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I. PENDAHULUAN 

Puskesmas sebagai organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat 

pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat 

dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. 

Melalui program dan kegiatannya, puskesmas berperan serta mewujudkan 

keberhasilan pembangunan kesehatan Indonesia, khususnya di wilayah kerjanya 

dalam bentuk kegiatan pokok. 

 Program TB PARU adalah satu dari program esensial di puskesmas yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu dalam pelayanan di puskesmas secara efektif 

dan efisien. Keberhasilan program TB PARU untuk memutuskan mata rantai 

penularan BTA positif kepada keluarga dan masyarakat. Program TB PARU 

merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia, 

dimana di tahun 2015 dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disebutkan 

insidensi di Indonesia pada angka 460.000. 

 Ketika dunia bersatu untuk mengatasi pandemi Covid-19, sangat penting 

untuk memastikan bahwa penyediaan layanan dan sistem operasional untuk 

mengatasi permasalahan kesehatan yang lain tetap berjalan secara 

berkesinambungan demi melindungi kehidupan orang dengan TB dan kondisi 

kesehatan lainnya. Dengan demikian layanan kesehatan, termasuk program nasional 

untuk penanggulangan TB, perlu secara aktif, efektif dan cepat terlibat dalam upaya 

penanggulangan COVID-19 serta memastikan bahwa layanan TB tetap berjalan. 

Pengalaman dan pemahaman tentang infeksi Covid-19 pada pasien TB masih 

terbatas, namun perlu dilakukan langkah antisipasi terhadap orang yang menderita 

TB dan Covid-19 yang mungkin akan memiliki prognosis hasil pengobatan yang lebih 

buruk, terutama jika terjadi putus pengobatan TB. 

 

 

 



II. LATAR BELAKANG 

Puskesmas Ciomas berada di wilayah Kecamatan Ciomas, terdiri dari 3 desa 

yaitu Pagelaran, Ciomas, Ciomas Rahayu dengan jumlah penduduk 50.604 jiwa. 

Hasil data Puskesmas Ciomas menunjukkan cakupan program TB PARU pada tahun 

berjalan di wilayah Puskesmas Ciomas sebagai berikut: 

1. Jumlah penderita TBC paru yang diobati sebanyak 102 orang atau sekitar 52 % 

dari target 179 orang. 

2. Jumlah suspek penderita paru sebanyak 290 orang sekitar 29,5 %  

3. Jumlah penderita TBC paru yang sembuh sekitar 87 orang 83,6 %. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui masih tingginya angka kesakitan akibat 

TBC. Permasalahan selanjutnya yang adalah masih adanya kasus TB yang belum 

terlaporkan karena upaya penjaringan di lapangan belum optimal.  

Munculnya pandemi Covid-19 mengharuskan pasien TB untuk melakukan 

tindakan pencegahan seperti yang disarankan oleh tenaga kesehatan agar terlindungi 

dari Covid-19 serta tetap melanjutkan pengobatan TB sesuai anjuran. Upaya yang 

harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penularan TB dan Covid-19 di 

pusat tempat orang berkumpul dan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah dengan 

meningkatkan penjaringan dan pelacakan intensif kasus TBC di lapangan. Untuk itu 

perlu dilakukan inovasi dalam pelaksanaan penjaringan penemuan kasus suspek TB 

di masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penularannya.  

 Hadirnya Inovasi Penjas TB ( Penjaringan penemuan kasus suspek TB ) di 

masa pandemi di wilayah kerja Puskesmas Ciomas melalui pemberdayaan kader 

secara intensif dalam pelacakan dan kegiatan  pelayanan TB difokuskan secara rawat 

jalan yang berpusat pada pasien dan perawatan berbasis masyarakat akan menjadi 

pilihan utama dalam tatalaksana TB pada masa tanggap darurat akibat pandemi 

Covid-19 dibandingkan dengan perawatan di Rumah Sakit. Selain itu pemanfaatan 

teknologi berupa media social (video call dan chatting) dilakukan dalam proses 

pemeriksaan survey kontak erat dan pemantauan pasien suspect TB. Penyuluhan 

tentang TB dilakukan secara virtual via media online/medsos Hal tersebut dilakukan 



untuk mengurangi potensi penularan Covid-19 kepada pasien TB maupun sebaliknya 

mengingat pasie TB sangat berisiko terkena bahaya Covid-19 hingga menyebabkan 

kematian.  

 

III. TUJUAN  

a. Tujuan Umum  

Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan cara memutuskan 

mata rantai penularan sehingga penyakit TB tidak lagi merupakan masalah 

kesehatan masyarakat 

b. Tujuan Khusus 

1. Tercapainya cakupan penemuan penderita secara bertahap 

2. Untuk memaksimalkan penemuan penderita TB-Paru, agar segera ditangani 

dengan pemberian OAT berstandar sesuai dengan rekomendasi dan 

pengawasan dokter. 

3. Untuk mengurangi potensi penularan COVID-19 kepada pasien TB maupun 

sebaliknya 

 

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

No KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN 

1 Penjaringan penemuan kasus 

susp. TB di masa pandemi 

Menjaring setiap pasien suspek TB 

dengan keluhan batuk berdahak lebih 

dari dua minggu  

2 Pemantauan pasien suspek TB Melalui komunikasi yang aman 

menggunakan teknologi digital atau 

nomer WA, hotline sesuai dengan 

kemampuan setempat 

3 Pemeriksaan survey kontak erat 

TB 

Menggunakan teknologi digital atau 

Nomer WA ( Video call, chatting ) 

termasuk kunjungan rumah dengan 



menerapkan protokol kesehatan serta 

pelibatan kader kesehatan 

4 Pendampingan Pasien suspek TB 

(kontak erat )  

pelibatan kader TB setempat 

5 Distribusi POT dahak  Pelaksanaan distribusi drop out Pot 

Dahak bekerja sama dengan kader TB, 

menggunakan jasa Ojek Online. 

6 Melakukan penjaringan suspek 

secara aktif 

Penjaringan suspek di posyandu 

7 Penyuluhan Melakukan penyuluhan di posyandu 

dan secara online  

8 Evaluasi dan pencatatan  Laporan bulanan 

 

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN  

1. Penemuan kasus suspek TB 

2. Pemantauan dan pengawasan pasien suspect TB melalui daring online  

3. Pelibatan kader dalam pendampingan  

4. Kunjungan rumah dengan menerapkan protokol kesehatan  

5. Distribusi POT melalui ojek online 

6. Penyuluhan melalui media social  

 

VI. SASARAN 

1. Batuk terus menerus > 2 minggu 

2. Batuk berdahak, kadang bisa disertai darah 

3. Dapat disertai : demam meriang > 1 bulan, nafsu makan menurun, berat badan 

menurun, malaise, berkeringat malam 

4. Pasien yang kontak erat dengan pasien tb 

5. Pasien dengan gejala tb ekstra paru ( sesuai organ yang diserang : pembesaran 

kelenjar limfe multiple, gibbus, skrofuloderma,dll ) 



 

VII. JADWAL TAHAPAN INOVASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Tahapan Inovasi  

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Maret 2020 Validasi data sasaran 

2. Perumusan Ide Maret 2020 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi 

dengan dengan lintas 

program dan konsultasi 

dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan April 2020 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan linsek 

 

4. Implementasi April 2020 Kegiatan inovasi PENJAS TB 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

NO KEGIATAN 

2020 

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

1 Penjaringan dan 

penanganan 

kontak Tb positif 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Menjaring setiap pasien 

suspek TB dengan keluhan 

batuk berdahak lebih dari 

dua minggu ( Poli Umum)  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 Pemantauan dan 

pengawasan pasien 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



suspect TB melalui Daring 

online 

4 POT dahak distribusi 

melibatkan Kader TB , 

Ojek Online 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 Pengawasan minum obat 

pasien TB menggunakan 

teknologi digital atau 

nomer WA, hotline sesuai 

dengan kemampuan 

setempat 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 Kunjungan Rumah pada 

masa pandemi Covid 19  

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Penyuluhan tentang TB 

dilakukan secara virtual , 

media online, medsos  

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Pembinaan secara Virtual    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Monitoring Evaluasi      √      √ 

 

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Hasil dari pelaksanaan program TB paru dilaporkan setiap bulan dilaporkan melalui 

kepala puskesmas dengan menggunakan format laporan bulanan TB paru. 

 

IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 

Kegiatan program TB Paru secara keseluruhan dicatat, dilaporkan, dan dievaluasi 

sesuai dengan format yang telah ditentukan. Evaluasi kegiatan dilaksanakan tiga 

bulan sekali.  

 

 



 

X. PENUTUP 

Demikianlah kerangka acuan kegiatan ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan 

kegiatan TB paru di Puskesmas Ciomas. 

 

 

Mengetahui , 

Kepala Puskesmas Ciomas 
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