstra paru). Seluruh terduga TBC harus dilakukan 

pemeriksaan TCM pada fasilitas pelayanan kesehatan yang saat ini sudah mempunyai 

alat TCM. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum/tidak mempunyai TCM, harus 

 
6 Surat Edaran Nomor HK.02.02/III.I/936/2021 tentang Perubahan Alur Diagnosis dan Pengobatan Tuberkulosis 
di Indonesia. 
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merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC tersebut ke fasilitas pelayanan 

kesehatan TCM. Merujuk dahak lebih direkomendasikan disbanding merujuk terduga TBC 

terkait alasan pengendalian infeksi.  

 

Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota mengatur jejaring rujukan dan menetapkan 

fasilitas pelayanan kesehatan TCM menjadi pusat rujukan pemeriksaan TCM bagi fasilitas 

pelayanan kesehatan di sekitarnya. Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota 

menyiapkan sumber daya di fasilitas pelayanan kesehatan yang mengoperasikan TCM. 

Jika fasilitas pelayanan kesehatan mengalami kendala mengakses layanan TCM berupa 

kesulitan transportasi, jarak dan kendala geografis, maka penegakan diagnosis dapat 

dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis. Pasien TBC yang terdiagnosis dengan 

pemeriksaan mikroskopis harus melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan TCM.  

 

2.7 Pengobatan TBC 

a. Pengobatan standar (TBC sensitif obat) 

Penyakit TBC aktif diobati dengan Obat Anti-TBC (OAT) standar selama enam (6) 

bulan. Karena pengobatan harus dilakukan dalam waktu yang persis seperti yang 

ditentukan dan setiap hari dalam jangka waktu yang lama, diperlukan dukungan dari 

petugas kesehatan atau relawan terlatih atau Pengawas Menelan Obat (PMO). 

Petugas kesehatan atau relawan terlatih mengamati orang yang menjalani 

pengobatan. Ini disebut perawatan yang diamati secara langsung / Directly Observed 

Treatment Shortcourse (DOTS). 

 

Pengobatan TBC berlangsung selama enam bulan, dimulai dengan proses diagnosis 

TBC. Pengobatan dibagi menjadi dua fase, yaitu dua bulan fase intensif dan empat 

bulan fase lanjutan. Pemeriksaan dahak ulang dilakukan di akhir bulan kedua, bulan 

kelima dan bulan keenam. 

 

b. Pengobatan TBC Resisten Obat (RO) 

Alasan mengapa sangat penting untuk melakukan pengobatan dengan benar untuk 

jumlah waktu yang tepat adalah untuk memastikan bahwa semua bakteri TBC mati. 

Jika tidak, maka bakteri dapat menjadi resisten terhadap obat, dan pengobatan 

standar menjadi kurang efektif atau tidak efektif sama sekali. 

 

Ketika obat tidak bekerja sebagaimana mestinya melawan infeksi, ini disebut 

resistensi obat. Resistensi dapat ditentukan di laboratorium dengan tes khusus. Jika 

obat TBC standar tidak bekerja, pilihan obat lain akan terbatas dan akan membutuhkan 

perawatan menjadi lebih lama. Dua bentuk utama TBC yang resistan terhadap obat 

adalah: 

 

● Multidrug-resistant TBC (TBC MDR) resisten terhadap setidaknya dua obat anti-TBC 

standar yang paling kuat (isoniazid dan rifampisin). Pengobatan bisa memakan waktu 

hingga dua tahun dengan obat lini kedua yang lebih mahal, yang juga memiliki lebih 

banyak efek samping. 
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● TBC yang resistan terhadap obat secara luas (TBC XDR) adalah bentuk TBC yang 

resisten bahkan terhadap obat yang digunakan untuk mengobati TBC-MDR.3 TBC-

XDR dapat berkembang bila obat lini kedua juga disalahgunakan atau salah kelola 

yang mengakibatkan pada akhirnya pengobatan menjadi tidak efektif. Karena TBC-

XDR resisten terhadap obat lini pertama dan kedua, pilihan pengobatan sangat 

terbatas. 

 

c. Pengobatan TBC pada pasien HIV 

Pasien dengan HIV akan mendapat obat pencegahan TBC bila tidak terbukti 

mengalami TBC aktif. Bila terbukti mengalami TBC aktif maka pasien HIV segera 

ditatalaksana sebelum pengobatan HIV dimulai. Setelah 2 minggu memulai 

pengobatan TBC maka pengobatan HIV dapat dilakukan. 
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BAB III. ADVOKASI DAN KEMITRAAN KOMUNITAS DALAM 

IMPLEMENTASI JEJARING DPPM 
 

Pada panduan DPPM disebutkan bahwa mekanisme jejaring layanan TBC terdiri dari dua jeis, 

yakni jejaring internal dan jejaring eksternal. Untuk jejaring internal meliputi seluruh unit yang 

berada di dalam fasyankes untuk menangani pasien TBC. Secara khusus, jejaring internal 

hanya melibatkan pihak fasyankes di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (jejaring 

internal TBC di Puskesmas, DPM dan klinik) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut 

/FKRTL (RS).  Dari jejaring internal ini, maka jika ditemukan terduga TBC dari unit pelayanan, 

terduga TBC akan dikirim ke unit pelayanan DOTS dan ditangani oleh petugas kesehatan 

DOTS.  

Sedangkan pada jejaring eksternal melibatkan berbagai pihak fasilitas kesehatan dan juga 

unsur masyarakat. Tujuan adanya jejaring eksternal adalah untuk mendapatkan kemudahan 

akses layanan sesuai standar. Panduan DPPM juga sudah menjelaskan dengan rinci 

bagaimana peran dan fungsi bagi para pihak (RS, puskesmas dan FKTP lain, organisasi 

profesi, laboratorium, apotik dan masyarakat.)  

Merujuk pada mekanisme jejaring eksternal layanan TBC tersebut, maka komunitas melihat 

adanya peluang advokasi dan kemitraan yang dapat diupayakan untuk mendukung jejaring 

DPPM. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah upaya advokasi dan kemitraan 

sesuai dengan peran dari komunitas. Tujuan utama dari kedua strategi tersebut adalah 

mendukung adanya percepatan implementasi DPPM dan disepakatinya keterlibatan 

komunitas untuk penemuan dan pendampingan pasien TBC dalam jejaring DPPM.  

3.1 Strategi Advokasi dan Kemitraan  

Advokasi dan kemitraan merupakan bagian dari strategi pemungkin. Tujuannya adalah 

menjadi daya ungkit ketercapaian strategi fungsional dan berpusat pada faktor 

kontekstual. Upaya advokasi menjadi daya ungkit yang terdiri dari ketersediaan peraturan, 

anggaran dan sistem kesehatan yang mendukung upaya pencegahan, penemuan kasus 

dan pengobatan TBC. Sedangkan kemitraan merupakan daya ungkit yang terdiri dari 

bentuk kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk upaya pencegahan, 

penemuan kasus dan pengobatan TBC.  

Advokasi didefinisikan sebagai rangkaian upaya yang terkoordinasi untuk meningkatkan 

komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan dukungan sistem untuk 

penanggulangan TBC. Upaya advokasi diharapkan dapat membujuk/mempengaruhi 

pengambil keputusan untuk mengambil tindakan dalam mendukung hasil/tujuan 

kebijakan yang ingin dicapai.  

Tujuan advokasi pengendalian TBC adalah untuk memobilisasi komitmen politik dan 

meningkatkan serta mempertahankan sumber daya berupa keuangan dan sistem 

pendukung lainnya untuk isu TBC. Secara umum, upaya advokasi berusaha untuk 

memastikan bahwa: 

1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki komitmen yang kuat 

untuk memperbaharui dan menerapkan kebijakan pengendalian TBC.  
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2) Adanya kebijakan dan protokol TBC yang diperlukan untuk memungkinkan 

perubahan yang positif (akses ke diagnosis, perawatan dan pengobatan untuk 

orang dengan TBC).  
3) Tersedia dana dan sumber daya yang didstribusikan dan dibelanjakan secara 

efektif.7  

Sedangkan kemitraan didefinisikan sebagai upaya menyatukan berbagai pemangku 

kepentingan untuk meningkatkan kemampuan semua anggota untuk berbagi, memahami 

dan menghargai sudut pandang mereka yang beragam dan untuk meningkatkan hasil 

pencegahan dan pengendalian TBC melalui kerjasama dan hubungan kerja yang saling 

menghormati satu sama lain.8  

Dalam konteks advokasi DPPM, maka akan terdapat rangkaian yang terkoordinasi untuk 

bisa meningkatkan komitmen dan dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan dukungan 

sistem untuk implementasi DPPM. Selain melakukan advokasi, maka diperlukan upaya 

kemitraan yang dibangun di antara pemangku kepentingan DPPM. Setiap pemangku 

kepentingan dalam DPPM memiliki peran dan sumber daya yang perlu dipahami satu 

sama lain dan saling menguatkan serta melengkapi untuk optimalisasi implementasi 

DPPM. Maka, tujuan dari strategi advokasi dan kemitraan yang diupayakan oleh 

komunitas adalah untuk:  

1) Tersedianya kebijakan/peraturan/kesepakatan bersama terkait terlibatnya 

komunitas sesuai dengan perannya untuk memperkuat jejaring DPPM.  
2) Adanya kemitraan yang terjalin antara komunitas dengan pemangku kepentingan 

jejaring DPPM.  

3) Adanya mekanisme jejaring DPPM yang melibatkan peran komunitas dan 

diimplementasikan secara komprehensif untuk dapat mencegah dan 
menanggulangi TBC.  

4) Adanya akses yang menyeluruh bagi kelompok terdampak TBC untuk melakukan 

proses pemeriksaan dan pengobatan hingga sembuh dan lengkap dengan di 

dampingi oleh komunitas di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah maupun 

swasta.  

Upaya advokasi dan kemitraan dari komunitas akan dilakukan sesuai dengan tingkat 

wilayah kerja. Pada tingkat provinsi, tim komunitas akan berkoordinasi dan bekerja sama 

dengan Dinas Kesehatan Provinsi; sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, tim 

komunitas akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, 

komunitas akan melakukan dukungan bagi peran dan tanggung jawab dari Dinas 

Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kabupaten/Kota.  

Upaya advokasi dan kemitraan yang dilakukan komunitas terdiri dari 5 tahap utama, yakni  

1) Advokasi berbasis bukti dengan Analisa situasi DPPM.  

2) Melakukan pertemuan pemangku kepentingan untuk sosialisasi, penyampaian 

rekomendasi dan usulan dukungan komunitas untuk memperkuat jejaring DPPM.  

3) Membuat kesepakatan keterlibatan komunitas dalam jejaring DPPM.  
4) Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam jejaring DPPM. 

 
7 STOP TB Partnership, USAID. (2011). Overcoming Barriers to TB Control: The Role of Advocacy, Communication 
and Social Mobilization (ACSM).  
8 CDC. (2007). Forging Partnership to Eliminate Tuberculosis: A Guide and Toolkit. Atlanta: CDC.  
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5) Melakukan monitoring dan evaluasi peran komunitas dan implementasi DPPM.  

3.2 Upaya Advokasi dan Kemitraan di Tingkat Provinsi  

Untuk dapat mengimplementasikan DPPM, maka diperlukan kesepakatan acuan 

kebijakan di tingkat provinsi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan 5 tahap utama 

strategi advokasi dan kemitraan komunitas di tingkat provinsi. Terdapat beberapa langkah 

yang diupayakan oleh komunitas, diantaranya adalah  

1) Melakukan advokasi berbasis bukti melalui analisa situasi kondisi DPPM di 

Provinsi. Komunitas akan melakukan upaya advokasi berbasis bukti dengan 

kegiatan analisa situasi kondisi DPPM di tingkat provinsi. Hal ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi berbagai data dan informasi pelaksanaan DPPM. Yang mana, 
setiap tim provinsi akan melihat data, ketersediaan sistem dan para pihak serta 

bagaimana kebijakan dan mekanisme DPPM yang tersedia di tingkat provinsi. 

Diantaranya adalah  

• Informasi tentang perilaku pencarian pengobatan pasien TBC di tingkat 
provinsi (pilihan faskes dan pada tahap apa melakukan proses pencarian 

pengobatan).  

• Analisa tentang kesenjangan pencatatan dan pelaporan kasus TBC yang 
tercatat di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta.  

• Identifikasi tantangan yang dilihat dari aspek kebijakan, manajemen fasyankes, 

alur pendampingan dan pencatatan-pelaporan, kerjasama dan kolaborasi, 

pembiayaan, SDM, perilaku pencarian pengobatan pasien dan kaitannya 
dengan tantangan investigasi kontak serta pelacakan LTFU serta tantangan 

lainnya yang menjadi khas kewilayahan.  

 

2) Memastikan dan mendorong keterlibatan komunitas dan pemangku kepentingan 

dalam jejaring DPPM. Upaya ini diperlukan agar komunitas memastikan bahwa 
para pihak yang perlu terlibat dalam jejaring DPPM telah tersedia dan menjalankan 

fungsi dan perannya dengan koordinasi utama dari Dinas Kesehatan Provinsi. 

Setelah hal tersebut telah dipastikan tersedia dengan baik, maka komunitas dapat 

melakukan peran pendampingan dalam penguatan jejaring DPPM. Berikut adalah 
langkah-langkahnya:  

a. Identifikasi pihak yang telah terlibat dan berpotensi terlibat dalam jejaring 

DPPM. 

• Apakah sudah terdapat tim PPM Provinsi?  
o Jika belum, maka dapat mendorong Dinas Kesehatan Provinsi untuk 

dapat membentuk tim PPM Provinsi.  

o Jika sudah ada, maka ajukan permintaan atau usulan agar komunitas 

dapat terlibat dalam tim PPM Provinsi. Tim komunitas dapat 
menyampaikan peran dan dukungan yang akan diberikan dalam 

mendukung optimalisasi implementasi DPPM.  

• Apakah sudah terdapat KOPI TB di tingkat Provinsi? 

o Jika belum, maka dapat mendorong Dinas Kesehatan Provinsi untuk 
dapat menginisiasi proses pembentukan KOPI TB. Selanjutnya untuk 

dapat disahkan oleh pemerintah provinsi. Setelah KOPI TB Provinsi 

terbentuk, maka dapat didorong untuk pembentukan KOPI TB di 

tingkat kabupaten/kota.  
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o Jika sudah ada, maka tim komunitas dapat melakukan pertemuan 

perkenalan/sosialisasi terkait peran komunitas dan usulan kemitraan 

yang mungkin dapat dilakukan bersama dengan KOPI TB Provinsi.  
Diharapkan usulan kemitraan ini akan dapat menjadi acuan untuk 

kemitraan komunitas juga di tingkat kabupaten/kota. 

• Apakah asosiasi fasilitas layanan kesehatan pemerintah dan swasta telah 
terlibat dalam jejaring DPPM?  

o Jika belum, maka dapat dilakukan upaya pelibatan asosiasi terkait 

untuk mengikuti pertemuan pemangku kepentingan. Selain itu, pihak 

komunitas juga dapat mendorong Dinas Kesehatan Provinsi untuk 

melibatkan asosiasi terkait dalam tim PPM Provinsi.  
o Jika sudah ada, maka tim komunitas dapat melakukan pertemuan 

perkenalan/sosialisasi terkait peran komunitas dalam memperkuat 

DPPM dan bagaimana usulan kemitraan yang mungkin dapat 

dilakukan bersama antara komunitas dengan asosiasi terkait. 
Diharapkan usulan kemitraan ini akan dapat menjadi acuan untuk 

kemitraan komunitas di tingkat kabupaten/kota. 

b. Identifikasi strategi dan rencana pemerintah daerah (Dinas Kesehatan 

Provinsi) dalam implementasi DPPM di wilayah kerjanya.  Secara umum, 

strategi implementasi DPPM tertuang dalam Rencana Operasional Tahun 2019-
2023 Jejaring Layanan TBC di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta 

Berbasis Kabupaten/Kota (DPPM). Namun, tim komunitas di tingkat provinsi 

perlu mengetahui dan melakukan proses konsolidasi rencana kerja bersama 

antara pihak pemerintah dan komunitas terkait memperkuat implementasi 
DPPM.  

c. Melakukan jejak pendapat pada para pihak untuk identifikasi tantangan dalam 

implementasi DPPM, termasuk didalamnya adalah terkait proses kerjasama, 

logistik, rujukan, pencatatan dan pelaporan. Secara spesifik, tantangan yang 

dihadapi komunitas dalam mendukung implementasi DPPM juga dapat 
disampaikan. Hasil jejak pendapat ini dikompilasi oleh komunitas dan 

disampaikan sebagai usulan/rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi 

untuk ditindaklanjuti.  

 
3) Menyelenggarakan pertemuan pemangku kepentingan untuk inisiasi keterlibatan 

komunitas dalam jejaring DPPM.  

a. Pertemuan pemangku kepentingan dilakukan sebanyak tiga kali untuk 

membahas informasi terkait dan tidak terbatas pada: 

• Pertemuan identifikasi tantangan implementasi DPPM  

• Pertemuan untuk strategi implementasi DPPM dan Pelibatan Komunitas  

• Pertemuan untuk penyusunan rencana kerja operasional pelibatan 
komunitas dalam jejaring DPPM  

b. Pertemuan pemangku kepentingan tersebut diselenggarakan oleh komunitas 

dengan mempersiapkan informasi dan hasil dari tahap 1 dan tahap 2 dari 

strategi advokasi dan kemitraan implementasi DPPM.  
c. Setelah terinformasikan kondisi terkini dan pelibatan berbagai pihak, maka 

komunitas dapat memperkuat jejaring DPPM dengan peran-peran yang sudah 

disepakati. Secara khusus, komunitas akan melakukan upaya pencarian kasus 

secara aktif dan pelacakan kasus LTFU serta pendampingan pasien TBC di 

faskes pemerintah dan swasta.  
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d. Pada pertemuan kedua, akan dihasilkan kesepakatan alur pelibatan komunitas 

dalam jejaring DPPM. Alur ini diharapkan dapat mengakomodir implementasi 

peran dari komunitas dalam hal pelacakan LTFU, pendampingan pasien LTFU 
yang kembali berobat dan investigasi kontak pada faskes pemerintah maupun 

swasta.  

e. Pada pertemuan ketiga akan dihasilkan kesepakatan rencana operasional 

terkait pelibatan komunitas dalam jejaring DPPM. Pihak komunitas bertemu 
dengan pemangku kepentingan DPPM tingkat provinsi dan menyepakati 

rencana teknis dan operasional pelibatan komunitas dalam DPPM.  

f. Hasil kesepakatan dari tingkat provinsi akan menjadi acuan pelaksanaan 

DPPM di tingkat Kabupaten/Kota.  

  
4) Memastikan Adanya Kemitraan Komunitas dengan Faskes dan Pemangku 

Kepentingan dalam Jejaring DPPM.  

a. Dengan terbentuknya alur pelibatan komunitas dalam jejaring DPPM, maka 

perlu dipastikan bagaimana bentuk kemitraan yang disepakati antara 
komunitas dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari dengan Dinas 

Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, faskes 

pemerintah dan swasta, organisasi profesi dan NGO lainnya.  

b. Jika diperlukan adanya MoU antara komunitas dengan pihak 

faskes/organisasi profesi secara langsung. 
c. Dalam kemitraan tersebut perlu diatur terkait cara mendapatkan data pasien, 

prosedur pelaporan dan verifikasi data serta kebutuhan perizinan yang 

diperlukan untuk melakukan peran komunitas terkait pelacakan kasus LTFU, 

pendampingan dan IK.   
d. Bentuk Kemitraan antara komunitas dengan berbagai pihak juga perlu 

diinformasikan dan diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai 

koordinator dari implementasi PPM.  

 

5) Monitoring dan evaluasi pelibatan komunitas dalam jejaring DPPM.  
a. Untuk dapat memastikan implementasi kesepakatan (pelibatan komunitas 

dalam jejaring DPPM), maka diperlukan upaya monitoring oleh tim komunitas 

di tingkat provinsi dan memantau hasil kesepakatan tersebut di tingkat 

kabupaten/kota.  
b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan tim komunitas di tingkat 

kabupaten/kota untuk arahan dan perkembangan pelaksanaan DPPM. Jika 

terdapat kendala dan perlu untuk kebijakan di tingkat provinsi, maka perlu di 

tindaklanjuti oleh tim SR/provinsi.  

c. Selanjutnya, tim komunitas di tingkat provinsi perlu melakukan upaya evaluasi 
dari pelibatan komunitas dalam jejaring DPPM, apakah sudah dapat menjawab 

tujuan-tujuan dari advokasi dan kemitraan komunitas? Apakah sudah 

menjawab setiap keluaran kegiatan dan indikator program? Apakah sudah 

dapat memberikan manfaaat sesuai dengan hasil kesepakatan? Dari hasil 
evaluasi ini juga dapat dilanjutkan untuk tahap 1 kembali sebagai proses 

pengembangan pelibatan komunitas dalam jejaring DPPM setiap 

tahun/periode tertentu.  
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3.3 Upaya Advokasi dan Kemitraan di Tingkat Kabupaten/Kota  

Setelah adanya berbagai kesepakatan pelibatan komunitas dalam jejaring DPPM di 

tingkat provinsi, maka dapat dilakukan upaya advokasi dan kemitraan di tingkat 

kabupaten/kota. Tim komunitas di kabupaten/kota perlu memastikan setidaknya terdapat 

dokumen/kesepakatan berikut:  

1) Strategi implementasi DPPM dan pelibatan komunitas. 

2) Kesepakatan alur pelibatan komunitas dalam implementasi jejaring DPPM.  
3) Rencana kerja operasional pelibatan komunitas dalam jejaring DPPM. 

4) Hasil konsolidasi rencana kerja bersama implementasi DPPM antara pihak 

komunitas dan pemerintah di tingkat provinsi. 

5) Informasi tim PPM Provinsi dan terlibatnya komunitas dalam tim tersebut beserta 

peran yang disepakati.  
6) MoU antara komunitas dengan berbagai pihak (jika ada dan disepakati di tingkat 

provinsi). 

Setelah memastikan ketersediaan informasi/kesepakatan tersebut, maka secara pararel 

tim kabupaten/kota dapat menggunakan 5 tahap utama strategi advokasi dan kemitraan 

komunitas di tingkat kabupaten/kota. Terdapat beberapa langkah yang diupayakan oleh 

komunitas, diantaranya adalah  

1) Melakukan advokasi berbasis bukti melalui analisa situasi kondisi DPPM di 

tingkat Kabupaten/Kota. Komunitas akan melakukan upaya advokasi berbasis 

bukti dengan kegiatan analisa situasi kondisi DPPM di tingkat kabupaten/kota. Hal 

ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai data dan informasi pelaksanaan 
DPPM. Yang mana, setiap tim kabupaten/kota akan melihat data, ketersediaan 

sistem dan para pihak dan bagaimana kebijakan dan mekanisme DPPM yang 

tersedia di tingkat kabupaten/kota serta kesesuaian kebijakan di tingkat 

kabupaten/kota dengan tingkat provinsi. Diantaranya adalah  
a. Informasi tentang perilaku pencarian pengobatan pasien TBC di tingkat 

kabupaten/kota (pilihan faskes dan pada tahap apa melakukan proses 

pencarian pengobatan, data pasien LTFU, keberhasilan pengobatan antara 

faskes pemerintah dan swasta).  

b. Identifikasi jumlah faskes pemerintah dan swasta yang telah melakukan tata 
laksana pelayanan TBC dan yang belum melakukan tata laksana pelayanan 

TBC. Perlu juga diidentifikasi berapa jumlah faskes pemerintah dan swasta 

yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.  

c. Analisa tentang kesenjangan pencatatan dan pelaporan kasus TBC yang 
tercatat di faskes pemerintah dan swasta.  

d. Identifikasi tantangan yang dilihat dari aspek kebijakan, manajemen fasyankes, 

alur pendampingan dan pencatatan-pelaporan, kerjasama dan kolaborasi, 

pembiayaan, SDM, perilaku pencarian pengobatan pasien dan kaitannya 

dengan tantangan investigasi kontak serta pelacakan LTFU serta tantangan 
lainnya yang menjadi khas kewilayahan.  

e. Identifikasi kebutuhan kemitraan antara faskes pemerintah dan swasta dengan 

komunitas dalam melakukan upaya pendampingan pasien TBC.  

 
2) Memastikan dan mendorong keterlibatan komunitas dan pemangku kepentingan 

dalam jejaring DPPM. Upaya ini telah dilakukan di tingkat provinsi dan proses 
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pelibatan komunitas dapat merujuk pada skema/alur yang disepakati di tingkat 

provinsi sebagai acuan dasar. Tim kabupaten/kota perlu memastikan bahwa para 

pihak yang perlu terlibat dalam jejaring DPPM telah tersedia dan menjalankan 
fungsi dan perannya dengan koordinasi utama dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Setelah hal tersebut dipastikan, maka tim kabupaten/kota dapat 

mengajukan usulan skema/alur pelibatan komunitas yang disepakati di tingkat 

provinsi. Para pemangku kepentingan dapat menyepakati atau memodifikasi 
sesuai kebutuhan yang ada di wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya, jika sudah 

disepakati alur keterlibatan komunitas, maka komunitas dapat melakukan peran 

pendampingan dalam penguatan jejaring DPPM tersebut. Berikut adalah langkah-

langkahnya:  

a. Identifikasi pihak yang telah terlibat dan berpotensi terlibat dalam jejaring 
DPPM.  

• Apakah sudah terdapat tim DPPM (kabupaten/kota)? 

o Jika belum, maka dapat mendorong Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota untuk dapat membentuk tim DPPM.  

o Jika sudah ada, maka ajukan permintaan atau usulan agar komunitas 

dapat terlibat dalam tim DPPM. Hal ini mengacu pada terlibatnya 

komunitas dalam tim PPM tingkat provinsi. Tim komunitas dapat 

menyampaikan peran dan dukungan yang akan diberikan dalam 
mendukung optimalisasi implementasi DPPM.  

• Apakah sudah terdapat KOPI TB di tingkat Kabupaten/Kota?  

o Jika belum, maka dapat mendorong Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota untuk dapat menginisiasi proses pembentukan KOPI 

TB. Selanjutnya untuk dapat disahkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota. Hal ini mengacu pada terbentuknya KOPI TB Provinsi 

dan disahkan oleh pemerintah provinsi.  

o Jika sudah ada, maka tim komunitas dapat melakukan pertemuan 
perkenalan/sosialisasi terkait peran komunitas dan usulan kemitraan 

yang mungkin dapat dilakukan bersama dengan KOPI TB 

Kabupaten/Kota. Tim Kab/Kota dapat merujuk pada kesepakatan 

yang telah dibuat di tingkat provinsi antara pihak komunitas dengan 
KOPI TB Provinsi.  

• Apakah asosiasi fasilitas layanan kesehatan pemerintah dan swasta telah 

terlibat dalam jejaring DPPM?  

o Jika belum, maka dapat dilakukan upaya pelibatan asosiasi terkait 
untuk mengikuti pertemuan pemangku kepentingan. Selain itu, pihak 

komunitas juga dapat mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

untuk melibatkan asosiasi terkait dalam tim DPPM. Hal ini mengacu 

pada komposisi tim PPM Provinsi yang melibatkan asosiasi faskes di 
tingkat provinsi.  

o Jika sudah ada, maka tim komunitas dapat melakukan pertemuan 

perkenalan/sosialisasi terkait peran komunitas dalam memperkuat 

DPPM dan bagaimana usulan kemitraan yang mungkin dapat 

dilakukan bersama antara komunitas dengan asosiasi terkait. Bentuk 
kemitraan dapat mengacu pada kesepakatan pihak komunitas 

dengan asosiasi faskes di tingkat provinsi.  

b. Identifikasi strategi dan rencana pemerintah daerah (Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota) dalam implementasi DPPM di wilayah kerjanya. Secara 
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umum, strategi implementasi DPPM tertuang dalam Rencana Operasional 

Tahun 2019-2023 Jejaring Layanan TBC di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan 

Swasta Berbasis Kabupaten/Kota (DPPM). Namun, tim komunitas di tingkat 
kabupaten/kota perlu mengetahui dan melakukan proses konsolidasi rencana 

kerja bersama antara pihak pemerintah dan komunitas terkait memperkuat 

implementasi DPPM. Hal ini juga dapat mengacu pada hasil konsolidasi 

rencana kerja bersama pihak komunitas dan pemerintah di tingkat provinsi.  
c. Melakukan jejak pendapat pada para pihak untuk identifikasi tantangan dalam 

implementasi DPPM, termasuk di dalamnya adalah terkait proses kerjasama, 

logistik, rujukan, pencatatan dan pelaporan. Secara spesifik, tantangan yang 

dihadapi komunitas dalam mendukung implementasi DPPM juga dapat 

disampaikan. Hasil jejak pendapat ini dikompilasi oleh komunitas dan 
disampaikan sebagai usulan/rekomendasi kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Jika terdapat informasi tantangan 

spesifik yang perlu diselesaikan di tingkat provinsi, maka tim kabupaten/kota 

dapat menyampaikannya kepada tim provinsi untuk dapat ditindaklanjuti.  
3) Menyelenggarakan pertemuan pemangku kepentingan untuk inisiasi keterlibatan 

komunitas dalam jejaring DPPM. 

a. Pertemuan pemangku kepentingan dengan dua kategori untuk membahas 

informasi terkait dan tidak terbatas pada: 

• Pertemuan komitmen bersama untuk implementasi DPPM di 
Kabupaten/Kota, kesepakatan bersama terkait alur pelibatan 

komunitas  dalam jejaring DPPM dan rencana operasional. 

• Pertemuan untuk pemantauan dan umpan balik terhadap layanan 
TBC dalam jejaring DPPM .  

b. Pertemuan pemangku kepentingan tersebut diselenggarakan oleh 

komunitas dengan mempersiapkan informasi dan hasil dari tahap 1 dan 

tahap 2 dari strategi advokasi dan kemitraan implementasi DPPM serta 
informasi kesepakatan yang dihasilkan di tingkat provinsi antara 

komunitas dan para pemangku kepentingan.  

c. Setelah terinformasikan kondisi terkini, pelibatan berbagai pihak, maka 

komunitas dapat memperkuat jejaring DPPM dengan peran-peran yang 
sudah disepakati. Secara khusus, komunitas akan melakukan upaya 

pencarian kasus secara aktif dan pelacakan kasus LTFU serta 

pendampingan pasien TBC di faskes pemerintah dan swasta.  

d. Pada pertemuan pertama, akan dihasilkan komitmen bersama untuk 

implementasi DPPM di Kabupaten/Kota, kesepakatan alur pelibatan 
komunitas dalam jejaring DPPM dengan merujuk pada kesepakatan di 

tingkat provinsi. Alur ini diharapkan dapat mengakomodir implementasi 

peran dari komunitas dalam hal pelacakan LTFU, pendampingan pasien 

LTFU yang kembali berobat dan investigasi kontak pada faskes pemerintah 
maupun swasta.  Lebih lanjut, pada pertemuan ini juga diharapkan 

dihasilkan rencana operasional yang merujuk pada kesepakatan tingkat 

provinsi. Untuk memastikan dilaksanakannya kesepakatan untuk 

implementasi DPPM, maka pada pertemuan pertama juga dibentuk tim 

pemantau dan umpan balik terhadap layanan TBC. 
e. Pada pertemuan kedua (yang juga dilakukan secara periodik), akan 

dibahas terkait hasil pemantauan dan evaluasi layanan TBC dalam 

implementasi DPPM. Hal ini akan mengacu pada kesepakatan, rencana 
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operasional dan juga aduan yang masuk kepada tim pemantauan dan 

evaluasi layanan TBC. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan terjadi 

peningkatan kualitas dan efektivitas layanan TBC yang lebih berpihak pada 
pasien dalam pendekatan DPPM.   

4) Memastikan adanya kemitraan komunitas dengan faskes dan pemangku 

kepentingan dalam jejaring DPPM.  

a. Dengan terbentuknya alur pelibatan komunitas dalam jejaring DPPM, maka 
perlu dipastikan bagaimana bentuk kemitraan yang disepakati antara 

komunitas dengan berbagai stakeholder, mulai dari dengan Dinas 

Kesehatan, faskes pemerintah dan swasta, organisasi profesi dan NGO 

lainnya di tingkat kabupaten/kota. Bentuk kemitraan ini dapat mengacu 

pada hasil kesepakatan di tingkat provinsi dan dapat disepakati atau 
dimodifikasi sesuai kebutuhan di tingkat kabupaten/kota. 

b. Jika diperlukan adanya MoU antara komunitas dengan pihak 

faskes/organisasi profesi secara langsung. 

c. Dalam kemitraan tersebut perlu diatur terkait cara mendapatkan data 
pasien, prosedur pelaporan dan verifikasi data serta kebutuhan perizinan 

yang diperlukan untuk melakukan peran komunitas terkait pelacakan kasus 

LTFU, pendampingan dan IK di tingkat kabupaten/kota. Prosedur dan tata 

cara dapat mengacu pada hasil kesepakatan di tingkat provinsi dan dapat 

disepakati atau dimodifikasi sesuai kebutuhan di tingkat kabupaten/kota.  
d. Bentuk kemitraan antara komunitas dengan berbagai pihak juga perlu 

diinformasikan dan diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

sebagai koordinator dari implementasi DPPM.  

5) Menyelenggarakan pertemuan pemangku kepentingan untuk monitoring dan 
evaluasi implementasi DPPM dan kaitannya dengan pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) wilayah.  

a. Pertemuan periodik ini merupakan skema monitoring dan evaluasi dari 

implementasi DPPM yang difungsikan sebagai upaya advokasi. Hal ini 

dilakukan dengan mengaitkan hasil monev dengan pemenuhan standar 
pelayanan minimal (SPM) kabupaten/kota terhadap pelayanan TBC.  

b. Sebagai rangkaian advokasi, maka pertemuan pemangku kepentingan 

untuk monev ini juga akan dilanjutkan dengan kegiatan press conference. 

Penggunaan media massa dalam rangka pemberitaan kondisi terkini TBC, 
pemenuhan indikator program, peran pemangku kepentingan dan 

pemenuhan tanggung jawab, peran komunitas dan dukungan yang telah 

diberikan serta kaitan seluruh capaian tersebu dalam pemenuhan SPM 

wilayah. Advokasi dalam media tersebut juga akan melibatkan pihak 

legislatif dan eksekutif maupun pegiat isu TBC di kabupaten/kota.  
c. Pada konteks evaluasi, tim kabupaten/kota juga perlu mengadakan 

penilaian terhadap: apakah implementasi DPPM sudah dapat menjawab 

tujuan dari advokasi dan kemitraan komunitas? Apakah sudah menjawab 

setiap keluaran kegiatan dan indikator program? Apakah sudah dapat 
memberikan manfaaat sesuai dengan hasil kesepakatan? Dari hasil 

evaluasi ini juga dapat dilanjutkan untuk tahap 1 kembali sebagai proses 

pengembangan pelibatan komunitas dalam jejaring DPPM setiap 

tahun/periode tertentu.  
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BAB IV. PENDAMPINGAN PASIEN TBC BERBASIS KOMUNITAS DALAM 

JEJARING DPPM  
 

Pada konteks pendampingan pasien TBC dalam jejaring DPPM, pihak komunitas akan 

berfokus pada upaya pelacakan kasus LTFU di faskes pemerintah dan swasta, pendampingan 

pasien LTFU yang kembali berobat serta investigasi kontak dari indeks kasus tersebut  dan 

dari indeks kasus pasien aktif berobat. Untuk dapat melakukan rangkaian kegiatan tersebut, 

maka perlu dipastikan bahwa (a) jejaring DPPM telah terbangun dan (b) terbentuknya pola 

kerjasama komunitas dalam jejaring DPPM sebagaimana penjelasan pada Bab III. Sehingga 

proses rujukan dan kerjasama jejaring DPPM serta tata laksana pendampingan pasien TBC 

berbasis komunitas dapat berjalan dengan optimal. Bab IV akan menjelaskan empat hal, yakni 

(1) kerangka kerja komunitas; (2) tata laksana pendampingan pasien TBC termasuk di 

dalamnya pelacakan kasus LTFU; (3) mekanisme pendampingan pasien TBC berdasarkan 

tingkat layanan kesehatan dan (4) KIE dalam pendampingan pasien TBC.  

4.1 Kerangka Kerja Komunitas  

Kerangka kerja komunitas menjelaskan tentang landasan permasalahan, ruang lingkup 

peran komunitas serta bagaimana tahapan yang akan dilakukan komunitas dalam 

berperan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kerangka kerja komunitas terlihat 

pada bagan 2 di bawah ini:  

 

Bagan 2. Kerangka Kerja Komunitas dalam Mendukung Jejaring DPPM 

Pada bagan 2 terdapat empat bagian utama, yakni permasalahan kepatuhan berobat di 

faskes pemerintah dan swasta, tahap 1: pelacakan kasus LTFU, tahap 2: notifikasi kasus 

dan pendampingan oleh kader TBC dan tahap 3: investigasi kontak.  

Pada permasalahan kepatuhan berobat pasien TBC di faskes pemerintah dan swasta, 

terdapat tiga permasalahan yakni (1) LTFU pada proses diagnosa TBC; (2) LTFU sebelum 

pengobatan dimulai dan (3) LTFU setelah atau masa pengobatan. Dalam hal ini, komunitas 

akan berperan pada dua dari tiga permasalahan tersebut (yakni kondisi 1 dan kondisi 2). 
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Selain itu, terdapat kondisi 3 yakni pasien TBC aktif (yang terkonfirmasi bakteriologis) 

berobat di faskes pemerintah dan swasta. Pada kondisi 3, pasien tersebut dapat dijadikan 

indeks kasus untuk pelaksanaan investigasi kontak (tahap 3) sesuai dengan prosedur yang 

berlaku.  

Tahap 1: pelacakan kasus LTFU dengan home visit/kunjungan rumah, merupakan peran 

komunitas yang diharapkan akan membantu menyelesaikan permasalahan terkait 

kepatuhan berobat pasien TBC di faskes pemerintah dan swasta. Komunitas akan 

menyasar dua kategori LTFU, yakni (1) LTFU sebelum pengobatan dimulai dan (2) LTFU 

setelah atau masa pengobatan. Terdapat dua hasil dari pelacakan LTFU, yakni pasien 

kembali berobat atau tidak kembali berobat dengan berbagai alasan/penyebab. 

Prosedur/langkah-langkah pelacakan pasien LTFU akan di jelaskan lebih lanjut pada bab 

ini. Sedangkan pada bagan 2 menjelaskan skema ketika pasien LTFU kembali berobat.  

Tahap 2: notifikasi kasus dan pendampingan oleh kader TBC, merupakan hasil dari upaya 

pelacakan kasus LTFU yang berhasil membuat pasien LTFU di faskes pemerintah dan 

swasta kembali berobat. Dalam hal ini, pasien LTFU akan melalui proses pemeriksaan dan 

ternotifikasi sebagai pasien baru. Untuk mendukung proses pengobatan, maka kader TBC 

akan mendampingi pasien hingga sembuh dan pengobatan lengkap.  

Tahap 3: investigasi kontak, merupakan tahapan yang mengikuti prosedural 

pendampingan pasien TBC. Dalam hal ini, IK yang akan dilakukan berasal dari indeks 

pasien LTFU yang kembali berobat dan pasien aktif berobat yang terkonfirmasi 

bakteriologis. Tahapan IK disesuaikan dengan prosedur yang berlaku.  
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4.2 Tata Laksana Pendampingan Pasien TBC Berbasis Komunitas dalam Jejaring DPPM  

 

Bagan 3. Tata Laksana Pendampingan Pasien TBC Berbasis Komunitas dalam Jejaring DPPM
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Berdasarkan bagan 3, terdapat 4 tahap tata laksana yang dilakukan oleh komunitas, yakni 

tahap 1. proses mendapatkan data pasien LTFU dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 

Puskesmas dan mengonfirmasi pada faskes pemerintah dan swasta; tahap 2. proses 

distribusi informasi data pasien LTFU ke kader TBC; tahap 3. proses pelacakan pasien LTFU 

dari faskes pemerintah dan swasta serta tahap 4. proses pendampingan pasien TBC. Berikut 

adalah penjelasan dari setiap tahap, langkah-langkah serta keluaran yang akan dilakukan oleh 

komunitas untuk pendampingan pasien TBC dalam jejaring DPPM:  

Tahap 1: Proses mendapatkan data pasien LTFU dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 

Puskesmas dan mengonfirmasi ke fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta terkait 

1. MK DPPM mendapatkan data pasien LTFU dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

dan Puskesmas.  

2. MK DPPM melakukan konfirmasi dan memastikan kelengkapan data pasien LTFU 

pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta terkait. Setelah itu, MK DPPM dapat 
menyusun data sesuai dengan hasil konfirmasi tersebut.  

3. MK DPPM melakukan kategorisasi kasus (1) LTFU sebelum pengobatan dimulai dan 

(2) LTFU setelah/masa pengobatan. Serta melengkapi informasi pasien TBC yakni 

(a) tahapan pengobatan pasien; (b) status TBC; (c) lokasi berobat dan (d) 

kelengkapan data pasien (nama lengkap, lokasi tempat tinggal, kontak telfon dlsb 
sesuai format).  

[Keluaran: dokumen informasi data pasien LTFU dari faskes pemerintah dan swasta]  

Tahap 2: Proses distribusi informasi data pasien LTFU ke Kader TBC  

1. MK DPPM melakukan perencanaan strategi pelacakan kasus LTFU.  

2. MK DPPM memberikan data pasien LTFU kepada (a) SSR, (b) Koordinator Kader 

DPPM untuk proses distribusi kepada kader TBC.  
3. Koordinator Kader DPPM melakukan pemetaan kategorisasi pasien dan kader 

berdasarkan lokasi dan faskes yang dituju. Setelah itu, Koordinator Kader DPPM 

menyerahkan rencana pendampingan kepada MK DPPM.  

4. MK DPPM melakukan kompilasi rencana pelacakan pasien LTFU dan menyerahkan 
ke (a) SSR sebagai pemberitahuan serta koordinasi data, (b) faskes 

pemerintah/swasta terkait untuk proses pemberian informasi akan menghubungi 

pasien dan (c) Koordinator Kader DPPM sesuai lokasi kecamatan data pasien LTFU.  

5. Koordinator Kader DPPM berkoordinasi dengan Koordinator Kader TBC dan 

memberi data pasien LTFU kepada kader TBC.  

[Keluaran: Dokumen rencana pelacakan pasien LTFU dari faskes pemerintah dan swasta]  
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Tahap 3. Proses pelacakan pasien LTFU dari faskes pemerintah dan swasta  

1. Kader TBC melakukan pelacakan kasus dan menghubungi pasien LTFU dengan 
mekanisme pada bagan 4 dibawah ini: 

 

Bagan 4. Proses Pelacakan Pasien LTFU dari Faskes Pemerintah dan Swasta 



 

32 
 

Pelacakan Pasien LTFU dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta 
 
Pada bagan 4 disebutkan beberapa proses yang perlu dilalui oleh komunitas dalam 
melakukan pelacakan pasien LTFU dari faskes Pemerintah dan Swasta, diantaranya adalah 
  
a. Koordinator Kader DPPM berkoordinasi dengan Koordinator Kader TBC memberikan 

data pasien LTFU kepada Kader TBC. 

b. Kader TBC memastikan alamat dan kontak pasien LTFU: 

• Jika lokasi dan kontak pasien LTFU dapat ditemukan, maka dapat dilanjutkan 

untuk Analisa #1 pasien LTFU. 

• Jika lokasi dan kontak pasien LTFU tidak dapat ditemukan, maka kader TBC dapat 

meminta bantuan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan lokasi dan 

kontak pasien LTFU. Setelah ditemukan, maka dapat dilakukan Analisa #1 kondisi 

pasien LTFU.  
c. Setelah melakukan Analisa #1, didapatkan hasil assessment yang dikoordinasikan 

dengan SSR, MK DPPM dan Koordinator Kader DPPM. Dari proses tersebut akan 

didapatkan strategi untuk melakukan edukasi dan membangkitkan motivasi sesuai 

dengan kondisi pasien LTFU tersebut.  
d. Kader TBC melakukan kunjungan 1 – Edukasi dan motivasi pasien LTFU. Terdapat 2 

pilihan keputusan pasien LTFU:  

• Bersedia melanjutkan pengobatan, maka dapat diteruskan proses sesuai prosedur 

pendampingan.  

• Belum bersedia melanjutkan pengobatan, maka perlu dilakukan Analisa #2. Hasil 

assessment didiskusikan dengan SSR, MK DPPM dan Koordinator Kader DPPM. 

Dari proses tersebut akan didapatkan strategi untuk membangkitkan motivasi 
sesuai dengan kondisi pasien LTFU tersebut.  

e. Kader TBC melakukan kunjungan 2 – Motivasi pasien LTFU. Terdapat 2 pilihan 

keputusan pasien LTFU:  

• Bersedia melanjutkan pengobatan, maka dapat diteruskan proses sesuai prosedur 
pendampingan.  

• Belum bersedia melanjutkan pengobatan, maka pasien LTFU diminta membuat 

pernyataan tidak bersedia melanjutkan pengobatan dari Puskesmas.  
Tabel 4. Penjelasan Pelacakan Pasien LTFU pada Faskes Pemerintah dan Swasta 

2. Jika pasien LTFU tersebut bersedia melakukan proses pengobatan kembali, maka 

dapat dilanjutkan dengan proses pendampingan pasien TBC.  

3. Kader TBC melakukan penyuluhan terkait (a) proses pengobatan dan efek samping 
pengobatan; (b) pilihan faskes pengobatan; (c) pencegahan dan pengendalian infeksi 

TBC (PPI TBC) dan (d) rekonfirmasi pilihan lokasi berobat pasien TBC. Terdapat 2 

pilihan berobat pasien TBC tersebut, diantaranya adalah  

• Jika pasien memilih untuk berobat di faskes swasta, maka perlu dipastikan (a) 
pilihan pembayaran pengobatan dan (b) justifikasi pemilihan pasien. Kader perlu 

memberikan informasi kepada faskes lokasi awal pasien berobat. 

• Jika pasien memilih untuk berobat di faskes pemerintah, maka perlu dilakukan 

proses pendataan sesuai kebutuhan. Kader perlu memberikan informasi kepada 
faskes lokasi awal pasien berobat.  

4. Kader TBC membuat rekap informasi rencana lokasi pengobatan pasien TBC tersebut 

dan menginformasikannya kepada koordinator kader DPPM.  

5. Koordinator Kader DPPM melakukan kompilasi data rencana pengobatan pasien di 
tingkat kabupaten/kota dan menyerahkan kepada (a) SSR sebagai pemberitahuan 
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serta koordinasi data dan (b) MK DPPM untuk proses koordinasi dengan jejaring 

DPPM.  

6. MK DPPM menyerahkan kompilasi data rencana pengobatan pasien TBC di tingkat 
kabupaten/kota kepada faskes pemerintah dan swasta sesuai lokasi pilihan pasien 

TBC.  

[Keluaran: dokumen rencana lokasi pengobatan pasien TBC tingkat kabupaten/kota]  

Tahap 4: Proses pendampingan pasien TBC 

1. Kader melakukan proses pendampingan pasien TBC dengan prosedur pendampingan 

TBC SO sesuai standar serta memperhatikan persetujuan lokasi pengobatan pasien 
(baik di faskes pemerintah maupun swasta).  

• Jika lokasi pengobatan di faskes swasta, maka kader perlu berkoordinasi 

dengan tenaga kesehatan atau penanggung jawab dari faskes terkait dan 

memastikan adanya pelaporan notifikasi wajib dari faskes swasta.  

• Jika lokasi pengobatan di faskes pemerintah, maka kader dapat berkoordinasi 

dengan pemegang program TBC di Puskesmas maupun RS Pemerintah.  

2. Kader melakukan proses investigasi kontak dari indeks pasien LTFU yang kembali 
berobat dan juga dari indeks pasien aktif berobat yang terkonfirmasi bakteriologis. 

Prosedur IK dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis investigasi kontak. (dapat 

merujuk pada dokumen Petunjuk Teknis Investigasi Kontak Pasien TBC bagi Petugas 

Kesehatan dan Kader, Kemenkes 2019). 

3. Kader melakukan proses edukasi terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) dan 
memberikan rekomendasi untuk pemberian TPT bagi kontak erat pasien TBC. 

Pemilihan lokasi TPT dapat dilakukan di faskes pemerintah maupun swasta, sesuai 

dengan persetujuan kontak erat pasien TBC serta kerjasama yang terjalin antara 

faskes pemerintah dan swasta (sesuaikan dengan kondisi di wilayah). Kegiatan TPT 
dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis ILTB (dapat merujuk pada dokumen 

Petunjuk Teknis Penanganan Infeksi Laten Tuberkulosis/ILTB, Kemenkes 2020).  

 

4.3 Mekanisme Pendampingan Pasien TBC Berdasarkan Tingkat Layanan Kesehatan 

Untuk dapat melakukan proses pendampingan dalam jejaring DPPM, setidaknya terdapat 
dua mekanisme yang akan diterapkan oleh komunitas, diantaranya adalah  

 

1. Pendampingan pasien TBC dalam jejaring DPPM pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP): pola pelacakan pasien TBC LTFU dari faskes pemerintah dan 

swasta tingkat pertama, yakni Dokter Praktik Mandiri (DPM) dan klinik.  
2. Pendampingan pasien TBC dalam jejaring DPPM pada Fasilitas Kesehatan Rujukan 

Tingkat Lanjut (FKRTL): pola pelacakan pasien TBC LTFU dari faskes pemerintah dan 

swasta tingkat lanjut yakni Rumah Sakit (RS).  

Pendampingan kasus TBC dengan dua mekanisme tersebut memerlukan dukungan 

sistem kerjasama antara fasilitas keseshatan pemerintah dan swasta yang diatur dengan 

kesepakatan antar pihak. Pola pendampingan pasien TBC oleh komunitas dapat 

menyesuaikan dengan kesepakatan antar pihak tersebut. berikut adalah penjelasan 

terkait kedua mekanisme pendampingan pasien TBC dalam jejaring DPPM:  
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4.3.1 Pendampingan Pasien TBC dalam Jejaring DPPM pada FKTP 

Alur proses pendampingan dalam jejaring DPPM pada FKTP dilakukan secara 

bertahap yakni (1) proses identifikasi jejaring layanan TBC; (2) proses identifikasi data 

pasien LTFU dan lokasi pengobatan; (3) pemetaan pendampingan pasien TBC; (4) 

proses pendampingan dan (5) pencatatan dan pelaporan. Alur tersebut dijelaskan 

pada Bagan 5 sebagai berikut: 

Bagan 5. Pendampingan Pasien TBC dalam Jejaring DPPM pada FKTP 



 

35 
 

Pada bagan 5 dijelaskan proses pendampingan dalam jejaring DPPM pada FKTP. 

Diperlukan beberapa langkah yang perlu dipastikan oleh tim komunitas, diantaranya: 

1. Melakukan konfirmasi kepada puskesmas terkait jejaring eksternal layanan pertama 

yang telah terjalin:  

a. Apakah Puskesmas telah menjalin kerjasama rujukan pertama terkait 

penanggulangan TBC ke DPM dan Klinik Swasta?  

b. Apa saja ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam proses 

penjaringan, pendampingan dan pencatatan-pelaporan kasus TBC? 

c. Apa saja peran komunitas yang perlu diupayakan untuk terjalinnya jejaring 

eksternal layanan pertama tersebut? (hanya jika dibutuhkan) 

d. Pastikan apakah perlu adanya kerjasama antara komunitas dengan FKTP 

swasta dibawah koordinasi Puskesmas terkait? (hal ini perlu dilakukan untuk 

antisipasi pasien yang tetap memilih berobat di FKTP swasta dan tidak 

melakukan kunjungan ke puskesmas)  

e. Apakah ada informasi terkait pasien yang mulai pengobatan maupun yang 

sudah/sedang pengobatan TBC di FKTP swasta yang dirujuk ke puskesmas? 

2. Melakukan konfirmasi kepada puskesmas terkait data pasien TBC yang berasal dari 

faskes swasta: 

a. Kategori pasien berdasarkan kategori ketidakpatuhan berobat: LTFU sebelum 

pengobatan dimulai dan LTFU setelah/masa pengobatan.  

b. Data pasien ternotifikasi di swasta, apakah bisa ditarik datanya melalui SITB? 

3. Melakukan konfirmasi kepada faskes swasta FKTP yang telah bekerjasama dengan 

jejaring eksternal layanan pertama terkait pasien TBC yang telah terjaring.  

4. Lakukan perbandingan informasi dari langkah 2 dan 3. Apakah terdapat perbedaan 

data kasus?  

a. Jika ya, lakukan konfirmasi kepada faskes swasta. Apakah terdapat 

permasalahan dalam SITB atau pasien memilih untuk berobat di faskes swasta 

terkait?  

• Jika pilihan pasien berobat di faskes swasta, maka perlu 

menginformasikan kepada puskesmas.  

• Jika terdapat permasalahan SITB, maka hubungkan dengan 

Puskesmas 

• Pasien LTFU, lakukan proses pelacakan kasus sesuai prosedur 

(terdapat pada bagian 4.2 Tata Laksana Pendampingan Pasien TBC 

Berbasis Komunitas dalam Jejaring DPPM) 

b. Jika tidak ada perbedaan, maka tidak diperlukan pelacakan pasien LTFU; 

lakukan identifikasi dan pencarian data kembali.  

5. Apabila pasien LTFU bersedia kembali berobat, maka dapat dilajutkan untuk proses 

pendampingan pasien oleh komunitas 

a. Jika pasien LTFU tidak bersedia melanjutkan berobat, maka lakukan 
permintaan pernyataan dari pasien LTFU tersebut.  

6. Proses pencatatan dan pelaporan pelacakan pasien LTFU menyesuaikan prosedur 

yang berlaku.  
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7. Lakukan kategori pasien berdasarkan lokasi faskes pilihan (hal ini perlu dilakukan untuk 

memastikan bahwa pasien sudah dirujuk ke puskesmas atau masih memilih untuk 

berobat di faskes swasta tersebut.)  

8. Lakukan proses pemetaan pendampingan pasien asal faskes swasta dan 

berkoordinasi dengan koordinator kader DPPM untuk memastikan pembagian wilayah 

kerja pendampingan kader. Setiap kader bisa mendampingi lebih dari 1 pasien.  

9. Lakukan pendampingan pasien sesuai dengan lokasi dan kerjasama DPPM yang 

terjalin.  

10. Pasien LTFU yang melakukan pengobatan kembali dapat menjadi indeks kasus untuk 

investigasi kontak.  

11. Proses inventigasi kontak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku serta pencatatan 

dan pelaporan dapat berkoordinasi antara Kooordinator Kader DPPM dengan 

Koordinator Kader.  

12. Proses pencatatan dan pelaporan mengikuti prosedur yang telah berlaku untuk 

pendampingan pasien TBC berbasis komunitas. 
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4.3.2 Pendampingan Pasien TBC dalam Jejaring DPPM pada FKRTL 

Alur proses pendampingan dalam jejaring DPPM pada FKRTL dilakukan secara 

bertahap yakni (1) proses identifikasi jejaring layanan TBC; (2) proses identifikasi data 

pasien LTFU dan lokasi pengobatan; (3) pemetaan pendampingan pasien TBC; (4) 

proses pendampingan dan (5) pencatatan dan pelaporan. Alur tersebut dijelaskan 

pada Bagan 6 sebagai berikut: 

 

Bagan 6. Pendampingan Pasien TBC dalam Jejaring DPPM pada FKRTL 
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Pada bagan 6 dijelaskan proses pendampingan dalam jejaring DPPM pada FKRTL. 

Diperlukan beberapa langkah yang perlu dipastikan oleh tim komunitas, diantaranya:  

1. Melakukan konfirmasi kepada puskesmas terkait jejaring eksternal layanan rujukan 

tingkat lanjut yang telah terjalin:  

a. Apakah puskesmas telah menjalin kerjasama rujukan tingkat lanjut 

penanggulangan TBC dengan pihak RS Pemerintah maupun Swasta? 

b. Apa saja ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam proses 

penjaringan, pendampingan dan pencatatan-pelaporan kasus TBC? 

c. Apa saja peran komunitas yang perlu diupayakan untuk terjalinnya jejaring 

eksternal layanan tingkat lanjut tersebut? (hanya jika dibutuhkan) 

d. Pastikan apakah perlu adanya kerjasama antara komunitas dengan FKRTL 

rujukan Puskesmas terkait? (hal ini perlu dilakukan untuk antisipasi pasien yang 

tetap memilih berobat di FKRTL dan tidak melakukan kunjungan ke puskesmas). 

Perlu adanya kerjasama berupa MoU dengan kelembagaan/asosiasi faskes 

swasta atau melalui dinas kesehatan.  

e. Berkoordinasi secara intens dengan FE/TO PPM Dinkes di setiap daerah untuk 

identifikasi data pasien dari RS yang tidak tercatat di SITB.  

f. Identifikasi data pasien rujukan dari FKRTL ke PKM. 

2. Melakukan konfirmasi kepada puskesmas terkait data pasien TBC yang berasal dari 

faskes rujukan tingkat lanjut: 

a. Kategori pasien berdasarkan kategori ketidakpatuhan berobat: LTFU sebelum 

pengobatan dimulai dan LTFU setelah/masa pengobatan.  

b. Data pasien ternotifikasi di FKRTL, apakah bisa ditarik datanya melalui SITB? 

3. Melakukan konfirmasi kepada faskes pemerintah dan swasta FKRTL yang telah 

bekerjasama dengan jejaring eksternal layanan pertama terkait data suspek dan 

pasien TBC yang telah terjaring.  

4. Lakukan perbandingan informasi dari langkah 2 dan 3. Apakah terdapat perbedaan 

data kasus?  

a. Jika ya, lakukan konfirmasi kepada FKRTL (pemerintah dan swasta). Apakah 

terdapat permasalahan dalam SITB atau pasien memilih untuk berobat di 

faskes terkait?  

• Jika pilihan pasien berobat di FKRTL, maka perlu memberikan 

informasi kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas. 

• Jika terdapat permasalahan SITB, maka hubungkan dengan Dinas 

Kesehatan kabupaten/kota. 

• Pasien LTFU, lakukan proses pelacakan kasus sesuai prosedur 

(terdapat pada bagian 4.2 Tata Laksana Pendampingan Pasien TBC 

Berbasis Komunitas dalam Jejaring DPPM) 

b. Jika tidak, maka tidak diperlukan pelacakan pasien LTFU dan dapat dilakukan 

proses identifikasi dan pencarian data kembali.  

5. Apabila pasien LTFU bersedia kembali berobat, maka dapat dilajutkan untuk proses 

pendampingan pasien oleh komunitas.   

a. Jika pasien LTFU tidak bersedia melanjutkan berobat, maka lakukan 

permintaan pernyataan dari pasien LTFU tersebut.  
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6. Proses pencatatan dan pelaporan pelacakan pasien LTFU menyesuaikan prosedur 

yang berlaku.  

7. Lakukan kategori pasien berdasarkan lokasi fasyankes pilihan (hal ini perlu dilakukan 

untuk memastikan bahwa pasien sudah dirujuk ke puskesmas atau masih memilih untuk 

berobat di FKRTL tersebut). 

8. Lakukan proses pemetaan pendampingan pasien asal FKRTL dan berkoordinasi 

dengan Koordinator Kader DPPM untuk memastikan pembagian wilayah kerja 

pendampingan kader. Setiap kader bisa mendampingi lebih dari 1 pasien.  

9. Lakukan pendampingan pasien sesuai dengan lokasi dan kerjasama DPPM yang 

terjalin.  

10. Pasien LTFU yang melakukan pengobatan kembali dapat menjadi indeks kasus untuk 

investigasi kontak.  

11. Proses inventigasi kontak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan pencatatan 

pelaporan dapat berkoordinasi antara Kooordinator Kader DPPM dengan Koordinator 

Kader.  

12. Proses pencatatan dan pelaporan mengikuti prosedur yang telah berlaku untuk 
pendampingan pasien TBC berbasis komunitas. 
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4.4 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pendampingan Pasien TBC  

 

4.4.1 Definisi  

Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang TBC perlu dilakukan oleh petugas 

kesehatan dan kader TBC kepada pasien dan keluarganya. Hal ini menjadi salah satu 

kegiatan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran pasien TBC untuk 

mengetahui risiko terinfeksi TBC, ketersediaan layanan, manfaat dan pentingnya 

pemeriksaan dan pengobatan bagi pasien. Informasi umum yang perlu diberikan 

adalah terkait TBC, gejala, faktor risiko, penularan, diagnosa dan pengobatannya.  

4.4.2 Teknik KIE   

KIE dapat dilakukan dengan dua metode utama, yakni  

1) Komunikasi interpersonal. Adalah pemberian informasi yang bersifat dua arah yang 

berbentuk verbal dan non verbal atau perpaduan keduanya dan ada unsur emosional.  

2) Konseling. Bertujuan untuk membantu pasien mengenali dirinya sendiri, mengetahui 

masalahnya serta menyusun alternatif pemecahan masalah, menjelaskan alternatif 
pemecahan masalah sehingga pasien dapat menetapkan pemecahan masalah itu 

sendiri berdasarkan kebutuhannya tanpa paksaan.  

Kedua metode tersebut dapat digunakan secara bergantian maupun pilihan cara 

sesuai dengan kebutuhan dari kasus atau kondisi yang dihadapi oleh pendamping 

komunitas. Terdapat dua teknik utama yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

edukasi, diantaranya adalah  

1) Menggunakan Media KIE 

Tujuan menggunakan media KIE adalah untuk memperjelas pesan serta membantu 

sasaran untuk memahami informasi yang disampaikan; menumbuhkan daya tarik; 

membantu petugas kesehatan maupun kader untuk memfokuskan pembicaraan. 

Teknik penggunaan media KIE tergantung pada jenis media. Namun secara prinsip 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

• Pemilihan media KIE perlu menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya 

sasaran.  

• Ajak sasaran untuk memperhatikan media KIE tersebut. 

• Fokuskan pembicaraan sesuai dengan informasi yang ada pada media yang 

dipergunakan. 

• Tekankan bahwa informasi yang ada di dalam media ini penting. 

• Lakukan pengecekan pemahaman sasaran terhadap informasi yang dibahas 

dengan menggunakan media KIE tersebut. Apabila sasaran sudah mempunyai 

pemahaman yang baik berikan pujian dan lanjutkan dengan informasi lainnya. 
Tetapi apabila sasaran masih kurang paham ulangi dan beri penekanan pada hal-

hal yang penting. 

 

2) Menyampaikan Informasi/Pesan Secara Efektif 

• Menggunakan bahasa sederhana, verbal dan non-verbal, tidak bertele-tele, sesuai 

dengan permasalahan serta berisi tindakan konkrit yang mampu dilakukan 

pasien/keluarga untuk mengatasi masalahnya. Pesan disampaikan secara 

bertahap dan sistematis. Memberi contoh-contoh nyata yang memudahkan 
sasaran untuk bisa memahaminya.  
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• Mengulangi pesan yang penting dan perlu ditindaklanjuti oleh pasien/ keluarga. 

• Berbicara dengan wajah ramah serta sikap yang sopan, vokal jelas, ada sentuhan 
emosional, nada bicara yang tidak monoton, dll. 

• Memperhatikan atau selaras dengan nilai-nilai sosial budaya atau karakter pasien. 

• Melakukan pengecekan pemahaman. 

• Memberikan pujian serta solusi yang tepat. 

• Menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Apabila lawan bicara sudah jenuh 
jangan di paksakan. 

• Menghindari sikap arogansi, mengancam, menakut-nakuti, mengobral janji, 

mengecewakan, menyinggung perasaan, menyalahkan, menghina, memojokkan, 
menghakimi, dll 

4.4.3 KIE dalam Pendampingan Kasus TBC  

a) KIE pada pasien yang baru terkonfirmasi  

Pasien yang baru terkonfirmasi TBC pada umumnya mengalami ketakutan, malu, 
sedih, tidak percaya terhadap hasil, pasrah, pesimis serta perasaaan lainnya. 

Pendamping pasien dan petugas perlu memberikan jeda sejenak agar pasien lebih 

rileks, dan bisa memulai sesi edukasi. Berempati dengan hal yang dialami pasien akan 

sangat membantu keberhasilan KIE pada pasien yang baru terkonfirmasi. Langkah-

langkah memulai KIE pada pasien terkonfirmasi adalah sebagai berikut:  

• Ucapkan salam dan sapa pasien dengan lembut dan tenang. 

• Kenalkan diri pada pasien.  

• Jelaskan bahwa pendamping adalah petugas yang ditunjuk layanan untuk 

memberikan KIE dan akan menjaga kerahasian pasien.  

• Gali bagaimana perasaaan pasien saat menerima hasil. Lakukan refleksi, 
perbanyak pertanyaan terbuka untuk membuat pasien lebih banyak bercerita.  

• Gali pengetahuan pasien untuk tindakan lanjutan yang akan pasien lakukan.  

• Mintalah izin untuk memberikan informasi terkait TBC bisa diobati dan 
disembuhkan, akses layanan dan PPI TBC.  

• Buatlah rencana tindak lanjut bersama pasien. 

 

b) KIE saat mulai pengobatan  
Sebelum memberikan informasi kepada pasien tentang TBC, ajukan terlebih dahulu 

pertanyaan untuk menjajaki pengetahuan mereka saat ini tentang TBC. Lalu gunakan 

alat bantu yang tersedia seperti lembar balik untuk pasien dalam menyampaikan 

informasi tentang TBC. Pesan-pesan yang perlu dikomunikasikan antara lain: 

• Penyakit TBC  

• TBC dapat disembuhkan  

• Pencegahan penularan TBC  

• Kontak investigasi  

• Perlunya kepatuhan berobat  

• Pemeriksaan lanjutan pada akhir tahap awal  

• Efek samping yang dapat terjadi selama pengobatan dan tindakan yang harus 
dilakukan  

• Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada pasien TBC  

• Hak dan kewajiban pasien  

• Kontak Kader bila pasien memerlukan bantuan tentang pengobatan, dukungan 

psikososial, dan akses untuk pemulihan HAM serta perlindungan hukum. 
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c) KIE selama pengobatan  

Selama masa pengobatan, beberapa pesan bisa disampaikan ulang kepada pasien. 

Dapat dipilih beberapa pesan kunci yang diperlukan, tim komunitas dapat 
mendiskusikan informasi yang pernah disampaikan sebelumnya, sehingga dapat 

diketahui pesan atau informasi yang belum dipahami oleh pasien. Pesan-pesan yang 

perlu dikomunikasikan kembali selama masa pengobatan (pilih sesuai kebutuhan 

pasien):  

• Penyakit TBC  

• TBC dapat disembuhkan  

• Kesediaan pasien menjalankan pengobatan  

• Pencegahan penularan TBC  

• Kontak serumah dan kontak investigasi  

• Perlunya pengawasan menelan obat  

• Menjelaskan paduan obat  

• Pemeriksaan lanjutan pada akhir tahap awal  

• Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada pasien TBC  

• Hak dan kewajiban pasien  

• Informasi dukungan psikososial dan akses untuk pemulihan HAM serta 

perlindungan hukum  

• Terkait Terapi Pencegahan TBC (TPT). 
 

d) KIE pada akhir pengobatan   

Pada tahap ini pasien sampai pada akhir masa pengobatan. Pasien dapat sembuh dan 
juga dapat mengalami kegagalan. Informasi dan edukasi pada tahap ini ditujukan 
untuk memberikan penghargaan pada pasien yang telah berusaha mematuhi 
pengobatan dengan hasil sesuai harapan dan juga dukungan pada pasien yang gagal. 
Penghargaan pada pasien yang berhasil sembuh dapat memotivasi pasien untuk 
berbagi pengalaman positifnya sehingga menjadi motivasi untuk pasien lain. 
Dukungan kepada pasien gagal ditujukan agar pasien tidak patah semangat untuk 
menjalani kemungkinan terapi lanjutan untuk penyembuhan. 
 

4.4.4 Media dalam Edukasi  

Sebagai sebuah bentuk komunikasi, KIE tidak terlepas dari penggunaan media karena 

media berperan membantu proses penyampaian informasi berjalan efektif dan efisien. 

Contoh-contoh media dan karakteristiknya: 

No  Jenis Media Karakteristik  

1  Leaflet  Transmisi informasi. Jenis ini merupakan media terbaik jika 
hasil/akibat (outcome) ditujukan untuk menambah pengetahuan 
saja. 

2  Lembar balik Informasi yang singkat dan sesuai. Digunakan sebagai rangkaian 
penyimpanan informasi. Tidak tepat untuk perubahan perilaku yang 
kompleks. 

3  Poster  Pesan berupa visual. Dapat dipajang karena bentuknya yang cukup 
besar. 

4  Video  Bersifat instruksi, dapat menggugah sampai tingkat perasaan atau 
semangat, dan berguna untuk ditonton oleh orang dewasa. 

Tabel 5. Jenis Media dalam KIE 



 

43 
 

Penggunaan media KIE dalam pelaksanaan pertemuan kelompok dapat disesuaikan 

dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki pendamping pasien serta disesuaikan 

dengan nilai-nilai kearifan lokal setempat. 
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BAB V. MONITORING DAN EVALUASI 
 

Monitoring dan evaluasi atau lebih dikenal dengan MONEV merupakan bagian penting untuk 

melihat keberhasilan kinerja suatu program. Kegiatan MONEV mencakup mulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, pelaporan kegiatan hingga penilaian dan evaluasi kinerja. 

MONEV bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada mitra dan 

donor atas penggunaaan anggaran yang dikelola (akuntabilitas) dan untuk menginventarisir 

faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai bahan evaluasi agar program/kegiatan 

selanjutnya lebih baik lagi.  

 

5.1 Indikator Program PPM di Komunitas 

Untuk melihat keberhasilan kinerja suatu program tentu tidak terlepas dari indikator 

program. Indikator tersebut di akhir periode program akan diukur apakah mencapai target 

yang direncanakan pada awal program atau tidak sebagai bukti pertanggungjawaban 

kepada donor dan mitra. Secara spesifik indikator program PPM di komunitas yang akan 

diukur sebagai berikut: 

A. Indikator Proses 

Secara umum program penanggulangan TBC di komunitas memiliki indikator utama 

(coverage) dan indikator proses. Kegiatan PPM sebagai salah satu bentuk dalam 

mendukung tercapainya indikator utama program penanggulangan TBC di komunitas 

sehingga indikator PPM masuk dalam kategori indikator proses yaitu Jumlah pasien TBC 

putus berobat (LTFU) di layanan swasta yang memulai pengobatan kembali. Informasi 

lebih rinci terkait indikator proses dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

INDIKATOR PROSES Jumlah pasien TBC putus berobat (LTFU) di fasilitas 
kesehatan pemerintah dan swasta yang memulai 
pengobatan kembali 

Tujuan • Mendukung Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan 
Pemerintah dan Swasta (RS/Klinik/dr praktek pribadi) 
untuk mengurangi pasien TBC Lost to Follow Up (LTFU) 

• Mendukung DPPM dalam pelacakan pasien putus 
berobat di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta. 

Definisi Operasional Pasien TBC yang dinyatakan LTFU dari FKTP dan FKRTL 
pemerintah dan swasta pada dua tahap yakni 
(1) LTFU sebelum pengobatan dimulai, yakni pasien 

yang telah ternotifikasi (tegak diagnosa sakit TBC) 
dan tidak segera melakukan pengobatan  

(2) LTFU setelah atau masa pengobatan, yakni pasien 
yang putus berobat pada masa pengobatan berjalan.   

Tahapan Mencapai 
Indikator 

• MK DPPM meminta data pasien LTFU dan melakukan 
identifikasi data (pemetaan) dan kategorisasi kasus 
dari FKTP dan FKRTL. 

• MK DPPM mendistribusikan data pasien LTFU ke 
koordinator kader DPPM. 

• Koordinator Kader DPPM berkoordinasi dengan 
Koordinator Kader TBC untuk pembagian peran kader 
TBC. 
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• Koordinator kader DPPM mendistribusikan data 
pasien LTFU ke kader berdasarkan lokasi/alamat dan 
faskes terdekat dengan kader. 

• Kader melakukan pelacakan kasus LTFU. 

• Kader melakukan kunjungan untuk melakukan 
penyuluhan dan memotivasi agar pasien mau berobat 
kembali. 

Pencatatan dan 
Pelaporan 

• MK DPPM melakukan kompilasi data pasien putus 
berobat dari faskes pemerintah dan swasta 
menggunakakan format rekap data individu. 

• Kader mencatat kegiatan pelacakan kasus 
menggunakan form pelacakan kasus.  

• Kader mencatat pasien putus berobat yang memulai 
pengobatan kembali dalam form B. 

Informasi lainnya • Target pasien LTFU tahun 2022 sebanyak 6.063 orang  

• Fokus pelacakan kasus LTFU adalah pasien yang 
dinyatakan LTFU dari faskes pemerintah dan swasta 
sebagai denominator. 
Tabel 6. Indikator Proses 

B. Indikator Aktivitas  

 

Indikator ini dalam rangka mendukung tercapainya indikator proses. Adapun indikator 
aktivitas yang diukur sebagai berikut: 

1. Jumlah pasien TBC putus berobat (LTFU) yang dilacak. 

2. Jumlah pasien TBC putus berobat (LTFU) yang didampingi dan berhasil 

menyelesaikan pengobatan. 
3. Jumlah pasien TBC putus berobat (LTFU) yang didampingi dan dilakukan 

Investigasi Kontak 

 

Di bawah ini penjelasan terkait masing-masing indikator: 

INDIKATOR AKTIVITAS 1 Jumlah pasien TBC putus berobat (LTFU) yang dilakukan 
pelacakan. 

Tujuan • Mendukung implementasi jejaring DPPM dalam 
pelacakan pasien putus berobat di fasilitas kesehatan 
pemerintah dan swasta. 

• Mendukung pasien putus berobat agar kembali 
berobat. 

Definisi Operasional Pasien TBC yang dinyatakan LTFU dari FKTP dan FKRTL 
pemerintah dan swasta pada dua tahap yakni 
(1) LTFU sebelum pengobatan dimulai, yakni pasien 

yang telah ternotifikasi (tegak diagnosa sakit TBC) 
dan tidak segera melakukan pengobatan  

(2) LTFU setelah atau masa pengobatan, yakni pasien 
yang putus berobat pada masa pengobatan berjalan.   

Tahapan Mencapai 
Indikator 

• MK DPPM meminta data pasien LTFU dan melakukan 
identifikasi data (pemetaan) dan kategorisasi kasus 
dari FKTP dan FKRTL. 

• MK DPPM mendistribusikan data pasien LTFU ke 
koordinator kader DPPM. 
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• Koordinator Kader DPPM berkoordinasi dengan 
Koordinator Kader TBC untuk pembagian peran kader 
TBC. 

• Koordinator kader DPPM mendistribusikan data 
pasien LTFU ke kader berdasarkan lokasi/alamat dan 
faskes terdekat dengan kader. 

• Kader melakukan pelacakan kasus LTFU. 
• Kader melakukan kunjungan untuk melakukan 

penyuluhan dan memotivasi agar pasien mau berobat 
kembali. 

Pencatatan dan 
Pelaporan 

• MK DPPM melakukan kompilasi data pasien putus 
berobat dari fasilitas kesehatan pemerintah dan 
swasta sesuai dengan format data individu pasien 

• Kader mencatat kegiatan pelacakan kasus 
menggunakan form pelacakan kasus  

• MK DPPM melakukan kompilasi hasil pelacakan 
pasien LTFU dari faskes pemerintah dan swasta.  

Informasi lainnya • Target pasien LTFU tahun 2022 sebanyak 6.063 orang  
• Fokus pelacakan kasus LTFU adalah pasien yang 

dinyatakan LTFU dari faskes pemerintah dan swasta 
sebagai denominator. 

• Pasien LTFU dibuktikan dengan fotocopy form TB.01 
dari layanan 

Tabel 7. Indikator Aktivitas 1 

INDIKATOR AKTIVITAS 2 Jumlah pasien TBC putus berobat (LTFU) yang 
didampingi dan berhasil menyelesaikan pengobatan 

Tujuan • Memastikan pasien LTFU yang kembali berobat untuk 
melakukan pengobatan hingga lengkap dan sembuh. 

Definisi Operasional • Pasien LTFU yang telah dilacak oleh kader dan 
bersedia untuk melakukan pengobatan kembali.  

• Pasien LTFU yang kembali berobat akan didampingi 
proses pengobatannya hingga lengkap dan sembuh. 

Tahapan Mencapai 
Indikator 

• Kader melakukan rekonfirmasi fasyankes pilihan 
pasien. 

• Kader rekap informasi rencana lokasi pengobatan 
pasien TBC. 

• Koordinator Kader DPPM kompilasi data rencana 
pengobatan pasien. 

• Kader mendampingi pasien sampai proses 
pengobatan selesai. 

Pencatatan dan 
Pelaporan 

• Kader mencatat pasien putus berobat yang memulai 
pengobatan Kembali dalam form B  

• MK DPPM melakukan kompilasi pasien LTFU yang 
kembali berobat.  

Informasi lainnya • Target pasien LTFU yang menyelesaikan pengobatan 
tahun 2022 sebanyak 5.457 orang  

• Perhitungan pasien yang menyelesaikan pengobatan 
berdasarkan kohort dari layanan. 

• Pasien LTFU yang selesai pengobatan dibuktikan 
dengan fotocopy form TB.01 dari layanan 

Tabel 8. Indikator Aktivitas 2 
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 INDIKATOR AKTIVITAS 3 Jumlah pasien TBC putus berobat (LTFU) yang 
didampingi dan dilakukan Investigasi Kontak 

Tujuan • Melakukan investigasi kontak kepada kontak serumah 
dan kontak erat dari pasien yang putus berobat. 

• Mendeteksi dini terduga TBC dari kontak erat dan 
kontak serumah 

Definisi Operasional • Indeks kasus berdasarkan data pasien LTFU yang 
kembali berobat dan didampingi proses 
pengobatannya hingga lengkap dan sembuh. 

Tahapan Mencapai 
Indikator 

• Kader melakukan proses pendampingan pasien LTFU 
yang kembali berobat. 

• Kader melakukan investigasi kontak kepada kontak 
serumah dan kontak erat dari pasien LTFU yang 
kembali berobat.  

Pencatatan dan 
Pelaporan 

• MK DPPM melakukan kompilasi pasien LTFU yang 
kembali berobat. 

• Koordinator Kader DPPM berkoordinasi dengan 
Koordinator Kader TBC untuk melakukan pembagian 
data indeks pasien LTFU yang kembali berobat. 

• Kader mencatat proses investigasi kontak 
menggunakan form 16K dan 16RK.  

Informasi lainnya • Target pasien LTFU tahun 2022 sebanyak 6.063 orang  

• Fokus pelacakan kasus LTFU adalah pasien yang 
dinyatakan LTFU dari layanan swasta sebagai 
denominator. 

• Fokus investigasi kontak kepada pasien putus berobat 
yang didampingi oleh kader. 

• Pasien LTFU dibuktikan dengan fotocopy form TB.01 
dari layanan 

Tabel 9.Indikator Aktivitas 3 
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5.2 Alur Pencatatan dan Pelaporan Kasus dalam Pendekatan DPPM 

Proses pencatatan dan pelaporan sangat penting sebagai dokumen 

pertanggungjawaban (evidence based) untuk audit. Selain itu, juga untuk memastikan 

implementasi kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan program. Di bawah ini alur 

pencatatan dan pelaporan kasus dalam pendekatan DPPM. 

 

 
Bagan 7. Alur Pencatatan dan Pelaporan Kasus dalam Pendekatan DPPM 

  

Pada bagan 7 di atas, terlihat bahwa proses yang dilakukan dalam pencatatan dan 

pelaporan mulai dari permintaan data ke FKTP dan FKRTL, pendistribusian data pasien 

LTFU ke Koordinator kader DPPM dan kader, proses pelacakan kasus, motivasi pasien 

untuk kembali berobat, pendampingan pasien hingga proses investigasi kontak. Berikut 

ini detil tahapan alur pencatatan dan pelaporan DPPM di komunitas: 
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Tabel 10. Pencatatan dan Pelaporan Kasus dalam Pendekatan DPPM 
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5.3 Jenis Form Pencatatan dan Pelaporan  

 

Format pencatatan dan pelaporan yang digunakan untuk PPM di komunitas sebagai berikut:  

A. Format Rekap Data Pasien Putus Berobat. 

Rekap data pasien putus berobat adalah format untuk merekap data pasien putus 

berobat dari FKTP dan FKRTL. Format ini berfungsi sebagai database pasien putus 

berobat dan sebagai tools untuk memantau perkembangan pasien.  
  

B. Format Pelacakan Kasus Pasien Putus Berobat 

Format ini digunakan untuk melakukan kunjungan ke rumah pasien. Kunjungan ke-1 untuk 

melakukan assessment untuk mengetahui penyebab pasien mangkir dan kunjungan ke-2 
untuk memastikan pasien kembali berobat. 

 

C. Format Pendampingan Pasien (Form B). 

Format ini digunakan saat pasien memulai kembali pengobatan, kader akan memantau 

pengobatan pasien dari minggu ke minggu sampai selesai pengobatan. 
 

D. Format Investigasi Kontak (16K, 16RK dan surat pengantar) 

Format 16K digunakan saat kader melakukan proses investigasi kepada kontak serumah 

dan kotak erat dari pasien, sedangkan format 16RK dipakai untuk merekap hasil 
investigasi kontak. Jika ada kontak yang memenuhi syarat rujukan maka segera dirujuk 

ke puskesmas menggunakan format surat pengantar agar pihak puskesmas mengetahui 

bahwa kontak yang datang adalah rujukan dari kader. 

 

E. Format Terduga dan Kasus Ternotifikasi (Form A) 
Form A berfungsi untuk mencatat terduga hasil rujukan dari investigasi kontak dan hasil 

pemeriksaan/tes sehingga diketahui apakah terduga hasil pemeriksaannya positif atau 

negatif. Jika positif maka kader segera melakukan pendampingan menggunakan form B. 

 
F. Format Edukasi HIV 

Format ini digunakan untuk melakukan edukasi dan merujuk pasien TB agar mau 

melakukan tes HIV.   

 

G. Format TPT (Form C) 
Form C digunakan untuk mencatat balita yang dirujuk dan mendapatkan TPT di 

puskesmas. Saat proses investigasi dilakukan dan kader menemukan ada balita di rumah 

pasien maka kader secara otomatis akan merujuk balita ke puskesmas untuk 

mendapatkan TPT. 
 

H. Format Verifikasi Data 

Format verifikasi digunakan untuk melakukan verifikasi data di fasyankes. Format 

tersebut untuk memastikan data yang masuk dari kader sesuai dengan pencatatan di 

fasyankes sehingga data tersebut memang valid dan bisa dipertanggungjawabkan saat 
di audit. Proses verifikasi data dilakukan oleh Koordinator kader. 

 

I. Format Laporan Capaian 

Format laporan diisi oleh MK DPPM bersama staf program di SSR, untuk laporan 
investigasi kontak dikeluarkan dari SITK dengan cara filter indeks kasus dari layanan 

swasta.   
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J. Format Pembayaran Reward 

Format ini digunakan untuk proses pengajuan dan pembayaran reward kepada kader 

yang melakukan pelacakan kasus pasien putus berobat, pendampingan pasien dan 
proses investigasi kontak. Pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya ketika 

laporan sudah selesai. 

 

Contoh jenis format pencatatan dan pelaporan: 
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A. Format Rekap Data Pasien Putus Berobat 
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B. Format Pelacakan Kasus Pasien Putus Berobat 

 

PENANGGULANGAN TBC NASIONAL

Nama Pendamping : ……………………………………….. SR : .......................................

Posisi Pendamping : Kader SSR : .......................................

Bulan Laporan : .......................................

Tanggal Mulai Diagnosis: Tanggal Mulai Berobat:

Nama Pasien: Jenis Kelamin: Umur (Thn):

Pasien putus berobat sejak kapan (tgl/bln/tahun)

Kunjungan: Waktu (Tgl/Bln/Tahun)

Disiapkan oleh: Diverifikasi oleh: Diketahui Oleh: Catatan:

Kader Manajer Kasus Petugas RS/klinik swasta

Tanggal Tanggal Tanggal 

Penyebab Pasien Putus Berobat:

FORM - KUNJUNGAN PASIEN TBC SO PUTUS BEROBAT

FORMULIR KUNJUNGAN PASIEN TBC SO YANG PUTUS BEROBAT

1. DATA DASAR PASIEN

Nama RS/klinik swasta: No. Register Pasien:

No. Telp/HP:

2. INFORMASI PASIEN PUTUS BEROBAT

   Pasien putus berobat saat diagnosis TBC SO
Adalah Pasien yang di diagnosis TBC SO di fasyankes tetapi tidak datang untuk 

memulai pengobatan dengan berbagai sebab.

            Pasien putus berobat dalam pengobatan TBC SO
Adalah Pasien TBC SO yang menjalani pengobatan tetapi tidak datang pada 

hari yang ditentukan.

4. HASIL KUNJUNGAN RUMAH

Lainnya (sebutkan): 

3. KUNJUNGAN RUMAH PASIEN PUTUS BEROBAT (HOME VISIT)

Proses Kunjungan

Kunjungan Ke-1 Tujuan:

Umpan Balik/Alternatif Pemecahan Masalah:

Rekomendasi:

Kunjungan Ke-2 Tujuan:

Umpan Balik/Alternatif Pemecahan Masalah:

Rekomendasi:

OTORISASI

Pasien bersedia melanjutkan pengobatan

Jika Ya, Tanggal (Tgl/Bln/Tahun)

Jika Tidak, alasannya
(Perlu surat pernyataan diri)

Ya

Pasien merasa keluhannya berkurang atau sudah sehat

Pasien mengalami efek samping obat

Penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang

Kondisi sosial ekonomi yang rendah

Hubungan antara pasien dengan petugas kesehatan 
kurang baik

Pasien merasa situasi di RS/klinik swasta tidak nyaman

Pasien merasa sendirian atau depresi atau kurang dukungan

Atasan ditempat kerja membuat pasien terlambat datang ke 
fasyankes

Lokasi tempat tinggal Pasien jauh Pasien sibuk

Pasien merasa bosan

Tidak
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C. Format Pendampingan Pasien (Form B) 

   

PENANGGULANGAN TBC NASIONAL PR TB KONSORSIUM
FORM-B 2021

Nama Kader : ....................................... Kecamatan : ......................................

Bulan Laporan : ....................................... Kota/Kab : ......................................

L/P Usia

Keterangan: 

Tanggal Tanggal Tanggal

Staf Program SSRPindah Nama Kader Ttd Kader Nama Petugas 

Puskesmas

Ttd Petugas Puskesmas
Nama Staf 

Program SSR

2) Informasi/kegiatan minimal 1 kali  dalam seminggu pada 

tahap intensif dan minimal 1 kali  dalam sebulan pada tahap 

lanjutan
Sembuh Lengkap 

Putus Obat 

(Default)
Meninggal Gagal 

1) K=Kunjungan, T=Telpon, S=SMS *(isi salah satu) Tanggal Hasil Pengobatan Otorisasi Laporan 

6. Edukasi PMO

5. Edukasi HIV

4. Edukasi PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat)

3. Edukasi Kesehatan 

Lingkungan 

2. Edukasi Pentingnya 

Minum Obat

1. Edukasi Penyakit TBC

*(K/T/S) Tanggal *(K/T/S)*(K/T/S) Tanggal *(K/T/S) Tanggal *(K/T/S) Tanggal

TAHAP LANJUTAN

INFORMASI/KEGIATAN
Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI Bulan VII Bulan VIII Bulan IX Bulan X

*(K/T/S) Tanggal *(K/T/S) TanggalTanggal *(K/T/S) Tanggal

7. Pendampingan Pasien 

TBC-Covid 19

6. Edukasi PMO

5. Edukasi HIV

4. Edukasi PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat)

3. Edukasi Kesehatan 

Lingkungan 

*(K/T/S) Tanggal *(K/T/S) Tanggal *(K/T/S)

2. Edukasi Pentingnya 

Minum Obat

1. Edukasi Penyakit TBC

Nama PMO

Tipe PMO

 (KEL/ NON 

KEL)

RIWAYAT PEMANTAUAN

TAHAP INTENSIF

INFORMASI/KEGIATAN
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V Minggu VI Minggu VII Minggu VIII

*(K/T/S) Tanggal *(K/T/S) Tanggal *(K/T/S) Tanggal *(K/T/S) Tanggal *(K/T/S) TanggalTanggal

FORMULIR PEMANTAUAN PASIEN TUBERKULOSIS

PROFIL PASIEN

No. Registrasi Nama NIK Alamat Kecamatan Nama Puskesmas/UPK Alamat Puskesmas/UPK
Tanggal Hasil

Periksa

Tanggal Mulai 

Pengobatan
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D. Format Investigasi Kontak (Form 16K) 
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Format Investigasi Kontak (Form 16RK) 
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Format Investigasi Kontak (Surat Pengantar) 
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E. Format Terduga dan Kasus Ternotifikasi (Form A) 
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F. Format Edukasi HIV 
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G. Format TPT (Form C) 

  



 

61 
 

 

H. Format Verifikasi Data (Verifikasi IK) 
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Format Verifikasi Data (Verifikasi Terduga dan Kasus) 

 
  



 

63 
 

Format Verifikasi Data (Verifikasi Hasil Pengobatan) 
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I. Format Laporan Capaian 
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J. Format Pembayaran Reward 
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5.4 Alur Data 

Yang dimaksud dengan Alur data yaitu suatu diagram yang menggambarkan aliran data 

dari sebuah proses atau sistem. Aliran data juga menyediakan informasi mengenai 

masukan dan luaran dari setiap entitas proses itu sendiri. Istilah yang sering digunakan 

biasanya adalah Input-Proses-Output (IPO). Berikut ini diagram alur data terkait kegiatan 

DPPM: 

 
Bagan 8. Alur Data dalam Kegiatan DPPM 

Pada bagan 8 di atas, terlihat bahwa peran kader sangat besar dimana kader tidak hanya 

melakukan pelacakan kasus pasien putus berobat dan memotivasi pasien untuk kembali 

berobat, tetapi juga melakukan pendampingan terhadap pasien, mengedukasi pasien 

untuk tes HIV, melakukan investigasi kontak rumah tangga, merujuk terduga TBC dan 

memastikan balita untuk mendapatkan TPT.  Tahapan ini disebut juga dengan tahapan 

Input ditandai dengan format pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kader. 

 

Sedangkan tahap berikutnya adalah tahapan proses yaitu dimana format input yang 

dilakukan oleh kader kemudian diverifikasi ke layanan oleh Koordinator kader. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diterima dari kader memang valid. Untuk 

form pelacakan kasus putus berobat maka proses verifikasi dilakukan oleh Koordinator 

kader DPPM, sedangkan untuk proses pendampingan, edukasi HIV, investigasi kontak, 

rujukan terduga dan TPT maka proses verifikasi tetap dilakukan oleh koordinator kader 

TBC SO yang memang sudah terlatih. 

 

Pada tahap akhir yaitu tahapan output, lebih kepada rekap pelaporan dari hasil verifikasi 

di layanan dan selanjutnya direkap dalam format laporan. Kemudian dilanjutkan untuk 

rekap pengajuan pembayaran reward dari proses yang sudah dilakukan sehingga reward 

yang dikeluarkan juga sesuai dengan laporan yang dibuat. Hal ini tentunya untuk 

keperluan proses audit sehingga jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan hasil 

laporan. Pada tahapan output ini yang bertanggung jawab adalah MK DPPM dalam hal 

laporannya dan staf program dalam hal review laporan dan proses pembayarannya. 
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5.5 Timeline Pelaporan  

Tenggat waktu pelaporan disesuaikan dengan laporan capaian programatik SSR yang 

dilaporkan ke SR yaitu setiap tanggal 10 di bulan berikutnya. Di bawah ini penjelasan lebih 

rinci terkait tenggat waktu pelaporan:  

 

 
Bagan 9. Timeline Pelaporan 

  

❖ Tanggal 1-10 

Pada rentang waktu tanggal 1-10 digunakan untuk melakukan proses verifikasi data ke 

fasyankes. Untuk SR sedang dan besar (SR tipe A, B dan C maka waktu pelaksanaan 

verifikasi data ke fasyankes selama 10 hari). Sedangkan untuk SR kecil (SR tipe D dan E 

untuk pelaksanaan verifikasi verifikasi data ke fasyabkes selama 5 hari).   
 

❖ Tanggal 11-15 

SR sedang dan besar akan mengirimkan laporan ke PR setiap tanggal 15 pada bulan 

berikutnya, sedangkan SR kecil akan mengirimkan laporan ke PR setiap tanggal  10 pada 
bulan berikutnya. 

 

❖ Tanggal 16-22 

Pada rentang waktu ini digunakan oleh PR untuk melakukan review laporan dan 

memberikan feedback kepada SR terkait capaian programatik. 
 

❖ Tanggal 23-30 

SR melakukan revisi jika ada laporan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dan selanjutnya 

mengirimkan kembali laporan yang sudah direvisi ke PR. Laporan inilah yang 
didokumentasikan dan selanjutnya menjadi dokumen untuk proses audit pada setiap 

semester.   
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5.6 Format Laporan Narasi Bulanan MK PPM 

Laporan narasi digunakan untuk memberikan penjelasan dari kegiatan yang sudah 

dilakukan sehingga informasi yang diterima oleh SSR, SR dan PR tidak hanya kuantitatif 

saja tetapi secara kualitatif juga tergambarkan bagaimana proses kegiatan, faktor 

penghambat yang terjadi dan solusi untuk perbaikan kegiatan ke depan.  

Tingkatan  Provinsi / Kab/Kota 
Wilayah   

Nama MK  
Periode Laporan Narasi   
Capaian Utama  

 

A. Informasi Kegiatan PPM 
Rangkuman laporan narasi  
 
B. Deskripsi Kegiatan Advokasi PPM 

Tantangan:  
 
Capaian:  
 
RTL:  
 
C. Deskripsi Kegiatan Kemitraan PPM  

Tantangan:  
 
Capaian:  
 
RTL:  
 

D. Deskripsi Kegiatan Pelacakan LTFU  
Tantangan:  
 
Capaian:  
 
RTL:  
 

E. Deskripsi Kegiatan Pendampingan Pasien LTFU Kembali Berobat  
Tantangan:  
 
Capaian:  
 

RTL:  
 

F. Usulan asistensi 
Infokan kebutuhan Anda terkait pengembangan pengetahuan, keterampilan dan 
kesehatan (mental dan fisik) yang berkaitan dengan tugas Anda sebagai MK.  
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BAB VI. PEMBIAYAAN PROGRAM PENDAMPINGAN PASIEN TBC 

BERBASIS KOMUNITAS DALAM SKEMA PPM 
 

Pembiayaan untuk kegiatan komunitas dalam pendampingan pasien TBC dalam skema PPM 

dapat bersumber dari filantropi dan sektor swasta (dalam negeri dan luar negeri) serta 

pemerintah. Partisipasi organisasi masyarakat dan komunitas dalam proses perencanaan 

dan penganggaran merupakan hak masyarakat dan dilindungi UU No.14/Tahun 2008 tentang 

Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.  

6.1 Pembiayaan Program Komunitas atas Dukungan Global Fund 

Pembiayan program komunitas yang telah didapatkan adalah berasal dari dukungan 

Global Fund. Terbagi dalam 3 tingkatan utama yakni  

A. Tingkat Nasional  

 
1) Pengembangan Petunjuk Teknis Bagi Komunitas dalam Mendukung Implementasi 

Jejaring DPPM  
 
Menyadari potensi manfaat perluasan peran organisasi masyarakat dalam pelayanan 
kesehatan pemerintah dan swasta, Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI 
mengembangkan petunjuk teknis bagi komunitas dalam mendukung implementasi 
jejaring DPPM. Panduan ini dikembangkan bekerja sama dengan Kementerian 
Kesehatan dan berbagai organisasi profesi serta organisasi fasilitas pelayanan 
kesehatan di tingkat pusat yang mengelola fasilitas kesehatan. Kegiatan terdiri dari (a) 
Pertemuan serial pengembangan petunjuk teknis dan (b) Sosialisasi petunjuk teknis. 
Hasil kegiatan adalah tersedianya petunjuk teknis bagi komunitas dalam mendukung 
implementasi jejaring DPPM.  
 

B. Tingkat Provinsi  

 
1) Adanya SDM program kerja komunitas memperkuat jejaring DPPM di tingkat 

provinsi. 
Dalam hal ini, terdapat MK PPM Provinsi yang akan bertugas untuk implementasi 
program komunitas dalam mendukung jejaring DPPM. MK Provinsi berkoordinasi 
secara intensif dengan tim DPPM komunitas, tim program dan pihak pemerintah 
(Dinas Kesehatan dan OPD terkait) serta para pemangku kepentingan di tingkat 
Provinsi. 

 
2) Pertemuan Pemangku Kepentingan Provinsi untuk Pemetaan dan Kerjasama DPPM 

serta Strategi Pelibatan Komunitas dalam Mendukung Jejaring DPPM.  

• Setelah dikembangkannya petunjuk teknis bagi komunitas dalam mendukung 
implementasi jejaring DPPM, SR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI berperan 
untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan dan sasaran serta 
menerjemahkan panduan tersebut menjadi strategi di wilayah kerja masing-masing. 
Sebagai unsur dalam jaringan DPPM, SR tetap perlu melibatkan Dinas Kesehatan 
Provinsi dan berbagai organisasi profesi maupun organisasi faskes di Provinsi dalam 
pengembangan strategi pelibatan komunitas untuk pendampingan pasien TBC di 
faskes pemerintah dan swasta pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keluaran 
dari kegiatan ini adalah (1) Dokumen analisa situasi dan pemangku kepentingan lintas 
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sektor PPM; (2) Dokumen daftar pemangku kepentingan yang akan terlibat (termasuk 
komunitas) dalam strategi implementasi DPPM; (3) Dokumen usulan alur pelibatan 
komunitas dalam jejaring DPPM Provinsi maupun Kab/Kota; (4) Dokumen 
kesepakatan jejaring DPPM dan alur pelibatan komunitas tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota dan (5) Dokumen strategi implementasi pendampingan pasien TBC 
dalam jejaring DPPM.  

3) Workshop Implementasi DPPM di 18 Provinsi  

Meskipun DPPM dilaksanakan di tingkat Kota/Kabupaten, namun provinsi 
sebagaimana sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran besar untuk 
mengkoordinir pelaksanaan DPPM juga memberikan supervisi dan bimbingan teknis. 
Di tingkat provinsi DPPM akan dilaksanakan melalui kepemimpinan Dinas Kesehatan 
Provinsi dan juga bekerjasama dengan 18 SR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI. 
Implementasi DPPM di tingkatan komunitas akan dimulai dengan melaksanakan 
workshop di 18 Provinsi dan melibatkan para pemangku kepentingan untuk menyusun 
rencana kerja DPPM di tingkat komunitas sesuai dengan konteks kewilayahan dan 
kebutuhan provinsi. Workshop ini akan menjadi panduan dan arah pelaksanaan DPPM 
khususnya bagi pelaksana program di tingkat komunitas melalui kerja sama erat 
dengan Dinas Kesehatan khususnya DPPM Provincial Technical Team, dan para 
pemangku kepentingan . Tujuan kegiatan adalah (1) membangun pemahaman dan 
komitmen bersama pemangku kepentingan PPM terkait alur dan pelibatan komunitas 
dalam jejaring DPPM (2) Mengembangkan rencana kerja operasional pelibatan 
komunitas dalam jejaring DPPM. 

C. Tingkat Kabupaten/Kota  

 

1) Adanya SDM untuk program kerja komunitas memperkuat jejaring DPPM di tingkat 
Kabupaten/Kota. 
Dalam hal ini, terdapat MK PPM Kab/Kota dan Koordinator Kader PPM yang akan 
bertugas untuk implementasi program komunitas dalam jejaring DPPM. Tim 
Komunitas DPPM berkoordinasi secara intensif dengan MK Provinsi dan tim program 
serta pihak pemerintah (Dinas Kesehatan dan OPD terkait) serta para pemangku 
kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota. 

  
2) Workshop kemitraan DPPM di 77 Kab/Kota 

Dalam implementasi DPPM guna memberikan dukungan bagi pasien TBC yang 
ditemukan di faskes pemerintah dan swasta, dibutuhkan kerja sama yang erat antara 
organisasi komunitas (SSR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI) dengan pihak 
faskes yang ada di Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya juga untuk 
mengimplementasikan Petunjuk Teknis yang dikembangkan oleh PR. Dalam upaya 
membangun kerja sama yang erat antara organisasi komunitas dengan layanan 
Kesehatan, terlabih dahulu dilakukan pemetaan terhadap layanan kesehatan yang 
potensial untuk dilibatkan dalam kerja sama DPPM. Layanan kesehatan yang 
teridentifikasi kemudian diundang dalam workshop guna menghasilkan kesepakatan 
dan kemitraan dalam implementasi DPPM.  

Kegiatan ini selain menghadirkan pimpinan manajamen layanan swasta yang 
potensial juga akan melibatkan DPPM Tim di tingkat Kabupaten juga para pemangku 
kepentigan seperti KOPI TB. Kegiatan dilaksanakan di 77 Kota/kabupaten wilayah 
kerja SSR Konsorsium Komunitas.  Keluaran kegiatan adalah (1) Terbentuknya 
komitmen bersama implementasi DPPM di kabupaten/kota; (2) Adanya dokumen 
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kesepakatan bersama terkait alur pelibatan komunitas dalam implementasi program 
kerja DPPM di tingkat kab/kota dan kemitraan antara SSR Komunitas dengan Layanan 
Kesehatan Pemerintah dan Swasta; (3) Dokumen rencana operasional implementasi 
program kerja DPPM yang disusun bersama antara SSR dengan Layanan Kesehatan 
dan melibatkan para pemangku kepentingan yang terlibat.  Termasuk diantaranya alur 
pelacakan kasus LTFU di fasyankes pemerintah dan swasta, investigasi kontak dan 
pendampingan bagi pasien TBC. dan (4) Terbentuknya tim pemantauan dan umpan 
balik berbasis komunitas dan rencana kerja pemantauan dan umpan balik layanan TBC 
berbasis komunitas. 

3) Pertemuan monitoring dan evaluasi DPPM Komunitas di Kab/Kota 
 

Merupakan pertemuan yang menindaklanjuti pembentukan Kerjasama komunitas dan 
layanan kesehatan di 77 Kabupaten/Kota, pembentukan tim pemantauan berbasis 
komunitas yang disepakati bersama komunitas dengan faskes pemerintah dan 
swasta. Kegiatan pemantauan akan menggunakan aplikasi CBMF yang telah 
dikembangkan oleh PR Konsorsium komunitas. Berdasarkan mekanisme CBMF, 
beberapa umpan balik dan keluhan dapat dilaksanakan langsung di tingkat layanan, 
namun untuk hal-hal yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut, perlu 
ada pertemuan regular setiap semester, untuk review bagaimana pemantauan dan 
umpan balik telah berjalan dan telah dilaksanakan.  

 
4) Workshop DPPM dan SPM dengan eksekutif dan legislatif di Kab/Kota 

 
Kegiatan ini merupakan satu rangkaian mendorong kebijakan wajib notifikasi di 
daerah kepada layanan swasta.  Sebagaimana yang disebutkan Peraturan Menteri 
Kesehatan no 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis terkait  Notifikasi 
Wajib (Mandatory Notification) diberlakukan untuk setiap fasilitas kesehatan yang 
memberikan pelayanan TBC.  Setiap Faskes yang memberikan pelayanan TBC wajib 
mencatat dan melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan/atau diobati sesuai format 
pencatatan dan pelaporan yang ditentukan. Pelanggaran atas kewajiban ini bisa 
mengakibatkan sanksi administrasi sampai pencabutan izin operasional fasilitas 
kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Bentuk kegiatan berupa workshop oleh SSR di Kabupaten/Kota (77 Kab/Kota) 
mengenai situasi TBC dan konteks SPM, dengan melibatkan pihak lintas sektor, 
legislatif dan eksekutif. Proses akan diawali dengan audiensi oleh SSR di 77 Kab/Kota 
kepada pihak DPRD masing-masing daerah untuk menjelaskan pentingnya peran 
DPRD dalam proses eliminasi TBC, dan peran layanan swasta.  

 
SSR juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan faskes pemerintah dan swasta di 
daerah masing-masing dan mendorong keterlibatan faskes pemerintah dan swasta 
untuk melaporkan temuan kasus TBC kepada Dinas Kesehatan/PKM. Setelah proses 
audiensi dengan berbagai pihak dilakukan dan disepakati bersama peran masing-
masing pihak, maka dilakukan kegiatan workshop selama dua hari mengenai TBC 
dalam konteks SPM di daerah. 

 
5) Pendampingan pasien TBC: Pelacakan Kasus Putus berobat dalam jejaring DPPM. 

Terdapat biaya kunjungan/home visit bagi kader yang melakukan pelacakan kasus 
LTFU.  
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6) Pendampingan pasien TBC: Investigasi Kontak dalam jejaring DPPM. Terdapat 
biaya kunjungan/home visit bagi kader yang melakukan proses investigasi kontak 
pada jejaring DPPM.  

 

6.2 Peluang Pembiayaan Program Komunitas  

Advokasi yang dipimpin komunitas untuk mempengaruhi kebijakan pembiayaan untuk 

pendanaan kegiatan pendampingan TBC dapat dilakukan pada tingkat Pusat (nasional) 

maupun Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pada tingkat nasional, 

komunitas/Organisasi Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk melakukan 

rapat audiensi dengan Kementerian/Lembaga sasaran maupun berpartisipasi dalam 

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan 

kebutuhan upaya penanggulangan TBC berbasis masyarakat sesuai pedoman dan 

peraturan yang berlaku. Sedangkan, pada tingkat daerah, unsur masyarakat dapat 

mendorong peningkatan pembiayaan untuk kegiatan pendampingan pasien TBC melalui 

Musrenbang desa/ kecamatan/ kabupaten, rapat dengar pendapat umum dewan 

perwakilan rakyat daerah, audiensi dengan organisasi perangkat daerah terkait, dan rapat 

dengan pemangku kepentingan fasyankes. Berikut adalah beberapa peluang pembiayaan 

program komunitas yang dapat diupayakan: 

1. APBD. Alokasi pembiayaan dari APBD digunakan untuk membiayai pelaksanaan 

kegiatan program TBC di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya dalam 
pemenuhan pembiayaan kegiatan untuk pencapaian Standard Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang kesehatan, berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dari pemerintah 

daerah.  

2. Swasta. Dalam upaya keberlanjutan pencegahan dan pengendalian TBC, perlu 

dibangun upaya bersama dengan sektor swasta, tidak hanya dalam hal memberikan 
layanan (PPM), tapi juga dalam hal pembiayaan. Pembiayaan dari sektor swasta ini 

dapat dilakukan baik perseorangan (out of pocket expenses) maupun melalui institusi 

berupa dukungan dari dana pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR/corporate 

social responsibility).  
3. Mitra pembangunan. Disamping dana dari pemerintah dan swasta, kegiatan 

pencegahan dan pengendalian TBC di nasional, provinsi dan kabupaten/kota dapat 

dibiayai oleh bantuan hibah yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Banyak intitusi/organisasi global/nasional mitra pembangunan membuka 

kesempatan bagi organisasi masyarakat/kelompok/komunitas untuk mengakses 
dana hibah selama sejalan dengan visi dan misi organisasi pemberi hibah.  

4. Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan 

kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang 

ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. 
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