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I. Pendahuluan 

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

kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC merupakan penyakit menular yang menyebabkan 

masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Penyakit ini ditularkan dari 

percikan ludah yang keluar penderita TBC, ketika berbicara, batuk, atau bersin. Apabila 

tidak segera dilakukan skrining atau deteksi dini, penyakit TBC dapat berpotensi lebih 

banyak menularkan dan memperburuk kondisi penderita. 

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). Apabila penderita tidak rutin minum obat, 

maka pengobatan harus diulang kembali sehingga proses pengobatan akan berlangusng 

lebih lama dari waktu yang seharusnya.  

 

II. Latar Belakang 

Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan kasus Tuberkulosis 

(TBC) tertinggi di dunia berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World 

Helatlh Organization (WHO). Penyakit ini juga masih menempati peringkat ke-10 penyebab 

kematian tertinggi di dunia pada tahun 2016. Jumlah kasus baru TBC di Indonesia sebanyak 

420.994 kasus pada tahun 2017 (Pusdatin, 2018). Menurut WHO, pada tahun 2019 estimasi 

jumlah kasus TBC di Indonesia mencapai 845.000 meningkat dari jumlah sebelumnya 

sebanyak 843.000. Sedangkan jumlah kasus TB di Jawa Barat pada tahun 2019 juga 

tergolong tinggi yaitu sekitar 127.000 orang. 

Penyakit TBC menjadi prioritas utama di dunia dan menjadi salah satu tujuan dalam 

SDGs (Sustainability Development Goals). Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis, menetapkan target program Penanggulangan TBC nasional 

yaitu eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia bebas TBC tahun 2050. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusdatin Kemenkes RI, angka kesembuhan 

pasien TBC cenderung mempunyai gap dengan angka keberhasilan pengobatan yang 

ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 85%. Sehingga angka keberhasilan pengobatan pasien 

TBC di Indonesia mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 

2008, angka keberhasilan pengobatan mencapai 89,5%. Sedangkan hingga 21 Mei 2018, 

angka keberhasilan pengobatan mencapai 87,8%. Sejak 2009 hingga 2018, angka 

keberhasilan pengobatan pasien TBC di Indonesia masih belum mampu melebihi angka 

keberhasilan di tahun 2008. 

Tingginya kasus penyakit TBC dan menurunnya angka keberhasilan pengobatan 

pasien TBC di Indonesia menjadi latar belakang bagi Puskesmas Ciburayut untuk 

berkontribusi aktif dalam menurunkan kasus penyakit TBC. JUPENTUS (Juru Pendamping 

Tuberkulosis) merupakan sebuah program inovasi yang diinisiasi oleh Puskesmas Ciburayut 

yang berfokus pada penanganan masalah penyakit Tuberkulosis dengan melibatkan kader 

terlatih untuk memantau kedisiplinan pasien dalam minum obat selama 6 bulan masa 

pengobatan. Sehingga diharapkan pasien TBC disiplin menjalani pengobatan hingga tuntas 

demi mewujudkan Indonesia bebas TBC 2050.  



III. Tujuan  

1. Menurunkan angka kasus penyakit Tuberkulosis. 

2. Memantau pengobatan pasien Tuberkulosis hingga tuntas. 

3. Meningkatkan penjaringan suspek Tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Ciburayut. 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Pemantauan yang dilakukan oleh kader pada penderita atau pasien tuberkulosis 

untuk memastikan pasien rutin minum obat selama 6 bulan masa pengobatan. 

 

2. Rincian Kegiatan 

1) Obat Anti Tuberkulosis disuplai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melalui 

gudang farmasi 

2) Puskesmas melalui Petugas Surveilans dan Penanggungjawab Program Tuberkulosis 

melakukan skring dan deteksi dini 

3) Obat Anti Tuberkulosis diberikan oleh Penanggungjawab Program Tuberkulosis 

kepada pasien Tuberkulosis 

4) Penanggungjawab Program Tuberkulosis melakukan penyuluhan tentang Penyakit 

Tuberkulosis dan manfaat obat serta cara mengkonsumsiannya. 

5) Penanggungjawab Program Tuberkulosis memastikan kader melakukan pemantauan 

konsumsi Obat Anti Tuberkulosis yang akan dilakukan secara daring. 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan diawali dengan pendataan penderita tuberkulosis yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Ciburayut. Selanjutnya dilakukan pemberian obat anti tuberkulosis, edukasi 

mengenai penyakit tuberkulosis dan kandungan, efek samping, manfaat serta cara konsumsi 

obat anti tiberkulosis yang diwakilkan oleh keluarga penderita atau pasien. Pemberian obat 

anti tuberkulosis dijadwalkan setiap hari Selasa. 

 Selanjutnya seluruh data penderita tuberkulosis diberikan kepada kader berdasarkan 4 

wilayah kerja Puskesmas Ciburayut. Melalui data tersebut, kader akan melakukan kunjungan 

untuk memastikan dan mengingatkan penderita tuberkulosis agar rutin minum obat selama 6 

bulan. Laporan pemantaun yang dilakukan oleh kader dikumpulkan kepada 

Penanggungjawab Program Tuberkulosis setiap sepekan sekali secara daring melalui 

Whatsapp Group. 

 

VI. Sasaran 

Semua penderita tuberkulosis ada di wilayah kerja Puskesmas Ciburayut.  



VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi JUPENTUS 

No. TAHAPAN WAKTU KEGIATAN Keterangan 

1. 
Latar Belakang 

Masalah 
14 Februari 2019 Skrining dan deteksi dini 

2. Perumusan Ide 16 Februari 2019 
Perumusan ide dari masukan semua pihak 

/ koordinasi dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan 23 Februari 2019 
Menyusun tim pengelola inovasi dan 

linsek 

4. Implementasi 2 Maret 2019 
Pelaksanaan minimal 4x dalam setahun 

wilayah Puskesmas Ciburayut 

 

B. Pelaksanaan Inovasi JUPENTUS 

Pelaksanaan kegiatan minimal 4 kali dalam setahun. 

No Kegiatan 

Bulan 

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

1 

Pemantauan kepatuhan 

minum obat anti 

tuberkulosis 

 

 

 

 
√   √ 

 

 

 

 
√   √ 

 

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan evaluasi kegiatan 

dibuat oleh Penanggungjawab Program Tuberkulosis. Pencatatan dan pelaporan 

dilaksanakan di Puskesmas, data dan informasi dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa 

dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan 

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi jumlah obat anti 

tuberkulosis yang diberikan dan kepatuhan penderita selama masa pengobatan. Pelaporan 

dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan ke Dinas kesehatan Kabupaten Bogor 

bersamaan dengan laporan bulanan Tuberkulosis. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali hasilnya diberikan atau disampaikan ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 

 

  Ciburayut,  2 Maret 2019 
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