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I. Pendahuluan 

TBC (Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-

paru akibat kuman Mycobacterium Tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala 

berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, 

dan terkadang mengeluarkan darah. 

Penyebaran penyakit ini dapat terjadi melalui orang yang telah mengidap 

TBC. Kemudian, batuk atau bersin menyemburkan air liur yang telah 

terkontaminasi dan terhirup oleh orang sehat yang kekebalan tubuhnya lemah 

terhadap penyakit tuberkulosis. Walaupun biasanya menyerang paru-paru, tetapi 

penyakit ini dapat memberi dampak juga pada tubuh lainnya, seperti sistem saraf 

pusat, jantung, kelenjar getah bening, dan lainnya. 

Pengidap tuberkulosis laten atau tidak aktif umumnya tidak akan 

mengalami gejala apapun. Meskipun demikian, bakteri sudah berada dalam 

tubuh. Akan tetapi, bakteri dalam tubuh belum menyebabkan kerusakan apapun. 

Saat bakteri mulai aktif, kondisi inilah yang memicu gejala pada pengidap 

tuberkulosis. Tuberkulosis umumnya menyerang paru-paru dengan gejala utama 

batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Batuk yang terjadi juga 

kadang mengeluarkan dahak berwarna, seperti karat atau batuk darah. Pengidap 

TB juga biasanya akan kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat 

badan yang disertai dengan demam, keringat malam hari, dan kelelahan. Jika 

infeksi tuberkulosis pada paru telah menyebabkan kerusakan pada paru, akan 

timbul gejala sesak napas. 

Beberapa pengidap tuberkulosis juga mengalami kondisi nyeri tulang. 

Kondisi ini menandakan bahwa bakteri telah menyerang bagian tulang. Untuk 

itu, perlu segera dilakukan pemeriksaan pada rumah sakit terdekat agar kondisi 

ini dapat segera ditangani dengan tepat. 



TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Beberapa tes lain yang 

dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular ini adalah foto Rontgen 

dada, tes darah, atau tes kulit (Mantoux). 

TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengonsumsi obat 

sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu minum 

beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama (minimal 6 bulan). Obat itu 

umumnya berupa: Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide dan  Ethambutol. 

Pengobatan penyakit TBC membutuhkan waktu yang cukup lama dan 

biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, memiliki asuransi kesehatan bisa 

menjadi pertimbangan, sehingga Anda tidak perlu dipusingkan dengan 

tanggungan biaya saat berobat nanti. 

 

II. Latar Belakang 

Meski demikian, laporan terbaru dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

menunjukkan bahwa akses ke layanan TBC tetap menjadi tantangan, dan bahkan 

target global untuk pencegahan dan pengobatan kemungkinan besar akan 

terlewat tanpa tindakan lebih lanjut dan dukungan investasi. Dalam Global TB 

Report 2020, disebutkan sekitar 1,4 juta orang meninggal karena penyakit terkait 

TBC pada 2019. Dan dari perkiraan 10 juta orang yang diperkirakan terkena TBC, 

ada sekitar 3 juta orang tidak terdiagnosis, atau tidak dilaporkan secara resmi ke 

dalam sistem pelaporan nasional. Kondisi ini makin dipersulit dengan pasien TBC 

Resistan Obat, dimana sekitar 465.000 orang baru didiagnosis dengan TBC 

Resistan Obat pada tahun 2019 dan kurang dari 40% dapat mengakses 

pengobatan. 

Dari laporan tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga sebagai negara 

dengan penderita TBC terbanyak di dunia dimana di tahun 2019 diperkirakan 

terdapat total kasus TBC mencapai 845,000 kasus, dan hanya 67% yang 

melakukan pengobatan. Dari jumlah kasus tersebut, diperkirakan 24,000 kasus 

merupakan kasus pasien TBC Resistan Obat (TBC RO) dengan tingkat mulai 

pengobatan (enrollment rate) sebesar 48% (5,531pasien) dari 11,463 yang 

terkonfirmasi TBC RO. Angka ini tentunya masih di bawah target pengobatan, 

yaitu sebesar 90%. Laporan ini masih jauh dari target capaian yang diharapkan 



untuk bisa menuju eliminasi TBC 2030 mendatang. Banyaknya jumlah kasus dan 

sulitnya akses jarak dari rumah pasien ke puskesmas menyebabkan banyaknya 

pasien suspek yang tidak terjaring dan tidak memeriksakan diri.  

Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah 

penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kasus TB 

di tiga provinsi tersebut sebesar 44% dari jumlah seluruh kasus TB di Indonesia 

(Kemenkes RI, 2018). 

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan TB adalah 

angka keberhasilan pengobatan (Success Rate). Angka keberhasilan pengobatan 

merupakan jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di 

antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan 

pengobatan kasus TB tahun 2009-2018 menunjukkan penurunan angka 

keberhasilan pengobatan semua kasus TB pada tahun 2012 dan 2018 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 angka keberhasilan 

pengobatan semua kasus TB sebesar 84,6%. Angka kesembuhan semua kasus 

yang harus dicapai minimal 85,0% sedangkan angka keberhasilan pengobatan 

semua kasus minimal 90,0% (Kemenkes RI, 2018). 

Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA (+) di puskesmas dan rumah 

sakit Kabupaten Bogor sebesar 62,59% dan pengobatan lengkap sebesar 24,44% 

sehingga angka kesuksesannya (succesrate) sebesar 87,03% angka ini mendekati 

target Kementerian Kesehatan sebesar 90%. (Dinkes Kabupaten Bogor, 2018). 

Meskipun Tuberkulosis (TBC) sebagai penyakit menular paling mematikan 

di dunia, namun TBC dapat dicegah dan disembuhkan. Sekitar 85% orang yang 

memiliki penyakit TBC dapat berhasil diobati dengan rejimen obat selama 6 

bulan. Kedisiplinan pengobatan, dukungan dan komitmen pemerintah tetap 

menjadi poin penting untuk melawan tuberkulosis. 

Sesuai dengan himbauan dan arahan Gubenur Jabar bahwa perlu adanya 

inovasi dalam upaya mengeliminasi kasus TBC di Jawa Barat, Puskesmas Sadeng 

Pasar membuat terobosan baru terkait TBC yang diberi nama PAHA PEDES 

(PAKET DAHAK PEDESAAN). Kegiatannya difokuskan dengan melakukan 

penjaringan lebih banyak pasien TBC dengan sistem jemput bola serta koordinasi 

lintas sektor. Koordinasi bersama antara Kepala Desa di 4 Desa (Babakan Sadeng, 



Wangunjaya, Sadeng Kolot, Leuwisadeng), Bidan Desa, Kader Posbindu Desa, 

petugas promkes dan petugas program TBC membentuk Kader Siaga TBC/ kader 

PAHA PEDES. Dengan adanya kader ini, diharapakan pemantauan TBC dan 

penjaringan kasus TBC di lapangan semakin intensif sehingga dapat mencegah 

penularan penyakit TBC. 

 

III. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus  

Tujuan Umum 

Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat TBC dengan cara 

memutuskan mata rantai penularannya sehingga penyakit TBC tidak lagi 

merupakan masalah kesehatan masyarakat. 

 

Tujuan Khusus 

1. Tercapainya angka kesembuhan dalam pengobatan TBC 85% dari semua 

penderita baru TBC yang ditemukan. 

2. Tercapainya cakupan penemuan penderita baru secara bertahap  

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan  

Kegiatan Pokok 

1. Pelacakan Pasien TBC 

2. Pelayanan pengobatan TBC 

3. Pelayanan pengecekan sputum (dahak) pasien suspek 

 

Rincian Kegiatan 

No 
Nama 

kegiatan 

Rincian 

Kegiatan 

Lintas 

Program 
Uraian Tugas 

Lintas 

Sektor 
Uraian Tugas 

1 Penemuan 

kasus TBC 

paru 

Penjaringan 

dan 

penanganan 

kontak TBC 

positif 

 

 

Bidan Desa 

dan Kader 

TBC 

Menemukan 

keluarga 

kontak TBC 

Positif 

 

 

Kader 

PAHA 

PEDES, 

RT/ 

RW 

 

Mengarahkan 

keluarga kontak 

TBC Positif ke 

puskesmas 

Menjaring 

setiap pasien 

suspek TBC 

Poli 

Umum, 

Poli Anak, 

Memberikan 

rujukan ke 

Laboratorium 

Kader Menggerakkan 

Masyarakat untuk 

memeriksakan 



dengan 

keluhan batuk 

berdahak lebih 

dari dua 

minggu 

Poli Lansia 

dan Poli 

KIA, 

Lab 

untuk 

diperiksa 

dahaknya, 

Rogent, Cek 

Gula Darah, 

Cek HIV 

kesehatan sedini 

mungkin 

Pemeriksaan 

kontak TBC 

Program 

Promkes, 

Kesling, 

KIA 

Penjaringan 

dan 

penyuluhan 

Kader, 

RT dan 

RW 

Menggerakkan 

Pasien BTA 

Kunjungan 

Rumah 

Program 

Perkesmas 

Penjaringan, 

Penjemputan 

sputum BTA 

pasien Suspek 

PAHA PEDES 

jarak jauh 

Kader, 

RT dan 

RW 

Penjemputan 

Sptum kerumah 

pasien Suspek 

TBC 

3 Pengobatan 

kasus PAHA 

PEDES 

Memberikan 

OAT terhadap 

pasien TBC 

yang sudah 

dinyatakan 

menderita 

PAHA PEDES 

oleh dokter 

Petugas 

Apotek 

Memberikan 

OAT 

terhadap 

pasien TBC 

paru 

PMO Mengawasi Pasien 

TBC minum obat 

dengan teratur 

4 Pelacakan 

Penderita 

mangkir 

Melacak pasien 

yang tidak 

mengambil 

obat pada 

waktu yang 

telah 

dijadwalkan 

Bidan Desa Menghubungi 

atau 

mendatangi 

penderita 

TBC yang 

tidak 

mengambil 

obat 

PMO 

Kader 

 

Pasien PAHA 

PEDES mengambil 

obat sesuai 

jadwal 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

1. Kunjungan rumah 

2. Penyuluhan 

 

VI. Sasaran 

1. Masyarakat yang datang berkunjung dengan gejala TBC 

2. Masyarakat yang wilayahnya terdapat penderita TBC 

3. Keluarga pasien TBC yang di temukan 

4. Masyarakat yang terduga TBC untuk dilakukan penyuluhan mengenai 

pengertian penyakit TBC 



 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi PAHA PEDES (PAKET DAHAK PEDESAAN) 

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Januari 2020 Masal penjaringan kasus 

TBC masih rendah 

2. Perumusan Ide Februari 2020 Perumusan ide dari 

masukan semua pihak 

/ koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan Februari 2020 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan linsek 

4. Implementasi Maret 2020 Pelaksanaan di 

wilayah Puskesmas 

Sadeng Pasar 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan  

Jadwal terlampir 

 

VIII. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan 

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan tiap bulan sesuai dengan 

jadwal kegiatan dengan melaporkan hasil-hasil yang di capai pada bulan 

tersebut,dengan menggunakan format baku yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Kesehatan dan diserahkan ke Kepala Puskesmas dan Pokja UKM 
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Lampiran 

 

Jadwal Kegiatan PAHA PEDES 

N

o 
Kegiatan 

Tahun 

2019 2020 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 Penyusunan RUK X             

2 Pelaksanaan RPK  X            

3 Penjaringan PMO    X  X  X  X  X  X 

4 
Penjaringan dan penangan kontak 

TBC  
 X X X X X X X X X X X X 

5 Pemeriksaan kontak TBC  TENTATIF 

6 Kunjungan Rumah TENTATIF 

7 Kegiatan Monev Kader TBC    X   X   X   X 

8 

Memberikan OAT terhadap pasien 

TBC yang sudah dinyatakan 

menderita TBC oleh dokter 

 X X X X X X X X X X X X 

9 

Melacak pasien yang tidak 

mengambil obat pada waktu yang 

telah dijadwalkan 

TENTATIF 

10 Penyusunan PKP             X 

11 Penyusunan RUK             X 



 


