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Pengantar 
 
Peran serta aktif masyarakat dalam eliminasi TBC merupakan sebuah 
keniscayaan, sehingga kebutuhan untuk menggalang sumberdaya komunitas dan 
meningkatkan kapasitas menjadi kunci dalam mencapai keaktifan masyarakat. 
Poin penting dalam menggalang sumberdaya masyarakat adalah ada wadah 
kemitraan lintas pemangku kepentingan, dalam konteks di masyarakat dan 
eliminasi TBC. Lintas pemangku kepentingan utamanya adalah pasien, mantan 
pasien, kader, petugas Puskesmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pejabat 
setingkat Kecamatan/Kelurahan.  
 
Wadah kemitraan yang dibentuk di tingkat masyarakat, selanjutnya dalam 
dokumen ini disebut sebagai Kelompok Masyarakat Peduli TBC (KMP TBC), fungsi 
utamanya yaitu mendorong masyarakat lebih luas untuk terlibat aktif dalam 
pemantauan dan evaluasi program TBC di masyarakat, bahkan bisa dimulai dari 
tahap perencanaan melalui forum Musrenmbang dan sejenisnya.   
 
KMP TBC juga diharapkan mampu ikut ambil bagian dalam penyebarluasan 
informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga dapat membantu adanya 
perubahan pandangan hingga perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC, baik 
dalam hal pencegahan maupun pengobatan sesuai standar. Termasuk didalamnya 
mengenai pengendalian faktor risiko dan penyebaran infeksi di ruang publik, yang 
juga merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Sehat dan Program Indonesia 
Sehat Pendekatan Keluarga.  
 
KMP bersama kader, tentu dapat melaksanakan dan menguatkan penemuan kasus 
TBC secara aktif di masyarakat, hingga mendorong pendampingan, serta 
mencarikan sumberdaya untuk membantu pasien di luar paket program TBC 
secara Nasional.  KMP juga memilki peranan penting dalam menginformasikan 
bahkan memberikan dukungan perlindungan pasien TBC dari stigma dan 
diskriminasi yang diterima pasien terkait dengan penyakitnya.  
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A. Latar Belakang 

Indonesia masih terus berjuang untuk membebaskan diri dari TBC. Program 
Eliminasi TBC yang dicanangkan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada 
tahun 2019 semakin membuktikan bahwa kolaborasi pemerintah, masyarakat 
sipil, dunia usaha, akademisi, dan media, sangat dibutuhkan untuk mencapai 
Eliminasi TBC 2030.  

 
Salah satu upaya pengendalian tuberkulosis oleh masyarakat, adalah dengan 
membentuk kelompok pendukung tuberkulosis di tingkat komunitas. 
Kelompok pendukung TBC ini dapat berperan dalam memberikan dukungan 
kepada kelompok penderita TBC dan keluarga agar mematuhi pengobatan 
hingga sembuh/selesai serta melakukan pencegahan penularan TBC.  
 
Kelompok pendukung TBC di komunitas dapat beragam baik bentuk dan 
namanya. Organisasi Masyarakat Sipil seperti Aisyiyah dan NU selama ini juga 
telah mengembangkan pola kelompok dukungan TBC. Sebagai PR baru, 
Konsorsium Komunitas akan membentuk kemlompok pendukung TBC ini 
dengan nama “Kelompok Masyarakat Peduli TBC (KMP TBC)”. 

 
KMP TBC dimaksudkan sebagai bagian dari upaya sistematis mendukung 
eliminasi TBC, sehingga diperlukan adanya pembentukan kelembagaan. 
Kelembagaan KMP TBC merupakan bagian dari sistem pembangunan 
berkelanjutan di sebuah komunitas. KMP juga diharapkan mampu untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai perkembangan zaman dalam kegiatan-kegiatan 
sosial dan advokasi.  
 
Pada prinsipnya kerja KMP TBC adalah mengakomodasi kepentingan 
masyarakat terutama pasien dan penyintas TBC sebagai  media komunikasi 
untuk saling bertukar informasi antar masyarakat. Sehingga keberadaannya 
dapat menjadi salah satu modal sosial yang cukup besar guna membangun 
kekuatan di tingkat komunitas.   

 
Misi jangka panjang dari pembentukan KMP TBC ini akan menjadi pusat 
pelaksanaan mekanisme aduan/keluhan dan umpan balik TBC, baik persoalan 
pelayanan, pengobatan, efek samping, maupun curhat dari pasien dan 
penyintas TBC. Keberadaan KMP TBC diharapkan mampu memberikan solusi 
terhadap persoalan TBC di lingkungan masing-masing, sehingga ke depan, 
eliminasi TBC juga dapat dikembangkan secara mandiri di komunitas dengan 
sumberdaya yang tersedia.  
 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dibutuhkan adanya panduan 
pembentukan dan aksi KMP TB yang bersumber pada dana The Global Fund, 
namun tetap dengan kecirian dari masing-masing komunitas.  
 
 



 

 

B. Pengertian KMP TBC 

Kelompok Masyarakat Peduli Tuberkulosis (KMP TBC) adalah warga 
masyarakat yang tergabung dalam satu organisasi / paguyuban/ perkumpulan 
yang  memiliki kepedulian terhadap berbagai upaya penanggulangan TBC di 
lingkungan sekitarnya. 

 
C. Tujuan KMP TBC 

 
1. Tujuan Umum 

Bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sehat sejahtera yang peduli 
terhadap upaya penanggulangan TBC secara optimal   

 
2. Tujuan Khusus  

• Terbentuk organisasi berbasis masyarakat untuk menyelesaikan 
penanggulangan TBC di komunitas; 

• Terencana dan terselenggara kegiatan penanggulangan TBC di 
komunitas; 

• Terbangunnya kemitraan dengan institusi/organisasi lain terkait  
penanggulangan TBC; 

 
D. Strategi KMP TBC 

• Meningkatkan jumlah temuan terduga TBC dan kasus baru TBC positif; 

• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang TBC; 

• Menurunkan jumlah pasien mangkir dalam pengobatan TBC;  

• Meningkatkan jumlah pasien sembuh; 

• Memutus mata rantai penularan dan mengurangi angka kematian akibat 
TBC. 

 
E. Cakupan Wilayah Pembentukan KMP TBC 

KMP TBC di lingkungan PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI akan 

dibentuk di 20 Kabupaten/Kota baru yang belum pernah menjadi bagian dari 

program TBC The Global Fund.  

 

No Provinsi Kota/Kabupaten 

1 Sumatera Utara  Kota Binjai 

2 Sumatera Utara  Kota Padangsidimpuan 

3 Sumatera Utara  Kota Pematang Siantar 

4 Jambi  Kota Jambi 

5 Jawa Tengah  Demak 

6 Jawa Timur  Trenggalek 

7 Jawa Timur  Ngawi 

8 Nusa Tenggara Barat  Bima 



 

 

9 Nusa Tenggara Timur  Sumba Barat Daya 

10 Bali  Tabanan 

11 Kalimantan Barat  Ketapang 

12 Kalimantan Barat  Sintang 

13 Kalimantan Selatan  Banjar 

14 Kalimantan Selatan  Tanah Bumbu 

15 Kalimantan Utara  Kota Tarakan 

16 Kalimantan Timur  Kutai Timur 

17 Sulawesi Barat  Mamuju 

18 Sulawesi Selatan  Bone 

19 Sulawesi Selatan  Bulukumba 

20 Sulawesi Tengah  Kota Palu 

  
 
F. Kecirian KMP TBC  

Secara umum Kelompok Masyarakat Peduli-TBC memiliki ciri-ciri :  

• Memiliki visi / tujuan yang sama; 

• Mandiri atas kesadaran sendiri (mengupayakan tersedia sumber dana 
sendiri, setelah proses pendirian menggunakan dana The Global Fund.  

• Wilayah kerja dibatasi di tingkat kecamatan; 

• Memiliki program kerja dan minimal dilaksanakan pertemuan rutin 
sebagai bentuk keberlanjutan upaya komunitas.  

• Terlibat aktifnya anggota masyarakat setempat menjadi motor 
penggerak atau tokoh kunci dalam pembentukan dan pengelolaan KMP 
TBC 

  
G. Sumber Daya KMP TBC 

Kelompok Masyarakat Peduli TBC (KMP TBC) didirikan untuk mengembangkan 
potensi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia 
dalam masyarakat itu sendiri dalam menunjang upaya penanggulangan dan 
eliminasi TBC.  

 
Sumberdaya tersebut dapat berupa:  

• Sumber Daya Manusia (anggota masyarakat secara personal); 

• Organisasi Masyarakat;  

• Dana Desa, BOK dan lainnya 

• Dana yang ada di masyarakat; 

• Sarana prasarana umum; 

• Pengetahuan masyarakat;  

• Teknologi tepat guna; 

• Adat istiadat;  
 
 



 

 

 
H. Sasaran 

KMP TBC akan menyasar pasien TBC/penyintas TBC sebagai kunci KMP 
bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta anggota 
masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pengendalian TBC di 
wilayah tersebut.  

 
I. Keanggotaan 

Setiap warga yang berada dalam satu wilayah, boleh dan berhak untuk turut 
serta dalam KMP TBC, tanpa dibatasi usia, jenis kelamin ataupun perbedaan 
suku bangsa dan agama, seperti: 

• Tokoh Agama; 

• Tokoh Masyarakat; 

• Kader komunitas TBC; 

• Mantan Pasien TBC; 

• Pengusaha / sektor swasta; 

• Petugas / Tenaga Kesehatan (dokter, perawat, bidan); 

• Unsur Aparat Pemerintahan. 
  

J. Ruang Lingkup Kegiatan Pembentukan KMP TBC 

Ruang lingkup pembentukan dan pengembangan kelembagaan KMP TBC yang 
tertuang dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini mencakup 5 tahap : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Tahap Persiapan  

• Melakukan rapat persiapan dengan tim SSR untuk rencana pertemuan 
dengan Dinas Kesehatan, menyiapkan dokumen, TOR/Juknis KMP, data 
kader, dan area/kecamatan intervensi. 

• Staf program SSR melakukan pemetaan berdasarkan data Dinas 
Kesehatan untuk memilih 1 kecamatan dengan beban TBC tertinggi dan 
lokasi program yang tersedia kader/koordinator kader; 

• Staf program SSR, bersama Koordinator Kader berkoordinasi dengan 
Camat dan Kepala Puskesmas dalam menginisiasi KMP TBC untuk 
mengundang masyarakat dan mengesahkan pembentukan; 

• Pertemuan sosialisasi penyakit TBC untuk memastikan masyarakat 
memahami masalah TBC di wilayahnya, dapat dilakukan di Balai 
Kecamatan dengan peserta terutama dari Kelurahan yang memiliki 
kasus TBC; 

• Dalam pertemuan sosialisasi, akan dibagi menjadi 2 (dua) sesi:  
a) Sosialisasi apa itu KMP TBC, dan 
b) Bagaimana kondisi TBC di Kecamatan tersebut (membuat 

Analisa Situasi untuk pembentukan KMP TBC) 
 

2. Tahap Sosialisasi dan Koordinasi 

Pada tahapan ini adalah melakukan sosialisasi rencana pembentukan KMP 
TBC, dengan menjelaskan mengenai apa itu KMP TBC, tujuan pembentukan, 
keanggotaan dan ruang lingkup KMP TBC. Pertemuan sosialiasi dapat 
menggunakan panduan ini, disarikan dalam bentuk power point, secara 
sederhana, sesuai kondisi daerah masing-masing.  
Kegiatan sosialiasi pembentukan KMP TBC ini menggunakan BL 10. Rincian 
struktur budget dapat dilihat pada PoA.  

 

a) Poin Pembahasan Sosialisasi 

Pada pertemuan sosialisasi rencana pembentukan KMP TBC dilakukan 

dengan memulai pembahasan poin-poin sebagai berikut: 

• Daftar masalah yang ditemukan di dalam masyarakat terkait 
penanggulangan TBC. Daftar pertanyaan masalah dapat dilihat pada 
lampiran 1. 

• Daftar penyebab utama masalah kesehatan, khususnya dalam 
penanggulangan TBC; 

• Harapan masyarakat terhadap masalah kesehatan khususnya dalam 
penanggulangan TBC yang ditemukan; 

• Alternatif solusi masalah tentang akses masyarakat terhadap 
informasi, hubungan komunitas dan layanan kesehatan; 

• Identifikasi potensi peran keterlibatan pemangku kepentingan yang 
ada di masyarakat yang dapat digunakan untuk menanggulangi TBC 



 

 

dan pengembangan KMP TBC. Template identifikasi pemangku 
kepentingan lihat lampiran 5 

• Kesepakatan untuk membentuk KMP TBC. 
 
b) Output Pertemuan Sosialiasi 

• Laporan tentang daftar permasalahan pelayanan TBC; 

• Data-data terkait TBC (jumlah pasien TBC, terduga TBC, pasien 
sembuh, pasien gagal berobat); 

• Potensi yang ada di masyarakat (kader komunitas yang sudah dilatih, 
jumlah Tokoh Agama yang sudah dilatih, calon anggota KMP TBC, 
daftar Fasyankes Pemerintah maupun Non Pemerintah); 

• Adanya kesepakatan pembentukan KMP TBC. 
 

c) Metode 

Dalam menggali informasi dari masyarakat mulai dari potensi yang ada di 
masyarakat, persoalan dan hambatan kesehatan terutama TBC. 
Pendekatan yang diutamakan adalah pendekatan partisipatif dan diskusi 
kelompok. Informasi dari peserta sebanyak mungkin digali. Sebagai 
panduan untuk menganalisa hambatan dapat menggunakan template yang 
sudah disiapkan pada lampiran 1.  

 
d) Peserta  

Jumlah Peserta 18 orang terdiri dari: 

• Dinas Kesehatan (1 orang),  

• TOGA/TOMA setempat (2 orang),  

• Kader Komunitas (2 orang),  

• Koordinator Kader (1 orang),  

• Mantan pasien TBC (4 orang),  

• Perwakilan kecamatan (1 orang),  

• Petugas dari Puskesmas (2 orang),  

• Ormas/Organisasi Berbasis Komunitas/UKBM 
Posyandu/Posbindu/Dasawisma) (3 orang),  

• Staff Program SSR/IU (1 orang), dan  

• Panitia 1 staff SSR/IU dan 1 dari Kecamatan. 
 

 
3. Tahap Analisa Situasi 

Analisa situasi merupakan tahap pengumpulan data dan informasi terkini 
untuk mengidentifikasi dan menemukan apa saja hal-hal yang 
mempengaruhi dan saling terkait dengan penyakit TBC. Bisa terkait dengan 
pemahaman, siapa saja / organisasi mana saja (termasuk UKBM) yang bisa 
urun ide dan urun kerja dalam program TBC di Kecamatan, layanan TBC di 
Puskesmas/ Klinik / Dokter Praktik Swasta.  Analisa situasi sederhana 



 

 

dibutuhkan untuk merancang dan merencanakan sebuah program dalam 
hal ini penanggulangan TBC di tingkat komunitas. Analisa situasi juga 
dilakukan untuk memetakan harapan-harapan masyarakat terkait 
penanggulangan TBC. 
  

a) Tujuan  

Kegiatan analisa situasi bertujuan untuk membantu para tokoh masyarakat 
atau warga yang peduli terhadap masalah penanggulangan TBC menyadari, 
mengenal dan menemukan berbagai masalah dan potensi yang dapat 
didayagunakan untuk penanggulangan TBC di daerah mereka sendiri. 
Dalam hal ini bermitra dengan petugas kesehatan setempat, membantu 
para tokoh masyarakat melakukan kegiatan analisa situasi ini, sehingga 
para tokoh masyarakat menyadari berbagai masalah, penyebab masalah 
dan potensi yang ada di kecamatan untuk penanggulangan TBC di 
wilayahnya. 
 

b) Bentuk kegiatan 

Melakukan wawancara dengan mendalami informasi dari pengalaman 
informan terkait situasi umum TBC,  masalah dan tantangan serta kekuatan 
yang ada di masing-masing daerah. Dilakukan pada 7 informan (harus 
terdiri dari perempuan dan laki-laki) yaitu pada pasien yang baru 
teridentifikasi, yang sedang melakukan pengobatan, dan pasien yang sudah 
sukses berobat TBC. 
 
Sasaran informan yang diwawancara sbb: 

• Perangkat desa/kecamatan 1 orang 

• Puskesmas/posyandu/poslansia 1 orang 

• Tokoh agama 1 orang 

• Tokoh adat/masyarakat 1 orang 

• Masyarakat desa 1 orang 

• Kader TBC 1  orang 

• Pasien sembuh 1 orang 
 
Beberapa daftar pertanyaan yang minimal perlu jawab untuk kegiatan ini 
adalah: 

 
 

No Pertanyaan Jawaban 
Solusi/ Alternatif 
Pemecahan Masalah 

Kondisi Umum 

1 
Berapa jumlah Kader 
komunitas/Kecamatan? 

  

2 
Adakah RS/Puskesmas/Klinik penyedia 
layanan TBC? 

  



 

 

3 
Berapa jarak RS/Puskesmas/Klinik 
dengan kecamatan? 

  

4 
Bagaimana akses transportasi ke 
RS/Puskesmas/Klinik? 

  

5 
Kegiatan TBC apa yang sudah diadakan 
oleh komunitas? 

  

6 
Apakah masyarakat peduli dengan 
pasien TBC? 

  

7 
Apa yang bisa warga lakukan untuk 
mengatasi masalah tersebut? 
(digunakan untuk workshop) 

  

8 
Berapa kira-kira dana dibutuhkan untuk 
mewujudkan nomor 8 

  

9 

Apakah ada sumber pendanaan 
pemerintah di Desa/Kecamatan yang 
dapat digunakan untuk mendukung 
program TBC komunitas. 

  

10 

Apakah ada kebijakan 
khusus/peraturan khusus pada tingkat 
daerah untuk mendukung pasien TBC 
maupun penanggulangan TBC 

  

Kondisi TBC 

1 Berapa jumlah penderita TBC  

2 Berapa jumlah terduga TBC  

3 Berapa jumlah pasien TBC  

4 Berapa jumlah kader  

 Informasi lainnya  

 
Analisa situasi yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan informasi 
agar dapat menentukan beberapa hal, antara lain: 

• Jenis dan bentuk kegiatan yang akan dipilih; 

• Calon pemangku kepentingan yang akan terlibat; 

• Pilihan tindakan dan strategi yang akan diambil; 

• Perkiraan anggaran biaya yang diperlukan. 
 

c) Hasil analisa situasi 

 
o Teridentifikasinya gambaran persoalan/masalah/hambatan dari 

persoalan TBC (gizi, sanitasi, sosial) di tingkat kecamtan/desa. 
o Adanya profil Kecamatan yang akan dijadikan pembentukan KMP TBC. 

Template contoh profil kecamatan bisa lihat lampiran 4 
 



 

 

4. Tahap Workshop Pembentukan KMP TBC 

Kegiatan ini merupakan pertemuan tingkat Kecamatan untuk memaparkan 
hasil dari analisa situasi TBC beserta rekomendasinya sekaligus pembentukan 
KMP TBC, penyusunan kepengurusan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 
pembentukan KMP TBC dari Kecamatan. Kegiatan workshop pembentukan 
KMP TBC ini menggunakan BL 10. Rincian struktur budget dapat dilihat pada 
PoA.  

 

Pada sesi workshop ini diharapkan adanya pembentukan dan kepengurusan 

KMP TBC sekaligus mengusulkan pembuatan rencana kegiatan KMP TBC 6 

bulan. Perencanaan program usulan komunitas mencakup: 

• Rencana program (deskripsi, tujuan, sasaran program, rencana waktu, 

penanggung jawab dan pihak yang akan dilibatkan) 

• Rencana pembiayaan (jumlah dana yang dibutuhkan, sumber dana) 

 

a) Tujuan  

Pembentukan KMP TBC untuk memastikan alternatif tindakan 
penanggulangan masalah yang ditemukan melalui analisa situasi 
disandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh warga desa/kelurahan. 
Tujuan Khusus sbb: 

• Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli TBC (KMP TBC); 

• Merencanakan kegiatan KMP TBC yang terbentuk agar dapat aktif 
dalam membantu kader mencari sumber-sumber informasi bagi 
pasien TBC dan membantu memutus rantai penularan secara cepat; 

• Membangun partisipasi aktif masyarakat secara lebih luas melalui 
KMP TBC; 

• Merencanakan kemandirian penanggulangan TBC oleh KMP TBC. 
 

 
b) Alur Kegiatan workshop pembentukan KMP TBC 

• Tim Program SSR/IU menyiapkan jadwal dan TOR untuk kegiatan 
workshop pembentukan KMP TBC (jadwal workshop di lampiran 4) 

• Tim program SSR/IU memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan awal 
pembentukan KMP TBC yang dilaksanakan selama 1 hari di Kantor 
Kecamatan dan Puskesmas; 

• Kegiatan melibatkan pemangku kebijakan di tingkat kecamatan dan 
kelurahan/desa, Puskesmas sebagai narasumber; 

• Paparan dan konfirmasi hasil analisa situasi, hasil identifikasi persoalan 
dan solusi.  

• Penyusunan pengurus KMP TBC sekaligus penyusunan program dan 
recana kegiatan. Susunan pengurus bisa dilihat pada lampiran 2 berita 
acara pembentukan pengurus.  



 

 

• Setelah kegiatan pengesahan pembentukan KMP TBC, dilanjutkan 
dengan penyusunan kegiatan rencana program (deskripsi, tujuan, 
sasaran program, rencana waktu, penanggung jawab dan pihak yang 
akan dilibatkan). Rencana pembiayaan (jumlah dana yang dibutuhkan, 
sumber dana). Lihat lampiran 3 
 
 

c) Hasil yang diharapkan 

• Adanya KMP TBC resmi dan aktif yang berperan di masyarakat dalam 
penemuan kasus TBC; 

• Terbentuknya kepengurusan dan struktur KMP TBC yang dilengkapi 
dokumen Berita Acara susunan pengurus yang disahkan lembaga 
berwenang  

• Adanya program kerja KMP TBC dan perencanaan sumber dana yang 
diharapkan yang dilengkapi dengan rincian program kerja  

 
d) Indikator keberhasilan 

• Program kerja KMP TBC disepakati dengan adanya lembar komitmen 
bersama/ tandatangan dukungan lintas pihak; 

• KMP TBC aktif mengadakan pertemuan minimal 1 kali sebulan; 
 

e) Pendekatan dan Metode 

Dalam proses pembentukan KMP TBC menggunakan pendekatan partisipatif 
dan diskusi kelompok agar seluruh peserta terlibat aktif dalam proses 
pembentukan struktur organisasi dan penyusunan program kerja.  

 
f) Peserta  

 Jumlah peserta 17 orang terdiri dari narasumber dari:  

Fasilitator 

Staf program 1 orang 

Peserta 

Camat 1 orang 

Kepala PKM 1 orang 

TOGA 1 orang 

TOMA 1 orang 

Kordinator kader 2 orang 

Mantan pasien TBC 2 orang 

Ormas berbasis 
keagamaan 

3 orang (masing-masing 1 orang perwakilan 
organisasi keagamaan) 

Unsur MUSPIKA 3 orang 

Perwakilan Puskemas 1 orang 

Perwakilan 
kecamatan/kelurahan 

1 orang 



 

 

Wasor TBC 1 orang 

Panitia 1 orang 

 
 

5. Tahap Peningkatan Kapasitas  

Merupakan upaya peningkatan kapasitas kepada anggota KMP TBC yang 
telah dibentuk untuk dapat memiliki kemampuan berorganisasi serta 
mendapatkan pemahaman terkait isu TBC. Dilaksanakan dengan 1 kali 
pertemuan menggunakan budget line 10.  
 
Peningkatan kapasitas anggota KMP TBC diharapkan dapat menunjang para 
pelaksana/komunitas untuk mengimplementasikan rencana aksi yang telah 
disepakati bersama. Selain itu, untuk dapat mengoptimalkan kesadaran 
masyarakat dan pemangku kepentingan terkait TBC.  
 
Adapun rangkaian materi untuk peningkatan kapasitas KMP TBC sebagai 
berikut: 

• Informasi terkait TBC (penyebab, jenis penyakit, penularan, besaran 
masalah, dampak dari penyakit, pencegahan, penyembuhan tuntas) 
termasuk penghapusan stigma dan diskriminasi bagi para pasien 
TBC, keluarga pasien TBC dan mantan pasien TBC di lingkungan 
keluarga, lingkungan rumah setempat, pekerjaan/sekolah dan 
melalui peraturan-struktural (bentuk-bentuk stigma dan 
diskriminasi, hak pasien TBC, bantuan hukum, gender dan hak asasi 
manusia)  

• Pengelolaan organisasi (kepemimpinan, pembuatan proposal, 
pembuatan administrasi dan pengaturan keuangan, negoisasi dan 
komunikasi)  

• Fundraising, penggalangan dana KMP TBC untuk menunjang 
kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Fundraising akan 
dilaksanakan secara mandiri / bekerjasama dengan semua pihak 
yang tergerak untuk membantu eliminasi TBC. Strategi dan pola 
penggalangan dana akan diberikan kepada KMP TBC dan didampingi 
oleh SSR masing-masing.  

 
Pengetahuan dan keterampilan yang akan diberikan tersebut diharapkan 
dapat menunjang para pelaksana/komunitas untuk mengimplementasikan 
program kerja yang telah disepakati bersama dalam pertemuan 
pembentukan KMP yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu, untuk 
dapat mengoptimalkan kesadaran masyarakat terhadap TBC, maka 
diharapkan akan ada proses penyebaran informasi dari komunitas terkait 
Kecamatan bebas TBC kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan 
terkait (Pemerintah Kecamatan, organisasi masyarakat lainnya seperti 



 

 

PKK, Posyandu, Poslansia, remaja masjid, gereja, vihara, kelompok 
pengajian, kelompok karang taruna, kelompok petani/nelayan).  

 
a) Tujuan  

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan komunitas/ KMP TBC  
tentang pencegahan, cara penularan dan pengobatan TBC, serta  hak-
hak pasien dan pentingnya penghapusan stigma bagi pasien TBC; 
Termasuk di dalamnya mengenai pemahaman komunitas tentang 
pentingnya penerimaan masyarakat terhadap proses penyembuhan 
pasien TBC; 

• Meningkatkan keterampilan komunitas tentang pengelolaan organisasi. 

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KMP TBC dalam 
melakukan penggalangan dana untuk mendukung kegiatan / program 
kerja.  

 
b) Hasil yang diharapkan 

• Meningkatnya pengetahuan pengurus KMP TBC tentang penyakit 
tuberkulosis, pencegahan, cara penularan dan pengobatannya, tentang 
hak pasien dan pentingnya penghapusan stigma bagi pasien TBC; dan  
penerimaan masyarakat terhadap proses penyembuhan pasien TBC; 

• Meningkatnya keterampilan pengurus KMP TBC tentang pengelolaan 
organisasi  

 

• KMP TBC mendapatkan dukungan dana hasil fundraising, minimal 25% 
dari kebutuhan total dana selama 1 tahun.  

 
 

c) Pendekatan 

Metode penyelenggaraan menggunakan pendekatan pendidikan orang 
dewasa (andragogi) dengan pelibatan diskusi dan partisipasi aktif peserta 
pelatihan. Hal ini diupayakan dengan pemberian materi, curah pendapat, 
pemberian contoh, simulasi, diskusi kelompok, bermain peran dan praktik 
lapangan. Secara umum, pelatihan akan dilakukan secara offline di tingkat 
desa dengan memperhatikan protokol esehatan di masa pandemi COVID-
19. 
 

d) Peserta 

 

Fasilitator 

Staf program SSR/IU 1 orang 

Narasumber  1 orang  

Peserta 

Camat 1 orang 



 

 

Kepala PKM 1 orang 

TOGA 1 orang 

TOMA 1 orang 

Kordinator kader 2 orang 

Mantan pasien TBC 2 orang 

Ormas berbasis 
keagamaan 

3 orang (masing-masing 1 orang perwakilan 
organisasi keagamaan) 

Unsur MUSPIKA 3 orang 

Perwakilan Puskemas 1 orang 

Perwakilan 
kecamatan/kelurahan 

1 orang 

Wasor TBC 1 orang 

Panitia 1 orang 

 
 
 
Rangkaian tiga tahapan pembentukan hingga peningkatan kapasitas KMP diatas dapat 
disusun dengan contoh jadwal sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jadwal Tahapan Sosialisasi dan Koordinasi    

     

Waktu Durasi Acara Metode PIC 

08.30 - 09.00 30' Registrasi   Panitia 

09.00 - 09.15 15' 
Sambutan Pembukaan sekaligus 
penjelasan kegiatan 

  Panitia/SR/SSR/IU 

09.15 - 10.45 90' 

1. Pengenalan Konsorsium 
2. Informasi Terkait TBC  
3. Penjelasan Rencana Pembentukan 
Komunitas Masyarakat Peduli (KMP) TBC 

Ceramah dan 
Tanya Jawab 

SR/SSR/IU 

10.45 - 12.00 90' 
Isu dan Persoalan Pendampingan 
Kelompok Terdampak TBC 

Ceramah dan 
Tanya Jawab 

Dinkes 

12.00 - 12.45 45' 
Penjelasan Kegiatan Analisa Situasi yang 
akan dilakukan oleh Tim SR/SSR/IU 

Ceramah dan 
Tanya Jawab 

SR/SSR/IU 

12.45 - 13.00 15' Kesimpulan kegiatan sekaligus penutupan   Panitia 

     

     

Jadwal Tahapan Pembentukan KMP TBC   

     

Waktu Durasi Acara Metode PIC 

08.30 - 09.00 30' Registrasi   Panitia 

09.00 - 09.15 15' Review pertemuan sebelumnya   Panitia/SR/SSR/IU 

09.15 - 09.45 30' 
Penjelasan hasil dari Analisa Situasi yang 
sudah dilakukan oleh SR/SSR/IU 

Ceramah dan 
Tanya Jawab 

SR/SSR/IU 

09.45 - 11.00 90' 
Pelatikan Pengurus KMP TBC sekaligus 
Arahan dari Bapak Camat 

Ceramah dan 
Tanya Jawab 

Camat 

11.00 - 12.30 90' Pembahasan Program Kerja KMP TBC 
Workshop 
dan Tanya 
Jawab 

Dinkes 

12.30 - 13.00 30' Kesimpulan kegiatan sekaligus penutupan   Panitia 

     
 
 
 
 
 
 
   



 

 

Jadwal Tahapan Peningkatan Kapasitas KMP TBC 

     

Waktu Durasi Acara Metode PIC 

08.00 - 08.30 30' Registrasi   Panitia 

08.30 - 08.45 15' 
Sambutan Pembukaan sekaligus 
penjelasan kegiatan 

  Panitia/SR/SSR/IU 

08.45 - 10.00 90' 
1. Pengenalan Konsorsium  
2. Informasi Dasar TBC 
3. Pemaparan Hasil Analisa Situasi 

Ceramah dan 
Tanya Jawab 

SR/SSR/IU 

10.00 - 12.00 90' 
Kebijakan dan Pengorganisasian serta 
Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Penanggulangan TBC 

Ceramah dan 
Tanya Jawab 

Narsum 
(PEMDA/CSO) 

12.00 - 12.45 45' Rencana Tindak Lanjut   Panitia/SR/SSR/IU 

12.45 - 13.00 15' Kesimpulan kegiatan sekaligus penutupan   Panitia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

K. Lampiran 

Lampiran 1. Identifikasi masalah 

 

 

No. Masalah 
Penyebab 
Masalah 

Dampak 
Solusi / 

Alternatif 
Pihak yang akan terlibat  

melaksankan solusi / alternatif 
Peran Pihak-pihak 

  
1. Bagaimana tanggapan Anda terkait data 
yang telah disampaikan? 

          

  
a. Apakah ada tambahan informasi atau 
klarifikasi? 

          

  
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam 
penanggulangan TBC di desa ini? 

          

  
3. Bagaimana praktik/hal baik yang sudah 
kita lakukan dalam penanggulangan TBC di 
desa ini? 

          

  
4. Siapa saja pihak yang dapat dilibatkan 
untuk upaya penanggulangan TBC di desa ini? 

          

  
5. Apa saja yang peran lembaga Anda untuk 
penanggulangan TBC di desa ini?  

          

  
6. Apa saja yang upaya yang bisa kita lakukan 
secara bersama-sama untuk penanggulangan 
TBC di desa ini? 

          

  

7. Mari lakukan pembuatan rencana tindak 
lanjut masing-masing lembaga dan juga 
rencana tindak lanjut untuk gerakan bersama           





 

 

Lampiran 2: Draft Berita Acara Pendirian KMP TBC 

 

BERITA ACARA 
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI (KMP) TBC 
Kecamatan: ........................................ 

 
K e t u a    
Nama Lengkap  : 
Tempat & Tanggal Lahir : 
Alamat   : 
No. Telp/HP  : 
 
Sekretaris  
Nama Lengkap  : 
Tempat & Tanggal Lahir : 
Alamat   : 
No. Telp/HP  : 
 
Bendahara  
Nama Lengkap  : 
Tempat & Tanggal Lahir : 
Alamat   : 
No. Telp/HP  : 
 
Sie Penyuluhan dan Pendampingan Masyarakat: 
1.  
2. 
3. 
 
Sie Investigasi Kontak, Penyuluhan dan Penemuan Kasus TBC: 
1. 
2. 
3. 
 
Sie Pendanaan dan Hubungan Masyarakat: 
1. 
2. 
3. 
 
Kami berkomitmen untuk menjadi Pengurus Kelompok Masyarakat Peduli (KMP) TBC dan 
menjalankan tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepada kami seperti yang tertera 
di bawah ini yaitu: 
1. Menyebarluaskan informasi TBC di masyarakat; 
2. Melakukan kegiatan Investigasi Kontak bekerja sama dengan Puskesmas dan Kader 

Komunitas; 
3. Melakukan penjaringan terduga TBC dan merujuk ke Puskesmas; 
4. Membantu Pasien TBC dalam proses pengobatan dari awal sampai sembuh; 



 

 

5. Hadir pada setiap pertemuan yang berhubungan dengan kegiatan KMP TBC atau 
kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan penanggulangan TBC; 

6. Bekerja sama dengan stakeholder pemerintah maupun swasta dalam membantu 
melakukan penanggulangan TBC, baik dalam bentuk pencarian dana maupun kegiatan 
sosial lainnya. 

___________________, __________ 2021 
 
 

K e t u a, Sekretaris, Bendahara, 

 

 

 

 

(_______________) 

 

 

 

 

(_______________) 

 

 

 

 

(_______________) 

 
 
 

Saksi I Saksi II Saksi III 

 

 

 

 

(_______________) 

 

 

 

 

(_______________) 

 

 

 

 

(_______________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3: Format penyusunan rencana kerja KMP TBC 

 

N
o 

Kegiatan Target Lokasi Waktu Jumlah Dana Sumber Dana Pelaksana/Koordinasi  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

Lampiran 4: Profil Kecamatan 

 

LOGO PB-STPI/ CSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL KECAMATAN INTERVENSI KMP TBC KAB/KOTA…… 

 

 

 

________________________________Nama SR______________________________ 

 

____________________________________Provinsi______________________________

_______ 

 

_________Kabupaten/Kota_______ 

 

______Kecamatan_______ 

 



 

 

 

 

 

 

Peta Kecamatan/ Kota dari BPS atau Google Map 

Bab I 

Latar Belakang  

1.1 Pendahuluan 

 

 

Bab II 

Gambaran Umum Wilayah  

2.1 Administrasi  

 

Kecamatan ………... merupakan salah satu Kecamatan di Kab/Kota ……...., Provinsi……. 

Luas wilayah Kecamatan ……………km2, dan secara geografis terletak antara…………… 

Lintang Selatan dan……. Bujur Timur. Secara administratif, Kecamatan …..... terdiri atas 

…... (...) Desa/Kelurahan. Wilayah administratif Kecamatan .......... berbatasan dengan:  

 

Sebelah Utara  : Kecamatan ............ 

Sebelah Selatan : Kecamatan ............. 

Sebelah Barat  : Kecamatan ............. 

Sebelah Timur  : Kecamatan ............ 

 

Tabel 1 

Penjelasan Luas Wilayah  

No Kelurahan/Desa Luas (km) Jumlah Dusun/RW 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Total   

 

 

Gambar 1 

Peta Wilayah 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Data Kependudukan  

 

(2.2.1) Data Penduduk 

Penduduk Kecamatan….. terdiri dari berbagai etnis/suku yakni….. dan…….. Meskipun 

penduduknya beragam, kegiatan kemasyarakatan tetap berjalan dengan konsep 

kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan prinsip dasar masyarakat Indonesia. 

Terdapat ciri khas dari sistem di desa ini yaitu: gotong royong. 

 

Berdasarkan data tahun …. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan…., penduduk 

Kecamatan berjumlah…. Jiwa yang terdiri dari…..  jiwa laki-laki, dan……. Jiwa 

perempuan. Ditinjau dari jumlah kepala keluarga, tercatat ada  KK dengan rata-rata 

penduduk per Rukun Tetangga (RT) adalah…. 

 

Tabel 2 

Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

No Kelurahan/Desa 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

dst     

         Sumber: Data BPS tahun ... 

 

(2.2.2) Distribusi Penduduk 

Distribusi penduduk berperan penting dalam melihat keseimbangan jumlah penduduk 

dari setiap Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan ................, sekaligus dapat 

membuat perencanaan pembangunan agar menjadi lebih merata kesetiap wilayah dan 

tidak terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu dalam jangka panjang. Semakin padat 

penduduk di suatu wilayah maka semakin banyak permasalahan yang timbul seperti 

penyediaan fasilitas publik, lingkungan pemukiman yang kurang sehat dengan tingkat 

penyebaran virus penyakit menular yang relatif sangat cepat dibanding dengan wilayah 

yang kurang padat. 

 

 



 

 

Tabel 3 

Distribusi Penduduk 

Nama 

Kelurahan/Desa 

Jumlah 

penduduk 

tahun 2019 

% Jumlah 

penduduk 

tahun 2020 

% Jumlah 

penduduk 

tahun 2021 

% 

       

       

       

       

       

       

         Sumber: Data BPS tahun ... 

 

(2.2.3) Profil Pekerjaan Penduduk 

Berdasarkan jenis pekerjaan, penduduk Desa ……. mayoritas bekerja sebagai… dengan … 

% dari total penduduk, sedagkan pekerjaan…. Di posisi kedua dengan ….% dan 

pekerjaan……. adalah terbanyak ketiga dengan… %. Berikut adalah informasi jumlah 

penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kecamatan: 

 

Tabel 4 

Profil Pekerjaan Penduduk 

 

Pekerjaan menurut sektor ekonomi Jumlah  % 

Pertanian   

Pertambangan   

Perdagangan   

Bangunan   

Pengangkutan dan komunikasi   

Industri Pengolahan   

Dst   

         Sumber: Data BPS tahun ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3. Profil Kesehatan  

(2.3.1) Profil Layanan Kesehatan 

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan jumlah Layanan Kesehatan di Kecamatan terdiri dari… 

 

Tabel 5 

Profil Pelayanan Kesehatan 

No 
Kelurahan/ 

Desa 
PKM 

Klinik  

Swasta 

PKM  

Pembantu 
Poskedes Posyandu Poslansia PosTBC 

1 .................        

2 .................        

3 .................        

4 .................        

5 .................        

6 .................        

7 .................        

8 .................        

 Total        

Sumber: Data Dinkes Kabupaten/Kota 

 

(2.3.2) Profil Pelayanan Penyakit TBC 

 

 

Tabel 6 

Profil Pelayanan Penyakit TBC 

Tahu

n 

Jumlah 

UPK 

TB Paru BTA+ BTA- Ro+ 

Sembuh 
 

Default 

 

XDR 

 

Gagal 

TB 

Resista

n Obat 

TBC

-HIV 

 

Mangkir 
Kasus 

Baru 

Kambu

h 

Kasus 

Baru 

Kambu

h 

2018             

2019             

2020             

2021             

Sumber: Data Dinkes Kabupaten/Kota  

 

 

 

 

 



 

 

(2.3.3) Profil Kolaborasi TBC dan HIV 

 

Tabel 7 

Profil  Kolaborasi TBC dan HIV 

Tahun 

 

Jumlah 

UPK 

 

Jumlah 

Pasien 

TB 

 

Jumlah 

diperiksa 

HIV 

Hasil Tes HIV Jumlah 

yang 

mengikuti 

rujukan 

Jumlah yang 

mendapat 

pelayanan 

ART 

(+) (-) Belum 

Pasti 

2018         

2019         

2020         

2021         

       Sumber: Data Dinkes Kabupaten/Kota……                                              

 

 

2.4 Profil Pemangku Kepentingan 

Organisasi Masyarakat di Kecamatan… berjumlah……Setiap organisasi melakukan aktivitas 

sesuai dengan perannya di Kecamatan/Kelurahan/Desa dan berkontribusi pada pelibatan 

masyarakat Kecamatan/Kelurahan/Desa dalam beraktivitas secara aktif. Berikut adalah 

informasi terkait organisasi dan kegiatannya di Kecamatan/Desa: 

 

Tabel 8 

Organisasi Masyarakat/LSM yang bergerak di bidang kesehatan atau potensial 

dilibatkan dalam penanggulangan TBC – HIV di Kecamatan….. 

(Pelayanan, Advokasi Kebijakan Kesehatan dan lainnya….) 

 

No 
Nama 

Lembaga 

Program 

TBC 

Program 

HIV 

Program 

Advokasi 

Kesehatan 

Program 

Lainnya 
Alamat 

Kontak Person 

(Nama/HP/ 

Email) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Sumber: Data Dinas Kesehatan dan Kesbanglinmas Provinsi dan Kabupaten/Kota 

 

 

 

 



 

 

BAB III. ISU TERKAIT TUBERKULOSIS DI KECAMATAN…… 

 

Besaran Masalah Tuberkulosis di Kecamatan…… 

 

Tuberkulosis, merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. 

Penyakit ini jika tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas akan dapat menimbulkan 

komplikasi berbahaya hingga kematian.1 Sehingga tuberkulosis masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi 

sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan.  

 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi, jumlah kasus TBC adalah …., sedangkan 

kasus TBC di tingkat Kab/Kota… adalah…. Lebih lanjut, pada tingkat Kecamatan…. 

tercatat terdapat ….pasien TBC yang melakukan pengobatan rujukan ke RSUD 

…Puskesmas  …..,RS/ Klinik Swasta…..,Dokter Praktek Swasta…….. 

 

Pada tingkat Kecamatan……, tercatat juga terdapat pasien TB Resistan Obat  sebanyak….. 

Pasien-pasien TBC tersebut didampingi oleh Pasien Supporter/Kader Kesehatan.  

PS/Kader tersebut, adalah PS/ kader ……….. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan 

organisasi masyarakat sipil, khususnya…. dalam upaya penanggulangan TBC di 

kecamatan….. Oleh karenanya, masalah TBC ini menjadi permasalahan bersama yang 

harus diselesaikan melalui dukungan masyarakat dan juga komitmen pemangku 

kepentingan.  

 

Jumlah kasus TBC Sensitif Obat maupun TBC Resistan Obat menunjukkan bahwa 

Kecamatan perlu tindakan pencegahan penularan dan pendampingan pengobatan pasien 

TBC.  

 

Pengetahuan Masyarakat terkait Tuberkulosis  

 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan/Puskesmas atau Data yang didikumpulkan oleh 

SSR/IU sejak program TBC Komunitas Konsorsium Penabulu-STPI berjalan di Kecamatan…, 

masyarakat belum semua mengetahui informasi penyebab TBC karena…..Sebagian 

masyarakat berpandangan penyakt TBC adalah…….Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentang penyakit TBC ini. 

 

 

 

 
1 PUSDATIN Kementerian Kesehatan RI. (2015). Hari Tuberkulosis Sedunia: Temukan, Obati Sampai 
Sembuh. Jakarta: PUSDATIN Kementerian Kesehatan RI.  



 

 

Tantangan yang Dihadapi Pasien Tuberkulosis dalam Mengakses Layanan Kesehatan  

 

Dari sejumlah pasien TBC ditemukan di Kecamatan ,….. orang diantaranya melakukan 

pengobatan di Puskesmas……. Berdasarkan pengalaman pasien TBC atau informasi dari 

kader  Kecamatan…..  dalam melakukan pengobatan terdapat beberapa hambatan yang 

dialami, yaitu kurangnya kesadaran dalam pengobatan, ada juga pasien yang takut 

muntah apabila minum obat. lainnya…. ( jelaskan) Hal ini menjadi hambatan bagi pasien 

TBC karena hal tersebut akan menghambat dalam proses kesembuhan TBC yang harus 

rajin untuk berobat dan minum Obat Anti TBC ( OAT) 

 

 

Faktor Penguat Pasien Tuberkulosis Dalam Mengakses Layanan Kesehatan  

 

Meski begitu, pasien TBC tetap berupaya dalam melakukan proses pengobatan TBC 

dengan adanya berbagai faktor, yaitu jarak ke Fasilitas Layanan Kesehatan ….. hal ini 

akan mempermudah bagi pasien untuk mendapatkan pengobatan yang rutin. 

 

Stigma yang Dialami oleh Pasien Tuberkulosis   

 

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi pasien TBC, terdapat juga stigma dan 

diskriminasi yang mereka alami baik oleh pasien TB itu sendiri, oleh keluarga, oleh 

lingkungan sekitar, di tempat kerja maupu oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan informasi 

dari pasien dan kader terdapat beberapa stigma yang dialami, yakni:  

Pasien merasa bersalah karena menjadi beban di keluarga 

Pasien dijauhi oleh teman atau lingkungan sekitar 

Lainnya……..(Informasi bisa ditambah atau disesuaikan yang ada di kecamatan tsb) 

 

Pasien TBC yang memiliki stigma diri cenderung memiliki pikiran dan perasaan takut akan 

dihakimi oleh orang lain serta rasa malu dan bersalah terhadap diri sendiri. Bila tidak 

diatasi, stigma diri dapat menyebabkan terisolasi dari lingkungan sosial, ketidakpatuhan 

pasien untuk berobat, hingga tak jarang putus menjalani pengobatan. 

 

Harapan Pasien Tuberkulosis terhadap Sumber Penghasilan 

  

Pasien TBC yang berada di Kecamatan……. memiliki beberapa harapan terkait sumber 

penghasilan, yakni bantuan dana yang bisa membantu mereka untuk kehidupan sehari-

hari maupun untuk biaya pengobatan ke fasilitas kesehatan, lainnya.. (Informasi 

disesuaikan dengan harapan pasien di Kecamatan yang dipilih/ditetapkan) 

 

 



 

 

Peran Masyarakat Desa terhadap Penanggulangan Tuberkulosis  

 

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC, 

terdapat satu strategi yang menyebutkan pentingnya peran serta masyarakat. Setidaknya 

terdapat tiga hal, yakni: 

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan TBC dengan cara:  

- Mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

- Mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi pada kasus TBC di 

masyarakat; 

- Membentuk dan mengembangkan warga Peduli TBC dan  

- Memastikan warga yang terduga TBC memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan  

2. Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan dengan menjaga lingkungan sehat dan menjalankan etika batuk secara 

benar.  

3. Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan dengan: 

- Memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan TBC dan 

pencegahannya  

- Mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terduga 

TBC, pasien TBC baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan 

semua aspek kehidupan.  

 

Adanya upaya-upaya tersebut, juga sejalan dengan beberapa usulan masyarakat desa 

maupun tenaga kesehatan, yaitu peran serta aparat desa dan masyarakat untuk 

penanggulangan TBC dan juga sosialisasi tentang penyakit TBC bisa dilakukan di tingkat 

kampung / RW. 

 

 

Program Penanggulangan Tuberkulosis di Tingkat Kecamatan  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016, Penanggulangan 

Tuberkulosis merupakan segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan 

preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk 

melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau 

kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak 

negatif yang ditimbulkan akibat tuberkulosis. Target program penanggulangan TBC 

Nasional adalah eliminasi TBC pada tahun 2035 dan Indonesia Bebas TBC tahun 2050. 

Untuk mencapai target tersebut maka dibentuklah Strategi Nasional Penanggulangan TBC 

yang terdiri dari 6 hal, yaitu: 



 

 

• Penguatan kepemimpinan program TBC; 

• Peningkatan akases layanan TBC yang bermutu; 

• Pengendalian faktor risiko TBC; 

• Peningkatan kemitraan TBC;  

• Peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TBC; dan  

• Penguatan manajemen program TBC.  

 

Alokasi Anggaran Kesehatan di Kecamatan……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5: Matrix Peran dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan     

No 
Pemangku 

Kepentingan 
Tipe 

Pelibatan/Peran 
Tingkat 

Ketertarikan/Perhatian  
Tingkat 

Pengaruh/Kekuatan  
Hubungan Peran 

Kegiatan 
Pelibatan 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

    

 

 

 


