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ABSTRAK
Penyakit TB merupakan salah satu penyakit infeksi yang prevalensinya paling tinggi di dunia. Lebih dari
delapan juta populasi terkena TB aktif setiap tahunnya dan sekitar dua juta meninggal. Infeksi HIV yang
dianggap permanen berbanding terbalik dengan infeksi TB yang hanya sementara. Pengobatan TB dianggap
dapat menyembuhkan, sementara HIV dianggap sebagai penyakit yang “mematikan” meskipun dengan
penggunaan antiretroviral. Namun, meskipun infeksi ini memiliki identitas yang berbeda, kedua infeksi ini
menjadi sangat terkait, karena orang yang terkena TB juga diasumsikan memiliki HIV.Stigma ini biasanya
terkait dengan HIV juga ditularkan pada orang dengan TB.TB menjadi tidak diinginkan dan memiliki stigma
yang tinggi seperti HIV. Oleh karena itu, berbagai rencana strategis dan rencana aksi nasional yang ditetapkan,
program kerja yang diagendakan, dan peraturan yang telah dikeluarkan harus kaji tingkat implementasinya.
Perlu ada kajian, evaluasi, dan analisis untuk melihat apakah kebijakan tersebut telah mencapai sasaran dan
diperoleh hasil yang sesuai harapan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis situasi penyakit TB di Kabupaten
Ponorogo.Secara umum, penelituan ini bertujuan untuk menganalisis situasi penyakit TB-HIV di Kabupaten
Ponorogo. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendapatkan data dan analisa proporsi
anggaran kesehatan dan penggunaan anggaran,; 2) Mendapatkan data dan analisa profil layanan kesehatan,
focus pada layanan kesehatann untuk penderita TB-HIV Kabupataen Ponorogo; 3) Mendapatkan data dan
analisa prevalensi penderita TB-HIV; 4) Mendapatkan data dan analisa stake holder potensial dalam
penaggulangan TB-HIV (NGO dan pemerintah); dan 5) Mendapatkan dokumen analisa situasi advokasi terkait
pelayanan kesehatan, focus pada TB-HIV.Kegiatan penelitian yang sudah pada tahun pertama ini adalah: 1)
Melakukan Tinjauan situasi kasus TB-HIV di Kabupaten Ponorogo, melakukan kajian atas data atau kondisi
keadaan kasus TB-HIV yang meliputi aspek prevalensi, demografi, kebijakan, dan anggaran penanggulangan
TB-HIV, serta kondisi pelayanan kesehatan di lapangan. 2) Melakukan analisis situasi, yang meliputi tiga
kegiatan besar yaitu assesment, analisa (menganalisis akar masalah/Root Cause Analysis/RCA, Analisis
sebab akibat, Analisis profil, Analisis Disabilty Adjusted Live Years/DALY, analisis peran stakeholder, dan
action.

Kata Kunci: Prevalensi, Penyakit TB-HIV, penyakit TB-DM

PENDAHULUAN
Penyakit Tuberculosis (TB) merupakan salah satu penyakit infeksi yang prevalensinya paling tinggi
di dunia.Berdasarkan laporan World Health Organitation (WHO) 2003 sepertiga populasi dunia yaitu
sekitar dua milyar penduduk terinfeksi Mycobakterium tuberculosis.Lebih dari delapan juta populasi
terkena TB aktif setiap tahunnya dan sekitar dua juta meninggal. Lebih dari 90% kasus TB dan
kematian berasal dari Negara berkembang dimana 75% kasus terjadi pada usia produktif (usia antara
15-54 tahun).
Penduduk Negara Indonesia yang lebih dari dua ratus juta orang telah menempati urutan
ketiga setelah India dan Cina dalam hal jumlah penderita TBC, di antara 22 negara lainnya dengan
masalah TBC terbesar di dunia. Hasil survey Kesehatan Rumah Tangga Departemen Kesehatan RI,
menunjukkan bahwa TBC merupakan penyakit ketiga penyebab kematian di Indonesia, setelah
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penyakit jantung dan pernafasan akut. Jumlah penderita TBC Parudari tahun ketahun di Indonesia
terus meningkat.Hampir seluruh provinsi memberikan kemajuan dalam pengobatan penderita dan
peningkatan angka pemenuhan kasus TB menular.Insidensi dan pervalensi terbarudiperoleh dari
hasil survei prevelansi TB terakhir tampak perbedaan insidensi dan prevalensi antar
wilayah.Insidensi BTA positif bervariasi diantaranya adalah provinsi Jawa Tengah, yaitu
160/100.000 penduduk per tahun (Profil Indonesia, laporan WHO 2008).
Mulai tahun 1995, program penanggulangan TB mengadopsi strategi DOTS (Direct
Observed Treatment Shortcourse atau pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung),
yang direkomendasi oleh WHO.Strategi DOTS telah dibuktikan dengan berbagai uji coba lapangan
dapat memberikan angka kesembuhan yang tinggi.Bank Dunia menyatakan strategi DOTS
merupakan strategi kesehatan yang paling cost effective.
Penyakit TB Paru biasanya menular melalui udara yang tercemar dengan bakteri
Micobakterium tuberculosis yang dilepaskan pada saat penderita TBC batuk.Pada anakanak biasanya
sumber infeksi berasal dari penderita TBC dewasa. Bakteri bila masuk dan terkumpul di dalam paruparu akan berkembang biak menjadi banyak (terutama pada orang dengan daya tahan tubuh yang
rendah), dan dapat menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening ke bagian tubuh
lainnya.Status sehat sakit para anggota keluarga dan keluarga saling mempengaruhi satu sama lain.
Suatu penyakit dalam keluarga mempengaruhi seluruh keluarga dan sebaliknya mempengaruhi
jalannya suatu penyakit dan status anggota keluarga. Karena itu, pengaruh dari status sehat/sakit pada
keluarga saling mempengaruhi atau sangat bergantung satu sama lain.
Berdasarkan fenomena diatas, permaslahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: a)
Belum terintegrasinya kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan prevalensi penyakit TB di
Ponorogo; b) Anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah belum mampu
menjangkau lebih jauh terkait prevalensi penyakit TB di Ponorogo
Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian :a) Mendapatkan data
kebijakan proporsi penganggaran dan penggunaan anggaran kesehatan, khususnya kasus TB-HIV
Kabupaten Ponorogo; b) Mendapatkan data pelayanan kesehatan, khususnya kasus TB-HIV
Kabupaten Ponorogo; c) Mendapatkan data prevalesnsi dan hambatan akses kesehatan Kabupaten
Ponorogo; d) Menyusun analisa situasi kesehatan khususnya kasus TB-HIV Kabupaten Ponorogo,
mengenai anggaran, prevalensi, akses kesehatan, dan memberikan rekomendasi terhadap advokasi;
e) Mendapatkan data organisasi pelaksana atau pendukung isu kesehatan, khususnya TB-HIV dan
advokasi Kabupaten Ponorogo
Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Manfaat Penelitian
sebagai berikut: a) Mendapatkan data dan analisa proporsi anggaran kesehatan dan penggunaan
anggaran, khususnya pada kasus TB-HIV Kabupaten Ponorogo; b) Mendapatkan data dan analisa
profil layanan kesehatan, focus pada layanan kesehatan untuk penderita TB-HIV Kabupataen
Ponorogo; c) Mendapatkan data dan analisa prevalensi penderita TB-HIV dalam daerah penelitian
Kabupaten Ponorogo; d) Mendapatkan data dan analisa stake holder potensial dalam penaggulangan
TB-HIV (NGO dan pemerintah) Kabupaten Ponorogo; e) Mendapatkan dokumen analisa situasi
advokasi terkait pelayanan kesehatan, focus pada TB-HIV.
METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Langkah-langkah dalam melakukan analisis dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3
bagian besar, yaitu:
a. Assessment, merupakan proses pengumpulan data (sekunder dan primer) dengan melakukan
tinjauan/ Penilaian Situasi awal. Data sekunder didapatkan dari pihak terkait, sedangkan data
primer melalui wawancara dan obervasi langsung. Sumber data meliputi: Dinas Kesehatan, BPS,
BAPPEDA, NGO (Non Government Organization), dan Fasyankes;
b. Analisa, proses menganalisa dari data yang didapatkan dari tahap Assessment sebelumnya.
Metode yang dapat digunakan dalam melakukan Analisa diantaranya: Analisa Profil, Analisa
Akar Masalah (AAM), Analisa Kesenjangan, Analisis Disabilty Adjusted Live Years (DALY),
dan Analisis Stakeholder;
c. Action, merupakan proses penentuan rekomendasi tindakan advokasi atau aksi kunci. Proses
8
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tahap action dilakaukan secara parsitipatif dan melibatkan multi stake holder melalui seminar
internal. Dimana langkah-langkah dalam Action adalah: a) Analisis Profil, adalah pengumpulan
berbagai data dari berbagai sumber, baik yang bersifat primer maupun sekunder; b) Analisis Akar
Masalah (Root CauseAnalysis), adalah metode Analisis terstruktur yang digunakan untuk
menemukan dan mengkoreksi penyebab akar masalah yang mendasar; c) Analisis Kesenjangan,
digunakan untuk menentukan kesenjangan antara pengambil kebijakan dan menentukan
rekomendasi aksi sehingga dapat menentukan sasaran advokasi yang tepat; d) Analisis DALY
(Disability Adjusteed Live Years), untuk mengetahui beban ekonomi yang diakibatkan oleh
penyakit TBC dan dampaknya terhadap populasi. Disabilty Adjusted Live Years (DALY) adalah
alat ukur untuk mengukur beban penyakit dinyatakan dalam bentuk tahun kehidupan yang hilang
karena kematian dan tahun kehidupan dengan cacat yang dikaitkan dengan derajad cacat yang di
derita. Satu DALY adalah hilangnya waktu yang sehat selama satu tahun; e) Analisis
Stakeholder, untuk menentukan rekomendasi dan kerangka aksi, sehingga bisa menentukan sasaran
advokasi yang tepat.
Selanjutnya dilakukan Rekomendasi Aksi Advokasi, untuk mengetahui tindakan apa yang
harus dilakukan untuk mengatas permasalahan yang terjadi. Sedangkan rekomendasi aksi advokasi
meliputi: a) Rekomendasi aksi utama, dilakukan untuk merumuskan aksi utama yang realistis dan
strategis, menetapkan pemahaman mengenai yujuan kritis yang didefinisikan berdasarkan
pendekatan berlandaskan hak; b) Rekomendasi Potensi Kemitraan, dilaksanakan setelah diperoleh
rekomendasi aksi utama. Adapun langkah-langkah pengembangan kemitra terdiri dari: identifikasi
pemangku kepentingan, melakukan pemetaan pemangku kepentingan, identifikasi strategi untuk
mengembangkan kemitraan, dan rancangan Program
Sedangkan langkah-langkah dalam rancangan program yaitu menganalisis pohon masalah,
membuat hirarkhi hasil dan model logis, membuat kerangka kerja logis (logframe), membuat
kerangka pemantauan dan evaluasi, membuat rencana pemantauan dan evaluasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:
a. Analisis Profil
Analisa Profil situasi di Kabupaten Ponorogo terhadap permasalahan TB adalah sebagai berikut
:
 Berdasarkan data statistic Ponorogo dalam Angka tahun 2014 didapatkan luas wilayah
Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km2 terbagi menjadi 21 kecamatan, 307
desa/kelurahan, 1.002 lingkungan/dusun, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.869 Rukun Tetangga
(RT). KabupatenPonorogoterletak antara 111O 17’ sampai dengan 111O 52’ Bujur Timur dan 7O
49’ sampai dengan 8O 20’ Lintang Selatan.
 Sampai Dengan Akhir Tahun 2013 (BPS Ponorogo, 2014), Jumlah Penduduk Di Kabupaten
Ponorogo Sebanyak 863.900 Orang. Terdiri Dari Penduduk Laki-Laki 431.400 Orang Dan
Perempuan 432.500 Orang, Atau Dengan Sex Rasio Sebesar 102,26. Kepadatan Penduduk
Mencapai 630 Per-Km, Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Sebanyak 244.790 Rumah Tangga,
Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Sebanya 4 Orang. Lapangan pekerjaan penduduk
sebagian besar di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu 241.507 orang dan
paling sedikit bekerja di Pertambangan dan Galian; Listrik, Gas, dan Air Minum yaitu sebanyak
4.650 orang.
 Berdasarkan data Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS08) di Kabupaten Ponorogo jumlah
rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin sebanyak 76.294 rumah tangga dengan
perincian sangat miskin sebanyak 15.093 rumah tangga, miskin sebanyak 28.038 rumah tangga,
dan hamper miskin sebanyak 33.163 rumah tangga. Kecamatan yang memiliki jumlah rumah
tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin terbanyak adalah Kecamatan Ngrayun sebanyak
6.551 rumah tangga dan paling sedikit adalah Kecamatan Pudak, yaitu sebanyak 694 rumah
tangga.
 Kab.Ponorogo telah menjadikan belajar wajib 9 tahun sebagai program pendidikan, dengan
rincian angka partisipasi sebagai berikut: Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun sejumlah
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98,96%. Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun sejumlah 97,68%. Angka partisipasi sekolah
usia 16-18 tahun sejumlah 73,77%.
Fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Ponorogo sampai dengan akhir tahun
2013 adalah sebanyak 6 Rumah Sakit, 31 Puskesmas, 57 Puskesmas Pembantu, 46
Puskesmas Keliling, 26 Balai Pengobatan, dan 1 BKIA. Jumlah tenaga medis dan paramedis
yang membantu bidang kesehatan adalah sejumlah 36 Dokter Spesialis, 81 Dokter Umum, 26
Dokter Gigi, 31 Perawat Gigi, 492 Bidan, dan 901 Perawat Kesehatan. Untuk menilai
keberhasilan program kesehatan dapat dilakukan dengan melihat Angka Kematian Bayi
(Infant Mortality Rate atau IMR) dan Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate atau MMR).
Data pada akhir tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa Angka
Kematian Bayi telah terjadi penurunan menjadi sebesar 14,45 per 1.000 kelahiran hidup, Angka
Kematian Ibu mengalami kenaikan menjadi 102,03 per 1.000 kelahiran, Angka Kelahiran Kasar
menurun menjadi 11,8 per 1.000 kelahiran, dan Umur Harapan Hidup meningkat menjadi 72,30
tahun. Penyakit yang dominan di derita olah penduduk untuk urutan pertama adalah penyakit
Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan urutan kedua adalah Penyakit pada Sistem Otot dan
Jaringan Pengikat.
Hasil penjaringan suspek TB pada tahun 2015 sebanyak 5450 kasus dengan prevalensi TB BTA
+ sebesar 40,6%. Masih sangat jauh sekali dari target nasional yang harus dicapai yaitu 70%.
Daerah yang paling banyak di temukan BTA + adalah kecamatan Badegan sebesar 28 kasus dan
paling rendah adalah kecamatan Ngebel sejumlah 2 kasus. Angka kejadian MDR TB sampai saat
ini sebanyak 4 kasus, dengan rincian 2 pasien dalam kategori sembuh, 1 pasien DO, dan 1 pasien
masih dalam masa pengobatan. Data kasus TB anak adalah sebagai berikut: tahun 2014 sebanyak
12 kasus, 2015 sebanyak 88 kasus, dan sampai bulan Juni 2016 sebanyak 29 kasus. Beberapa
UPK masih ditemukan angka DO yang lebih dari 5%, hal ini dikarenakan jumlah pasien yang
diobati sedikit, sehingga ada pasien 1 atau 2 yang DO menjadikan prosentase menjadi besar,
walau sebagian besar UPK angka DO-nya nol (0). DO dibeberapa UPK ini pada umumnya
disebabkan: Pasien alergi (gatal-gatal) setelah minum obat TB. Efek samping obat (pusing, mual
yang hebat dll). Pasien pindah tanpa alamat pindah yang jelas dan tidak pamit.
Terkait dengan kebijakan anggaran untuk TB ditemukan data belum ada kebijakan untuk
penanggulangan TB di kabupaten Ponorogo. Belum ada penganggara n secara khusus untuk
penanggulangan TB. Anggaran kesehatan secara keseluruhan dari APBD amat sangat kecil
sekali, belum ada dari pihak swasta yang berperan dalam penanggulangan TB di Kabupaten
Ponorogo.

Analisis Akar Masalah (RCA)
Melihat akar masalah dari konsep diatas dapat disimpulkan bahwa program
penanggulangan TB di Kabupaten Ponorogo bukan program prioritas utama, masih
kalah dengan program lainnya seperti program AKI, AKA, Malaria, DB dan penyakit
infeski seperti daire. Sehingga mengakibatkan dukungan
kebijakan
anggaran
penanggulangan TB dari Pemda sangat kecil. Dengan melihat faktor yang mendasar
tersebut akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepadatan penduduk
Kabupaten Ponorogo yang cukup tinggi, besarnya angka buta huruf dan tingginya
angka kemiskinan. Hal diatas juga ikut mempengaruhi fasilitas kesehatan yang ada di
tingkat Puskesmas dan tenaga kesehatan dimana pengetahuan petugas kesehatan
tentang TB masih belum optimal. Seluruh Faskes belum bersinergi dalam standar
DOTS. Kesenjangan kapasitas dan kualitas antar puskesmas. SDM penanggung
jawabTB terbatas dan banyak dokter dan petugas kesehatan tidak menerapkan DOTS.
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tanda -tanda penderita TB, mereka
menganggap tanda awal seperti batuk merupakan penyakit yang biasa terjadi. Adanya
stigma negatif terhadap TB seperti menganggap biasa sakitnya, hal ini membuat
penderita semakin sulit untuk diajak berobat apalagi ditunjang dengan sistem rujukan
tidak terkoordinasi dengan baik akan menyebabkan pengaruh pada rendahnya relawan
dalam melakukan skrining langsung.
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Pasien TB yang kontak langsung dengan lingkungan sekitar tanpa ada
pencegahan seperti batuk dan meludah sembarangan, kontak langsung peralatan
makan pasien dengan keluarga. Pasien TB yang menolak berobat, pasien TB yang
tidak terdeteksi disertai lingkungan yang tidak sehat seperti kurangnya ventilasi
rumah dan lembab serta immunitas pasien TB yang menurun akibat status gizi yang
kurang serta kebiasaan yang tidak baik seperti merokok, akan menyebabkan angka
prevalensi TB meningkat.
c. Analisis Akar Masalah prevalensi MDR TB
Melihat analisis akar masalah diatas dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan
prevalensi kasus TB-MDR disebabkan beberapa faktor yang mendasar, seperti program
penanggulangan TB-MDR bukan program yang menjadi prioritas utama di Kabupaten Ponorogo.
Kondisi ini dapat dilihat dari dukungan kebijakan anggaran penanggulangan TB-MDR dari
Pemda sangat kecil bahkan tidak menyebutkan item anggaran khusus untuk TB –MDR. Selain faktor
yang mendasar tersebut, faktor tidak langsung juga mempunyai andil dalam peningkatan
prevalensi kasus TB-MDR seperti kepadatan penduduk yang cukup tinggi, besarnya angka buta
huruf, pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya TB sangat rendah dan tingginya angka
kemiskinan. Selain hal diatas yang juga ikut mempengaruhi adalah fasilitas kesehatan yang
ada di tingkat Puskesmas dan tenaga kesehatan dimana pengetahuan petugas kesehatan tentang
TB-MDR masih belum optimal.
Banyaknya keluarga yang tidak mengikuti program imunisasi menjadi faktor awal secara
tidak langsung mempengaruhi peningkatan prevalesni TB-MDR. Kurangnya kesabaran pasien
atau perasaan malu untuk melakukan pemeriksaan BTA. Ditambah adanya penarikan biaya di
beberapa layanan TB dan ditunjang dengan sistem rujukan tidak terkoordinasi dengan baik
akan menyebabkan peningkatan prevalensi TB di Kabupaten Ponorogo.
Pasien TB-MDR yang kontak langsung dengan sekitar tanpa ada pencegahan, pasien
yang menolak berobat, pasien TB-MDR yang tidak terdeteksi disertai lingkungan yang tidak
sehat dan immunitas pasien TB-MDR terhadap status gizi yang kurang akan menyebabkan angka
prevalensi TB-MDR meningkat.
d. Analisis Akar Masalah prevalensi TB-HIV
Melihat analisis akar masalah diatas dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan prevalensi
kasus TB-HIV disebabkan beberapa faktor yang mendasar, seperti program penanggulangan TBHIV bukan program yang menjadi prioritas utama di Kabupaten Ponorogo. Kondisi ini dapat dilihat
dari dukungan kebijakan anggaran penanggulangan TB-HIV dari Pemda sangat kecil bahkan tidak
menyebutkan item anggaran khusus untuk TB –HIV. Selain faktor yang mendasar tersebut, faktor
tidak langsung juga mempunyai andil dalam peningkatan prevalensi kasus TB-HIV seperti kepadatan
penduduk yang cukup tinggi, besarnya angka buta huruf, pengetahuan dan pemahaman tentang
bahaya TB sangat rendah dan tingginya angka kemiskinan. Selain hal diatas yang juga ikut
mempengaruhi adalah fasilitas kesehatan yang ada di tingkat Puskesmas dan tenaga kesehatan
dimana pengetahuan petugas kesehatan tentang TB-HIV masih belum optimal dan tidak adanya
tanda- tanda gambaran klinik sehingga sulit mendiagnosis TB pd px HIV.
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tanda-tanda penderita TB-HIV, mereka
menganggap tanda awal seperti batuk merupakan penyakit yang biasa terjadi. Adanya stigma negatif
terhadap TB-HIV seperti dengan mengucilkan dalam masayarakat, hal ini membuat penderita
semakin sulit untuk diajak berobat apalagi ditunjang dengan sistem rujukan tidak terkoordinasi
dengan baik akan menyebabkan pengaruh pada rendahnya relawan dalam melakukan skrining
langsung.
Pasien TB-HIV yang kontak langsung dengan sekitar tanpa ada pencegahan, pasien yang
menolak berobat, pasien TB-HIV yang tidak terdeteksi disertai lingkungan yang tidak sehat dan
immunitas pasien TB-HIV terhadap status gizi yang kurang akan menyebabkan angka prevalensi
TB-HIV meningkat.
e. Analisis Akar Masalah prevalensi TB Anak
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Melihat analisis akar masalah diatas dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan prevalensi
kasus TB-ANAK disebabkan beberapa faktor yang mendasar, seperti program penanggulangan TBANAK bukan program yang menjadi prioritas utama di Kabupaten Ponorogo. Kondisi ini dapat dilihat
dari dukungan kebijakan anggaran penanggulangan TB- ANAK dari Pemda sangat kecil bahkan tidak
menyebutkan item anggaran khusus untuk TB – ANAK. Selain faktor yang mendasar tersebut, faktor
tidak langsung juga mempunyai andil dalam peningkatan prevalensi kasus TB- ANAK seperti kepadatan
penduduk yang cukup tinggi, besarnya angka buta huruf, pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya
TB sangat rendah dan tingginya angka kemiskinan. Selain hal diatas yang juga ikut mempengaruhi adalah
fasilitas kesehatan yang ada di tingkat Puskesmas dan tenaga kesehatan dimana pengetahuan petugas
kesehatan tentang TB- ANAK masih belum optimal dan banyaknya balita yg tidak vaksin BCG
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tanda-tanda penderita TB- ANAK, mereka
menganggap tanda awal seperti batuk merupakan penyakit yang biasa terjadi pada anak seperti sakit flu
biasa. Adanya stigma negatif terhadap TB-ANAK dalam masayarakat yaitu adanya anggapan anak
merupakan replica dewasa berbentuk kecil, hal ini membuat penderitadan keluarga semakin sulit untuk
diajak berobat apalagi ditunjang dengan sistem rujukan tidak terkoordinasi dengan baik akan
menyebabkan pengaruh pada rendahnya relawan dalam melakukan skrining langsung.
Pasien TB-Pada Anak yang kontak langsung dengan sekitar tanpa ada pencegahan, pasien yang
menolak berobat, pasien TB- ANAK yang tidak terdeteksi disertai lingkungan yang tidak sehat dan
immunitas pasien TB-Pada Anak terhadap status gizi yang kurang akan menyebabkan angka prevalensi
TB- ANAK meningkat. Diduga juga karena penyuntikan vaksin BCG yang kurang optimal diberikan saat
pemberian vaksin BCG.
f. Analisis Stakeholder/pola Peran dan Analisis Kesenjangan Kapasitas
Penderita TB merupakan pasien yang harus mempunyai tanggung jawab terhadap
diri sendiri untuk sembuh dengan cara patuh minum obat sesuai prosedur, tahu bahaya
tentang penyakit TB dan penularannya serta tentang pemahaman danb kesadaran Perilaku
Hidup Sehat. Tentunya pemahaman tentang masalah tersebut tidak hanya berfokus pada
penderita TB saja, kepedulian pemahaman dan kesadaran keluarga penting untuk
membantu kesembuhan pasien.
Selain itu ada beberapa relawan atau kader PMO (Pengawas Minum Obat) yang
harus ikut aktif dalam membantu proses kesembuhan pasien dan tentunya juga dapat
memotivasi keluarga untuk mendukung kesembuhan pasien. Kader atau Relawan dapat
bekerja sama dengan Puskesmas dan berkoordinasi seta wajib melaporkan per kembangan
dan halangan yang terjadi pada saat membantu menangani pasien TB.
Masyarakat perlu diingatkan melalui informasi yang mendidik melalui perangkat,
tokoh masyarakat dalam pertemuan formal maupun informal mengenai permasalah TB dan
penanggulangannya, sehingga program tersebut bisa sinergi.
Fasilitas layanan kesehatan tingkat dasar seperti puskesmas, merupakan ujung
tombak pelayanan terapi tingkat pertama. Diharapkan semua petugas kesehatan memiliki
kepeduluan dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pasien. Dalam sisi pelayanan
puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata dan dapat
memberikan bebas biaya pemeriksaan sputum pada kasus suspek BTA+. Selain itu
puskesmas sebagai penyedia obat, aktif memberikan informasi yang edukatif sebagai
upaya promotif dan preventif mengenai bahaya penyakit TB.
Untuk tingkat yang lebih tinggi lagi ada Dinas Kesehatan yang dapat sebagai
koordinator wilayah dalam masalah penanganan TB. Dinas Kesehatan membantu
menyusun program penanggulangan penyakit TB, penyedia stok Obat Anti TB melalui
seksi P2TB yang harus selalu memonitor kondisi lapangan. Dinas Kesehatan dapat bekerja
sama intensif dengan Bappeda untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional tentang
penyakit TB.
Anggota masyarakat yang diwakili oleh DPRD dapat memfasilitasi dan membahas
serta membuat kebijakan yang berpihak pada warga yang sakit dan melegalisasi keput usan
yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk membuat Peraturan Daerah yang akan
disahkan oleh Bupati.
12

SENASPRO 2017 | Seminar Nasional dan Gelar Produk

g. Analisis Kesenjangan Kapasitas
Permasalahan TB di Kabupaten Ponorogo sudah terorganisasi dengan baik oleh Dinas
Kesehatan melalui bidang P2ML. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo juga telah
membentuk Tim PPM Kabupaten Ponorogo, akan tetapi pemberantasan penyakit TB ini masih
memerlukan penanganan yang terpadu termasuk dari semua stakeholders yang terkait dengan
bidang kesehatan untuk bekerja sama, saling bantu membantu, bersinergi dan berkomunikasi
lintas departemen sehingga dapat menangani permasalahan TB di Kabupaten Ponorogo secara
holistik dan terintegrasi untuk mencapai Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2012-2017.
Karena Program TB tidak menjadi program prioritas maka Anggaran penanggulangan TB
di Seksi P2TB hanya bersifat pendamping dari anggaran pusat sehingga penyediaan stok obat
OAT bergantung dari distribusi pusat. Karena itu didapatkan permasalahan sumber daya
manusia di seksi penyakit menulat di Dinas Kesehatan jumlahnya terbatas, belum lagi
tanggung jawab mereka untuk menjalankan program yang lainnya juga banyak. Ditemukan juga
fungsi regulasi klinik dan Rumah Sakit Swasta banyak yang belum bersertifikasi DOTS.
Fungsi koordinasi perencanaan program penanggulangan TB terpadu lintas SKPD belum
berjalan dengan baik dikarenakan penyakit TB ini dalam renstra tidak tercantum secara explisit,
selain itu didapatkan juga fungsi koordinasi perencanaan alokasi anggaran khusus program
penanggulangan TB dalam program bantuan anggaran desa belum berjalan.
Harapannya dari DPRD dapat merumuskan produk legislasi tentang penanggulangan TB,
merumuskan kebijakan anggaran khusus penanggulangan TB dan menjadikan isu
penanggulangan TB sebagai aspirasi hak masyarakat yang prioritas dengan cara melakukan
kontrol dan pengawasan secara khusus pada upaya penanggulangan TB dan memberdayakan
masyarakat untuk aktif turut serta dalam upaya penanggulangan TB.
h. Analisis DALY
Hasil analisa kasus TB di Kabupaten Ponorogo dengan metode Analisa DALY didapatkan
total kerugian dalam waktu satu tahun sekitar Rp. 23.934.241.700,41,- (Dua Puluh Tiga Milyar
Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Satu
Rupiah). Angka ini didapatkan dari Komponen kerugian karena sakit, akibat kematian dan biaya
pengobatan.
Melihat hasil data di atas bisa disimpulkan bahwa penyakit TB akan membawa dampak
kerugian yang sangat banyak bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.
Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi anggaran pendapatan daerah pada tahun 2019 adalah
sebesar 1.452,191 milyar rupiah, meningkat sebesar 1,84 persen dari yang ditargetkan. Sedangkan
realisasi anggaran belanja pada tahun 2016 sebesar 1.396,914 milyar rupiah atau turun 6,23 persen
dari yang ditargetkan. Pada tahun 2016, alokasi dana jaringan pengaman sosial bidang kesehatan
untuk masyarakat miskin yang telah disalurkan mencapai Rp.2.499.432.000 untuk sebanyak
340.056 masyarakat miskin.
i. Matrik Integrasi Agenda Advokasi Penanggulangan TB dan Rekomendasi Aksi Utama
Untuk memempercepat pencapaian MDGs dalam pengendalian TB, maka
direkomendasikan aksi utama yang harus dilakukan oleh kabupaten Ponorogo adalah: 1)
Penguatan kebijakan daerah dalam penganggaran kasus TB. Karena selama ini memang belum
secara spesifik ada penganggaran khusus untuk kasus TB di Ponorogo. Dengan demikian
diharapkan kegiatan penanggulangan TB dapat dilakukan secara optimal dengan support system
yang memadai, baik dari pemerintah daerah maupun dari dinas-dinas terkait; 2) Ketersediaan
sumberdaya manusia yang kompeten secara khusus memegang program TB; 3) Peningkatan
kerjasama dengan pihak akademisi untuk melakukan pendampingan kegiatan operasional
penanggulangan TB di Kabupaten Ponorogo; 4) Peningkatan peran serta masyarakat secara aktif
untuk ikut memantau dalam pengobatan pasien TB; 5) Penjaringan kader TB yang militan; 6)
Pelatihan dan monitoring Pelaksana TB secara berkesinambungan; 7) Ketersediaan secara
kontinu peralatan laboratorium seperti reagen untuk pendeteksian TB; 8) Pelatihan secara
berkesinambungan dan berkelanjutan bagi petugas laboratorium untuk mengurangi Error Rate;
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9) Pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka mengkawal pembelanjaan
anggaran daerah terkait kasus TB di Ponorogo. Dengan demikian diharapkan penggunaan
anggaran tepat sasaran.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan di lapangan, maka ada beberapa hal yang dapat
dijadikan pilihan tindakan/ aksi kunci kemitraan untuk kegiatan penaggulangan kasus TB di
Ponorogo, adalah sebagai berikut: a) Dinas Kesehatan dan Petugas di UPK telah melakukan
terobosan-terobosan dengan meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti
kader TB komunitas, Bidan Desa, Perawat Desa, bahkan beberapa UPK memberikan target
Penemuan TB untuk Bidan Desa dan Perawat Desa; b) Pada tahun 2011 mulai ada kader TB
komunitas yang dikoordinir SSR (Sub-Sub Resipien) ‘Aisyiyah di Ponorogo, yang membantu
mencari suspek dengan semangat.Tetapi pada tahun 2012 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan
terjadinya keterbatasan logistic Pot Dahak, sehingga petugas kesehatan maupun kader membatasi
atau memperketat suspek yang diperiksa. Pada tahun 2014 terjadi peningakatan penemuan suspek
lagi walau masih dibawah tahun 2012; c) Untuk menghindari pasien DO (drop out) pengobatan,
maka dilakukan konseling yang bisa meyakinkan pasien agar mau minum obat dengan tuntas, dan
penjelasan yang jelas tentang efek samping obat, dan akibat jika minum obat tidak teratur atau putus
ditengah jalan. Masalah keterbatasan logistic pot dahak, maka diadakan OJT (On The Job Training)
untuk petugas Laboratorium UPK, untuk reagen dinas mengusahakan bon reagen dari Provinsi jika
reagen di Dinas Kesehatan sudah habis dan pengadaan belum ada. Setelah diadakan OJT ternyata
Error Rate masih diatas 5%. Untuk itu diperlukan ketelitian dan kesungguhan dari petugas
Laboratorium dalam melakukan pembuatan dan pemeriksaan slide TB, dan untuk UPK yang Error
Ratenya masih diatas 5%, disarankan untuk melakukan OJT ke UPK yang Error Ratenya selalu
dibawah 5%. Setelah dilakukan pembinaan teknis dan reagen tercukupi, dan Petugas Laboratorium
juga sungguh-sungguh dan lebih teliti dalam mengerjakan sampel akhirnya di tahun 2014 rata-rata
Error Rate di Ponorogo turun menjadi dibawah 5%. Walau ada beberapa UPK yang masih tinggi,
seperti Puskesmas Siman, Babadan, Kauman, dan RS Griya Waluya, dimana Puskesmas ini selama
dua sampai tiga Triwulan Error Ratenya diatas 5 Persen.
Berdasarkan data hasil wawancara dengan stake holder dan penanggung jawab program di
masyarakat yang sudah dilakukan peneliti baik secara formal dan informal, maka dapat disarankan
beberapa hal sebagai berikut: a) Perlu adanya perhatian khusus untuk kasus TB, terutama dalam hal
penganggaran daerah. Karena selama ini memang belum secara spesifik ada penganggaran khusus
untuk kasus TB di Ponorogo. Dengan demikian diharapkan kegiatan penanggulangan TB dapat
dilakukan secara optimal dengan support system yang memadai, baik dari pemerintah daerah maupun
dari dinas-dinas terkait; b) Perlu melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dalam rangka
mengkawal pembelanjaan anggaran daerah terkait kasus TB di Ponorogo. Dengan demikian
diharapkan penggunaan anggaran tepat sasaran; c) Selain itu perlu juga mengadakan kerjasama
dengan pihak akademisi untuk melakukan pendampingan kegiatan operasional penanggulangan TB
di Kabupaten Ponorogo.
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