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Glossary 

 

ADD : Alokasi Dana Desa 

AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome 

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

BHPRD : Bagi Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

BKB : Bina Keluarga Balita 

BLUD : Badan Layanan Umum Daerah 

BOK : Bantuan Operasional Kesehatan 

BP : Belanja Pegawai 

BPD : Badan Permusyawaratan Desa 

BPJS : Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial 

COVID-19 : Coronavirus Disease-19 

CSR : Corporate Social Respondsibility 

DAK : Dana Alokasi Khusus 

Daring : Dalam Jaringan 

DD : Dana Desa 

Dinkes : Dinas Kesehatan 

DPMPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

FGD : Focus Group Discussion 

GF : Global Fund 

HAM : Hak Asasi Manusia 

IDM : Indeks Desa Membangun 

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi 

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan 

JABAR : Jawa Barat 

JATIM : Jawa Timur 

JKN : Jaminan Kesehatan Nasional 

Jumantik : Juru Pemantau Jentik 

Kemenkes : Kementerian Kesehatan 

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat 

Luring : Luar Jaringan 

NTP : National TB Program 

OPD : Organisasi Perangkat Daerah 

OPT : Organisasi Penyintas TBC 

PAD : Pendapatan Asli Daerah 

PD3I : Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi 

PDTT : Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu 

Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Permendesa : Peraturan Menteri Desa 

Permenkes : Peraturan Menteri Kesehatan 

Perpres : Peraturan Presiden 

PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

PKD : Pos Kesehatan Desa 

PKM : Puskesmas 
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PMR : Palang Merah Remaja 

Polindes : Pondok Bersalin Desa 

POP TB : Perhimpunan Organisasi Pasien Tuberkulosis Indonesia 

Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu 

RAPBD : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

RJPK : Rencana Jangka Panjang bidang Kesehatan 

RPJM : Rencana Jangka Panjang Menengah 
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SDG’s : Sustainable Development Goals 

SDM : Sumber Daya Manusia 

SILPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

SITT : Sistem Informasi TBC Terpadu 

SPM : Standar Pelayanan Minimal 

STIKKU : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan 

SUMUT : Sumatera Utara 

TBC/TB : Tuberkulosis 

TBC MDR : Tuberkulosis Multi Drug Resistant 

TBC-HIV : Tuberkulosis - Human Immunodeficiancy Virus 

TBC-RO : Tuberkulosis Resisten Obat 

TCM : Tes Cepat Molekuler 

Toga : Tokoh Agama 

TPP : Tenaga Pendamping Profesional 

UKM : Upaya Kesehatan Masyarakat 

UKP : Upaya Kesehatan Perseorangan 

wasor : Wakil Supervisor 
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BAB I – PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi yang masih menjadi tantangan 

kesehatan masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan informasi WHO (2020) 

pada tahun 2019 total kasus TBC ternotifikasi di Indonesia sebanyak 568.987, dengan 

cakupan pengobatan 67% dan keberhasilan pengobatan 83%.13 

 

Selain jumlah insidens TBC dan TBC-HIV, TBC resistan obat (TBC-RO) adalah 

tantangan besar yang harus dihadapi. Berdasarkan WHO (2020), estimasi jumlah kasus 

TBC-RO di Indonesia tahun 2019 adalah 24.000 dengan jumlah terkonfirmasi 9.038 

(37.6%) dan memulai pengobatan sebanyak 4.194 (46%). Tingkat keberhasilan 

pengobatan pasien yang memulai pengobatan pada tahun 2017 sebesar 45%.  Sedangkan 

menurut data National TBC Program atau NTP (2020) jumlah kasus terkonfirmasi TBCRO 

tahun 2020 adalah 7.450 dan 3.986 (53%) diantaranya memulai pengobatan.2, 13  

 

Relatif rendahnya tingkat kesembuhan dan tingginya tingkat pasien mangkir tidak 

hanya disebabkan oleh masalah pengobatan tetapi disebabkan oleh masalah non-

kesehatan salah satunya adalah stigma. Sementara, diskriminasi adalah perilaku atas 

dasar tidak adil. Sehingga orang yang mendapatkan stigma, kerap kali mendapatkan 

perilaku diskriminasi yang menghalangi mereka mendapatkan akses untuk mendapatkan 

perawatan hingga dapat mengakibatkan kematian.1  

 

Upaya pemerintah dalam eliminasi tuberkulosis hingga capaian tahun 2030 yang 

telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Strategi Pembangunan Kesehatan 

Nasional 2020-2024 akan dicapai dengan enam strategi yang mana menjadi mandat 

dalam Perpres 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 2 

 

Keenam strategi yang dimuat dalam dokumen tersebut adalah: 

   

1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota 

untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis 2030.   

2. Peningkatan akses pelayanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien  

3. Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan 

tuberkulosis dan pengendalian infeksi   

4. Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis, dan tatalaksana tuberkulosis  

5. Peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi 

tuberkulosis  

6. Penguatan manajemen program melalui sistem kesehatan nasional.   

 

Keenam strategi ini tentunya diharapkan menjadi acuan bagi pemangku 

kepentingan dalam upaya penanggulangan tuberkulosis di Indonesia selama tahun 2020-

2024, dikarenakan sudah menjadi mandat dari pembangunan yang telah direncanakan 

pada RPJMN 2020-2024 menuju capaian eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Yang ternyata 

menjadi semangat terbitnya Perpres 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis 

dan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo.   

 

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pengakuan atas kewenangan Desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan 
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menjadi mengemuka. Hal ini juga sejalan  dengan semangat meningkatkan pelayanan 

publik bagi warga masyarakat Desa. Undang-Undang Desa telah menjalankan nilai-nilai 

yang mencerminkan misi reformasi menuju desa yang lebih kuat, lebih maju dan 

demokratis. Desa tidak hanya sebagai wilayah administrasi atau asosiasi masyarakat 

dengan hak terbatas untuk mendapatkan pelayanan publik.  

 

Perspektif baru tentang desa memberikan peluang bagi visi reformasi desa. 

Anggaran pembangunan ditransfer langsung ke Desa yang dapat menjadi sumber daya 

baru bagi Desa yang dapat dikelola secara mandiri. Desa telah menjadi subjek yang 

diharapkan mampu berinisiatif dalam mengembangkan aset lokal sebagai sumber 

penghidupan bersama untuk kesejahteraan masyarakat desa.11  

 

Peraturan Menteri Desa/PDTT Nomor 1 Tahun 2015 telah mengatur kewenangan 

lokal berskala Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang 

telah dijalankan oleh Desa yang muncul karena perkembangan Desa maupun prakarsa 

masyarakat Desa.7  Peraturan menteri ini, telah memberikan sinyal positif dalam upaya 

eliminasi tuberkulosis pada capaian 2030. Dimana pada pasal 5, Permendesa PDTT Nomor 

1/2015 yang mencatat kriteria dalam kewenangan lokal berskala Desa diantaranya; 

program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang 

diatur dalam peraturan perundangan. Dan pelayanan dasar, kesehatan juga masuk di 

dalam tata aturan ini.  Pada bidang pemberdayaan masyarakat, pada kewenangan 

berskala desa juga dimungkinkan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan 

pengorganisasian melalui fasilitasi kader pembangunan di masyarakat desa.   

 

Adanya kebijakan tersebut memungkinkan Pemerintahan Desa untuk melakukan 

identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani 

namun belum dilaksanakan. Dalam agenda Perpres Nomor 67/ 20121, yang mana 

Pemerintahan Desa, dalam pasal 2 (dua), juga menjadi subyek hukum dalam arahan 

Presiden pada Perpres tentang pengendalian tuberkulosis ini. 12   

 

Identifikasi pada lingkup Pemerintahan Desa ini sangat penting karena selain 

mandat dari Perpres pengendalian tuberkulosis, Desa juga bagian pelopor pembangunan 

dalam negara kesatuan ini. Bahkan pada konteks capaian pembangunannya, Desa 

memiliki capaian Sustainability Development Goals Desa (SDG’s Desa), yang tentu saja 

memberikan platform khusus dalam tata kelola pembangunan di Desa. Dengan 

kewenangannya, bahkan untuk dana yang dikelola atau yang lazim disebut dana desa, 

dapat dikelola secara inklusif melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam proses 

pembangunan. 

 

1.2. Tujuan penelitian 

 

Berdasarkan referensi telah diidentifikasi bahwa ada beberapa dana yang tersedia 

di desa yaitu 1) Dana Desa, 2) Alokasi Dana Desa, 3) BOK Puskesmas, dan 4) Dana Alokasi 

Khusus (DAK) non-Fisik untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial yang dikelola 

Puskesmas. Kajian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai potensi pemanfaatan 

dana yang ada di desa tersebut dalam rangka mendukung program penanggulangan TBC. 

Secara khusus, informasi yang diharapkan meliputi:  
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1. Kebijakan dan dasar hukum yang terkait dengan dana yang ada di Desa.  

2. Kebijakan dana yang ada di desa dan kaitannya dengan program Kesehatan.  

3. Pola pemanfaatan dana yang ada di desa (jenis kegiatan, alokasi anggaran) untuk 

program-program kesehatan yang berlangsung di desa.  

4. Pembiayaan program penanggulangan TBC di desa.  

5. Informasi cerita sukses pemanfaatan dana yang ada desa untuk program kesehatan 

pada umumnya dan untuk TBC pada khususnya  

6. Rekomendasi optimalisasi dana yang ada di desa untuk program penanggulangan 

TBC (kebijakan, prosedur kerja dan tata kelola) 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 

Apa saja potensi pendanaan yang ada di desa dan kebijakan faktor-faktor yang 

mendukung untuk optimalisasi penggunaan dana tersebut; serta mekanisme 

penganggaran dana di desa untuk dapat mendukung upaya penanggulangan TBC? 

 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

 

Terdapat 4 pertanyaan utama yang dijawab dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana gambaran besaran masalah TBC di kabupaten/kota? 

1.1 Situasi TBC di kabupaten/kota (penemuan kasus, tingkat kesembuhan, tingkat 

mangkir) 

1.2 Apa saja upaya penanggulangan TBC yang dilakukan di Kabupaten/Desa? 

1.3 Pihak mana saja yang aktif dalam melakukan upaya penanggulangan TBC di 

tingkat desa? 

(peran komunitas/masyarakat/ organisasi kemasyarakatan) 

 

2. Apa saja kebijakan dan dasar hukum yang dapat mendukung optimalisasi 

penggunaan dana yang ada di Desa untuk penanggulangan TBC? 

2.1 Kebijakan di tingkat Nasional 

2.2 Kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota 

2.3 Kebijakan di tiangkat Desa 

 

3. Apa saja potensi sumber pendanaan yang ada di desa yang dapat 

dimanfaatkan untuk penanggulangan TBC dan bagaimana pola 

pemanfaatannya (Jenis kegiatan dan alokasi dana? 

 

3.1 Apakah ada pendanaan khusus dari APBD bagi intervensi percepatan eleminasi 

TBC di desa? 

3.2 Selain sumber dana dari pemerintah, apakah masih ada sumber dana lain yang 

dapat dimanfaatkan?  

3.3 Bagaimana proses dan prosedur penganggaran dana untuk eliminasi TBC di 

desa? 

3.4 Program kesehatan apa saja yang menjadi prioritas di desa tersebut? 

3.5 Apa saja program kesehatan untuk penanggulangan TBC di desa? 

3.6 Apakah ada alokasi anggaran yang khusus ditujukan untuk intervensi TBC? 

(Bagaimana penggunaan dana yang ada di desa seperti ADD, DD, BOK dalam 

upaya penanggulangan TBC?) 

3.7 Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan dana yang ada 

di desa tersebut untuk isu kesehatan terutama penanggulangan TBC? 
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3.8 Bagaimana prosedur kerja dan tata kelola dana yang di desa dan bagaimana 

peluangnya untuk dimanfaatkan bagi penanggulangan TBC? 

 

4. Cerita sukses pemanfaatan dana yang ada desa untuk program kesehatan 

pada umumnya dan untuk TBC pada khususnya 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermafaat bagi pemerintah dan komunitas TBC. 

Beberapa manfaat penelitihan yang didasarkan pada penerima manfaat penelitian ini 

adalah sebabagi berikut: 

Pemerintah tingkat pusat dan kabupaten 

1. Bahan kajian terhadap keberhasilan dan tantangan dari pelaksanaan program TBC di 

tingkat kabupaten/kota dan desa 

2. Identifikasi potensi dana yang ada di desa yang berasal dari pemerintah atau non-

pemerintah 

3. Rekomendasi optimalisasi dana yang ada di desa untuk program penanggulangan TBC 

(kebijakan, prosedur kerja dan tata kelola) 

 

Komunitas TBC 

1. Bahan kajian untuk dapat digunakan untuk tujuan advokasi dalam optimalisasi 

anggaran dana yang ada di desa 

2. Bahan untuk mengembangkan petunjuk praktis bagi komunitas untuk dapat 

meningkatkan optimalisasi penggunaan dana di desa untuk yang mendukung 

kegiatan komunitas dalam upaya penanggulangan TBC. 
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BAB II – TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Situasi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia 

 

Penyakit Tuberkulosis (TBC) yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 

Tuberculosis, masih menjadi permasalahan besar di dunia termasuk di Indonesia.  

Berdasarkan laporan WHO (2020), estimasi jumlah insidens TBC pada tahun 2019 

mencapai angka 10 juta dan estimasi jumlah kematian sebesar 1.2 juta (angka tidak 

termasuk data TBC-HIV).  Penurunan jumlah orang yang terkena TBC sangat lambat yaitu 

mengurangi 6,3% dari target 20% Tuberkulosis terhadap kasus tahun 2015-2018 (WHO, 

2020). Berdasarkan data tersebut, target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk 

mengakhiri epidemi TBC di tahun 2030, sulit tercapai.13  

Kebijakan penanggulangan Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Indonesia dalam 

mendukung pencapaian SDG  meliputi 1) Komitmen politis yang diwujudkan dalam 

pemenuhan kebutuhan layanan dan pencegahan TBC; 2) Keterlibatan aktif masyarakat, 

organisasi sosial kemasyarakatan dan pemberi layanan kesehatan baik pemerintah 

maupun swasta; 3) Penerapan layanan kesehatan semesta dan kerangka kebijakan lain 

yang mendukung pengendalian TBC; 4) Jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan 

kegiatan lain untuk mengurangi dampak determinan sosial terhadap TBC.2  

Hingga saat ini, upaya penanggulangan TBC di Indonesia masih menghadapi 

tantangan terutama dalam penemuan kasus baru atau insidens dan tingkat kesembuhan 

pasien.  Berdasarkan WHO (2020), pada tahun 2019, estimasi jumlah insidens TBC adalah 

845.000 dengan jumlah yang ternotifikasi 562.000 atau 66% dengan jumlah kematian 

sebesar 96.000.  Selain jumlah insidens yang tinggi, permasalahan semakin kompleks 

dengan tingginya jumlah insidens TBC Resisten Obat (TBC RO).  Estimasi jumlah insidens 

TBC-RO adalah 24.000, yang terkonfirmasi berjumlah 11.463 dan kurang dari 50% yang 

memulai pengobatan. Sedangkan komorbiditas TBC-HIV dengan estimasi jumlah sebesar 

19.000 adalah permasalahan kompleks lainnya.13  

Sejak tahun 2020, beban TBC menjadi semakin berat akibat pandemik COVID-19.  

Keterbatasan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan karena fasilitas kesehatan lebih 

fokus menangani COVID-19 atau kekhawatiran masyarakat untuk tertular COVID-19 di 

fasilitas kesehatan dan dibatasi kegiatan masyarakat termasuk kegiatan penemuan kasus 

TBC adalah beberapa penyebab situasi tersebut.13  Berdasarkan WHO (2021) penurunan 

penemuan kasus TBC di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 42% atau hanya 271,750 

kasus baru. 14 

 

2.2. Kebijakan terkait penanggulangan TBC di Indonesia  

Pada dokumen Strategi Nasional Penanggulangan TBC ini, ada 5 (lima) intervensi kunci 

menuju eliminasi Tuberkulosis (TBC) hingga tahun 2030 2. Diantaranya yaitu:   

1. Pengelolaan Tuberkulosis laten, dengan target cakupan terapi pencegahan hingga 

80% pada seluruh individual dengan infeksi laten pada tahun 2030.   

2. Skrining pada kelompok-kelompok dengan resiko tinggi tuberkulosis dan 

memperluas jangkauan layanan pada orang-orang dengan tuberkulosis di 

masyarakat yang selama ini tidak terdeteksi.   

3. Mencapai cakupan diagnosis terkonfirmasi bakteriologis yang tinggi pada terduga 

tuberkulosis pada tahun 2030.   
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4. Ekspansi diagnosis bakteriologis dengan menggunakan tes cepat molekuler (TCM) 

hingga 80% pada seluruh terduga tuberkulosis pada tahun 2030.   

5. Meningkatkan investasi sumber daya untuk memperkuat layanan tuberkulosis 

sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan tuberkolosis sensitif dan 

resisten obat.   

Sedangkan untuk upaya pemantauan dalam pencapaian pembangunan kesehatan, 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018, yang mengatur 

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan ini mengatur perihal jenis dan mutu 

pelayanan yang wajib dilakukan oleh pemerintah, dalam melayani warga negara secara 

minimal, termasuk layanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC) yang menjadi 

bagian hak konstitusi warga negara.   SPM juga bisa menjadi acuan dalam merumuskan 

kebijakan nasional, dan pemberian insentif, disinsentif, berupa penentuan besaran Dana 

Alokasi Khusus (DAK), sebagai mandat dalam Pasal 18 dalam Peraturan Pemerintah ini. 10   

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang sehat melalui peningkatan akses layanan kesehatan menuju cakupan 

kesehatan semesta. Agenda pemerintah tersebut selaras dengan agenda pembangunan 

nasional dalam RPJMN 2020-2024. Penanggulangan tuberkulosis merupakan bagian dari 

arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 yang mana 

merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang bidang Kesehatan (RJPK) sejak 2005- 

2025 yang dirancang oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.   

Sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah yang di Provinsi, 

Kabupaten/Kota hingga sampai Pemerintahan Desa agar bersama-sama mendukung dan 

berkolaborasi dalam penanggulangan TBC di Indonesia, Presiden Republik Indonesia pada 

Agustus 2021 lalu telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 tahun 2021 

tentang penanggulangan Tuberkulosis.  Dokumen Perpres ini dicatat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia dengan nomor 166 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik 

Indonesia.12   

Pada Perpres Nomor 67/2021, dinayatakan bahwa pada tahun 2030, target 

penurunan angka kejadian (incidence rate) TBC di Indonesia menjadi 65 per 100.000 

penduduk di Indonesia. Sedangkan angka kematian akibat TBC, ditargetkan turun menjadi 

6 per 100.000 penduduk di Indonesia. Pencapaian yang diharapkan oleh Presiden, sejalan 

dengan target yang telah dirancang dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan 

Tuberkulosis di Indonesia 2020 - 2024. 12 

(termasuk Data mengenai berapa % daerah secara nasional yang sudah menggunakan 

dana desa untuk program TB) 
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BAB III – METODOLOGI dan PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan penelitian 

 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksploratif.  Penelitian menggali informasi 

terkait situasi TBC di tingkat kabupaten/kecamatan dan desa.  Sifat penelitian adalah 

kreatif, fleksibel dan terbuka serta semua sumber adalah penting sebagai sumber 

informasi.  Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan 

situasi yang terjadi dan tidak untuk menguji hipotesis tertentu. Skema kerangka berfikir 

dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 
Gambar 3.1.  Skema Kerangka Berfikir 

 

Pada gambar 3.1 digambarkan skema kerangka berfikir yang menjadi dasar 

pelaksanaan penelitian dilakukan. Dua fokus utama penelitian adalah menggali informasi 

terkait situasi TBC dan perencanaan dan pengganggaran untuk mendukung program TBC 

tingkat kabupaten.  Pengumpulan informasi dimulai dari tingkat nasional hingga 

kabupaten kota. 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di 10 kabupaten/kota.  Gambaran kemampuan fiscal (fiscal 

capacity) dan jumlah kasus TBC di kabupaten/kota penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2  Gambaran fiscal capacity dan jumlah kasus TBC di kabupaten/kota cakupan 

penelitian 

Provinsi Kab/Kota 

Jumlah 

penduduk 

Jumlah 

kecamatan 

Jumlah 

desa 
Fiscal Capacity 

(2019) 

Jumlah 

kasus TBC  

(2018) 

SUMUT Deli Serdang 1.931.441 22 133 2,348 (sangat tinggi) 11.844 

JABAR Bekasi 3.805.200 13 95 2,960 (sangat tinggi) 11.330 

JABAR Karawang 237.0488 30 297 1,805 (tinggi) 7.137 

JABAR Purwakarta 912.708 17 192 7,509 (sangat tinggi) 2.839 

BANTEN Serang 1.435.003 29 326 2,442 (sangat tinggi) 4.312 

BANTEN Tangerang 2.619.803 29 246 1,438 (tinggi) 11.978 

JABAR Bogor 5 427 068 40 410 4,686 (sangat tinggi) 19.147 

JABAR Subang 1.552.925 30 245 4,343 (sangat tinggi) 4.527 

JATIM Gresik 1.251.754 18 330 2,104 (tinggi) 3.816 
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Provinsi Kab/Kota 

Jumlah 

penduduk 

Jumlah 

kecamatan 

Jumlah 

desa 
Fiscal Capacity 

(2019) 

Jumlah 

kasus TBC  

(2018) 

JATIM Sidoarjo 1.827.064 18 322 2,207 (sangat tinggi) 6.944 

 

 

3.3. Etika dan izin penelitian 

 

Penelitian optimalisasi penggunaan dana desa berlangsung pada bulan Oktober dan 

November, 2021 dan mencakup 10 kabupaten di 4 provinsi. Penentuan daerah penelitian 

dilakukan oleh SR Tematik POP TB dengan beberapa kriteria yaitu fiscal capacity daerah 

dan jumlah kasus TBC.  Surat kaji etik penelitian telah diperoleh dari STIKKU No 

32/EP/STIKKU/2021.  Selain itu, setiap pelaksanaan pengumpulan data di kabupaten/kota 

juga dilengkapi dengan surat izin Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Bakesbangpol) 

setempat.  

 

3.4. Cara Pengumpulan data 

 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: 1) melakukan 

kajian dokumen kebijakan yang mendukung untuk optimalisasi penggunaan dana di desa, 

2) wawancara mendalam pada informan kunci di tingkat kabupaten dan desa, 3) 

melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) dan 4) studi kasus untuk mencatat 

pembelajaran dari desa yang berhasil memanfatkan potensi dana desa untuk kesehatan 

dan atau TBC. 

Data dan dokumen yang dikaji adalah: 

 

1. Rencana Strategis Kemenekes 2020 – 2024 

2. Strategi Nasional Penanggulangan TBC tahun 2020 – 2024 

3. Data kasus TBC di kabupaten/kota per kecamatan (jumlah kasus TBC sensitif obat, 

jumlah kasus TBC Resistan Obat (TBC-RO), tingkat kesembuhan, jumlah pasien 

mangkir)  

4. Permenkes 12/2021 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-

Fisik di bidang kesehatan tahun 2021 

5. Permendes PDTT 1 tahun 2015 tentang kewenangan desa 

6. Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa 

7. Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJM) kabupaten 

8. Rencana Strategis kabupaten/kota 

9. Perpres 67 tahun 2021 

 

Pengumpulan informasi kualitatif di 10 kabupaten dilakukan dengan: 

 

• Wawancara mendalam.  

Wawancara mendalam ini ditujukan untuk mendapatkan informasi dari informan 

kunci tentang situasi dan kondisi TBC, pengetahuan dan pemahaman terhadap 

kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan penanggulangan TBC, 

program dan penganggaran pemerintah untuk program TBC, potensi pendanaan 

untuk program kesehatan secara khusus untuk penanggulangan TBC, pola 

pemanfaatan dana yang ada di desa dan prosedur dalam mengaksesnya. 
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• Diskusi kelompok terarah (FGD).  

Diskusi kelompok terarah (FGD) ditujukan untuk mendapatkan konfirmasi lintas 

sektor terhadap hasil wawancara dan triangulasi. 

 

 

 
 

Target informan dan metode pengumpulan data dapat dilihat pada tabel 3.2.   

Pelaksanaan wawancara merujuk pada pertanyaan kunci yang telah disusun dan dilakukan 

eksplorasi lebih lanjut sesuai dengan diskusi yang berkembang.   
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Tabel 3.2.   Informan penelitian di 10 kabupaten/kota penelitian 

 

No Instansi Jenis informan Jumlah (Orang) Metode 

Tingkat Kabupaten/Kota 

1 Dinas Kesehatan 

Kab/Kota 

Kepala Dinkes 2 Wawancara mendalam dan 

FGD 1 & 2 

Wasor TBC 3 Wawancara mendalam dan 

FGD 1 & 2 

Kabid penyakit menular 7 Wawancara mendalam dan 

FGD 2 

2 2 Puskesmas (BLUD dan 

non-BLUD) 

Kepala Puskesmas 12 Wawancara mendalam 

Petugas TBC 4 Wawancara mendalam dan 

FGD 2 

3 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa 

Kepala 

Dinas/Sekretaris 

2 Wawancara mendalam dan 

FGD 1 & 2 

Kabid Pemberdayaan 

Masyarakat 

8 Wawancara mendalam dan 

FGD 1 & 2 

4 Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) 

Kesehatan/TBC 

Ketua/Sekretaris 2 FGD 2 

5 Bappeda Sekretaris/Kasubdit 10 Wawancara mendalam dan 

FGD 1 & 2 

6 Forum CSR Ketua/Sekretaris 2 FGD 2 

7 Tenaga Pendamping 

Professional (TPP) 

 8 Wawancara mendalam dan 

FGD 2 

8 Organisasi Penyintas TBC 

(OPT) 

 6 Wawancara mendalam dan 

FGD 1 & 2 

9 DPRD  9 FGD 1 & 2 

10 Kecamatan Camat/sekeretaris 9 FGD 1 & 2 

11 Kesbangpol  3 FGD 1 & 2 

Tingkat desa 

1 Pemerintah Desa Kepala Desa/ 

Sekretaris 

11 Wawancara mendalam 

Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa 

(BPD) 

8 Wawancara mendalam 

2 Kader  12 FGD 2 

3 Pendamping 

Desa/Pendamping Lokal 

Desa 

 6 Wawancara mendalam dan 

FGD 2 

 

 

3.5. Analisis Data 

 

Hasil wawancara mendalam dan FGD direkam dengan menggunakan recorder dan 

poin penting hasil diskusi telah dicatat dan dimasukkan oleh pengumpul data setiap hari 

dengan menggunakan form-online dan diverifikasi oleh Koordinator lapangan.  Pengumpul 

data juga perlu mencatat kalimat penting yang diucapkan oleh informan untuk dijadikan 

catatan atau quote pada laporan penelitian.   Hasil kajian dokumen dan informasi dari 

pengumpulan data lapangan tergambar seperti tabel 3.4. 
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Tabel  3.4.  Tabel analisis data penelitian 

 

No Topik Sumber informasi 

1 Besaran masalah TBC di kabupaten/kota Kajian data TBC kab/kota, wasor 

TBC dan petugas TBC Puskesmas, 

LSM penggiat TBC, kader 

 Situasi TBC di kab/kota 

 Upaya penanggulangan TBC yang dilakukan 

di kabupaten/kota dan desa 

 Pihak yang terlibat dalam upaya 

penanggulangan TBC di tingkat desa 

2 Kebijakan dan dasar hukum yang dapat 

mendukung optimalisasi penggunaan dana 

dana yang ada di Desa untuk 

penangglangan TBC1 

 

 Tingkat Nasional Kajian dokumen kebijakan 

 Tingkat Kabupaten/Kota Kajian dokumen kebijakan  

 Tingkat Desa Kajian dokumen kebijakan 

3 Potensi sumber pendanaan yang ada di desa 

yang dapat dimanfaatkan untuk 

penanggulangan TBC dan bagaimana pola 

pemanfaatannya (Jenis kegiatan dan alokasi 

dana) 

 

 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pemanfaatan dana yang ada di desa 

tersebut untuk isu kesehatan terutama 

penanggulangan TBC 

Wawancara dan FGD; Dinkes 

kab/kota, DPMPD, LSM, Pemerintah 

desa, Puskesmas 

 Prosedur kerja dan tata kelola dana yang di 

desa dan bagaima peluangnya untuk 

dimanfaatkan bagi penanggulangan TBC 

Puskesmas, Pemerintah Desa 

4 Potensi sumber pendaan yang dapat 

dimanfaatkan untuk penanggulangan TBC di 

desa 

Wawancara dan FGD; Dinkes 

kab/kota, DPMPD, LSM, Pemerintah 

desa, Puskesmas, Forum CSR, 

Badan Zakat 

 Pendanaan khusus dari APBD atau dana 

yang bersumber dari pemerintah bagi 

intervensi percepatan eleminasi TBC di desa 

Wawancara dan FGD; Dinkes 

kab/kota, DPMPD, LSM, Pemerintah 

desa, Puskesmas, Forum CSR, 

Badan Zakat 

 Sumber pendanaan lain selain dana dari 

pemerintah 

Wawancara dan FGD; Dinkes 

kab/kota, DPMPD, LSM, Pemerintah 

desa, Puskesmas, Forum CSR, 

Badan Zakat 

 Proses dan prosedur penganggaran dana 

untuk eliminasi TBC di desa 

Wawancara dan FGD; Dinkes 

kab/kota, DPMPD, LSM, Pemerintah 

desa, Puskesmas, Forum CSR, 

Badan Zakat 
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Kegiatan pengumpulan data melalui wawancara mendalam diskusi kelompok 

terarah (FGD) digunakan untuk menggali informasi terkait (lihat daftar pertanyaan pada 

Lampiran 1 hal 74)  

 

1. Pandangan terhadap situasi TBC di kabupaten/kota 

2. Pemahaman terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah,  

3. Pelaksanaannya di bidang masing-masing, termasuk dukungan dan kendala yang 

ditemui 

4. Konfirmasi terhadap hasil dari wawancara mendalam 

5. Inisiatif di tingkat kabupaten dan desa dalam mengatasi keterbatasan anggaran 

dalam upaya penanggulangan TBC. 

 

3.6. Antisipasi Situasi Pandemik COVID-19 

 

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung dan juga secara daring dengan 

menggunakan platform zoom.  Sedangkan FGD dilaksanakan secara hybrid (luring dan 

daring).  Semua kegiatan secara luring dilakukan dengan memastikan kegiatan 

dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan diantaranya; menggunakan masker, 

menjaga jarak pada saat wawancara atau FGD serta tata cara makan siang yang 

menghindarkan interaksi yang terlalu dekat antar peserta. 

 

3.7. Sumber Dana 

 

Penelitian potensi dan optimalisasi pemanfaatan dana yang ada di desa sebagai 

pendukung program penganggulangan TBC didukung oleh POP TB dengan sumber dana 

Global Fund. 

 

3.8. Keterbatasan Penelitian 

 

1. Akses data. Ketersediaan dan kelengkapan data di lapangan sangat tergantung 

pada kelengkapan dokumen yang diharapkan. Dokumen yang dimaksudkan untuk 

dikumpulkan antara lain: dokumen status TBC, serta dokumen kebijaksanaan dan 

penganggaran baik tingkat kabupaten maupun desa, dengan seri tahun 2019 – 

2021. Tidak semua tim lapangan dapat mengumpulkan dokumen yang dimaksud. 

Hal tersebut terjadi terutama karena pemerintah daerah tidak bersedia untuk 

memberikan dokumen.  Langkah mitigasi yang diambil adalah mendapatkan data 

secara verbal atau melalui bahan paparan presentasi dan informasi melalui 

website. 

 

2. Kelengkapan informan kunci. Waktu penelitian yang bersamaan dengan 

kesibukan akhir tahun pada instansi pemerintah telah membuat beberapa informan 

kunci menyepakati jadwal kegiatan yang telah direncanakan. Tetapi rancangan 

penelitian telah mengantisipasi situasi tersebut, sehingga informasi tetap bisa digali 

dari informan lain atau pada saat FGD atau pada saat wawancara mendalam. 

 

3. Persiapan tim peneliti lapangan. Pada masa pandemi COVID-19 hampir seluruh 

kegiatan terbatasi dengan protokol kesehatan. Selain itu, dengan keterbatasan 

waktu, brieifing petugas lapangan yang idealnya dilakukan secara tatap muka pada 

akhirnya dilakukan secara daring atau online. Hal ini sedikit banyak berpengaruh 
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pada  optimaliasi daya tangkap materi penelitian kepada seluruh peneliti lapangan.  

Tantangan ini telah coba diatasi dengan penjelasan satu-persatu kepada peneliti 

lapangan apabila mengalami kendala di lapangan. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Masalah TBC di wilayah penelitian 

 

Gambaran masalah dan tantangan upaya penanggulangan TBC di wilayah 

penelitian didapatkan dari data online dashboard TBC Indonesia (Kemenkes, 2021) dan 

informasi yang diperoleh dari kabupaten terutama Dinas Kesehatan kabupaten/kota. 

 

4.1.1 Situasi TBC di Indonesia dan wilayah penelitian 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari online aplikasi dashboard TBC Indonesia, 

gambaran situasi TBC khususnya terkait jumlah estimasi kasus dan jumlah notifikasi kasus 

TBC di 10 kabupaten penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1.  Estimasi jumlah dan notifikasi kasus TBC di wilayah penelitian2 

 

 
 

Data yang tercantum dalam tabel 4.1 adalah semua kasus TBC dewasa yang 

berasal dari Puskesmas.  Berdasarkan data tersebut, rata-rata kontribusi Puskesmas 

terhadap temuan kasus TBC di kabupaten adalah 37% (2018) dan 45% pada tahun 2020.  

Tabel tersebut juga menunjukkan peningkatan tingkat penemuan kasus di semua wilayah 

penelitian, kecuali beberapa kabupaten mengalami penurunan tingkat penemuan kasus di 

Puskesmas seperti kabupaten Sidoarjo dan Gresik. 

Pada grafik 4.1 dapat dilihat bahwa notifikasi kasus TBC di wilayah penelitian 

mengalami kenaikan antara tahun 2017 ke tahun 2018, kecuali kabupaten Subang yang 

mengalami penurunan dari 58% (2017) menjadi 52% (2018) dan kabupaten Gresik dari 

90% (2017) menjadi  82% (2018).  Sedangkan pada tahun 2020, semua kabupaten 

mengalami penurunan notifikasi kasus TBC di wilayah dibandingkan notifikasi kasus TBC 

tahun 2018, kecuali kabupaten Purwakarta dari 47% (2018) menjadi 75% (2019) dan 

kabupaten Subang dari 52% (2018) menjadi 92% (2020). 
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Grafik 4.1.  Notifikasi kasus TBC (%) per kabupaten pada tahun 2018 – 20203 

 

Pada gambar 4.1 dapat dilihat, notifikasi kasus TBC di 10 wilayah penelitian 

menunjukkan kenaikan dari tahun 2017 (47%) menjadi 73% pada tahun 2018 tetapi 

mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 62%. 

 

Selain penemuan kasus, tingkat keberhasilan pengobatan juga menjadi 

permasalahan utama yang dihadapi kabupaten.  Pada tabel 4.2 dapat dilihat tingkat 

keberhasilan pengobatan pasien TBC di masing-masing wilayah penelitian. 

 

Tabel 4.2. Tingkat keberhasilan pengobatan di wilayah penelitian 4 

 

No Provinsi Kabupaten Keberhasilan Pengobatan (%) 

2018 2019 2020 

1 Sumut Deli Serdang  93% 94% 91% 

2 Jabar Bekasi 90% 69% 64% 

3 Jabar Karawang 55% 60% 63% 

4 Jabar Purwakarta 89% 91% 91% 

5 Jabar Subang 87% 83% 89% 

6 Jabar Bogor 84% 90% 80% 

7 Jatim Sidoarjo 88% 75% 80% 

8 Jatim Gresik 92% 96% 92% 

9 Banten Tangerang 87% 85% 87% 

10 Banten Serang 41% 53% 49% 

 

Tetapi permasalahan TBC tersebut tidak dipahami oleh semua stakeholder 

kabupaten.  Pada saat pengumpulan data di kabupaten, selain informan yang berasal 

dari Dinas Kesehatan, pada saat fokus group diskusi (FGD) dan wawancara mendalam, 

umumnya informan tidak memahami situasi dan permasalahan TBC di wilayahnya.   

 

Pertanyaan terkait “kantong TBC” yang merupakan istilah yang biasanya 

digunakan untuk menunjukkan daerah dengan kasus TBC yang tinggi, hanya diungkapkan 

oleh beberapa kabupaten seperti kabupaten Karawang dan Bekasi.  Menurut informan, 

situasi tersebut berkaitan dengan kepadatan penduduk, kondisi lingkungan misalnya 
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kepadatan.  Faktor yang juga berkontribusi terhadap tingginya jumlah kasus dan 

diungkapkan oleh informan adalah; daerah yang kumuh dan miskin, perilaku masyarakat 

yang tidak memperhatikan upaya pencegahan terutama daerah dengan sanitasi yang 

buruk.  Ungkapan informan tersebut, sejalan dengan faktor resiko menurut Kemenkes 

yaitu; kebiasaan merokok, polusi, kurang gizi dan lingkungan yang padat dan kumuh 

(Kemenkes, 2014) atau dikenal dengan istilah “KUPAT KUMIS” atau singkatan dari kumuh 

padat kumuh miskin.  

 

Beberapa ungkapan dari informan menyebutkan daerah atau desa dengan kasus 

TBC terbanyak di wilayahnya seperti; 

….Kecamatan Babelan dan Mangunjaya (Informan kabupaten Bekasi) 

….Daerah kantong TBC yaitu di daerah Cikampek, Rengasdengklok, klari, cibuaya 

dan telukjambe. Untuk wilayah rengasdengklok memang banyak karena jumlah 

penduduknya juga banya yaitu sekitar 2400-an (Informan kabupaten Karawang) 

….Untuk daerah yang memiliki jumlah kasus TBC banyak (baca; tinggi).. berada 

di daerah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan padat. Yang 

berada di bojonggede, cibinong, citeureup dan ciawi” (Informan kabupaten 

Bogor) 

 

Selanjutnya, pada saat kegiatan FGD di kabupaten Bogor, juga dijabarkan 

mengenai situasi kabupaten Bogor yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk 

6.088.233 jiwa, 40 kecamatan, 18 kelurahan dan terdiri 137 desa. Pada saat FGD tersebut, 

beberapa informan menyatakan tidak “dikenal” istilah kantong TBC.  Hal tersebut terkait 

dengan anggapan bahwa jumlah kasus TBC adalah seperti fenomena gunung es.  Menurut 

peserta FGD, tingkat penemuan kasus belum optimal, sehingga diduga kasus TBC di setiap 

wilayah sebenarnya jauh lebih besar dari yang ditemukan.  

…..Sejauh ini, Dinkes kabupaten sudah bekerja sama dengan RS pemerintah, 

swasta dan layanan kesehatan lainnya, tetapi salah masalah yang dihadapi 

adalah pelaporan dari layanan swasta, bahkan layanan dokter praktek mandiri 

belum ada yang melaporkan atau nol persen (Wasor Kabupaten Bogor)  

Pada tahun 2021, jumlah kasus baru di kabupaten Bogor adalah 7.821 kasus, 

dengan 7.556 TBC Sensitif Obat dan 265 TBC Resistan Obat. Hingga Oktober 2021, angka 

penemuan kasus TBC masih terbilang rendah yang dimana hanya 51,8% pada tahun 2021 

dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sempat mencapai 95%.  

Selain tingkat penemuan kasus, tingkat kesembuhan juga merupakan masalah 

utama yang diungkapkan kabupaten.  Tingkat kesembuhan di kabupaten Bogor adalah 

63,14%. Situasi yang sama juga terungkap di kabupaten lain seperti kabupaten Serang 

(63%), kabupaten Karawang dan Sidoarjo (69%).  Sedangkan menurut informan 

kabupaten Bekasi, penurunan tingkat kesembuhan tersebut mencapai 20%.  Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa capaian tingkat kesembuhan pada tahun 2019 telah mencapai sebesar 

84% dari target 90% dan mengalami penurunan menjadi 61% pada tahun 2020.   

Umumnya informan kabupaten menyatakan bahwa capaian rendah terutama pada 

tahun 2020 dan 2021, berhubungan dengan pandemik COVID-19.  Hal tersebut terjadi 

karena kegiatan lapangan berupa penemuan kasus secara aktif tidak dilakukan dan 

kekhawatiran masyarakat untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).  Hal 

lain yang menjadi penyebab adalah terjadinya pembatasan layanan dari fasyankes, karena 

lebih fokus harus melayani pasien COVID-19.  Bahkan juga ada Puskesmas yang 

menghentikan sementara layanan TBC.  Sebagai upaya untuk mitigasi turunnya tingkat 
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kesembuhan pasien beberapa pelayanan kesehatan menggunakan alat telepon seluler 

untuk mengingatkan pasien TBC untuk tetap menjalani pengobatan bahkan juga ada 

daerah yang melakukan kegiatan lapangan maupun di layanan dengan protokol kesehatan 

(prokes) ketat. 

Selain penurunan temuan kasus dan rendahnya tingkat kesembuhan, informan d 

kabupaten Karawang juga terungkap permasalahan lain seperti; belum meratanya 

kualitas layanan TBC terutama layanan TBC Resistan Obat (TBC RO), tingginya angka 

putus berobat dan masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya 

penanggulangan TBC. 

Besarnya tantangan upaya penanggulangan TBC terutama pada masa pandemik 

dan berkaitan dengan tingkat penemuan kasus dan tingkat keberhasilan pengobatan, 

telah diantisipasi oleh dikeluarkannya peraturan Kemenkes yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Pengendalian 

Nomor PM.01.02/1/866/2020.  Peraturan tersebut mengatur tata laksana layanan TBC 

selama masa pandemik COVID-19 dan memutuskan layanan TBC tidak terputus.  Tata 

laksana tersebut termasuk; manajemen dan perencanaan logistik obat, pengaturan 

pengalihan layanan TBC sementara,   pemantauan kepatuhan minum obat dengan 

tehnologi digital atau melalui WA dan pemetaan komunitas yang dapat membantu 

pemantauan kepatuhan pasien dalam berobat. Sedangkan tatakelola pemberian paket 

obat untuk pasien diatur dengan jelas dimana untuk pasien TBC sensitif obat pada fase 

pengobatan intensif, pemberian Obat Anti TBC (OAT) diberikan dengan interval tiap 14 - 

28 hari dan pasien TBC sensitif obat pada fase pengobatan lanjutan, pemberian OAT 

diberikan dengan interval tiap 28 - 56 hari.  Sedangkan untuk pasien TBC-RO,  pemberian 

OAT oral diberikan dengan interval tiap 7 hari.3 

Peraturan tersebut telah dipahami oleh pelaksana TBC di kabupaten, seperti yang 

disampaikan oleh informan Dinas Kesehatan kabupaten Bogor. Informan tersebut 

menjelaskan telah ada peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Pengendalian Nomor PM.01.02/1/866/2020 yang 

mengatur bahwa; 1) untuk pemberian Obat diberikan dalam waktu yang lebih Panjang 2) 

pemantauan kondisi pasien dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti 

Whats App (WA). 

Sebaliknya, hal menarik terkait situasi penemuan kasus TBC pada masa pandemik, 

diungkapkan oleh programmer TBC kecamatan Cibinong kabupaten Bogor yang 

menjelaskan, pandemik COVID-19 justru menyebabkan terjadinya peningkatan 

penemuan kasus. Penambahan kasus TBC di kabupaten Cibinong dianggap signifikan. 

Inisiatif yang dilakukan Puskesmas Cibinong adalah melakukan sekaligus memeriksa 

gejala batuk pada pasien yang mengunjungi fasyankes untuk pemeriksaan gejala COVID-

19 tetapi berdasarkan kondisi fisik dianggap mengarah ke TBC.   

 

Isu permasalahan lain yang juga diungkapkan oleh beberapa kabupaten adalah 

terkait District Public Private Mix (DPPM) yang belum berjalan maksimal, jejaring internal 

dan eksternal fasilitas kesehatan (faskes) belum berjalan optimal.  Strategi Direct Observe 

Treatment Shortcourse (DOTS) belum diterapkan di semua fasilitas pelayanan Kesehatan, 

terutama di Dokter Praktek Mandiri (DPM), Klinik dan RS swasta. 
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4.1.2 Upaya Penanggulangan Masalah TBC yang Dilakukan  

 

Semua kabupaten menjelaskan bahwa sebagai bagian dari upaya promotif dan 

promotif maka dilakukan; imunisasi BCG, edukasi mengenai TBC diberikan kepada 

masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta kegiatan penemuan kasus 

TBC melalui investigasi kontak.  Secara khusus, kabupaten Tangerang menjelaskan, 

bahwa kegiatan edukasi tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan masyarakat yang 

biasa dilakukan oleh kader, seperti melalui kegiatan posyandu (Pos layanan terpadu).   

Kegiatan penemuan kasus secara aktif melalui kegiatan investigasi kontak yang 

dilakukan oleh kader yang dibina oleh Stop TBC Partnership Indonesia (STPI) dan 

Penabulu, pendampingan pasien TBC dari kader hingga sembuh, sosialisasi di masyarakat, 

koordinasi dengan tokoh masyarakat (toga) maupun tokoh masyarakat (toma) untuk 

penanggulangan TBC. 

Pada saat wawancara, informan Program TBC salah satu puskesmas di kabupaten 

Karawang menyatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan mencakup;  melakukan 

penjaringan kasus dan penemuan kasus melalui penemuan suspek melalui investigasi 

kontak, melakukan rujukan pasien dari swasta ke puskesmas atau pindah berobat, 

tindakan preventif dengan imunisasi BCG, promosi kesehatan di puskesmas oleh promotor 

kesehatan, membina klinik swasta untuk merujuk pasien yang berindikasi atau bergejala 

TBC ke Puskesmas untuk mendapatkan penatalaksanaan pengobatan TBC di PKM, 

intervensi di 32 puskesmas dan melakukan peningkatan pelayanan yang memuaskan, 

pelatihan mekanisme pelaporan TBC dan pengajuan alat diagnosis TBC.    

Secara khusus, informan kabupaten Tangerang dan kabupaten Bogor menjelaskan 

bahwa di lapangan, kader melakukan kegiatan penemuan kasus melalui investigasi 

kontak, dimana setiap kasus atau indeks di PKM (Puskesmas) akan dikunjungi untuk 

dilakukan skrining gejala seperti; batuk/batuk berdarah, demam tinggi di malam hari atau 

kondisi fisik pasien misalkan; terjadinya penurunan berat badan drastis.  Selain itu kader 

juga memerhatikan faktor resiko seperti umur dari kontak dan kebiasaan merokok.  

Kegiatan tersebut dilakukan oleh kader kepada sebanyak 20 orang atau kontak yang 

berada di sekitar indeks tersebut.  Kegiatan ini adalah strategi utama untuk menemukan 

kasus, dengan merujuk orang bergejala untuk melakukan pemeriksaan dahak di 

Puskesmas. 

 

4.1.3 Pihak yang terlibat aktif dalam melakukan upaya penanggulangan TBC di 

tingkat desa  

 

Keberhasilan penanggulangan TBC memerlukan keterlibatan semua pihak. Selain 

keluarga, Puskesmas/petugas kesehatan dan kader kesehatan memerankan peran besar 

dalam penanggulangan TBC. 

 

1) Puskesmas/Petugas Kesehatan 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 tahun 2016, disebutkan 

dalam Bab IV, pasal 17: Puskesmas harus menetapkan dokter, perawat, dan analis 

laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program 

Penanggulangan TBC. 
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Sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap penanggulangan TBC, 

Puskesmas berperan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan TBC antara lain 

melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat, melakukan pengendalian faktor risiko, 

penemuan dan penanganan kasus TB, pemberian obat dan melakukan pendampingan 

untuk memastikan kepatuhan dalam pengobatan. 

 

Petugas kesehatan dari puskesmas secara berkala melakukan kunjungan rumah 

untuk melakukan investigasi kontak untuk mengidentifikasi orang yang bergejala TBC 

dengan melakukan skrining gejala TBC pada kontak serumah dan kontak erat dari orang 

dengan TBC.  Jika ditemukan orang yang bergejala TBC maka akan dirujuk ke Puskesmas 

dan dan dilakukan pengambilan sampel dahak dan pemeriksaan lebih lanjut.  

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan petugas TBC di Puskesmas, tantangan yang 

dihadapi Puskesmas terutama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk 

melaksanakan seluruh kegiatan itu. Pada umumnya di Puskesmas hanya tersedia 1-2 

orang yang melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan TBC 

tersebut. Keterlibatan kader kesehatan sebagai tenaga sukarela, membantu puskesmas 

dalam melakukan kegiatan penanggulangan TBC terutama dalam penemuan kasus dan 

pendampingan pasien.  Selain itu, peran tokoh masyarakat (toma) dan tokoh agama 

(toga) juga membantu, terutama untuk mendorong pasien untuk patuh menjalani 

pengobatan.  Kebutuhan pihak Puskesmas terhadap tenaga kader dan unsur masyarakat 

lain diungkapkan oleh petugas TBC Puskesmas dan Dinkes kabupaten, seperti yang 

diungkapkan sbb: 

 

…harus ada perekrutan kader khusus TBC yang melibatkan desa dan puskesmas 

agar bisa diberi pelatihan dan mampu berkomitmen dalam melakukan tracing dan 

investigasi kontak (Petugas TBC Puskesmas, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur) 

 

Sosialisasi terkait eliminasi itu mungkin hanya perangkat desa seperti tokoh 

masyarakat mungkin terkait pemangku kebijakan yang ada di desa…Kalau 

sosialisasi ke masyarakatnya itu yang kedua (stigma)...itu double iya double tapi 

sasarannya yang berbeda. Jadi kita mengubah stigma itu langsung sosialisasi ke 

masyarakat..." (Wasor TBC, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat) 

 

2) Kader Kesehatan 

 

Kader kesehatan menjalankan peran yang cukup besar dalam upaya 

penanggulangan TBC di daerah. Kader kesehatan ini adalah anggota masyarakat yang 

memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial termasuk isu-isu kesehatan. Kader kesehatan 

ini bisa berasal dari anggota PPK, kader posyandu, kader desa yang bekerja di bidang 

sosial di desanya dan anggota masyarakat lain yang peduli dan ingin berpartisipasi. Kader 

kesehatan ini kemudian direkrut dan dilatih oleh puskesmas untuk mempunyai 

kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi kader TBC. 

 

Peran kader terutama adalah promosi kesehatan dengan memberikan penyuluhan 

terkait penyakit TBC, membantu menemukan orang yang dicurigai sakit TBC dan penderita 

TBC, membantu puskesmas dalam membimbing dan memotivasi PMO untuk selalu 

melakukan pengawasan menelan obat, dan jika pasien tidak memiliki PMO maka kader 

bisa menjadi PMO. 
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Sebagaimana telah disampaikan di atas, agar setiap kader kesehatan dapat 

melaksanakan perannya secara maksimal, kader-kader kesehatan ini perlu diperlengkapi 

terlebih dahulu dengan pengetahuan tentang masalah kesehatan yang menjadi 

perhatiannya dan keterampilan sebagai pendukung petugas kesehatan melalui kegiatan 

pelatihan kader untuk  memberikan pemahaman tentang penyakit TBC, cara menjaring 

suspek TBC, keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat, peranan kader kesehatan, 

serta pencatatan, pemantauan kasus TBC, dan keterampilan lainnya yang dibutuhkan.  

 

Tetapi selain peran yang berkaitan dengan penemuan kasus TBC dan 

pendampingan pasien, beberapa informan kabupaten mengungkapkan bahwa peran kader 

yang juga diharapkan adalah peran advokasi terutama dalam proses usulan kegiatan 

untuk dianggarkan dengan dana yang ada di desa.  Hal tersebut diungkapkan oleh 

informan TPP kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

…. Sekarang, desa jarang sekali yang melakukan perencanaan tanpa melakukan 

musyawarah desa, hampir semua desa melakukan musyawarah desa untuk 

perencanaan dan penganggaran.  Masalah TBC kan kurang diadvokasi oleh kader 

yang ada didesa, atau lentera sebagai penggiat TBC bisa sekali untuk mengikuti 

musyawarah desa untuk membantu penanggulangan Desa. tapi...... jika ingin 

melakukan advokasi harus ada data dulu… kasus TBC, kegiatannya apa saja", (TPP 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat).  

 

4.2. Kebijakan Terkait Tuberkulosis 

 

4.2.1 Kebijakan Dan Peraturan Nasional 

 

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengakomodir misi 

reformasi menuju desa yang lebih kuat, lebih maju, dan demokratis dan tidak lagi melihat 

desa hanya sebagai wilayah administrasi atau asosiasi masyarakat dengan hak terbatas 

untuk mendapatkan pelayanan publik.  

 

Pelaksanaan asas rekognisi-subsidiaritas mengakui dan menempatkan Desa 

sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah kabupaten/kota. Negara mengakui 

dan menghormati keberadaan desa, termasuk hak tradisional, hak asal usul, dan prakarsa 

desa dan hal tersebut disertai dengan amanat negara berupa kewenangan di bidang 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa dan 

kualitas hidup manusia serta pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 

dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

 

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan alokasi dana kepada desa secara 

langsung dalam menjalankan pembangunan. Seiring dengan pemberian dana dari 

Pemerintah tersebut, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

setiap tahunnya menerbitkan peraturan tentang Prioritas Penggunaan Anggaran Dana 
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Desa sebagai panduan bagi desa dalam merencanakan program-program 

pembangunannya.  

 

Operasionalisasi tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-

Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa pada Permendes PDTT 13 Tahun 2020 

tentang Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa tahun 2021 dan Permendes PDTT 7 

Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan 

untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa. 

Isu kesehatan telah terakomodir dalam SDGs Desa point 3 : Desa sehat dan 

sejahtera. 

 

2) Permendes Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) 

nomor 1 Tahun 2015 tentang kewenangan Desa 

 

Kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, penegasan kewenangan bagi desa dipertegas terbitnya Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang 

Kewenangan Desa. Secara khusus bagi penanggulangan TBC memang tidak disebutkan 

oleh peraturan menteri ini, Namun, pada perraturan menteri ini, Desa diberikan 

kewenangan lokal berskala Desa untuk bidang pelayanan dasar yang mendukung 

peningkatan kesehatan masyarakatnya, seperti: Pengembangan pos kesehatan Desa dan 

Polindes; Pengembangan tenaga kesehatan Desa; Pengelolaan dan pembinaan Posyandu 

melalui: layanan gizi untuk balita; pemeriksaan ibu hamil; pemberian makanan tambahan; 

penyuluhan kesehatan; gerakan hidup bersih dan sehat; dan penimbangan bayi; Gerakan 

sehat untuk lanjut usia; Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 

Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; dan 

lainnya. 

 

3) Permendes PDTT nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun 

(IDM) 

 

Dukungan bagi peningkatan kesehatan masyarakat desa kembali diperkuat dengan 

terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun 

merupakan indeks komposit yang terdiri dari: Indeks Ketahanan Sosial (IKS); Indeks 

Ketahanan Ekonomi (IKE); dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Ketahanan 

Sosial terdiri dari dimensi: modal sosial; kesehatan; pendidikan; dan permukiman. 

Dimensi Kesehatan terdiri dari beberapa indikator, seperti: Waktu tempuh ke prasarana 

kesehatan kurang dari 30 menit, tersedia tenaga kesehatan bidan, tersedia tenaga 

kesehatan dokter, tersedia tenaga kesehatan lain, akses ke poskesdes, polindes dan 

posyandu, tingkat aktivitas posyandu dan tingkat kepesertaan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS). 

 

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) 

disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi 

sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling 

memperkuat dan dapat menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Pembangunan adalah proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk 

dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma 
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pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang 

dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). 

 

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Dukungan bagi peningkatan kesehatan masyarakat desa yang diberikan melalui 

Permendes PDTT nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), diperkuat 

dengan terbitnya  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini mencakup; kegiatan peningkatan kesehatan 

masyarakat desa telah dimasukkan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

khususnya pada Sub Bidang Kesehatan. Adapun Sub Bidang Kesehatan yang 

kegiatannya telah memiliki dukungan nomor rekening dari Kementerian Dalam Negeri, 

diantaranya adalah : 

 

● Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; 

Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat 

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 

● Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, 

Insentif Kader Posyandu) 

● Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, 

Kader Kesehatan, dll) 

● Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 

● Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 

● Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 

● Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 

● Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 

● Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ 

Polindes /PKD** 

● lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* 

 

Secara khusus bagi penanggulangan TBC memang tidak disebutkan oleh peraturan 

menteri ini, Namun, pada perraturan menteri ini, Desa diberikan kewenangan lokal 

berskala Desa untuk bidang pelayanan dasar yang mendukung peningkatan kesehatan 

masyarakatnya, seperti: Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 

Pengembangan tenaga kesehatan Desa; Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 

layanan gizi untuk balita; pemeriksaan ibu hamil; pemberian makanan tambahan; 

penyuluhan kesehatan; gerakan hidup bersih dan sehat; dan penimbangan bayi; Gerakan 

sehat untuk lanjut usia; Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 

Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; dan 

lainnya. 

 

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Dukungan bagi peningkatan kesehatan masyarakat desa yang diberikan melalui 

Permendes PDTT nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), diperkuat 

dengan terbitnya  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini mencakup; kegiatan peningkatan kesehatan 
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masyarakat desa telah dimasukkan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

khususnya pada Sub Bidang Kesehatan. Adapun Sub Bidang Kesehatan yang 

kegiatannya telah memiliki dukungan nomor rekening dari Kementerian Dalam Negeri, 

diantaranya adalah : 

● Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; 

Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat 

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 

● Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, 

Insentif Kader Posyandu) 

● Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, 

Kader Kesehatan, dll) 

● Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 

● Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 

● Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 

● Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 

● Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 

● Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ 

Polindes /PKD** 

● lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* 

 

Pada point terakhir diatas, yakni : lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan, dapat 

dipergunakan bagi  kegiatan penanggulangan tuberculosis, seperti yang disampaikan oleh 

pihak DPMD kabupaten Gresik Jawa Timur. 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes PDTT nomor 1 

Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa, Permendes PDTT nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Indeks Desa Membangun (IDM), dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa diatas, tentunya dapat kita lihat bahwa adanya peluang untuk 

menganggarkan dana desa bagi program Penanggulangan TBC. Tentunya harus dilihat 

terlebih dahulu angka insiden TBC masyarakat desanya dan dikonsultasikan dengan pihak 

Puskesmas/Dinas Kesehatan dan Pendamping Desa, ketika suatu desa akan 

mengalokasikan dananya bagi  penurunan angka insiden TBC. 

 

6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 

– 2024 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 dan telah 

memasukan target penurunan angka insiden TBC yang berjumlah 309 kasus per 100.000 

penduduk (data 2019) menjadi 190 kasus Per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Pada 

dokumen Strategi Nasional Penanggulangan TBC juga menyatakan bahwa Insidensi 

Tuberkulosis yang sebesar 309 kasus Per 100.000 penduduk pada tahun 2019 ditargetkan 

turun  menjadi 190 kasus Per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Pada dokumen Strategi 

Nasional Penanggulangan TBC telah diuraikan secara eksplisit mengenai sumber 

pendanaan dan kewenangan yaitu; APBN diperuntukkan terutama untuk pemenuhan 

kebutuhan pengobatan, APBD provinsi untuk mendorong ketersediaan dan peningkatan 
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kemampuan tenaga kesehatan Penanggulangan TBC, APBD kabupaten/kota untuk 

menyediakan kebutuhan pendanaan untuk operasional program Penanggulangan TBC, 

APBDesa untuk Menyelenggarakan kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS), gizi seimbang, dan pencegahan penanggulangan penyakit dan penyakit menular 

seperti HIV/AIDS dan atau TBC, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pelayanan 

diagnostik tingkat lanjut dan rujukan sekunder/tersier serta perawatan rawat inap. 

 

Rencana Strategi Kementerian Kesehatan 2020-2024 merupakan acuan bagi 

seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menyusun perencanaan 

tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan. Pada bagian penyakit 

menular, terdapat kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama untuk menurunkan 

beban penyakit menular yang harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang 

efektif secara rutin dan terkoordinasi. Tiga penyakit menular yang perlu menjadi 

perhatian, antara lain tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria, selain penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi (PD3I).  

 

Upaya peningkatan program penanggulangan TBC mencakup tiga hal, yakni: 1) 

Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, 

pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat), 2) Memperkuat Sistem 

Informasi TBC Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit 

(pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri dan 3).  Meningkatkan 

cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada TBCRO. 

 

7) Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 

 

Pada aspek pembiayaan kesehatan, Renstra Kemenkes 2020 – 2024 mengacu pada 

Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan yang 

memadai. Sebagaimana diketahui, cakupan kesehatan semesta (Universal Health 

Coverage/UHC) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan 

JKN. Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk menjamin akses pada upaya 

kesehatan perorangan, namun tidak tepat untuk membiayai berbagai macam intervensi 

kesehatan masyarakat. Intervensi kesehatan masyarakat atau UKM adalah public goods 

sehingga pembiayaannya tidak melalui mekanisme tarif dan mekanisme asuransi 

kesehatan. Pembiayaan UKM menjadi tanggung jawab pemerintah, baik melalui APBN dan 

atau APBD. Perlu ada jaminan pembiayaan kesehatan di APBN dan APBD serta ada 

keseimbangan pembiayaan yang memadai untuk UKP dan UKM. 

 

Analisis terhadap keuangan daerah memperlihatkan bahwa kemampuan daerah 

sangat terbatas, di mana anggaran daerah (APBD) sebagian besar berasal dari transfer 

dana pusat, termasuk DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

kecil, yaitu sekitar 10%. Belanja Pegawai (BP) rata-rata mencapai 46% dari APBD, 

sehingga konsekuensinya untuk belanja non-gaji hanyalah 54%. Selain itu daerah juga 

harus mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan dan pembiayaan SPM lain di luar SPM 

kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain (termasuk infrastruktur). 

 

Dokumen resntra (Kemenkes, 2019) juga menyebutkan bahwa berdasarkan data 

hanya 177 dari 542 kabupaten/kota yang benar-benar memenuhi ketentuan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengalokasikan 10% 

dari anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan. Untuk itu, upaya memobilisasi 
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sumber-sumber pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber, baik pemerintah, non 

pemerintah maupun masyarakat (swasta, filantropi, Coorporate Social Responsibility, dan 

lain-lain) harus ditingkatkan. Kondisi ini membutuhkan upaya advokasi yang intens baik 

di tingkat pusat maupun provinsi/kabupaten/kota. 

 

8) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2021 

 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan tahun 2021, disebutkan 

bahwa : dana BOK kabupaten dan BOK Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

upaya penanggulangan TBC di tingkat kabupaten dan wilayah Puskesmas, terutama untuk 

upaya deteksi dini, preventif dan respon terhadap penyakit serta pendataan. 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, Rencana Strategi 

Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 

2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang 

Kesehatan Thn 2021, tentunya dapat kita lihat bahwa adanya peluang untuk 

menganggarkan dana APBD Kabupaten bagi program Penanggulangan TBC. Tentunya 

harus dilihat terlebih dahulu angka insiden TBC masyarakat di daerahnya dan 

dikonsultasikan dengan pihak Dinas Kesehatan, ketika akan mengalokasikan dana BOK 

kabupaten dan BOK Puskesmas bagi  penurunan angka insiden TBC. 

 

Apabila kita cermati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Permendes PDTT nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa, Permendes PDTT 

nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), Permendagri nomor 20 

tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatas, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2020 – 2024, Rencana Strategi Kementerian Kesehatan 2020-2024 

dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2021, tentunya 

sangat dimungkinkan bagi desa-desa atau kabupaten yang memiliki angka insiden TBC 

cukup tinggi, dapat menggunakan anggaran dana desa dan BOK Puskesmas bagi program 

Penanggulangan TBC. 

 

Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 

memberikan mandat yang kuat kepada Kementerian terkait, Lembaga, Pemerintah 

Daerah yang di Provinsi, Kabupaten/Kota hingga sampai Pemerintahan Desa agar dapat 

bersama-sama mendukung dan berkolaborasi dalam penanggulangan TBC di Indonesia. 

Pada Perpres 67 tahun 2021  telah dinyatakan bahwa : 

1) Pada tahun 2021, Pihak Kemendagri & Kemendes PDTT ditargetkan dengan 

Tersedianya pedoman pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBD 

guna mendukung percepatan eleminasi TBC secara terintegrasi, 

2) Pada tahun 2021, Pihak Kemendagri ditargetkan dengan Tersusunnya strategi 

advokasi percepatan Eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah, 

3) Pada tahun 2022, Pihak Kemendes PDTT ditargetkan dengan Tersedianya kebijakan 

pemanfaatan dana desa untuk percepatan eleminasi TBC (1 kebijakan), dan 

Tersusunnya sistem penandaan output dan anggaran yang mendukung percepatan 

eleminasi TBC di tingkat Kabupaten/Kota– Kemendagri,  



 

Laporan Penelitian Penala - Lentera |31  

  

4) Pada tahun 2022, Pihak Kemendes PDTT ditargetkan dengan Persentase desa yang 

mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan eleminasi TBC sebanyak 

80%. 

5) Pada tahun 2022, Pihak BPJS Kesehatan ditargetkan dengan Tersedianya dukungan 

pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC, 

6) Pada tahun 2024, Pihak Kemenkes ditargetkan dengan Terlaksananya (100%) 

kegiatan pembentukan desa siaga TBC yang berfungsi optimal berlandaskan situasi 

dan nilai budaya setempat untuk mendorong tercapainya kabupaten/kota yang 

bebas TBC, 

7) Pada tahun 2024, Pihak Kemendes PDTT ditargetkan dengan Persentase desa yang 

mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan Eliminasi TBC sebesar 80%, 

dan Persentase desa yang mendapatkan pembinaan kader pembangunan kesehatan 

desa dari kabupaten/kota sebesar 80%. 

 

9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 

Tentang Standar Teknis Mutu layanan Dasar Pada Standar pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 

 

Beberapa poin penting terkait SPM adalah: 

1) Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja 

program kesehatan, maka pada SPM yang sekarang pencapaian target-target 

tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah, menjadi penilaian 

kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara 

2) Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan 

daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber 

daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK 

3) Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit 

terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM. 

4) Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan 

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan 

sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan 

promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan 

kuratif dan rehabilitatif 

5) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar 

pada SPM bidang Kesehatan  

6) SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi 

pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM 

juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance 

Based Budgetin 

7) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:  

● Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri 

atas:  

● Pelayanan kesehatan ibu hamil;  

● Pelayanan kesehatan ibu bersalin;  

● Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;  

● Pelayanan kesehatan balita;  

● Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;  

● Pelayanan kesehatan pada usia produktif;  

● Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;  
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● Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;  

● Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;  

● Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;  

● Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan  

● Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan 

daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).  

8) Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis 

pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen). 

9) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif 

sebagaimana mencakup: peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik; diagnosis dini 

dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. 

 

 
Gambar 4.3. Capaian target Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk indicator TBC 

pada tahun 2018 – 2020 (sumber: dashboard TBC Indonesia) 

 

 

10) Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) tahun  2020 - 2024 

 

Beberapa poin penting yang tercakup dalam dokumen strategi Nasional Penanggulangan 

TBC tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut: 

 

1) Upaya penanggulangan tuberkulosis yang dilakukan secara komprehensif akan 

mendukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga hal 

ini sangat relevan dengan agenda pembangunan Indonesia 2020-2024 seperti yang 

tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024  

 

2) Adanya roadmap (peta jalan) eliminasi TBC di Indonesia dengan penurunan insidensi 

TBC menjadi 65 per 10.000 penduduk pada tahun 2030.  Lima intervensi kunci untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah: 

● Pengelolaan tuberkulosis laten, dengan target cakupan terapi pencegahan hingga 

80% pada seluruh individual dengan infeksi laten pada tahun 2030 

● Skrining pada kelompok-kelompok dengan risiko tinggi tuberculosis dan 

memperluas jangkauan layanan pada orang-orang dengan tuberkulosis di 

masyarakat yang selama ini tidak terdeteksi 
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● Mencapai cakupan diagnosis terkonfirmasi bakteriologis yang tinggi pada terduga 

tuberkulosis pada tahun 2030  

● Ekspansi diagnosis bakteriologis dengan penggunaan tes cepat molekuler (TCM) 

hingga 80% pada seluruh terduga tuberkulosis pada tahun 2030 

● Meningkatkan investasi sumber daya untuk memperkuat layanan tuberkulosis 

sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan tuberkulosis sensitif dan 

resistan obat. 

2. Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional 2020-2024 akan dicapai dengan 

penerapan enam strategi, yakni:  

a. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis 2030;  

b. Peningkatan akses layanan Tuberkulosis bermutu dan berpihak pada 

pasien;  

c. Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan 

pencegahan Tuberkulosis dan pengendalian infeksi;  

d. Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis, dan tatalaksana 

Tuberkulosis;  

e. Peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam 

eliminasi Tuberkulosis;  

f. Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.  

 

3. Indikator dan target 

 

Berdasarkan informasi dashboard capaian program TBC pada aplikasi TBC 

Indonesia, target yang telah dicantumkan tersebut ternyata sulit dicapai.  Jumlah kasus 

yang ternotifikasi pada tahun 2020 berjumlah 357.648 dari estimasi jumlah kasus baru 

yaitu 845.000 (42%) dibandingkan target yang tercantum di dokumen strategi nasional 

2020 -2024, yaitu 80% di tahun 2020, cakupan penemuan TBC anak sebesar 48% 

dibandingkan target tahun 2020 sebesar 80%. Sedangkan target keberhasilan pengobatan 

TBC sensitif sudah tercapai, yaitu 83% atau lebih tinggi dari target tahun 2020 sebesar 

75%. 

 

Peningkatan peran multisektor sebagai salah satu strategi utama untuk mencapai 

target eliminasi TBC di Indonesia adalah dalam penyediaan sumber daya termasuk 

dukungan dana.  Selain tantangan programatik seperti peningkatan penemuan kasus TBC 

& tingkat kesembuhan, upaya penanggulangan TBC juga menghadapi tantangan terkait 

dana yang dihadapi pasien dan atau keluarga dan pemerintah yaitu: 

 

1) Biaya katastropik 

Total biaya yang ditanggung oleh rumah tangga adalah 133 USD untuk pasien 

tuberkulosis sensitive Obat dan 2.804 USD untuk pasien TBC MDR. Proporsi rumah tangga 

yang mengalami biaya katastropik akibat tuberkulosis sensitif obat adalah 36% (43% pada 

rumah tangga miskin dan 25% pada rumah tangga yang tidak miskin). Proporsi rumah 

tangga yang mengalami biaya katastropik akibat TBC MDR adalah 83%. Biaya katastropik 

pada rumah tangga miskin disebabkan karena status pasien tuberkulosis sebagai pencari 

nafkah, kehilangan pekerjaan, dan riwayat pengobatan sebelumnya. 
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2) Pendanaan program TBC  

Pendanaan kesehatan untuk program tuberkulosis nasional menunjukkan adanya 

pergeseran sumber pendanaan (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Sebelum tahun 2017, 

pendanaan terbesar untuk program tuberkulosis bersumber dari pendanaan hibah donor 

(GlobalFund). Setelah tahun 2017, dengan ditetapkannya tuberkulosis sebagai salah satu 

penyakit prioritas nasional, muncul komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk mendanai 

kebutuhan biaya program tuberkulosis. Kenaikan komitmen pendanaan ini juga didukung 

dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional sejak tahun 2014.  

 

 
Gambar 4.4.  Pendanaan program TBC di Indonesia 

 

Pada dokumen strategi Nasional penanggulangan TBC telah diuraikan secara 

eksplisit mengenai sumber pendanaan dan kewenangan yaitu; APBN dipertuntukkan 

terutama untuk pemenuhan kebutuhan pengobatan, APBD provinsi untuk mendorong 

ketersediaan dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan Penanggulangan TBC, APBD 

kabupaten/kota untuk menyediakan kebutuhan pendanaan untuk operasional program 

Penanggulangan TBC, APBDesa untuk Menyelenggarakan kampanye dan promosi perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, dan pencegahan penanggulangan penyakit 

dan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan atau TBC, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

untuk pelayanan diagnostik tingkat lanjut dan rujukan sekunder/tersier serta perawatan 

rawat inap.  Pada dokumen tersebut, juga dijelaskan mengenai peran multi pihak dan 

lintas program, termasuk untuk mendukung pendanaan diantaranya: 

1. Kementerian Desa dan daerah tertinggal dalam menggerakkan pelaksanaan 

kebijakan pengalokasian anggaran dana desa untuk kesehatan di seluruh desa di 

Indonesia mencakup pencegahan dan pengendalian tuberkulosis  

2. Peran pemerintah Desa dalam: 

● Menentukan prioritas upaya penanggulangan tuberkulosis di tingkat desa yang 

menjadi bagian dari daftar kewenangan lokal berskala Desa.  

● Memastikan kegiatan prioritas upaya penanggulangan tuberkulosis tingkat 

desa menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan Desa 

(RPJMDesa, RKPDesa) untuk keberlanjutan program dan dibiayai melalui 

APBDesa termasuk Dana Desa secara bertahap sampai tahun 2030 (sesuai 

dengan masa RPJMDesa) Memastikan pendampingan oleh OPD, pendamping 

professional dan pendamping teknis termasuk upaya peningkatan kapasitas 

masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis secara 

berkelanjutan.  
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● Koordinasi untuk pembinaan dan pengawasan dengan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) kabupaten/kota  

● Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan tuberkulosis oleh Desa dan 

supra Desa secara berkala.  

 

11) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

Bidang Kesehatan Tahun 2021 

1) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut DAK 

Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk 

membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan 

2) Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang 

digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang 

kesehatan.  Dokumen kebijakan ini menyebutkan secara khusus, DAK Nonfisik 

diperuntukkan untuk operasional pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, 

penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.  

 

Berdasarkan Permenkes tersebut, maka dapat digambarkan alur penggunaan dana 

alokasi non-fisik untuk Kesehatan dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4  Alur pemanfaatan dana DAK Non-Fisik 

 

Pada alur diatas dapat dilihat bahwa dana BOK kabupaten dan BOK Puskesmas 

dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanggulangan TBC di tingkat kabupaten 

dan wilayah Puskesmas, terutama untuk upaya deteksi dini, preventif dan respon terhadap 

penyakit serta pendataan.  Pada tahun 2021, alokasi dana BOK Provinsi hingga 40% 

dialokasikan untuk mendukung upaya penanggulangan COVID-19 termasuk tracing 

kontak. 

 

12) Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan 

Tuberkulosis 
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Sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah yang di Provinsi, 

Kabupaten/Kota hingga sampai Pemerintahan Desa agar bersama-sama mendukung dan 

berkolaborasi dalam penanggulangan TBC di Indonesia, Presiden Republik Indonesia pada 

Agustus 2021 lalu telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 tahun 2021 

tentang penanggulangan Tuberkulosis.  Dokumen Perpres ini dicatat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia dengan nomor 166 oleh Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesi. 

Perpres Nomor 67/2021 menyatakan bahwa pada tahun 2030, target penurunan 

angka kejadian (incidence rate) TBC di Indonesia menjadi 65 per 100.000 penduduk di 

Indonesia. Sedangkan angka kematian akibat TBC, ditargetkan turun menjadi 6 per 

100.000 penduduk di Indonesia. Pencapaian yang diharapkan oleh Presiden, sejalan 

dengan target yang telah dirancang dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan 

Tuberkulosis di Indonesia 2020 – 2024. 

1) Pada tahun 2021, Pihak Kemendagri & Kemendes PDTT ditargetkan dengan 

Tersedianya pedoman pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBD 

guna mendukung percepatan eleminasi TBC secara terintegrasi 

2) Pada tahun 2021, Pihak Kemendagri ditargetkan dengan Tersusunnya strategi 

advokasi percepatan Eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah 

3) Pada tahun 2022, Pihak Kemendes PDTT ditargetkan dengan Tersedianya kebijakan 

pemanfaatan dana desa untuk percepatan eleminasi TBC (1 kebijakan), dan 

Tersusunnya sistem penandaan output dan anggaran yang mendukung percepatan 

eleminasi TBC di tingkat Kabupaten/Kota– Kemendagri 

4) Pada tahun 2022, Pihak Kemendes PDTT ditargetkan dengan Persentase desa yang 

mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan eleminasi TBC sebanyak 

80% 

5) Pada tahun 2022, Pihak BPJS Kesehatan ditargetkan dengan Tersedianya dukungan 

pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC 

6) Pada tahun 2024, Pihak Kemenkes ditargetkan dengan Terlaksananya (100%) 

kegiatan pembentukan desa siaga TBC yang berfungsi optimal berlandaskan situasi 

dan nilai budaya setempat untuk mendorong tercapainya kabupaten/kota yang 

bebas TBC 

7) Pada tahun 2024, Pihak Kemendes PDTT ditargetkan dengan Persentase desa yang 

mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan Eliminasi TBC sebesar 80%, 

dan Persentase desa yang mendapatkan pembinaan kader pembangunan kesehatan 

desa dari kabupaten/kota sebesar 80% 

 

Target penurunan angka insiden TBC dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2020 – 2024 diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden 

nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Peraturan Presiden ini 

merupakan acuan bagi pihak Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah yang di Provinsi, 

Kabupaten/Kota hingga sampai Pemerintahan Desa agar dapat bersama-sama 

mendukung dan berkolaborasi dalam penanggulangan TBC di Indonesia. 
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4.2.2 Kebijakan dan dasar hukum di tingkat kabupaten  

 

Kebijakan dan dasar hukum pengaanggaran kesehatan pada dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di beberapa kabupaten pada lokasi 

penelitian telah menyebutkan secara eksplisit tentang permasalahan TBC sebagai salah 

satu permasalahan. Namun, untuk program penanggulangan TBC belum menjadi isu 

prioritas pembangunan daerahnya.  Berikut adalah beberapa catatan tentang RPJMD dan 

kaitannya dengan isu TBC sebagai permasalahannya. 

 

1) RPJMD kabupaten Karawang 2016 -2021 

Dokumen RPJMD tentang permasalahan kesehatan telah mencantumkan tentang 

pengendalian penyakit menular terutama HIV/AIDS dan TBC. 

 

a. Angka perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Karawang menunjukkan 

peningkatan, dimana pada tahun 2014 penderita AIDS di Kabupaten Karawang 

berjumlah 55 orang dengan penemuan HIV sebanyak 92 orang.  

b. Penderita (baca: pasien) TBC di Kabupaten Karawang masih tinggi, yaitu sebanyak 

dengan penemuan BTA sebanyak 2.609 kasus (Sumber: dokumen RPJMD, 

kabupaten Karawang) 

 

Sementara narasi pada isu strategisnya berbunyi:  

Belum optimalnya pencapaian indikator dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sehingga Prioritas Pembangunan-nya 

adalah: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.   

 

2) RPJMD Kabupaten Subang 2018 -2023 

Pada dokumen RPJMD, program pencegahan dan pengendalian TBC (P2TB) belum 

menjadi permasalahan secara spesifik. Namun, penyakit menular telah menjadi beban 

dalam permasalahan Kabupaten Subang. 

Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Kabupaten Subang meliputi: 

a. Jumlah kematian ibu dan bayi masih banyak. 

b. Masalah gizi semakin kompleks; 

c. Telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah 

menjadi beban, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Telah terjadi 

double burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus; 

d. Sarana pelayanan kesehatan belum sesuai kebutuhan masyarakat baik dari sisi 

kuantitas maupun kualitas, termasuk obat, sarana dan alat kesehatan, kurangnya 

tenaga kesehatan dan belum memadainya kualitas kesehatan; 

e. Sistem pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien; 

f. Penggunaan obat generik sudah cukup baik tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas 

pelayanan kesehatan belum optimal; 

g. Jumlah tenaga kesehatan sudah cukup banyak tetapi persebarannya tidak merata; 

h. Manajemen kesehatan perlu dilengkapi dengan Sistem Informasi Kesehatan dengan 

SDM yang handal; 



 

Laporan Penelitian Penala - Lentera |38  

  

i. Belum optimalnya pelayanan komplikasi dan kegawatdaruratan pada obstetri dan 

neonatal termasuk rujukan berjenjang; 

j. Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan belum menyeluruh bagi seluruh masyarakat; 

k. Penggunaan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional (jamu), bahan kimia 

terlarang dalam kosmetikadan bahan tambahan pangan terlarang dalam 

makanan/minuman merupakan fenomena yang perlu diwaspadai; 

l. Kualitas lingkungan yang belum mendukung pola hidup bersih dan sehat. 

 

Sedangkan pada isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Subang Tahun 

2018-2023 adalah mengenai peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi 

pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Subang masih belum dikatakan merata 

mengacu pada sarana pelayanan kesehatan belum sesuai kebutuhan masyarakat baik dari 

sisi kuantitas maupun kualitas, serta sistem pelayanan kesehatan belum efektif dan 

efisien. Pemerintah Kabupaten Subang fokus pada upaya perbaikan sitem manajemen 

kesehatan. 

Lebih lanjut juga dinyatakan tentang kejadian beberapa penyakit menular, tidak menular, 

gangguan mental, ancaman munculnya penyakit new-emerging dan re-emerging serta 

Kejadian Luar Biasa (KLB) yang diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia dan 

lingkungan. Perkembangan masalah gizi semakin kompleks, selain masih menghadapi 

masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita 

tangani secara serius. 

 

3) RPJMD Kabupaten Gresik 2018 -2023 

Pada dokumen RPJMD, angka kesakitan TBC telah menjadi permasalahan dalam 

pembangunan daerahnya. Namun, tidak menjadikan sebagai prioritas pembangunan 

daerahnya. Pada Sub Bagian Permasalahan tentang Kesehatan di dokumen RPJMD 

kabupaten Gresik telah dijelaskan sebagai berikut: 

Angka Kesakitan TBC merupakan indikator kesehatan yang terkait erat dengan 

tingkat sosial ekonomi, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Di Kabupaten Gresik, 

Prevalensi TBC masih tinggi, yaitu 96 kasus per 100.000 penduduk pada Tahun 2014. 

Angka ini juga menunjukkan kenaikan sebesar 3.46 poin dibanding Tahun 2013 

Selain itu, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC masih belum 

mencapai target. Indikator ini dimaksudkan untuk menemukan sebanyak mungkin 

penderita TBC, hingga dapat ditangani dan diobati. Target nasional MDGs adalah 70%, 

sedangkan target RPJMD Kabupaten Gresik adalah 80% 
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Grafik 4.5 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC Kabupaten 

Gresik, Jawa Timur (Sumber: Dinas Kesehatan, diolah) 

 

Garfik 4.5 menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC 

(BTA+) belum mencapai target baik RPJMD Kabupaten Gresik maupun target nasional 

MDGs Tahun 2015. Selain itu, nilai capaian terlihat turun pada Tahun 2013 dan turun lagi 

pada Tahun 2014 

 

Isu Stategis pada dokumen RPJMD Kabupaten Gresik 2016 -2021 adalah sebagai berikut: 

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak  

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular   

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat  

6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia  

7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  

8. Program Pengawasan Obat dan Makanan  

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  

10. Program Standarisasi pelayanan Kesehatan  

11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

13. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD  

14. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dampak Tembakau 

 

Beberapa kabupaten lain, tidak mencantumkan TBC sebagai isu permasalahan dalam 

aspek kesehatan dan menjadikan sebagai prioritas pembangunan daerahnya, seperti pada 

dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023 yang mencakup beberapa poin 

penting sbb: 

1. Belum meratanya aksesbilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.  

2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan baik tingkat dasar maupun di tingkat 

rujukan.  

3. Tingginya tuntutan masyarakat untuk bisa berobat secara gratis baik di tingkat 

pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.  

4. Masih tingginya kasus Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan.  

5. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan dan relatif kurangnya ketersediaan 

dokter spesialis di RSUD Bayu Asih.  
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6. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah.  

 

Untuk isu strategis pembangunan daerahnya adalah: meningkatan kualitas 

kesehatan masyarakat perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan di tingkat 

dasar dan di tingkat rujukan, revitalisasi Posyandu, pengembangan Pukesmas Pembantu 

dan Puskesmas Rawat Inap dan penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang 

memadai. Peningkatan pelayanan kesehatan ditingkat rujukan juga akan menjadi prioritas 

melalui pemenuhan ruang perawatan yang baik dan layak, penyediaan peralatan 

kesehatan yang memadai di rumah sakit, ketersediaan obat-obatan yang cukup, serta 

kesiapan tenaga kesehatan yang cukup dan memiliki kompetensi. Hal lain yang juga perlu 

mendapatkan prioritas adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat agar terbiasa 

dengan pola hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

di Purwakarta. 

 

Meskipun pada dokumen RPJMD telah menjelaskan mengenai TBC sebagai salah 

satu permasalahan kesehatan di wilayah tersebut, berdasarkan hasil FGD dan wawancara 

mendalam yang telah dilakukan di 10 kabupaten penelitian juga dicatat perlunya regulasi 

daerah yang lebih tegas dan jelas terkait dukungan untuk upaya penanggulangan TBC. 

 

Semua kabupaten menyatakan belum mempunyai regulasi daerah terkait dengan 

pemanfaatan sumber pendanaan yang ada di desa untuk intervensi eliminasi TBC, kecuali 

Kabupaten Deli Serdang yang sudah memiliki PerBup Deli Serdang No. 511 Tahun 2017: 

Tentang RAD penanggulangan TBC. Kabupaten Deli Serdang sudah meningkatkan alokasi 

anggaran untuk program TBC dan telah mengusulkan dalam Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 2022. Secara khusus, informan 

kabupaten Deli Serdang menyampaikan adanya dokumen kebijakan Rencana Aksi Daerah 

TBC pada 2018 – 2021 dan Perbup Deli Serdang No. 511 Tahun 2017 tentang RAD 

penanggulangan TBC. 

 

Perlunya kebijakan daerah disampaikan secara langsung oleh beberapa informan 

kunci diantaranya; 

"Kalau saran saya…kalau mau memasukkan biar betul-betul cos pleng…masuk ke 

sasaran...cobalah bentuknya surat edaran atau syukur-syukur kalau mampu 

instruksi bupati…berangkat dari dinas kesehatan agar yang namanya sosialisasi 

TBC ini bisa teranggarkan di dana yang ada di desa, sehingga nanti bisa buat 

pijakan untuk ibu puskesmas untuk duduk pada saat Musdes itu nggak usah banyak 

omong...kamu pun langsung membuat keputusannya...nanti kalau tataran itu 

sudah ditempuh akan lebih mudah..."   (Informan kabupaten Bekasi) 

 

 

4.2.3 Kebijakan dan dasar hukum dana yang ada di desa untuk pemanfaatan 

dana di desa untuk kesehatan khususnya Tuberkulosis (TBC) 

 

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam yang telah dilakukan di 10 

kabupaten penelitian, dicatat beberapa hal terkait dasar kebijakan Nasional dan daerah 

yang dapat menjadi payung hukum untuk pemanfaatan dana yang ada di desa yaitu: 

 

1. Semua kabupaten menyatakan bahwa Permendagri 20 tahun 2018 telah 

mengakomodir peluang untuk mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) bagi intervensi percepatan eleminasi TBC.  Selama ini, 
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regulasi tersebut telah digunakan sebagai salah satu dasar hukum dalam alokasi 

dana bagi kesehatan.  namun kebijakan nasional ini memerlukan kebijakan 

turunannya/kebijakan daerah untuk dasar/panduan pelaksanaannya misalkan dalam 

bentuk Peraturan Bupati (Perbub) atau surat edaran. 

 

2. Sesuai dengan Perpres 67/2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dimana pada 

2021 Kemendagri & Kemendes PDTT akan menyediakan pedoman pengelolaan 

transfer ke daerah dan pedoman pengelolaan Dana Desa dalam APBD, guna 

mendukung percepatan eleminasi TBC secara terintegrasi.  Sebagian besar 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diteliti telah mengetahui Perpres yang 

dimaksud, tetapi menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui, apakah pedoman 

pengelolaan transfer ke daerah dan pedoman pengelolaan Dana Desa dalam APBD 

sudah ada dan digunakan di daerah mereka. 

 

3. Dasar hukum nasional yang dapat digunakan untuk penganggaran adalah 

Permendes no. 7 tahun 2021 yang berkaitan dengan program percepatan 

pencapaian SDGs desa untuk mewujudkan  18 tujuan SDGs, salah satu dari delapan 

tipologi adalah desa peduli kesehatan yang mengakomodir SDGs 3 : Desa Desa 

Sehat dan sejahtera; SDGs 6 : Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi; dan SDGs 11 : 

Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman. 

 

4. Kebijakan daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan yang telah ada di 

tingkat Nasional dan sebagai dasar pelaksaan di daerah. Kebijakan daerah untuk 

kabupaten/kota dapat berupa Peraturan Bupati/PerBup dan Peraturan 

Walikota/PerWali (untuk kota) yang mengatur Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk 

penanggulangan TBC di daerah. Sedangkan kebijakan sumber pendanaan di desa 

dapat berupa APBD/APBDes, yang menjadi dasar kebijakan dan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan APBN yang menjadi dasar kebijakan sumber pendanaan Dana Desa yang 

nantinya akan disampaikan ke desa melalui mekanisme transfer ke APBD. Tidak 

semua daerah menyampaikan bahwa regulasi tersebut di atas digunakan, namun 

dapat menjadi pilihan upaya pengembangan dasar hukum di daerah untuk 

penganggaran penanggulangan TBC. 

 

 

4.3. Potensi dan Pemanfaatan Dana yang Ada di Desa untuk Penanggulangan 

TBC 

Meskipun ada potensi untuk memanfaatkan dana yang ada di desa untuk 

penanggulangan TBC, tetapi sangat terbatas informasi yang diberikan oleh kabupaten, 

terkait desa yang telah menganggarkan untuk isu TBC.  Ada beberapa potensi sumber 

dana yang dapat diakses untuk program penanggulangan TBC di desa, tapi hingga saat 

ini kegiatan penanggulangan TBC masih mengandalkan dukungan dana dari mitra 

pembangunan Global Fund (GF). 

 

 

4.3.1 Sumber Pendanaan 

 

Program kesehatan khususnya untuk penanggulangan TBC di desa memerlukan 

anggaran khusus terutama untuk mendukung penemuan kasus dan pendamping pasien, 

sedangkan isu TBC harus “bersaing” dengan isu kesehatan lainnya yang menjadi prioritas 
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di desa, sehingga dana yang tersedia harus dialokasikan berdasarkan prioritas isu di 

masing-masing daerah.  Hal tersebut menyebabkan terbatasnya alokasi dana untuk 

beberapa program kesehatan termasuk dana untuk penanggulangan TBC.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan juga dicatat bahwa belum ada 

desa yang memiliki kebijakan dan dasar hukum penganggaran kegiatan penanggulangan 

pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kecuali di desa 

Sidoharjo, Kecamatan Pasar Miring –Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Umumnya 

anggaran desa untuk kesehatan fokus untuk kegiatan stunting dan COVID 19. 

 

Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari alokasi dana pemerintah nasional 

(APBN), berupa Dana Desa (DD) yang diberikan dengan mekanisme transfer ke 

pemerintah desa, kabupaten (APBD), dan alokasi dana pemerintah desa (APBDes) juga 

dana dari non-pemerintah. Beberapa sumber pendanaan yang dapat diakses untuk 

mengembangkan dan melaksanakan program penanggulangan TBC di desa adalah: 

 

1. APBD Kabupaten 

a. BOK Kabupaten (termasuk BOK Rumah Sakit) 

b. BOK Puskesmas 

2. APBDes 

a. Dana Desa 

b. Alokasi Dana Desa 

c. PADes 

d. SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 

e. Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) 

3. Non Pemerintah 

a. Mitra pembangunan seperti Global Fund 

b. Lembaga non Pemerintah 

c. CSR Perusahaan 

d. Dana zakat 

e. Dll. 

 

4.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk TBC 

 

Sejauh ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selain untuk biaya 

operasional juga telah mengganggarkan untuk beberapa isu kesehatan antara lain: 

penanganan COVID-19, stunting, program kesehatan lanjut usia (lansia), juru pemantau 

jentik (jumantik) untuk penanggulangan penanggulangan Demam Berdarah (DBD), 

Posyandu, kesehatan lingkungan seperti sanitasi dan saluran air, dana program 

penanggulangan TBC.  Pada gambar 4.3 dapat dilihat tren kenaikan dana APBD di wilayah 

penelitian. 
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Gambar 4.3.  Tren Dana APBD (Belanja Daerah) tahun 2021 (sumber: Kemenkeu, 

2021) 

 

Tetapi pada saat pengumpulan data di lapangan, hanya beberapa kabupaten yang 

menjelaskan jumlah alokasi dana untuk kesehatan dan khususnya TBC.  Informan 

kabupaten Karawang menyatakan bahwa tahun 2021 dialokasikan 146 juta untuk TBC, 

tetapi selain itu juga ada dana lain yang terkait seperti: untuk program upaya kesehatan 

perorangan yang dianggarkan sebesar 397M, untuk promosi kesehatan (promkes) 11.6M 

dan untuk surveilens kesehatan 115 Jt. 

Sedangkan Kabupaten Serang menjelaskan bahwa APBD sejak tahun 2019 hingga 

2021 telah mengalokasikan dana untuk mendukung program TBC sebesar 6,5 juta per 

tahun, yang digunakan untuk mendukung kegiatan seperti public private mix, yang 

mendorong faskes swasta untuk wajib lapor TBC, program TBC nasional masuk ke klinik 

swasta dengan syarat wajib TBC dan gratis obatnya. 

 

4.3.3 Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dana yang ada di desa seperti; Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

BHPRD (Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) memiliki potensi untuk dapat 

digunakan untuk penanggulangan TBC termasuk untuk Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT) bagi pasien TBC, Sosialisasi Program TBC, dan meningkatkan Sumber Daya Manusia 

untuk pendataan. Namun demikian sejauh ini, sumber pendanaan tersebut lebih banyak 

dimanfaatkan untuk program kesehatan stunting, kesehatan ibu dan anak, mendukung 

kegiatan posyandu dan poskesdes, penyediaan air minum dan sanitasi serta 

penanggulangan COVID-19 dan kurang dimanfaatkan untuk penanggulangan TBC.  

Alokasi dana desa atau ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten 

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana alokasi 

khusus, ADD ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam 

APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).  
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Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan: 

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa 

• Penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa 

• Pembayaran iuran bagi Kades dan Perangkat Desa 

• Tunjangan BPD 

• Operasional BPD 

• Insentif RT/RW 

2. Bidang pembangunan 

• Kegiatan Operasional Posyandu 

3. Bidang pembinaan masyarakat 

 

Melihat poin diatas, sangat memungkinkan ADD juga dimanfaatkan untuk 

membiayai kegiatan penanggulangan TBC dapat dilakukan melalui bidang pembangunan 

dan khususnya jika kegiatan dikaitkan dengan operasional posyandu terutama untuk 

edukasi masyarakat dan penemuan kasus TBC. 

“Kegiatan TBC dapat dilakukan diposyandu, tak hanya kegiatan nimbang bayi 

atau imunisasi saja yang dapat dilakukan di Posyandu, kegiatan TBC pun bisa 

dilakukan…. Adakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Desanya “ (DPMD 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat) 

 

Tetapi berdasarkan hasil penelitian, belum ada desa yang telah mengalokasikan 

dana desa secara khusus untuk penanggulangan TBC kecuali Pemerintah Desa Siduharjo 

I Pasarmiring, Deli Serdang yang telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 10 juta 

setiap tahunnya untuk penanggulangan TBC melalui APBDes (baca cerita sukses, halaman 

xx) 

 

Khusus ADD, semua informan yang mewakili Dinas Masyarakat Pembangunan 

Pedesaan (DMPD) kabupaten dan desa menyatakan bahwa sangat mungkin ADD 

dimanfaatkan untuk upaya penanggulangan TBC, karena sejalan dengan target SDGs 

Desa.  Jika suatu desa memiliki kasus TBC yang banyak ataupun sangat mendesak, maka 

keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengalokasi dana dari sumber pendanaan 

yang ada di desa untuk mengembangkan program penanggulangan TBC. Namun hal 

tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan cara 

memasukkannya menjadi usulan program dalam dokumen musyawarah desa yang 

nantinya akan dimasukkan ke dalam APBDes untuk tingkat desa dan memasukkannya 

dalam APBD untuk tingkat kabupaten/kota.  Berikut adalah beberapa pernyataan terkait 

potensi pemanfaatan ADD tersebut. 

 

….Saat ini SDG’s Desa menjadi produk kebijakan Kementerian Desa PDTT yang 

harus diterapkan dalam capaian pembangunan di desa…isu TBC harusnya searah 

dengan SDG’s Desa (TPP  Kabupaten Gresik di Jawa Timur) 

….Desa siap menganggarkan dana desa untuk penaggulangan TBC 

 asalkan perintah dari pusat/kabupaten jelas seperti stunting (kepala desa 1, 

kabupaten Sidoarjo, Jawa timur) 

…jika TBC menjadi prioritas untuk ditangani, harus ada desa siaga TBC seperti 

stunting. akan jelas penaggulangannya (BPD desa xx, kabupaten Sidoarjo, Jawa 

timur) 
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Khusus untuk BHPRD dalam bidang pelaksanaan pembangunan bisa dialokasikan 

dalam bagian pembangunan dengan sub-nya adalah kesehatan dan bidang 

penanggulangan bencana, keadaan darurat.     

“..ada juga dari DBH (Dana Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah) untuk TBC 

sekitar 10%, kita sekarang dapet DBH itu sekitar 1,1 Triliun jadi 10 %-nya itu 

sekitar 110 M yaa.. nahh didalamnya sebagian dialokasikan untuk kesehatan 

secara umum…. Terkait Perpres 67 ….kami belum mendiskusikan dengan dinkes 

dan dinas terkait  bagaimana untuk penanganan TBC….Kedepan mungkin akan 

dibuat seperti Stunting walaupn tidak diterapkan ke semua desa. Mungkin kalau 

yang pertama hanya untuk kantong-kantong TBC sebagai Pilot Projek” (Bappeda, 

kabupaten Karawang, Jawa Barat) 

 

 

Terbatasnya desa yang menganggarkan ADD untuk penanggulangan TBC, menurut 

kabupaten Deli Serdang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; tidak adanya regulasi 

yang secara spesifik mengatur penganggaran penanggulangan TBC pada Rencana Panjang 

Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kurangnya pemahaman tentang permasalahan TBC, 

kurang koordinasi di tingkat perencanaan  lintas sektor dan lintas instansi  yaitu antara 

Bappeda, DPMD dan Dinas Kesehatan dan peran kader dan pendamping desa yang kurang 

maksimal dalam advokasi anggaran untuk masuk dalam RPJMDes.   

 

Terkait dengan advokasi anggaran di desa, sangat diperlukan pendampingan untuk 

para kader dan pendamping desa agar mampu melakukan pengembangan program dan 

anggaran berbasis data yang kemudian mampu mendorong program dan anggaran 

tersebut masuk ke dalam dokumen musyawah desa sebagai usulan program dan 

penganggaran desa. 

 

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dari penelitian yang dilakukan belum 

ada desa yang mempunyai alokasi dana desa khusus untuk penanggulangan TBC, kecuali 

Desa Siduharjo I Pasarmiring, Deli Serdang  yang telah mengalokasikan dana desa sebesar 

Rp. 10 juta per tahun untuk upaya penanggulangan TBC.  Dana tersebut ditujukan untuk 

insentif kader, pemberian makanan tambahan bagi pasien dan rumah singgah bagi pasien 

TBC. 
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Gambar 4.4. Dana Desa (dalam Milyar) tahun 2019 -2021 di 10 kabupaten/kota 

penelitian 

 

4.3.4 Dana Desa (DD) 

Pada tahun 2021, fokus dari dana desa ada SDGs Desa (Sustainable Development 

Goals Desa), yang dimana SDGs Desa memiliki tujuan pembangunan total atas Desa yang 

mencakup seluruh aspek pembangunan untuk semua warga desa tanpa. Berdasarkan 

Permendesa 13/2020, terdapat 18 tujuan dan sasaran pembangunan dari SDGs Desa 

yaitu: 

1. Desa tanpa kemiskinan 

2. Desa tanpa kelaparan  

3. Desa sehat dan sejahtera 

4. Pendidikan desa berkualitas  

5. Desa berkesetaraan gender 

6. Desa layak air bersih dan sanitasi  

7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan 

8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa 

9. Inovasi dan infrastruktur desa 

10. Desa tanpa kesenjangan  

11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan  

12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan  

13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa 

14. Ekosistem laut desa (Desa Peduli Lingkungan Laut 

15. Ekosistem datan desa (Desa Peduli Lingkungan Darat) 

16. Desa damai dan berkeadilan  

17. Kemitraan untuk pembangunan desa 

18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif 

 

Poin 3 dari SDGs Desa memiliki tujuan utama untuk menjamin kehidupan warga 

desa yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan dan tersedianya akses yang mudah 

terhadap layanan kesehatan bagi warga desa. Beberapa indikator keberhasilan yang 

terdiri dari: 

1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk 

2.  Unmeet need pelayanan Kesehatan mencapai 0% 

3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan dan menggunakan tenaga 

Kesehatan terampil mencapai 100% 

4. Angka kematian ibu per100 ribu kelahiran mencapai 0 

5. Angka kematian bayi per 100 eibu mencapai 100% 

6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100% 

7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0% 

8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 

100% 

9. Persentase perokok ≤18 tahun mencapai 0% 

10. Posyandu yang menangani Kesehatan jiwa pada 100% RT 

11. Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani di rehabilitasi social 

12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0% 

13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan Panjang pada orang menikah 

usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100% 
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14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age, specific fertility rate/ASFR) 

mencapai 0% 

15. Total Fertility Rate (TFR) dibawah 1.5 

 

Berdasarkan daftar indikator diatas, secara spesifik upaya penanggulangan TBC 

dijelaskan di indikator nomor 7 dengan target untuk mencapai prevalensi TBC menjadi 

0%. 

Sekarang, desa jarang sekali yang melakukan perencanaan tanpa melakukan 

musyawarah desa, hampir semua desa melakukan musyawarah desa untuk 

perencanaan dan penganggaran…. Masalah TBC kan kurang diadvokasi, isu TBC 

kurang terdengar untuk itu kader yang ada didesa, atau lentera sebagai penggiat 

TCB bisa sekali untuk mengikuti musyawarah desa untuk membantu 

penanggulangan Desa. tapi...... jika ingin melakukan advokasi harus ada data dulu, 

seperti apa datanya ?jumlah kasus TBC, kegiatannya apa saja.. (TPP Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat)  

 

4.3.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten dan Puskesmas 

 

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dikelola oleh puskesmas dan 

anggaran BOK lebih banyak terserap pada belanja kebutuhan pelayanan, pengobatan dan 

kebutuhan sosialisasi kesehatan.  Semua kabupaten menjelaskan bahwa pada tahun 2020 

dan 2021, dana di Puskesmas (DAK & BOK) lebih banyak difokuskan untuk penanganan 

COVID-19 termasuk menyelesaikan target vaksin. Tetapi informan kabupaten Karawang 

menjelaskan bahwa di bulan Agustus 2021 mulai turun anggaran untuk pelayanan selain 

COVID-19 dan melakukan kegiatan-kegiatan di luar penanganan COVID-19. 

 

Kabupaten Sidoarjo dan Tangerang menyatakan bahwa selama ini dana yang ada 

di desa yang sudah dimanfaatkan untuk penanggulangan TBC salah satunya bersumber 

dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), terutama untuk kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dalam penemuan kasus TBC.  Informan dari kabupaten Tangerang 

menyampaikan bahwa BOK digunakan untuk kegiatan rutin dalam memantau pasien TBC. 

Kegiatan ini dilakukan di 10 desa, dimana setiap desa akan mendapatkan kunjungan 

petugas kesehatan satu kali dalam sebulan. Pemanfaatan dana BOK di desa juga dilakukan 

oleh beberapa desa di Kabupaten Purwakarta. 

 

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh informan dari kabupaten lain terkait 

pemanfaatan BOK untuk kegiatan penanganan/penanggulangan TBC.  Sebagian besar 

digunakan untuk dana operasional tenaga kesehatan melakukan kunjungan lapangan, 

investigasi kontak, dan pendampingan pasien TBC (termasuk untuk pemantauan makan 

obat). 

 

Tetapi Dana tersebut sulit diakses untuk kegiatan yang dilakukan oleh yang bukan 

petugas kesehatan seperti kader dalam mendukung kegiatan penemuan atau 

pendampingan pasien TBC.  Tantangan dalam pemanfaatan BOK untuk kegiatan TBC oleh 

anggota masyarakat, antara lain disebabkan: 

 

1. Penggunaan dana BOK sangat tergantung pada fokus dari masing-masing 

Puskesmas dan daerah.  Saat ini, prioritas program kesehatan di semua daerah 
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adalah program penanganan COVID-19 dan Stunting, sehingga untuk penanganan 

TBC menjadi tidak menjadi prioritas. 

2. Kurangnya pemahaman tentang tatacara dan peluang pemanfaatan dana BOK oleh 

Puskesmas. Sehingga, pada saat pengumpulan data di lapangan, umumnya 

informan Puskesmas pada awalnya menyatakan bahwa BOK hanya dapat 

digunakan untuk kegiatan tenaga kesehatan, tetapi setelah digali lebih dalam, 

maka beberapa diantaranya menyatakan bahwa dana BOK dapat digunakan untuk 

mendukung kegiatan selain kegiatan tenaga kesehatan. 

 

“Nah…untuk mendukung kegiatan pelatihan dan pertemuan kader, dana BOK 

Puskesmas memungkinkan”, (Kepala Puskesmas Kabupaten Bogor, Jawa Barat) 

 

Kedua tantangan diatas dapat dijawab, jika tersedia petunjuk teknis (juknis) yang 

dapat memberikan informasi prosedur dan mekanisme untuk mengakses dana BOK yang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana program prioritas 

puskesmas.  Jika TBC menjadi salah satu fokus dalam puskesmas, maka kegiatan 

penanggulangan TBC dapat dialokasikan dalam BOK. Kegiatan lainnya yang didanai oleh 

BOK adalah: pertemuan dan penyuluhan kader kesehatan/posyandu dalam rangka 

pengutan kader. 

 

Gambar 4.5. Bantuan Operasional Kesehatan (dalam milyar) tahun 2019 -

2021 di 10 Kabupaten/Kota Penelitian 

 

4.3.6 Dana yang berasal dari mitra pembangunan dan pihak swasta. 

 

Potensi sumber dana lainnya adalah dukungan dana dari mitra pembangunan 

seperti dukungan dana dai Global Fund dan dana dari pihak swasta seperti dana hibah, 

CSR, dana zakat, dan yang sejenisnya. 

 

Berdasarkan informasi dari 10 kabupaten/kota yang menjadi wilayah penelitian, 

kabupaten Karawang adalah salah satu kabupaten menerima dukungan Corporate Social 

Responsibility (CSR) termasuk untuk program TBC.  Puskesmas 1 yang berada dekat 

dengan banyak perusahaan besar, menyebabkan mudahnya untuk akses dana CSR.  Sejak 

tahun 2018, tersedia dukungan namun tidak dalam bentuk “dana segar” melainkan dalam 

bentuk program yaitu program yang dinamakan ojek DOTS.    
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“…program ini adalah berupa penjemputan ojeg di sekitar Puskesmas… untuk ojeg-

nya dibayar dengan sistem reimbers…(reimburse) dengan dana CSR” (Wasor TBC 

kabupaten Karawang) 

 

Potensi sumber daya dari pihak swasta/non-pemerintah ini menjadi salah satu 

sumber pendanaan yang perlu didorong sebagai upaya pelibatan semua pihak dalam 

penanggulangan TBC. Khususnya untuk wilayah-wilayah industri, perusahaan-perusahaan 

perlu terlibat dalam mencegah dan mengendalikan kasus TBC   di tempat kerja dan di 

wilayah pemukiman masyarakat sekitar perusahaan industri.  Adanya kebijakan daerah 

yang akan digunakan pemerintah desa sebagai acuan, juga akan dapat dapat mendukung 

keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan TBC di daerah khususnya di desa. 

 

Gambaran alur penganggaran dana penanggulangan TBC penganggaran dana 

penanggulangan TBC di desa dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 
Gambar 4.5 Alur potensi penganggaran dana penanggulangan TBC di desa 

 

 

4.3.7 Kegiatan yang dapat diusulkan 

Penanggulangan TBC di desa, sumber pendanaan yang dapat diakses untuk 

mengembangkan dan melaksanakan penanggulangan TBC di desa tersebut dapat juga 

dipergunakan untuk beberapa kegiatan, seperti: 

 

1) Pemberian Makanan Tambahan bagi penderita TBC,   

2) Promosi kesehatan,  

3) Sosialisasi program TBC, dan   

4) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (Pelatihan melakukan 

pendataan, Penanganan penderita TBC, Pengembangan rencana program dan 

penganggaran). 

 

Beberapa sumber dana dapat diakses secera lebih spesifik seperti misalnya dana 

BHPRD dapat diakses melalui program penanggulangan bencana atau keadaan darurat. 

Misalnya saja jika suatu desa memiliki kasus TBC yang cukup tinggi sehingga 

penanganannya perlu dilakukan mendesak. Namun, hal ini harus diperkuat dengan adanya 

peraturan dari pihak kabupaten yang menyatakan kondisi darurat pada wilayah tersebut. 
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4.3.8 Proses dan prosedur untuk akses dana yang ada di Desa 

Usulan program penanggulangan TBC dan untuk dapat mengakses pendanaan 

yang bersumber dari dana pemerintah (APBD dan APBDes) ada proses yang perlu dilalui 

dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. 

1) Penyediaan data yang akurat terkait dengan jumlah kasus TBC dan data lainnya 

dibutuhkan untuk pengembangan program dan anggaran penanggulangan TBC.  

Data sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan program yang tepat sehingga 

program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan menjawab 

permasalahan yang ada. Disamping itu data yang akurat juga dapat membantu 

mengembangkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan program. 

2) Untuk dapat mengakses dana pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD dapat 

dilakukan dengan terlebih dahulu mengikuti proses musyawarah desa pada tingkat 

desa ataupun musrembang pada tingkat pemerintah kabupaten, menyampaikan 

kondisi temuan kasus TBC mengusulkan program dan penganggaran untuk masuk 

dalam dokumen musdes/murenbang. 

3) Untuk menyusun rancangan program dan juga penganggaran penanggulangan TBC 

perlu koordinasi dan kerjasama antar instansi/ dinas terkait seperti DPMD 

berkoordinasi dengan DInas Kesehatan 

4) Penggunaan dana desa untuk program penanggulangan TBC merupakan 

kewenangan desa sepenuhnya. Kepala desa dapat mengembangkan program dan 

penganggaran sesuai dengan prioritas desanya. Untuk dapat menentukan prioritas 

sesuai dengan kebutuhan daerah maka perlu dilakukan pelibatan masyarakat 

melalui metode penganggaran partispatif dengan terlebih dahulu melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang proses pengembangan program dan 

penganggaran untuk kemudian mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Salah 

satu hal yang penting untuk disosialisasikan adalah kebijakan yang mengatur 

pengembangan program dan penganggaran baik di tingkat pusat ataupun kebijakan 

daerah.  

…. Dibutuhkan kode rekening khusus untuk kegiatan terkait penanggulangan TBC. 

Hal ini penting agar pihak Desa tidak bingung dan lebih fokus. Juga merasa aman 

dalam melakukan penganggaran di Sistem Keuangan Desa. Saat ini kami telah 

menyiapkan kode rekening tersendiri di nomor 02.02.99 khusus untuk 

penanggulangan tuberculosis (DPMD, kabupaten Gresik Jawa Timur) 

 

Pada gambar 4.6 dapat dilihat alur penganggaran dana penanggulangan TBC pada 

APBDesa  
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Gambar 4.6 Alur proses penganggaran dana penanggulangan TBC pada APBDesa 

(Sumber: Permendes PDTT 17 tahun 2019) 

 

4.3.9 Tantangan dalam mengakses dana yang ada di desa 

Pengembangan anggaran untuk penanggulangan TBC dengan menggunakan sumber 

pendanaan yang berasal dari pemerintah seperti APBDes (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, 

Pendapatan Asli Desa, Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah dan Silpa) 

dan APBD Kabupaten (BOK Kabupaten & BOK Puskesmas) memiliki beberapa tantangan, 

antara lain: 

1) TBC bukan merupakan prioritas program kesehatan di daerah. Saat ini prioritas 

program kesehatan di daerah lebih banyak pada program penanganan COVID-19 

dan Stunting, sehingga untuk penanganan TBC menjadi kurang prioritas. 

2) Belum adanya regulasi yang jelas yang dapat digunakan sebagai dasar penggunaan 

dana-dana tersebut untuk penanggulangan TBC, 

3) Kurangnya peran kader-kader kesehatan dan petugas kesehatan untuk mendorong 

advokasi anggaran TBC pada APBDes dan APBD. Kader-kader kesehatan masih 

terfokus pada pelaksanaan kegiatan program, namun masih kurang pada 

pengembangan rencana advokasi program dan pengangaran. 

4) Kurangnya pemahaman tentang tatacara, proses dan prosedur penganggaran dan 

pemanfaatan dana yang ada di desa. 

5) Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait. 

 

Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu yang diperlukan adalah petunjuk 

teknis (juknis) yang dapat memberikan informasi prosedur dan mekanisme untuk 

mengakses dana BOK yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana 

program prioritas puskesmas.  Jika TBC menjadi salah satu fokus dalam puskesmas, maka 

kegiatan penanggulangan TBC dapat dialokasikan dalam BOK. 
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4.4. Cerita Sukses  

 

1. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TBC 

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 

 

Rencana Aksi Daerah (RAD) 

adalah pedoman pelaksanaan 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada satu tahun anggaran kerja. 

RAD untuk penanggulangan TBC 

sangat dibutuhkan untuk 

menetapkan indikator sasaran, 

strategi, dan fokus kegiatan 

penanggulangan TBC sebagai 

acuan bagi lembaga/instansi 

terkait dan juga referensi bagi 

pemerintah daerah dalam 

melaksanakan kebijakan terkait 

dengan penanggulangan TBC. 

Dengan adanya RAD maka 

perencanaan penanggulangan 

TBC akan secara strategis dikembangkan dalam bentuk program kerja 

dan juga dialokasikan anggrannya. 

 

Melalui Peraturan Bupati (PerBup) Deli Serdang No. 511 Tahun 2017 

tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Deli 

Serdang tahun 2016-2021, Kabupaten Deli Serdang telah berhasil memperkuat 

kebijakan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan program dan 

penganggaran penanggulangan TBC. Dengan adanya PerBup ini maka Deli 

Serdang telah berhasil meningkatkan anggaran untuk program TBC yang masuk 

dalam usulam RAPBD Kabupaten tahun 2022. 

 

RAD Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Deli Serdang merupakan 

dokumen perencanaan penanggulangan TBC yang pengembangannya melibatkan 

multi sektoral baik dari kalangan pemerintah dengan pelibatan beberapa OPD 

terkait, sektor swasta serta lembaga sosial kemasyarakatan. Dalam proses 

pengembangan RAD Penanggulangan Tuberkolosis Kabupaten Deli Serdang 

melalui beberapa rangkaian pertemuan dan diskusi kelompok terfokus yang 

berlangsung secara simultan serta kajian hukum hingga terbit regulasi yang 

mendukung RAD ini, yaitu Peraturan Bupati Deli Serdang No 511 Tahun 2017 

tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Deli 

Serdang tahun 2016-2021    

 

Rencana Aksi Daerah ini diinsiasi oleh KNCV sebuah organisasi nirlaba yang 

peduli terhadap penangggulangan TBC yang bekerjasama dengan Dinas 

Kesehatan Deli Serdang. RAD dirancang untuk menyatukan berbagai pemangku 

kepentingan terkait agar dapat saling berkoodinasi dan bersinergi untuk secara 

bersama membangun kolaborasi penanggulangan TBC. Dalam prosesnya 

penerbitan RAD ini memerlukan waktu yang panjang dengan memakai berbagai 

metode dalam membangun formulasi rencana aksi bersama. Usulan usulan 
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kegiatan masing-masing OPD dirangkum dalam satu dokumen usulan yang 

diproses di BAPPEDA untuk masuk dalam RPJM Kabupaten. 

 

 

 

2. ALOKASI DANA DESA UNTUK TBC 

Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 

 

Pemerintah desa Sidoharjo I Pasar 

Miring, Deli Serdang, telah 

mengalokasikan dana desa sebesar 

Rp 10 juta mulai tahun 2021 ini. 

Dana ini digunakan untuk insentif 

kader, melakukan sosialisasi dan 

pemberian makanan tambahan 

(PMT). Sebelumnya, pada tahun 

2019 – 2021, alokasi dana untuk 

program TBC masih menjadi satu 

dengan alokasi dana kesehatan 

sebesar Rp. 40 juta. 

 

Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Deli Serdang, Bapak MD. Santoso, 

adalah seorang mantan fasilitator desa untuk program TBC. Dalam menjalankan 

tugasnya sebagai fasilitator desa, beliau sering menjumpai masyarakat untuk 

memberikan sosialisasi dan pengambilan sampel dahak. Hal itu membuat beliau 

dikenal oleh masyarakat Desa Sidoharjo I Pasar Miring sehingga pada saat beliau 

mencalonkan diri menjadi kepala desa, beliau dipilih oleh mayoritas masyarakat 

Desa Sidoharjo I Pasar Miring. “Saya sengaja memasang foto saya sebagai kader 

TBC sewaktu kampanye menjadi kepala desa, sehingga saya bisa masuk dan 

diterima oleh seluruh masyarakat desa saya.” 

 

Sebagai mantan fasilitator desa untuk program TBC, Bapak MD Santoso yang 

mengetahui kondisi dan situasi TBC di daerahnya kemudian memasukkan alokasi 

dana khusus untuk penanggulangan TBC pada anggaran dana desa. Saat ini Desa 

Sidoharjo I Pasar Miring, memiliki alokasi dana untuk penanggulanga TBC sebesar 

Rp 10 juta setiap tahunnya. 

 

Pembelajaran penting dari cerita sukses Desa Sidoharjo ini adalah bahwa kader 

TBC memiliki peluang besar menjadi aparat pemerintahan desa, yang pada 

gilirannya apabila sudah terpilih akan memiliki kewenangan dalam mengusulkan 

anggaran untuk sektor TB. Kader TBC yang telah naik kelas sebagai agen 

perubahan. 

 

Selain sebagai kepala desa, Bapak MD Santoso juga menjabat sebagai sekretaris 

Asosiasi Kepala Desa sekabupaten Deli Serdang. Posisi ini menjadi sangat penting 

dalam melakukan advokasi penanggulangan TBC tingkat desa sekabupaten Deli 

Serdang. 
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3.  DUKUNGAN SEKTOR SWASTA PADA PENGANGGULANGAN TBC 

Kabupaten Gresik, Jawa Timur 

Sesuai amanat undang-undang, pemerintah memiliki kewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan penganggaran pada sektor kesehatan, salah 

satunya TBC. Namun, sektor swasta juga dapat ikut serta berkontribusi 

pada isu penanggulangan TB, contohnya seperti yang telah dilakukan 

oleh PT SMELTING Gresik ini. 

 

Gresik pada tahun 2019 menjadi 

wilayah dengan jumlah tertinggi 

kedua penderita TBC di Jawa Timur.  

Mendapati kenyataan ini, PT 

SMELTING yang telah beroperasi di 

Gresik sejak tahun 1998 merasa ikut 

bertanggungjawab atas situasi 

tersebut. Melalui program CSR-nya, 

PT. SMELTING mulai ikut terlibat 

pada penanggulangan TB di Gresik. 

 

Dari keterangan sumber dari PT 

SMELTING di Kabupaten Gresik PT 

SMELTING mulai fokus pada program 

TBC sejak tahun 2019. Dalam 

menjalankan programnya, PT 

SMELTING bekerjasama dengan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 

yang diteruskan ke Puskesmas 

sebagai kepanjangan tangan Dinas Kesehatan di level bawah untuk 

implementasi programnya. Kegiatan ini juga sebagai jembatan dalam 

pembenahan data penderita TBC di Kabupaten Gresik yang saat itu belum 

tercatat dengan baik. 

 

Kegiatan yang dilakukan pada awal program berupa bantuan pengobatan 

kepada penerima manfaat (penderita TBC) kelas menengah ke bawah. Program 

ini diawali dari 4 Kecamatan yang barada di ring satu perusahaan. Saat itu ada 4 

puskesmas yang menjadi mitra PT. SMELTING; Puskesmas Manyar, Puskesmas 

Sukolmulyo, Puskesmas Nelayan dan Puskesmas Industri.  

 

“Kami mulai ikut membantu pemerintah Kabupaten Gresik dalam 

penanggulangan TBC pada 2019. Saat itu kami mengetahui bahwa Gresik ada 

diurutan kedua tertinggi di Jawa Timur. Kami memulai program penaggulangan 

TBC dengan mendanai pengobatan saja pada saat itu. Ada 100 pasien TBC yang 

kami bantu proses pengobatannya. Dari 100 pasien, alhamdulillah 97 sembuh 

total. Atas keberhasilan itu, kami lalu mecoba untuk membantu lebih jauh lagi. 

Bukan hanya pengobatan saja, tapi kami juga mulai melakukan pembetulan 

rumah-rumah pasien TBC yang minim ventilasi, pendampingan psikosial untuk 

penderita serta yang terbaru kami membantu pemberdayaan ekonomi penderita 

TBC maupun penyintas”, kata sumber dari PT SMELTING. 
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Pada tahun 2020 program CSR dalam penanggulangan TBC di Gresik 

berkembang dan menyebar di 3 Puskesmas lain; yaitu Puskesmas Alun-alun, 

Puskesmas Gendang dan Puskesmas Kebomas.  Jadi yang awalnya hanya 

bekerjasama dengan 4 puskesmas, berkembang menjadi 7 puskesmas. “Periode 

2020 - 2021, alhamdulillah kami telah mampu melakukan pendampingan dalam 

pemberdayaan ekonomi pada 150 orang mantan pasien TBC yang dinyatakan 

sembuh di wilayah 7 puskesmas patner kami”, urai sumber dari PT SMELTING 

 

Tiga tahun berjalan, program ini telah menyerap anggaran sebesar 100 juta 

rupiah pada tahun 2019, 400 juta rupiah pada tahun 2020 dan 200 juta pada 

tahun 2021 ini. “Kegiatan kami dalam penanggulangan TBC ini telah kami 

tuangkan dalam buku “SMELTING, Program CSR Peduli Pasien Tuberculosis 2019-

2020,” tutupnya. 
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BAB V.  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Gambaran besaran masalah TBC di kabupaten/kota penelitian 

1) Kriteria pemilihan wilayah penelitian berdasarkan luas wilayah, jumlah 

penduduk dan fiscal capacity dan dengan estimasi jumlah kasus TBC baru yang 

tinggi 

2) Permasalahan utama TBC di kabupaten/desa adalah rendahnya tingkat 

penemuan kasus.  Tingkat notifikasi kasus TBC pada tahun 2020 di semua 

wilayah penelitian lebih rendah dari target Nasional di tahun 2020 sebesar 

80%, sedangkan pada tahun 2018, penemuan kasus TBC di 4 kabupaten/kota 

telah mencapai angka lebih dari 80%. Selain rendahnya tingkat penemuan 

kasus, rendahnya tingkat keberhasilan pengobatan juga menjadi masalah 

utama.  Pada tahun 2020, 7 kabupaten/kota tingkat keberhasilan 

pengobatannya kurang dari target Nasional tahun 2020 atau 90%. 

3) Rendahnya notifikasi kasus dan tingkat keberhasilan pengobatan TBC 

berkaitan dengan terjadinya pandemik COVID-19, sehingga adanya 

pembatasan kegiatan penemuan kasus TBC secara aktif, layanan kesehatan 

yang lebih fokus pada layanan COVID-19 serta adanya kekhawatiran dari orang 

terduga TBC untuk memeriksakan diri, demikian juga pasien TBC untuk 

menjalani pengobatan.  Meskipun Kemenkes telah mengeluarkan peraturan 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes 

Pengendalian Nomor PM.01.02/1/866/2020 yang mengatur tata kelola layanan 

TBC pada masa pandemik. 

4) Selain rendahnya tingkat penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan, 

belum meratanya kualitas layanan terutama untuk TBCRO, tingginya angka 

putus berobat, kurangnya komitmen pemerintah dan pelaporan dari layanan 

kesehatan swasta yang belum optimal adalah masalah atau isu lain yang 

diungkapkan informan penelitian 

5) Investigasi kontak adalah strategi utama penemuan kasus TBC oleh kader dan 

diungkapkan oleh semua kabupaten/kota.  Selain itu, juga dilakukan tindakan 

promotif dan preventif dengan imunisasi BCG, promosi kesehatan di 

puskesmas, membina klinik swasta.  

6) Pemerintah Desa belum menunjukkan peran yang jelas dalam upaya 

penanggulangan TBC.  Keterlibatan kader dalam upaya penemuan kasus dan 

pendampingan pasien TBC umumnya dilakukan dengan dukungan pelaksana 

program komunitas TBC sumber dana Global Fun.  

 

2. Kebijakan dan dasar hukum yang dapat mendukung optimalisasi 

penggunaan dana yang ada di Desa untuk penangulangan TBC 

1) Kebijakan di tingkat Nasional telah cukup untuk menjadi payung hokum untuk 

mendukung optimalisasi dana yang ada di desa untuk penanggulangan TBC, 

terutama dengan adanya Perpres 67 tahun 2021.  Tetapi perlu dipastikan 

bahwa Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan dokumen regulasi yaitu: 

• Pihak Kemendagri & Kemendes PDTT telah menerbitkan regulasi tentang 

pedoman pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBD 
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guna mendukung percepatan eleminasi TBC secara terintegrasi, sehingga 

dapat mendukung lahirnya peraturan bubernur/bupati tentang TBC. 

• Pihak Kemendagri telah menerbitkan regulasi tentang strategi advokasi 

percepatan Eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah, sehingga dapat 

mendukung lahirnya RAD tentang TBC sebagai dasar pelaksanaan 

program penanggulangan TBC di Kabupaten. 

• Pada tahun 2022 nanti, Pihak Kemendes PDTT menerbitkan regulasi 

tentang kebijakan pemanfaatan dana desa untuk percepatan eleminasi 

TBC (1 kebijakan), sehingga dapat melahirkan kebijakan daerah yang 

kuat untuk prioritasi program TBC dan optimalisasi dana yang ada di desa 

bagi program penanggulangan TBC. 

• Pada tahun 2022 nanti, Pihak Kemendagri menerbitkan penyusunan 

sistem penandaan output dan anggaran yang mendukung percepatan 

eleminasi TBC di tingkat Kabupaten/Kota,  

• Pada tahun 2022 nanti, Pihak Kemendes PDTT menerbitkan regulasi 

tentang Persentase desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk 

intervensi percepatan eleminasi TBC sebanyak 80%. 

• Pada tahun 2022 nanti, Pihak BPJS Kesehatan menerbitkan regulasi 

tentang dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan 

pasien TBC 

2) Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengetahui Perpres 

67 tahun 2021 tetapi memerlukan pedoman pengelolaan transfer ke daerah 

dan pedoman pengelolaan Dana Desa dalam APBD sudah ada dan digunakan 

di daerah mereka. 

3) Kebijakan daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan yang telah 

ada di tingkat Nasional dan sebagai dasar pelaksaan di daerah. Kebijakan 

daerah untuk kabupaten/kota dapat berupa Peraturan Bupati/PerBup dan 

Peraturan Walikota/PerWali (untuk kota) yang mengatur Rencana Aksi Daerah 

(RAD) untuk penanggulangan TBC di daerah. Sedangkan kebijakan sumber 

pendanaan di desa dapat berupa APBD/APBDes, yang menjadi dasar kebijakan 

dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan APBN yang menjadi dasar kebijakan sumber 

pendanaan Dana Desa yang nantinya akan disampaikan ke desa melalui 

mekanisme transfer ke APBD. 

 

3. Potensi sumber pendanaan yang ada di desa yang dapat dimanfaatkan 

untuk penanggulangan TB dan bagaimana pola pemanfaatannya (Jenis 

kegiatan dan alokasi dana? 

1) Beberapa sumber dana yang ada di desa yang berasal dari pemerintah seperti; 

BOK, DD, ADD, BHPRD serta non-pemerintah seperti; CSR, dana zakat 

mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk 

mendukung upaya penanggulangan TBC. Tetapi sangat terbatas informasi 

yang diberikan oleh kabupaten, terkait desa yang telah memanfaatkan peluang 

tersebut. 

2) ADD sangat potensi untuk dimanfaatkan untuk mendukung upaya 

penanggulangan TBC, karena sejalan dengan target SDGs Desa.  Jika suatu 

desa memiliki data kasus TBC yang banyak ataupun sangat mendesak, maka 

keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengalokasi dana dari sumber 

pendanaan yang ada di desa untuk mengembangkan program penanggulangan 

TBC 
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3) Beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan pemanfaatan potensi dana 

yang ada di desa adalah; kurangnya pemahaman tentang permasalahan TBC, 

TBC tidak menjadi prioritas kesehatan, kurangnya koordinasi di tingkat 

perencanaan lintas sektor dan lintas instansi yaitu antara Bappeda, DPMD dan 

Dinas Kesehatan, kurangnya pemahaman tentang tatacara dan peluang 

pemanfaatan dana dan peran kader dan pendamping desa yang kurang 

maksimal dalam advokasi anggaran untuk masuk dalam RPJMDes 

4) Ketersediaan petunjuk teknis (juknis) diperlukan untuk dapat memberikan 

informasi prosedur dan mekanisme untuk mengakses dana yang ada di desa 

dan juknis tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 

rencana program prioritas puskesmas 

5) Kegiatan yang dapat diusulkan dengan sumber pendanaan yang ada di desa 

termasuk; Pemberian Makanan Tambahan bagi penderita TBC,  promosi 

kesehatan, sosialisasi program TBC dan peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia/SDM (Pelatihan melakukan pendataan, penanganan pasien TBC serta 

pengembangan rencana program dan penganggaran). 

 

REKOMENDASI 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk 

optimalisasi pemanfaatan dana desa adalah sbb: 

 

1) Penguatan ketersediaan data kasus TBC hingga di tingkat desa sangat diperlukan, 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk usulan perencanaan pengembangan kegiatan 

berbasis data di tingkat kabupaten hingga desa 

2) Integrasi isu TBC dengan isu kesehatan yang menjadi prioritas seperti; stunting, KIA 

dan COVID-19.   

3) Penguatan kapasitas kader khususnya dalam pemahaman tentang data TBC, 

mekanisme pengembangan program dan anggaran penanggulangan TBC 

4) Penguatan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi semua pihak dan instansi terkait 

5) Penyiapan “Menu intervensi TBC” yang berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang 

perlu dilakukan dalam penanggulangan TBC dan dapat didukung oleh pemerintah 

desa.  Panduan tersebut akan bermanfaat bagi Pemerintahan Desa dalam 

mengalokasikan anggaran di APBDesa-nya bagi kegiatan-kegiatan penanggulangan 

TBC dan mendukung SDGs 3 (Desa Sehat Sejahtera) 

6) Melakukan kegiatan advokasi di tingkat Nasional hingga tingkat desa, dengan 

mempertimbangkan policy triangle, yang meliputi: 

• Content (isu strategis TBC) 

• Context (prosedur, alur dan waktu yang tepat untuk pelaksanaan advokasi) 

• Process (mengawal proses advokasi) 

• Actor (target advokasi) 

 

5.1 Tahapan Advokasi Tingkat Nasional 

1) Diseminasi hasil penelitian dan menjadi bahan untuk memperkuat pilihan isu 

strategis pada tingkat desa dan kabupaten yang perlu dilakukan melalui seminar, 

lokakarya maupun diskusi.  

2) Menyiapkan dokumen kebijakan dengan mengemas isu strategis penanggulangan 

TBC, semenarik mungkin dan dikaitkan dengan isu kesehatan lain yang menjadi 

prioritas 
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3) Menggalang dukungan sebanyak mungkin: lembaga, ormas, CSO, Organisasi 

Penyintas TBC,  maupun individu untuk dilibatkan dalam kegiatan advokasi 

penaggulangan TBC. Artinya perlu advokasi level implementatif. 

4) Memfasilitasi pertemuan antara Kementerian Kesehatan dengan pihak pemerintahan 

kabupaten dan pemerintahan desa agar informasi terkait kasus TBC dapat menjadi 

dasar dalam penganggaran. 

5) Pembagian peran atau kegiatan antara level nasional, kabupaten dan desa dalam 

penanggulangan TBC. 

6) Melibatkan pihak lembaga non pemerintah dan perusahaan (program CSR)  untuk 

terlibat dalam program penanggulangan TBC. 

7) Kerjasama multi pihak untuk memastikan tindak lanjut dari Peraturan Presiden 

Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dan memastikan 

terjadi sinkronisasi kebijakan antara Kemendagri, Kemenkes, Kemendesa PDTT, dan 

BPJS: 

• Pada tahun 2021, Pihak Kemendagri & Kemendes PDTT ditargetkan telah tersedia 

pedoman pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBD guna 

mendukung percepatan eleminasi TBC secara terintegrasi, 

• Pada tahun 2021, Pihak Kemendagri ditargetkan telah tersusun strategi advokasi 

percepatan Eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah, 

• Pada tahun 2022, Pihak Kemendes PDTT ditargetkan tersedia kebijakan 

pemanfaatan dana desa untuk percepatan eleminasi TBC (1 kebijakan), dan 

tersusun sistem penandaan output dan anggaran yang mendukung percepatan 

eleminasi TBC di tingkat Kabupaten/Kota– Kemendagri,  

• Pada tahun 2022, Pihak Kemendes PDTT ditargetkan terdapat persentase desa 

yang mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan eleminasi TBC 

sebanyak 80%. 

• Pada tahun 2022, Pihak BPJS Kesehatan ditargetkan tersedia dukungan 

pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC, 

• Pada tahun 2024, Pihak Kemenkes ditargetkan terlaksana (100%) kegiatan 

pembentukan desa siaga TBC yang berfungsi optimal berlandaskan situasi dan 

nilai budaya setempat untuk mendorong tercapainya kabupaten/kota yang bebas 

TBC, 
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5.2 Tahapan Advokasi Tingkat Kabupaten 

 

1) Pertemuan koordinasi antar OPD untuk sinkronisasi program penanggulangan TBC, 

yang melibatkan Bappeda, DPMD, Dinkes dan melibatkan TPP sebagai jembatan 

fasilitasi dengan pemerintah desa, serta Operator Dana Desa. 

2) Menyiapkan dokumen kebijakan untuk mendorong pembuat kebijakan untuk 

memprioritaskan penanggulangan TBC pada level implementasi agar usulan 

anggaran untuk penanggulangan TBC di daerah bisa dituangkan dalam program. 

 

5.3 Tahapan Advokasi Tingkat Desa 

 

1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa untuk memahami urgensi 

permasalahan TBC dan penangangannya melalui paket kebijakan dan program TBC 

di tingkat desa. Pelibatan TPP sebagai fasilitator sangat diperlukan. Tujuan 

peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa bertujuan untuk: 

• Pemahaman lebih baik mengenai situasi dan urgensi bahaya TBC  

• Peningkatan pemahaman mengenai mekanisme untuk pemanfaatan dana 

yang ada di desa 

• Mendorong pemerintah desa untuk menyiapkan kebijakan yang dibutuhkan 

untuk dapat mendukung program penanggulangan TBC 

2. Pelibatan kader dan TTP dalam mendampingi proses penyusunan anggaran kegiatan 

TBC melalui Musrenbangdes penyusunan draf RKPDes hingga tersusunnya RKPDes 

dan Musrenbangdes penyusunan draf APBDes hingga tersusunnya APBDes 

3. Peningkatan kapasitas kader kesehatan terutama untuk penguatan pemahaman 

data dan mekanisme perencanaan dan penganggaran, sehingga pada saat 

musrenbangdes akan akan memberikan usulan yang kongkrit terkait kegiatan: 

• Sosialisasi isu TBC 

• Penemuan kasus TBC  

• Pengobatan dan pendampingan TBC 

• Pendataan TBC 

• Proses perencanaan dan penganggaran melalui Musrenbangdes 

4. Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan TBC 

dengan melibatkan pemerintah desa. 
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LAMPIRAN 1 

 

Pertanyaan penelitian 

 

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA YANG ADA DI DESA SEBAGAI PENDUKUNG 

PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS 

 

FGD 1 (Bappeda, Dinkes, DPMPD, TPP, Forum CSR, Puskesmas BLUD) 

1. Bagaimana pandangan bapak dan ibu sekalian dengan situasi TBC di Kabupaten 

tersebut ? Apakah ada wilayah kecamatan/desa yang merupakan “kantong TBC”? 

2. Bagaimana penanganan program TBC di daerah bapak/ibu? Apakah telah menjadi “isu” 

dalam Program Kesehatan di Kabupaten ini...? Selain COVID 19, Stunting dan HIV 

AIDS, 

3. Bagaimana prioritas intervensi kesehatan di wilayah kerja bpk/ibu? Apakah isu TBC 

menjadi prioritas?  

4. Apa saja kegiatan program penanggulangan TBC? Apa yang telah dilakukan untuk 

penemuan kasus TBC dan pendampingan pasien TBC? Apakah ada kegiatan promotif 

dan preventif TBC di kabupaten ini...? Darimana sumber dana masing-masing kegiatan 

tersebut?  

5. Apakah ada pendanaan khusus dari APBD Kabupaten bagi intervensi percepatan 

eleminasi TBC ? Jika belum ada, isu kesehatan apa yang telah dianggarkan? 

6. Apakah dimungkinkan untuk mengalokasikan anggaran bagi intervensi percepatan 

eliminasi TBC melalui anggaran APBD Kabupaten ? 

7. Seperti apakah kebijakan dana BOK di Kabupaten ini bagi kesehatan ? Apakah dapat 

juga dimungkinkan untuk kegiatan dukungan masyarakat bagi penanggulangan TBC?  

Misalkan penemuan kasus dan pendampingan pasien TBC ? 

8. Bagaimana penggunaan dana yang ada di desa seperti ADD, DD, BOK dalam upaya 

penanggulangan TBC?  

9. Apakah ada dana yang diterima oleh masyarakat desa untuk membantu 

penanggulangan kasus TBC ? Misalkan: dana CSR  

Petunjuk FGD: 
Sebelum memulai diskusi, fasilitator menampilkan situasi TB di Kabupaten/kota sebagai titik awal 
diskusi 
 
Berdasarkan data tahun 2020, jumlah kasus baru Tuberkulosis (TB) di kabupaten/kota ___________ 
berjumlah xxxx dari estimasi jumlah kasus sebesar xxxx.  Sedangkan tingkat kesembuhan pasien tahun 
2019 adalah xx%.  Data tahun 2020 juga menjelaskan bahwa jumlah pasien TB Resistan Obat (TBRO) 
berjumlah xxxx dengan tingkat pasien mangkir xx%.  
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10. Dasar hukum (regulasi) yang manakah atau kebijakan seperti apakah yang 

dipergunakan (dibutuhkan) untuk penganggaran kegiatan di Kabupaten ini ? 

In Depth Interview (Wawancara mendalam dari hasil FGD 1) 

Kesehatan (Bappeda Kabupaten, Dinkes Kabupaten) 

1. Apakah ada alokasi anggaran dari Kabupaten bagi intervensi percepatan eleminasi TBC 

? 

2. Apakah telah terakomodir dalam regulasi untuk mengalokasikan anggaran APBD 

Kabupaten bagi intervensi percepatan eleminasi TBC ? Jika sudah, dalam dokumen 

apa? 

3. Apa saja kegiatan yang telah dilakukan di tingkat kabupaten dengan dukungan 

anggaran APBD Kabupaten untuk penanggulangan TBC di suatu desa ? 

4. Bagaimana penggunaan dana yang ada di desa seperti ADD, DD, BOK dalam kesehatan 

dan khususnya upaya penanggulangan TBC?   

5. Rekomendasi apakah yang dapat diberikan untuk mengoptimalisasikan dana yang ada 

di desa bagi program penanggulangan TBC (kebijakan, prosedur kerja dan tata kelola) 

 

Indepth Interview : Pengelola Program TBC Kabupaten/Kota (Wasor TBC, Kabid 

Penyakit Menular)  

1. Bagaimana situasi TBC di wilayah bpk/ibu? Estimasi kasus, angka penemuan kasus 

TBC, tingkat kesembuhan, tingkat mangkir pasien (Catat atau kumpulkan data TBC 

kabupaten) 

2. Apakah ada daerah (kecamatan/desa) yang menjadi “kantong TBC”? Jika ada, faktor 

apa yang menjadikan daerah tersebut mempunyai kasus TBC yang tinggi? 

3. Selain kegiatan program TBC dengan dana hibah (GF), apakah ada kegiatan yang 

dilakukan dengan dukungan sumber dana yang ada di desa seperti; Dana Desa, ADD, 

BOK?  

4. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menganggarkan kegiatan TBC dengan 

sumber Dana Desa, ADD, BOK? 

5. Apa rekomendasi terkait optimalisasi pemanfaatan anggaran dana yang ada di desa 

untuk upaya penanggulangan TBC? 

 

Indepth Interview: (Kepala Puskesmas dan Petugas TBC Puskesmas) 

1. Bagaimana situasi TBC di wilayah bpk/ibu? Estimasi kasus, angka penemuan kasus 

TBC, tingkat kesembuhan, tingkat mangkir pasien (Catat atau kumpulkan data TBC 

Puskesmas) 

2. Apakah ada desa yang menjadi “kantong TBC”? Jika ada, faktor apa yang menjadikan 

daerah tersebut mempunyai kasus TBC yang tinggi? 

3. Selain kegiatan program TBC dengan dana hibah (GF), apakah ada kegiatan yang 

dilakukan dengan dukungan sumber dana yang ada di desa seperti; Dana Desa (DD), 

Alokasi Danan Desa (ADD)?  

Poin utama dari FGD adalah untuk mengetahui: 

Pandangan terhadap situasi TB di Kabupaten/Kota 

Pemahaman terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat 
dan Daerah 

Pelaksanaan upaya penanggulangan TB, termasuk dukungan dan kendala 
yang ditemui 

Inisitatif Kabupaten/Kota dalam mengatasi keterbatasan anggaran dalam 
upaya penanggulangan TB di wilayahnya. 
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4. Bagaimana dengan pemanfaatan dan BOK untuk upaya penanggulangan TBC? Sejauh 

mana dana BOK dapat digunakan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat 

dalam penanggulangan TBC? Misalkan: penemuan kasus dan pendampingan pasien 

TBC.   

Jika dana BOK belum dapat digunakan untuk mendukung upaya pemberdayaan 

masyarakat untuk penanggulangan TBC, apa alasannya?  Bagaiman potensi dana 

tersebut untuk dimanfaatkan? 

5. Jika ada, berikan contoh desa yang perlu dicatat pembelajarannya karena berhasil 

mengalokasikan dana untuk upaya penanggulangan TBC? 

 

Indepth Interview Desa (DPMPD Kabupaten, TPP Kabupaten) 

1. Dengan kondisi banyaknya Kasus TBC di beberapa desa di Kabupaten ini, apakah 

pernah ada desa yang telah menganggarkan melalui APBDes bagi intervensi 

percepatan eleminasi TBC di desa nya? 

 

Jika ada maka: 

Kegiatan seperti apakah yang telah dilakukan oleh pihak desa dari anggaran APBDes 

untuk penanggulangan TBC di desanya ? 

 

Jika belum ada maka: 

a. Apakah anggaran APBDes dapat dialokasikan bagi intervensi percepatan 

eleminasi TBC di desa nya? 

b. Apakah Permendagri 20 tahun 2018 telah mengakomodir peluang untuk 

mengalokasikan anggaran APBDes bagi intervensi percepatan eleminasi TBC 

2. Apakah ada korelasi antara status IDM dengan Kasus TBC di suatu desa...? (khususnya 

tentang indikator kesehatan : Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 

menit; Tersedia tenaga kesehatan bidan; Tersedia tenaga kesehatan dokter; Tersedia 

tenaga kesehatan lain; Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; Tingkat aktivitas 

posyandu; dan Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan 

BPJS) 

3. Apakah (masih) ada pembiayaan (lain) yang dibutuhkan oleh Desa dalam 

penanggulangan TBC di desa nya ? 

4. Rekomendasi apakah yang dapat diberikan untuk mengoptimalisasikan dana yang ada 

di desa bagi program penanggulangan TBC (kebijakan, prosedur kerja dan tata kelola) 

5. Adakah Informasi cerita sukses pemanfaatan dana yang ada desa untuk program 

kesehatan pada umumnya dan untuk TBC pada khususnya 

6. Sesuai dengan Perpres 67/2021 tentang Penaggulangan Tuberkulosis, dimana pada 

2021 Kemendagri & Kemendes PDTT akan menyediakan pedoman pengelolaan transfer 

ke daerah dan Dana Desa dalam APBD guna mendukung percepatan eleminasi TBC 

secara terintegrasi, apakah pedoman tersebut sudah ada ?  

● Jika sudah ada, apakah di Kabupaten ini atau di desa sudah dapat 

mengalokasikan anggarannya untuk penanggulangan TBC?  

 

Case Study (Wawancara mendalam dari hasil In Depth Interview) 

(Pemerintahan Desa, Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa) 

1. Apakah Status IDM Desa ini pada tahun 2020 ? 2019 ? 2018 ? 

2. Berapakah nilai indikator (Kesehatan : Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang 

dari 30 menit; Tersedia tenaga kesehatan bidan; Tersedia tenaga kesehatan dokter; 

Tersedia tenaga kesehatan lain; Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; Tingkat 
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aktivitas posyandu; dan Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat 

kepesertaan BPJS) dalam status IDM desa Anda ? 

3. Apakah bapak/ibu telah mengetahui besarnya kasus TBC yang terjadi di desa 

bapak/ibu ? 

● Apabila tahu, dari manakah sumber informasinya...? 

4. Dengan kondisi banyaknya Kasus TBC di desa ini, apakah pihak desa pernah 

menganggarkan melalui APBDes bagi intervensi percepatan eleminasi TBC di desa nya? 

5. Kegiatan seperti apakah yang telah dilakukan oleh pihak desa dari anggaran APBDes 

untuk penanggulangan TBC di desanya ? 

● Jika pernah, berapa tahun lamanya penganggaran untuk percepatan eleminasi TBC 

di desa nya kah...? Kalau boleh tahu, berapakah nilai anggarannya...? Apakah 

dengan nilai tersebut sudah dirasa cukup atau masih kurang...? 

● Jika belum pernah, apa yang menjadi penyebabnya? Bagaimana dengan prioritas 

kesehatan lainnya? 

6. Apakah (masih) ada pembiayaan (lain) yang dibutuhkan oleh Desa dalam 

penanggulangan TBC di desa nya ? 

7. Mohon dijelaskan keberhasilan desa bpk.ibu, dalam pemanfaatan dana yang ada desa 

untuk program kesehatan pada umumnya dan untuk TBC pada khususnya.  Apa saja 

hal yang mendorong keberhasilan tersebut? 

 

 

 

 

FGD 2 (Konfirmasi terhadap hasil dari In Depth Interview  dan Case Study) 

Tujuan: Konfirmasi hasil FGD, Indepth-interview case study dan menyusun rekomendasi 

bersama 

Petunjuk untuk fasilitator: Presentasikan ringkasan awal hasil kegiatan lapangan 

(FGD1, In-depth interview dan case study) sebelum memulai diskusi 

1. Bagaimana pandangan bpk/ibu setelah mendengar paparan mengenai situasi TBC di 

kabupaten? 

2. Apa saja kegiatan penanggulangan TBC yang masih perlu ditingkatkan sebagai upaya 

dalam penanggulangan TBC? 

3. Apakah sudah optimal pemanfaatan dana yang ada di desa sebagai pendukung 

program penanggulangan TBC ? Jika belum, terutama untuk kegiatan apa?  

4. Seperti apakah seharusnya pemanfaatan dana di desa bagi penanggulangan TBC 

(kegiatan dan besar anggaran) ? 

5. Apakah kebijakan yang ada dan dasar hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah 

bagi pendanaan dan penaggulangan TBC di desa, sudah cukup untuk dapat 

mendukung optimalisasi pemanfaatan potensi dana yang ada di desa? 

● Jika belum cukup, kebijakan seperti apakah dan dasar hukum bagaimanakah 

yang dibutuhkan untuk optimalisasi pendanaan dan penaggulangan TBC di desa ? 

6. Bagaimanakah sebaiknya pembiayaan program TBC yang dibutuhkan di Desa ? Apa 

rekomendasi bpk/ibu untuk mengoptimalisasikan dana yang ada di desa bagi program 

penanggulangan TBC (kebijakan, prosedur kerja dan tata kelola) 
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LAMPIRAN 2 

 

Lembar Informasi untuk Partisipan/Formulir Persetujuan 

 

Penelitian Sosial/Kesehatan – Partisipan dewasa 

Judul 
Penelitian Optimalisasi Pemanfaatan Dana yang ada di 

Desa/Kelurahan sebagai Pendukung Program Tuberkulosis 

Judul Singkat Penelitian Optimaliasi Dana di Desa  

Nomor Protokol  32/EP/STIKKU/2021 

Sponsor POP TB Indonesia 

Peneliti Utama  Dr. Esty Febriani, M.Kes 

Peneliti  

 

Hartono, Nano Sudarno, Danny Setyawan, Andri Siswanto, 

Erna Andriyani, Ahmad Idhom Chumaidi, Muslim Jarham, 

Surotul Ilmiyah, Aura Salsabila Humaerah, Iwan Ridwan, 

Bagja Jaya Dilaga, Mamlukah, Bibit Nasrokhatun Diniah, Isti 

Kumalasari 

Lokasi  

Kab. Deli Serdang, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kab. Bekasi, 

Kab. Bogor, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang, 

Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo 

 

Bagian 1  Apa saja yang terkait dengan keikutsertaan saya?  

 

1 Pengantar 

Anda diundang untuk ikut dalam penelitian Penelitian Optimalisasi Pemanfaatan Dana 

yang ada di Desa/Kelurahan sebagai Pendukung Program Tuberkulosis, karena Anda 

adalah: 

● Aparat pemerintah 

● Anggota masyarakat, atau  

● Kader kesehatan 

 

yang tinggal di Desa ___________ Kecamatan ________________ Kabupaten 

______________ 

  

Keikutsertaan dalam penelitian bersifat sukarela. Anda tidak harus ikut jika tidak ingin. 

Anda juga berhak mengundurkan diri, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan atau 

menjawab tidak tahu bila Anda memang tidak tahu jawabannya. Data Anda akan 

dirahasiakan, dan akan dilaporkan sebagai kesatuan data dengan yang lain. Pendapat 

Anda akan disuarakan bersama pendapat yang lain kepada pejabat dan pihak-pihak lain 

yang terkait. Hasil penelitian ini diharapkan memberi gambaran tentang Optimalisasi 

Pemanfaatan Dana yang ada di Desa/Kelurahan sebagai Pendukung Program Tuberkulosis 

di daerah Anda dengan lebih mendalam bagi pihak yang berkepentingan.  Silakan bertanya 

bila ada yang kurang jelas, atau yang ingin Anda ketahui lebih lanjut.  

 

Jika Anda memutuskan untuk ikut penelitian ini, saya akan menandatangani lembar 

persetujuan sebagai saksi bahwa Anda bersedia ikut. Kesediaan Anda berarti Anda: 
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● Memahami apa yang telah saya jelaskan 

● Setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini 

● Menyetujui penggunaan informasi pribadi dan kesehatan Anda seperti yang saya 

jelaskan. 

 

Saya merekam persetujuan Anda, serta memberikan salinan Lembar Informasi dan 

Formulir Persetujuan ini kepada Anda untuk disimpan. 

 

2  Apa tujuan penelitian ini? 

 

Kajian ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan mengenai potensi 

pemanfaatan dana yang ada di desa tersebut dalam rangka mendukung program 

penanggulangan TB :  

1. Menggali kebijakan dan dasar hukum yang terkait dengan dana yang ada di Desa.  

2. Kebijakan dana yang ada di Desa dan kaitannya dengan program Kesehatan.  

3. Pola pemanfaatan dana yang ada di desa (jenis kegiatan, alokasi anggaran) yang 

selama ini berlangsung di desa.  

4. Pembiayaan program TB yang dibutuhkan di Desa.  

5. Informasi cerita sukses pemanfaatan dana yang ada desa untuk program kesehatan 

pada umumnya dan untuk TB pada khususnya  

6. Rekomendasi optimalisasi dana yang ada di desa untuk program penanggulangan TB 

(kebijakan, prosedur kerja dan tata kelola) 

 

3 Bila Anda ikut, apa yang harus Anda lakukan?  

Kami akan mewawancarai Anda. Wawancara akan berlangsung kurang lebih 45-60 menit.  

Kami akan merekam suara dalam wawancara untuk memastikan bahwa laporan yang 

ditulis nanti sudah sesuai dengan informasi yang Anda berikan.  

 

4 Apakah Anda harus ikut serta dalam penelitian ini?  

Penelitian ini bersifat sukarela. Jika tidak ingin, Anda tidak perlu ikut. Jika Anda ikut lalu 

berubah pikiran nantinya, Anda boleh mengundurkan diri. 

Jika Anda memutuskan untuk ikut, saya akan menandatangani lembar persetujuan 

sebagai saksi, bahwa Anda setuju untuk ikut dan kami sudah memberikan informasi 

dengan jelas.  Salinan lembar persetujuan akan diberikan pada Anda untuk disimpan. 

 

5 Apa saja kemungkinan manfaat yang Anda dapat dari ikut serta dalam 

penelitian? 

Kami tidak dapat menjamin adanya manfaat secara langsung dari penelitian ini untuk 

Anda; Tapi melalui penelitian ini, pendapat Anda akan disuarakan bersama pendapat yang 

lain kepada pejabat dan pihak-pihak lain yang terkait. Hasil penelitian ini diharapkan 

memberi gambaran tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana yang ada di Desa/Kelurahan 

sebagai Pendukung Program Tuberkulosis di daerah Anda.  

 

6 Apa saja risiko dan kerugiannya? 

Anda mungkin merasa tidak nyaman dengan beberapa pertanyaan dalam wawancara. Jika 

Anda tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut, silakan beri tahu kami. Kami akan beralih 

ke pertanyaan berikutnya. Bila perasaan tidak nyaman tersebut berlanjut, kami akan 

menghentikan wawancara secara keseluruhan. Kami akan memeriksa apakah Anda masih 

dapat dan bersedia melanjutkan keikutsertaan Anda dalam penelitian ini, atau 

mengundurkan diri. 
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7 Bagaimana bila Anda mengundurkan diri? 

Anda dapat mengundurkan diri kapan saja. Ketika mengundurkan diri, Anda akan diminta 

untuk mengisi dan menandatangani 'Persetujuan Pengunduran Diri’. 

Bila Anda mengundurkan diri, kami akan berhenti mengumpulkan informasi dari Anda, 

tetapi informasi yang telah dikumpulkan dari Anda akan disimpan dan menjadi bagian dari 

hasil penelitian.  

 

8 Mungkin kah penelitian ini berhenti dengan tiba-tiba?  

Proyek penelitian ini dapat dihentikan secara keseluruhan dengan tiba-tiba karena 

berbagai hal, diantaranya bencana alam, pelanggaran hukum atau etika yang 

membuatnya harus dihentikan berdasarkan keputusan yang berwenang. 

 

9 Apa yang akan terjadi setelah penelitian ini? 

Setelah penelitian berakhir, Anda tidak memliki kewajiban dan tanggung jawab apapun 

berkaitan dengan penelitian ini. Kami akan menuliskan laporan, dan memberikan hasilnya 

pada pejabat dan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat yang berminat.  

 

Bagian 2 Bagaimana penelitian ini dilaksanakan? 

 

1. Apa yang akan dilakukan dengan informasi mengenai diri Anda? 

Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang Anda 

berikan/ceritakan dalam pertemuan/ diskusi, wawancara serta observasi yang dilakukan 

oleh peneliti selama pertemuan dan wawancara.  

Informasi tersebut akan disajikan sebagai kesatuan data (gabungan dengan data dari 

orang lain yang ikut serta) tanpa menyebutkan identitas Anda. Jika pernyataan/cerita 

Anda dikutip, kami akan menggunakan nama samaran, kecuali jika Anda menginginkan 

kami untuk memakai nama asli Anda.  

Anda berhak meminta informasi tentang Anda yang dikumpulkan dan disimpan kepada 

kami. Anda juga berhak untuk mengkoreksi informasi Anda. Silakan memberitahu kami 

jika Anda ingin melihat kembali informasi yang Anda berikan. 

 

2. Keluhan dan kompensasi  

Meskipun kemungkinannya sangat kecil, Anda bisa tertekan karena wawancara yang kami 

lakukan. Anda harus memberitahu kami sesegera mungkin. Kami akan membantu 

mengatur perlakuan dan dukungan yang tepat untuk Anda. 

 

3. Siapa yang mengatur dan mendanai penelitian ini?  

Penelitian ini didanai oleh POP TB Indonesia, dilakukan oleh tim PENALA-LENTERA dengan 

Dr. Esty Febriani M.Kes sebagai peneliti utamanya, dan diawasi oleh Dewan Etik Penelitian 

Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. 

 

4. Informasi lebih lanjut dan siapa yang harus dihubungi 

Bila ada yang ingin Anda sampaikan atau ketahui lebih lanjut, ada beberapa orang yang 

dapat Anda hubungi. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut mengenai penelitian ini atau 

jika Anda memiliki masalah yang mungkin berkaitan dengan keterlibatan Anda, Anda 

dapat menghubungi salah satu kontak berikut: 

 

Kontak untuk penelitian 
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Nama Dr. Esty Febriani M.Kes 

Posisi Peneliti Utama 

Telepon 0813-1438-8171 

Email esty6602@gmail.com 

 

Jika Anda memiliki keluhan tentang segala aspek dari penelitian sedang dilakukan atau 

pertanyaan tentang menjadi peserta penelitian pada umumnya, maka Anda dapat 

menghubungi: 

Kajian Etik Dewan Etik Penelitian Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Kuningan. 

Ketua/ Kontak  H. Abdal Rohim, S.KP., MH. 

Telepon  

Email  

 

 

Pemeriksa etika penelitian yang menyetujui penelitian ini  

 

Formulir Persetujuan – Orang dewasa memberikan persetujuan sendiri 

 

Judul 

Penelitian Optimalisasi Pemanfaatan Dana yang ada di 

Desa/Kelurahan sebagai Pendukung Program 

Tuberkulosis 

Judul Singkat Penelitian Optimaliasi Dana di Desa 

Nomor Protokol  32/EP/STIKKU/2021 

Sponsor POP TB Indonesia 

Peneliti Utama  Dr. Esty Febriani, M.Kes 

Peneliti  

 

 

Hartono, Nano Sudarno, Danny Setyawan, Andri 

Siswanto, Erna Andriyani, Ahmad Idhom Chumaidi, 

Muslim Jarham, Surotul Ilmiyah, Aura Salsabila 

Humaerah, Iwan Ridwan, Bagja Jaya Dilaga, Mamlukah, 

Bibit Nasrokhatun Diniah, Isti Kumalasari 

Lokasi  

Kab. Deli Serdang, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kab. 

Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. 

Karawang, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo 

Pernyataan Peneliti Lapangan 

● Saya telah membacakan Lembar Informasi untuk Peserta dalam bahasa yang saya 

mengerti. 

● Partisipan memahami tujuan, prosedur dan risiko dari penelitian yang diuraikan. 

● Partisipan memahami dan menyetujui bahwa pertemuan dan wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini akan direkam. 

● Partisipan telah memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan puas dengan 

jawaban yang saya berikan. 

● Secara mandiri partisipan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini seperti yang 

dijelaskan dan memahami bahwa partisipan bebas untuk mengundurkan diri setiap 
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saat selama penelitian tanpa mempengaruhi layanan kesehatan untuknya di masa 

yang akan datang. 

● Partisipan memahami bahwa dia akan diberikan salinan ditandatangani dokumen ini 

untuk disimpan. 
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Pernyataan oleh Peneliti lapangan. 

 

Saya telah memberikan penjelasan lisan tentang penelitian ini, serta prosedur dan risiko 

dan saya percaya bahwa partisipan telah memahami penjelasan itu. 

 

 

 

 Nama peneliti lapangan (huruf 

cetak) 

    

 

 

Tanda 

tangan  

  

Tanggal   

 

 

Catatan: Semua yang bertanda tangan dalam formulir ini harus menuliskan sendiri tanggal 

sesuai dengan waktu penandatanganannya 

 

 

Formulir Pengunduran Diri - Orang dewasa memberikan persetujuan sendiri 

Judul 
Penelitian Optimalisasi Pemanfaatan Dana yang ada di 

Desa/Kelurahan sebagai Pendukung Program Tuberkulosis 

Judul Singkat Penelitian Optimaliasi Dana di Desa 

Nomor Protokol  32/EP/STIKKU/2021 

Sponsor POP TB Indonesia 

Peneliti Utama  Dr. Esty Febriani, M.Kes 

Peneliti  

 

Hartono, Nano Sudarno, Danny Setyawan, Andri Siswanto, 

Erna Andriyani, Ahmad Idhom Chumaidi, Muslim Jarham, 

Surotul Ilmiyah, Aura Salsabila Humaerah, Iwan Ridwan, 

Bagja Jaya Dilaga, Mamlukah, Bibit Nasrokhatun Diniah, Isti 

Kumalasari 

Lokasi  

Kab. Deli Serdang, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kab. 

Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. 

Karawang, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo 

 

Pernyataan oleh Partisipan 

Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari penelitian di atas dan memahami bahwa 

pengunduran diri tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan saya dengan para peneliti. 

 

 Nama peserta (huruf cetak)     

 

 

Tanda 

tangan  

  

Tanggal   

 

Bila keinginan untuk mengundurkan diri dikemukakan dalam pembicaraan, peneliti harus 

memberikan gambaran tentang situasi tersebut di bawah ini 
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Pernyataan oleh Peneliti Lapangan 

Saya telah memberikan penjelasan secara verbal akibat pengunduran diri dari penelitian 

dan saya percaya bahwa peserta telah memahami penjelasan itu. 

 

 Nama peneliti lapangan (huruf 

cetak) 

  

  

 

Tanda 

tangan  

  

Tanggal   

 

Peneliti dengan kualifikasi yang sesuai harus memberikan informasi mengenai 

pengunduran diri dari penelitian. 

Catatan: Semua yang bertanda tangan dalam formulir ini harus menuliskan sendiri tanggal 

sesuai dengan penandatanganannya  
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LAMPIRAN (SOFT COPY/USB/FLASH DISC) 

 

1. Dokumen Kebijakan Dana di Desa di Daerah 

2. Slide Presentasi Narasumber FGD 

3. Foto Dokumentasi  Kegiatan Penelitian Dana di Desa 

4. Rekaman Suara Penelitian Dana di Desa 

5. Laporan Narasi FGD 1 dan 2 BL 69 

Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpol 

 


