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I. PENDAHULUAN 

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini 

menjadi permasalahan global dan penyebab kematian utama bersaing dengan 

HIV/AIDS pada penyakit menular (WHO, 2018). Angka kematian TB di dunia 

sebesar 17 per 100.000 orang pada tahun 2016 (WHO, 2018). Setiap tahun terdapat 

140 per 100.000 penduduk untuk kasus baru TB (WHO, 2018). Global Report WHO 

(2018) menyebutkan sekitar 130.000 orang setiap tahunnya meninggal akibat 

penyakit TB. Lebih dari 95% kematian akibat TB terjadi di negara berpenghasilan 

rendah dan menengah. Insidensi TB di Indonesia sebesar 391 per 100.000 

penduduk. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang memiliki beban 

permasalahan TB terbesar setelah India berkontribusi 10,8% kasus TB di dunia 

(WHO, 2018). 

Penyakit TB adalah penyakit yang dapat disembuhkan jika penderita 

melakukan pengobatan dan menelan OAT secara teratur selama minimal enam 

bulan (Ditjen PP&PL DEPKES RI, 2009). Dalam menangani masalah TB, WHO 

merekomendasikan pelaksanaan strategi Directly Observed Treatment 

Shortcourse (DOTS) pada tahun 1995 dengan lima komponen kunci, yaitu 

komitmen politik, pemeriksaan dahak mikroskopis, pengobatan jangka pendek 

yang standar bagi semua kasus TB, jaminan ketersediaan OAT, sistem pencatatan 

dan pelaporan. Melalui strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka 

kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TB (DEPKES RI, 2011). 

Penanggulangan TB di Indonesia mengacu pada strategi Directly Observed 

Treatment Short- course (DOTS) dengan standar pelayanan berdasarkan 

International Standard for TB Care (ISTC). Salah satu upaya penanggulangannya 

adalah melalui suatu program yang biasa dikenal dengan Program 

Penanggulangan TB atau P2TB. Program P2TB adalah program nasional sehingga 

dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk menilai kemajuan atau 

keberhasilan P2TB maka digunakan beberapa indikator. Indikator tersebut 



diantaranya adalah Case Notification Rate (CNR), Angka Penjaringan Suspek dan 

Proporsi TB BTA positif diantara Suspek TB. 

Keberhasilan pelaksanaan strategi DOTS ini di masyarakat perlu 

melibatkan peran petugas kesehatan, keluarga, dan kader komunitas yang telah 

mengikuti pelatihan (WHO, 2013). Dukungan dari luar sektor kesehatan seperti 

organisasi non pemerintah atau LSM, pemerintah maupun swasta, dan 

masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menanggulangi masalah 

yang timbul akibat penyakit TB (Community TB Care Aisyiyah, 2009). 

 

 

II. LATAR BELAKANG 

Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan 

tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular secara 

bermakna akibat TB serta sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan 

TB yang paling efektif di masyarakat. Keikutsertaan pasien merupakan salah satu 

faktor penting dalam upaya pengendalian TB . 

Petugas pemegang program TB paru di Puskesmas merupakan ujung 

tombak dalam penemuan, pengobatan dan evaluasi penderita maupun 

pelaksanaan administrasi program di Puskesmas. Tanpa  penemuan suspek maka 

program pemberantasan TB paru dari penemuan sampai pengobatan tidak akan 

berhasil. Proses penemuan suspek TB paru oleh petugas sangat menentukan 

keberhasilan program.  

Upaya penjaringan ini akan lebih maksimal dengan bantuan kader 

kesehatan. Kader TB memiliki peran sangat penting dalam proses penjaringan 

dilapangan. Selain itu, kader juga memiliki peran dalam memberi pendampingan 

di masyarakat Pendampingan di masyarakat oleh kader TB bertujuan untuk 

menurunkan angka pasien yang mangkir atau putus berobat (drop out), 

meningkatkan angka kesembuhan dan penemuan kasus TB di wilayahnya, serta 



menghilangkan persepsi negatif masyarakat yang dapat menghambat program 

pengendalian penyakit TB (Depkes RI, 2009). 

Menurut Depkes RI (2009) kader memiliki peran sebagai pemberi 

penyuluhan terkait penyakit TB, membantu menemukan orang yang dicurigai 

sakit TB dan penderita TB, membantu puskesmas dalam membimbing dan 

memotivasi PMO untuk selalu melakukan pengawasan menelan obat, menjadi 

koordinator PMO, dan jika pasien tidak memiliki PMO maka kader bisa menjadi 

PMO. Partisipasi kader TB secara efektif dan maksimal dapat meningkatkan 

angka rata-rata penyembuhan penyakit TB hingga 80% 

Setiap kader kesehatan agar melaksanakan perannya secara maksimal 

harus dibekali terlebih dahulu dengan pengetahuan tentang masalah kesehatan 

yang menjadi perhatiannya dan keterampilan sebagai pembantu petugas 

kesehatan melalui kegiatan pelatihan kader yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan setempat. Dalam pelatihan kader TB, setiap kader dibekali dengan 

materi tentang konsep dasar penyakit TB, cara menjaring suspek TB, 

keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat, peranan kader kesehatan, 

serta pencatatan dan pemantauan kasus TB. Kader yang telah mengikuti 

pelatihan dapat meningkatkan penemuan kasus TB di lapangan. 

Kasus TB di wilayah Puskesmas Kampung Manggis tercatat kasus TB tahun 

2018 ditemukan sebesar 68 orang. Permasalahan TB tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu:  

1. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap TB sangat rendah. 

2. Kurangnya jangkauan akses informasi kesehatan terhadap masyarakat 

3. Kurangnya strategi petugas TB menjangkau kasus-kasus resiko dimasyarakat 

4. Kurangnya keterlibatan lintas sektor dalam penanganan TB 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Puskesmas Kampung Manggis 

menginisiasi terbentuknya inovasi G-TOSS(Gerakan Temukan Obat Sampai 



Sembuh). Inovasi ini melibatkan peran lintas sektor dan kader dalam 

penjaringan.  

Pembentukan kader TB di desa sangat membantu dalam penemuan 

suspect TB di dalam dan diluar gedung. Selama ini pembentukan kader TB d idesa 

sangat sulit sekali karena kader posyandu di desa sudah mendapatkan perannya 

masing –masing (tugasnya masing-masing) dalam program puskesmas. Dengan 

pembentukan kader TB didesa ini diharapkan upaya penjaringan suspek TB 

semakin optimal, terutama pada pasien yang dicurigai penderita TB pada 

keluarga yang ada menderita TB di daerah lingkup Puskesmas Kp. Manggis. 

 

III. TUJUAN  

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kampung Manggis 

melalui kualitas kesembuhan pasien TB yang baik  

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan peran serta aktif kader TB di desa dalam penemuan dan 

peningkatan suspect TB 

b. Meningkatkan peran serta aktif kader TB didesa dalam mencegah DO 

pasien TB 

c. Untuk mendapatkan kasus TB melalui serangkaian kegiatan melalui dari 

penjaringan terhadap suspek TB 

d. Melakukan pemeriksaan fisik fdan laboratorium, menentukan diagnosa 

dan menentukan klasifikasi penyakit dan tipe pasien TB  

IV. SASARAN 

a. Masyarakat yang mengalami demam menggigil,dan batuk lebih dari 2 

minggu 

b. Keluarga pasien yang terkena TB  

c. Tinggal 1 rumah dengan pasien yang beresiko terjangkit TB 



V. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

NO Kegiatan pokok Rincian kegiatan 

1 Pencarian suspek TB a. Menyiapkan surat kedesa baha akan 

dilaksanakan pencarian suspek pada 

keluarga penderita yang mempunyai 

tanda gejaala  

b. Menyiapkan surat perintah tugas  

c. Melakukan pemeriksaan fisik pada 

keluarga serumah pasien 

d. Menyarankan keluarga pasien periksa 

labor bila ada tanda gejala yang dicurigai 

dalam satu rumah  

e. Petugas berkoordinasi dengan dokter 

bila terjaring positif TB 

f. Melakukan pencatatan pada buku 

sendiri 

g. Petugas memindahkan ke status 

registrasi bila penderita positif TB 

 

VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

No 
Kegiatan 

Pokok Kegiatan 
Lintas Program  

Terkait 
Lintas Sektor yang 

Terkait Ket 

1 Pencarian 
suspek TB 

a. Menyusun 
rencana 
kegitan 
pencarian 
suspek TB 

b. Koordinasi 
dengan 
program 

a. Penanggung 
jawab P2 
berkoordinasi 
dengan Labor 
melakukan 
pemeriksaan 
sputum pasien 
tersebut untuk 

a. Desa 
memberikan 
izin 
melaksanakan 
kegiatan 
tentang 
kegiatan 
pencarian 
suspek TB 

BOK 



laboratorium 
dan dokter. 

c. Menentukan 
tempat dan 
waktu 
pencarian 
suspek TB 

d. Menyiapkan 
sputum 
pasien untuk 
pemeriksaan 
TB bila ada 
tanda gejala 
yang 
ditemukan 

menegakkan 
diagnosa  

b. Dokter 
menyampaika
n ke pasien 
hasil dari labor 
tentang hasil 
positif atau 
negatif 

b. Kader 
membantu 
memberikan 
informasi 
tentang 
pencarian 
suspek TB 

 

 

 

VII. JADWAL TAHAPAN INOVASI DAN PELAKSAAN KEGIATAN 

A. Tahapan Inovasi G-TOSS 

No. Tahapan 
Waktu 

Kegiatan 
Keterangan 

1. Latar belakang 

masalah 

Mei 2019 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide Mei 2019 Perumusan Ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi 

dengan Kapus 

3. Perancangan Juni 2019 Menyusun Tim pengelola 

Inovasi dan Linsek 

4. Sosialisasi Juni 2019 Stake Holder terkait (Desa) 

5. Implementasi Juni 2019 Pelaksanaan G-TOSS 

 

 

 



 

 

B. Pelaksanaan Inovasi G TOSS 

No Kegiatan Pokok 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Pencarian suspek TB      x      x 

   

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan mnegikuti jadwal  kegiatan yang telah 

ditetapkan dengan pelaporan hasil yang ditetapkan.   

 

IX. PENCATATAN, PELAPORAN dan EVALUASI KEGIATAN 

Pencatatan dengan menggunakan registrasi kuning dan format laporan yang 

telah ditetapkn dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor setiap 

tanggal 5 bulan berikutnya. Evaluasi kegiatan yang harus dilakukan setiap  1 

bulan sekali sesuai dengan jadwal yang ditentukan 
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