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1. LATAR BELAKANG 

 
PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI merupakan penerima hibah utama program TB komunitas dari 

Global Fund to Fight Against HIV/AIDS, Tuberculosis, and Malaria (GF-ATM) tahun 2021-2023. PR 

Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI mendukung dan memperkuat sistem organisasi komunitas maupun 

upaya berbasis masyarakat dan penyintas TBC seperti promosi kesehatan, terapi pencegahan TBC pada 

balita, skrining gejala TBC aktif, fasilitasi pemeriksaan TBC, dukungan psikososial selama pengobatan, serta 

dukungan advokasi, umpan balik kualitas layanan, dan akses terhadap layanan hukum untuk meringankan 

stigma dan diskriminasi yang dialami pasien TBC dan keluarganya.  

Dalam memperkuat sistem organisasi maupun upaya berbasis masyarakat dan penyintas TBC, diperlukan 

strategi komunikasi yang kuat dan tepat sasaran untuk menyampaikan tujuan-tujuan tersebut. Saat ini, PR 

Konsorsium Penabulu-STPI sudah memiliki beberapa aset-aset media komunikasi seperti Website, 

Facebook dan Instagram. Pada aset tersebut, PR Konsorsium Penabulu-STPI telah berkomitmen untuk 

melakukan publikasi berkaitan dengan beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kanal kisah 

sukses, berita media,dan jurnalisme warga serta topik aktual seputar informasi TBC melalui Instagram dan 

Facebook. 

Selain itu, sebagai bentuk pemberdayaan sumber daya, PR Konsorsium Penabulu-STPI menciptakan suatu 

wadah bagi para kader TBC Komunitas untuk membangun komunitas yang interaktif dan relevan. Hal 

tersebut diimplementasikan dengan menciptakan Group Facebook Pejuang TBC Komunitas yang 

didalamnya berisi kader, pasien suporter (PS) serta manajer kasus (MK). 

Untuk menindaklanjuti hal-hal diatas, diperlukan adanya gerakan dan kampanye untuk meningkatkan daya 

tarik kader TBC, PS dan MK agar bersedia bergabung pada Group Pejuang TBC Komunitas. Oleh karena itu, 

sembari mengambil momentum Hari Relawan Internasional tahun 2022 yang diperingati pada tgl 5 

Desember dengan tema “Solidaritas melalui kerelawanan”, PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI 

berinisiatif untuk menggunakan media sosial dan website sebagai bentuk usaha untuk menggerakkan 

seluruh kader, PS dan MK agar membantu menyatukan basis sumber daya dan memperkuat komunitas 

melalui percakapan autentik yang di ciptakan di Group Pejuang TBC Komunitas. 

2. TUJUAN KEGIATAN  
 

a. Menumbuhkan semangat keanggotaan dengan para kader, PS dan MK sehingga dapat 
membantu mempertahankan komunitas yang dinamis 

b. Meningkatkan keterlibatan dan interaksi para kader, PS dan MK sehingga dapat membangun 
komunikasi yang positif 

c. Menaikkan branding awareness sehingga dapat memperluas jaringan, memperkenalkan 
kepada masyarakat serta menjelaskan fungsi hadirnya PR Konsorsium Penabulu-STPI 



 

 

 
3. RANGKAIAN KEGIATAN 
 

Kampanye Peringatan Hari Relawan Internasional tahun 2022 akan diagendakan dengan melaksanakan 
beberapa kegiatan. Seluruh kegiatan kampanye dirangkum sesuai dengan tema dan konsep dari Hari 
Relawan Internasional tahun 2022. Berikut beberapa kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan yaitu: 

 
a. Lomba Foto Investigasi Kontak (Rumah Tangga/Non Rumah Tangga) Terbaik – Tunjukkan 

Aksi Baikmu 

Perlombaan ini diperutukkan untuk kader TBC Komunitas di seluruh Indonesia. Perlombaan 

ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Kader TBC Komunitas yang hendak berpartisipasi diwajibkan untuk bergabung pada 

group facebook “Pejuang TBC Komunitas”. Untuk dapat bergabung, silahkan klik link 

berikut ini: bit.ly/GroupKaderTBC 

- Seluruh partisipan dipersilahkan untuk mengupload foto Investigasi Kontak terbaiknya di 

group facebook “Pejuang TBC Komunitas” dan diberikan keterangan di captionnya. 

(Nama, Wilayah Intervensi, Kalimat yang mewakilkan aksimu dalam berkontribusi 

pada Kesehatan nasional) 

- Kriteria Penilaian: keselarasan & kedalaman visualisasi foto terhadap unsur tema; 

kelengkapan atribut kader; komposisi foto; like & komen terbanyak; dan kreativitas. 

- Contoh postingan dapat dilihat seperti dibawah ini: 

 

 

Bagi Kader TBC dengan foto dan caption yang memenuhi kriteria, maka akan mendapatkan 

reward dari PR Konsorsium. 5 foto yang terbaik akan mendapatkan reward masing-masing Rp 

50.000,00. Pengumuman foto terbaik akan disampaikan pada group facebook Pejuang TBC 

Komunitas dan Instagram TBC Komunitas pada tanggal 22 Desember 2022. 

b. Lomba Penulisan Artikel – Tuangkan Cerita Baikmu 



 

 

Perlombaan ini diperutukkan untuk SR dan SSR wilayah Intervensi PR di seluruh Indonesia. 

Perlombaan ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Untuk topik yang dipilih bebas sesuai dengan kondisi dan situasi SR dan SSR wilayah 

masing-masing. Namun, diusahakan artikel publikasi dapat menekankan pada 

perjuangan para aktivis TBC di lapangan. 

- Artikel harus memuat 800-1200 kata. 

- Dalam artikel harus dilampirkan foto-foto yang merefleksikan isi dari artikel tersebut. 

- Contoh-contoh artikel jurnalisme warga dapat dilihat pada link berikut ini: 

tbckomunitas.id/jurnalisme-warga/ 

- Kriteria Penilaian: kesesuaian dengan tema (keselarasan dan fokus tulisan seputar tema 

besar yang ditentukan); gaya penulisan (alur penulisan, diksi, dan tata bahasa); kualitas 

dan value artikel (Kedalaman, kemenarikan, dan nilai guna yang dimiliki artikel); dan 

kualitas foto. 

- Bagi SR atau SSR yang minat untuk berpartisipasi, silahkan isi google form di link berikut 

ini: bit.ly/FormPartisipanArtikel 

- Setelah mengisi google form, tim komunikasi akan menghubungi untuk memberikan 

username dan password agar dapat mengakses website dan menginput artikel. 

Bagi SR/SSR dengan artikel yang memenuhi kriteria, maka akan mendapatkan reward dari PR 

Konsorsium. 5 artikel yang terbaik akan mendapatkan reward masing-masing Rp 50.000,00. 

Pengumuman artikel terbaik akan disampaikan di Instagram TBC Komunitas pada tanggal 22 

Desember 2022. 

4. TIMELINE KEGIATAN 

No Kegiatan Waktu 

1 Pemberian Informasi terkait Penuansaan hari relawan 13 Desember 2022 

2 Pelaksanaan Penuansaan Hari Relawan 13 – 22 Desember 2022 

2 Pelaksanaan Kegiatan/Lomba Hari Relawan 13 – 20 Desember 2022 

 a. Tunjukkan Aksi Baikmu 
 

 

 b. Tuangkan Cerita Baikmu 
 

 

3 Pengumuman Pemenang 22 Desember 2022 

 

5. ANGGARAN 

Anggaran kegiatan Kampanye Hari Relawan Internasional 2022 bersumber dana hibah The Global Fund 

BL.43. 


