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A. PENDAHULUAN 

Kesehatan adalah hak azasi manusia dan merupakan investasi, juga 

merupakan karunia Tuhan, oleh karenanya perlu dipelihara dan ditingkatkan 

kualitasnya.  

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang biasanya menyerang paru-

paru, meskipun dapat mengenai organ apa pun di dalam tubuh. Infeksi TB 

berkembang ketika bakteri masuk melalui droplet di udara. TB bisa berakibat fatal, 

tetapi dalam banyak kasus, TB dapat dicegah dan diobati. Di masa lalu, TB adalah 

penyebab utama kematian di seluruh dunia. Setelah perbaikan dalam terapi dan 

perkembangan antibiotik, prevalensi TB turun secara dramatis di negara-negara 

industri. 

Namun, pada tahun 1980-an, jumlah penderita TB mulai naik lagi. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkannya sebagai “epidemi.” Mereka 

melaporkan bahwa TB adalah salah satu dari 10 penyebab utama kematian secara 

global dan “penyebab utama kematian dari satu agen infeksius.” WHO 

memperkirakan bahwa pada tahun 2018, hampir 10 juta orang di seluruh dunia 

menderita TB dan 1,5 juta orang meninggal karena penyakit ini, termasuk 251.000 

orang yang juga menderita HIV. 

Seseorang dapat terinfeksi TB setelah menghirup bakteri Mycobacterium 

tuberculosis (M. tuberculosis). Ketika TB mengenai paru-paru, TB menjadi sangat 

menular, tetapi seseorang biasanya hanya akan menjadi sakit setelah kontak dekat 

dengan seseorang yang memiliki TB paru. 

Seseorang dapat memiliki bakteri TB dalam tubuhnya dan tidak pernah 

mengalami gejala. Pada kebanyakan orang, sistem kekebalan dapat menahan bakteri 

sehingga mereka tidak mereplikasi dan menyebabkan penyakit. Dalam hal ini, 

seseorang akan mengalami infeksi TB tetapi bukan penyakit aktif. 

Dokter menyebut ini sebagai TB laten. Seseorang mungkin tidak pernah 

mengalami gejala dan tidak menyadari bahwa mereka memiliki infeksi. Juga tidak 



ada risiko menularkan infeksi laten kepada orang lain. Namun, orang dengan TB 

laten tetap membutuhkan terapi. 

Seseorang harus mengunjungi dokter jika mengalami: 

1. Batuk persisten, berlangsung setidaknya 3 minggu 

2. Dahak, yang mungkin terdapat darah di dalamnya, ketika mereka batuk 

3. Kehilangan nafsu makan dan berat badan 

4. Perasaan lelah dan tidak sehat 

5. Bengkak di leher 

6. Demam 

7. Keringat malam 

8. Sakit dada 

Fakta penyakit TBC selanjutnya yang harus diketahui adalah gejala yang 

biasanya timbul ketika seseorang memiliki TBC, yaitu: 

1. TB Laten: Seseorang dengan TB laten tidak akan memiliki gejala, dan tidak ada 

kerusakan paru pada rontgen dada. Namun, tes darah atau uji tuberkulin akan 

menunjukkan bahwa mereka memiliki infeksi TB. 

2.  TB aktif: Seseorang dengan penyakit TB dapat mengalami batuk yang 

menghasilkan dahak, kelelahan, demam, kedinginan, dan kehilangan nafsu 

makan dan berat badan. Gejala biasanya memburuk dari waktu ke waktu, tetapi 

dapat juga hilang timbul. 

Seseorang dengan TB laten tidak akan memiliki gejala, tetapi infeksi TB dapat 

terdeteksi dengan pemeriksaan. Orang harus meminta tes TB jika mereka: 

1. Kontak erat dengan seseorang yang memiliki atau berisiko TB 

2. Riwayat kunjungan ke negara dengan tingkat TB yang tinggi 

3. Bekerja di lingkungan di mana TB mungkin ada 

Dengan deteksi dini dan antibiotik yang sesuai, TB dapat diobati. Pengobatan 

untuk TB laten dapat bervariasi. Ini mungkin melibatkan minum antibiotik seminggu 

sekali selama 12 minggu atau setiap hari selama 9 bulan. Pengobatan untuk TB aktif 

dapat melibatkan penggunaan beberapa obat selama 6-9 bulan. Ketika seseorang 



memiliki jenis TB yang resistan terhadap obat, pengobatannya akan menjadi lebih 

kompleks. 

Sangat penting untuk menyelesaikan pengobatan secara tuntas, bahkan jika 

gejalanya hilang. Jika seseorang berhenti minum obat sejak dini, beberapa bakteri 

TB dapat bertahan hidup dan menjadi kebal terhadap antibiotik. Dalam hal ini, 

orang tersebut dapat terkena TB yang resistan terhadap obat. Bergantung pada 

bagian-bagian tubuh yang terkena TB, dokter mungkin juga meresepkan 

kortikosteroid. 

 

B. LATAR BELAKANG 

MDR TB merupakan permasalahan utama di dunia. Banyak faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap resistensi obat pada Negara berkembang termasuk 

ketidaktahuan penderita tentang penyakitnya, kepatuhan penderita buruk, 

pemberian monoterapi atau regimen obat yang tidak efektif, dosis tidak adekuat, 

instruksi yang buruk, keteraturan berobat yang rendah, motivasi penderita kurang, 

suplai obat yang tidak teratur, Bioavailibity yang buruk dan kualitas obat 

memberikan kontribusi terjadinya resistensi obat sekunder. 

TBC Resisten Obat merupakan perkembangan dari TBC biasa, kemudian 

pada akhirnya sesuai dengan kondisiniya berkembang menjadi kebal akan obat 

tertentu dan beberapa jenis obat lainnya. Fokus utamanya adalah kebal terhadap 

obat Bakteriosid, Rimfampisin, dan Isoniazid.   

Perubahan kasus TBC biasa menjadi TBC resisten menjadi permasalahan 

tersendiri di Puskesmas Jmapang. Terlebih data cakupan indikator program TB tahun 

2014 sampai tahun 2018 menunjukkan bahwa masih rendahnya cakupan penemuan 

dan kesembuhan serta sukses pengobatan dalam penanggulangan penyakit TBC di 

Puskesmas Jampang. Untuk itu perlu kiranya suatu langkah inovatif dalam 

menghadapi masalah program TB di Puskesmas Jampang. Hal ini sesuai dengan Visi 

puskesmas Jampang yaitu: “Terwujudnya masyarakat Puskesmas Jampang yang 

mandiri untuk hidup sehat” dan Misi puskesmas yaitu:  



1. Menggerakan pembangunan yang berkawasan kesehatan.  

2. Mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarkat hidup sehat.  

3. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang 

berkualitas, merata dan terjangkau.  

4. Menggerakan dan mengkoordinir sumber daya kesehatan yang ada . 

Hal ini juga sejalan dengan tata nilai Puskesmas yaitu SEHAT, 

S = Sopan Santun dalam Bersikap 

E = Empati Terhadap Masalah Pasien 

H = Hati Yang Tulus Melayani 

A = Amanah Dalam Memberikan Pelayanan 

T = Terdepan Dalam Pelayanan. 

Perlunya Partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok 

potensial yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan kesehatan di 

masyarakat serta mendorong adanya inovasi dari masyarakat untuk mengadakan 

kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat khususnya 

kelompok pengambil keputusan di masyarakat untuk ikut aktif terlibat di dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat yaitu kegiatan inovatif 

KIMOSS JAKO singkatan dari Kelas Intensif Minum Obat Sampai Sembuh dan Jaring 

Kontaknya. Kegiatannya diarahkan pada upaya promotif penyakit TBC melalui 

sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasien TB terkait 

TBC yang diderita termasuk keluarga maupun kader ataupun pendamping minum 

obat. Hal ini mengingat, program pengobatan TBC cukup panjang (6 bulan) dan 

diharapkan akan timbul kepatuhan pasien dalam meminum obat. Seringkali tanpa 

adanya pendampingan, pasien TBC menjadi bosan minum obat dan akhirnya 

menjadi resisten obat sehingga memerlukan pengobatan dan penanganan yang jauh 

lebih sulit. Dengan adanya pendampingan bagi pasien TB diharapkan dapat timbul 

kepatuhan minum obat sehingga upaya kesembuhan dapat tercapai. 

 



C. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 

2. Tujuan Khusus 

a. Pengobatan lengkap / sembuh pada waktu yang telah ditentukan. 

b. Meminimalisir drop out pengobatan 

c. Menjaring kontak untuk menemukan kasus TB di sekitar penderita  

 

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan 

1 Persiapan 

 

~ Validasi data pasien TB 

~ Koordinasi dengan Kader TB 

~ Koordinasi dengan lintas program 

untuk persiapan materi dan 

menyusun jadwal 

2 Pelaksanaan 1 hari  ~ Mengundang sasaran 

~ Pemberian materi sesuai jadwal 

~ Tanya jawab dan konsultasi 

~ Pemberian PMT 

3 Monitoring dan Evaluasi di 

hari yang sama 

~ Monitoring kehadiran 

~ Evaluasi kejelasan informasi  

~ Monitoring Kelancaran minum 

obat 

~ Konsultasi keluhan dan hambatan 

~ Catatan perkembangan kondisi 

Kesehatan. 

4 Pelaporan ~ Melaporkan hasil kegiatan dalam 

pelaporan BOK ke Kepala 

Puskesmas dan Dinas Kesehatan. 

E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

Kegiatan dilaksanakan dengan cara membentuk kelas intensif pembinaan 

untuk para penderita TB setiap bulan di hari rabu minggu ke-3 yang diisi dengan 

kegiatan KIE dengan materi yang tersusun berkoordinasi dengan lintas program. 

Kelas Rutin bulanan ini juga mendapatkan PMT (Pemberian makanan tambahan) 

untuk meningkatkan kesehatan pasien TB. 



F. SASARAN 

1. Pasien TBC yang sedang dalam pengobatan 

2. Keluarga pasien TBC 

3. PMO (Pemantau minum obat) 

4. Kader 

 

G. JADWAL TAHAPAN INOVASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 Tahapan Inovasi KIMOSS JAKO 

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

26 Desember 2018 Validasi data sasaran 

evaluasi capaian program 

2. Perumusan Ide 2 Januari 2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi 

dengan dengan Lintas 

Program dan konsultasi 

dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan 1 Februari 2019 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan linsek 

Pelatihan kader TB 

4. Implementasi Maret 2019  ~ Tahap sosialisasi 

~ Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan 1 bulan 1 kali 

di hari rabu minggu ke 3 

 

 

 

 

 

 



 

Pelaksanaan Kegiatan 

No Kegiatan Jadwal 

1. Persiapan Januari - Februari 2019 

2 Pelaksanaan 1 hari Maret-Desember 2019 

1 bulan 1 kali pada minggu ke 3  

3 Monitoring dan evaluasi Juni dan Desember 2019 

 

4 Pelaporan Setiap akhir bulan 

 

H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Untuk evaluasi kegiatan dilakukan tiap 6 bulan dan dianalisa untuk 

mengetahui penyebab permasalahan dan mencari solusi pemecahan masalah untuk 

perencanaan tindak lanjut sebagai bahan laporan ke Dinas Kesehatan . 

 

I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 

Pencatatan dilakukan setiap melakukan kegiatan di buku kegiatan harian, 

pelaporan dilakukan setiap bulan, tribulan dan tahunan. 

 

         

 

 

Jampang, 2 Januari 2019 

Mengetahui, 

Kepala Puskesmas Jampang 
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