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ABSTRACT

The performance progress in Tambakrejo Public Health Center (PHC) has not achieved the target yet. By developing 
community empowerment, it supposed to increase the performance of Tuberculosis Disease Control (TDC) program in 
Tambakrejo PHC. The purpose of this research is arranging recomendation of community empowerment plan of TDC 
program in Tambakrejo PHC. The result of this research showed that input of this program belong to good category, but 
the empowerment process has not optimum yet and participants condition have not maximum either. Based on Focus 
Group Discussioon (FGD) and researcher analysis, it is developed a recomendation of Empowering Plan of TDC Program 
in Tambakrejo PHC. The recomendations including: Developing TB observer, TB Observer training, Performing capability 
of community’s leader, developing intersectoral partnership in order to help TB patients, Inviting Social Departement and 
Education Department to involve in TB Control Program, Developing medication center in the nearest place to patient’s 
neighborhood, keep the patient in privacy room and comfortzone, prevention the contagious disease by using triase 
in front of PHC. Those recomendation hopefully can be implemented in the PHC works area, in order increasing the 
performance of TDC Program especially finding the suspect and the increasing Cure Rate.
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia, TB merupakan masalah utama 
kesehatan masyarakat. Jumlah pasien TB di Indonesia 
merupakan ke-3 terbanyak di dunia setelah India dan Cina 
dengan jumlah pasien sekitar 10% dari total jumlah pasien 
TB di dunia. Pada tahun 1994, pemerintah Indonesia 
bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO), 
melaksanakan suatu evaluasi bersama (WHO-Indonesia 
Joint Evaluation) yang menghasilkan rekomendasi perlunya 
segera dilakukan perubahan mendasar pada strategi 
penanggulangan TB di Indonesia, yang kemudian disebut 
sebagai “STRATEGI DOTS”. Sejak itu dimulailah era baru 
pemberantasan TB di Indonesia (Permatasari, 2005). Istilah 
DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) dapat 
diartikan sebagai pengawasan langsung menelan obat 
jangka pendek setiap hari oleh Pengawas Menelan Obat 
(PMO). Tujuannya mencapai angka kesembuhan yang 
tinggi, mencegah putus berobat, mengatasi efek samping 
obat jika timbul dan mencegah resistensi (Permatasari, 
2005). 

Sasaran program penanggulangan TB adalah 
tercapainya penemuan pasien baru TB BTA positif paling 
sedikit 70% dari perkiraan dan menyembuhkan 85% dari 
semua pasien tersebut serta mempertahankannya. Target 
ini diharapkan dapat menurunkan tingkat prevalensi 

dan kematian akibat TB hingga separuhnya pada tahun 
2010 dibanding tahun 1990, dan mencapai tujuan 
Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 
(Depkes, 2009). Pencapaian indikator program P2TB 
dapat dicapai dengan pelaksanaan program P2TB sesuai 
standar “STRATEGI DOTS”. Apabila petugas P2TB 
sudah melaksanakan sesuai standar program yang ada, 
namun kinerja TB masih rendah maka dapat diupayakan 
melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang 
dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam 
strategi STOP TB PATNERSHIP, intervensinya adalah 
upaya pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat 
sadar tentang penyakit TB dan cara pencegahan dan 
pengobatannya (DepKes, 2009). Program pemberdayaan 
masyarakat telah berhasil pada penanggulangan gizi 
buruk, menurunkan angka kematian ibu hamil dan 
program imunisasi dengan Posyandu (pos pelayanan 
terpadu) (DepKes, 2004).

Puskesmas Tambakrejo merupakan salah satu 
sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan 
penanggulangan TB dengan metode DOTS, yang 
selanjutnya disebut UPK (Unit Pelayanan Kesehatan). 
Tingkat keberhasilan program TB dinilai dari 4 indikator 
yaitu angka penemuan penderita atau Case Detection 
Rate dengan target 70%, angka kesembuhan atau cure 
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rate dengan target 85%, angka konversi atau conversion 
rate dengan target 80%, angka kesalahan laboratorium 
atau error rate dengan target < 5%. 

Adapun angka pencapaian program TB di Puskesmas 
Tambakrejo dari tahun 2007 sampai tahun 2010 belum 
mencapai target, yaitu CDR masih rendah, Cure Rate 
masih rendah, sehingga menempatkan Puskesmas 
Tambakrejo pada UPK kelompok I. UPK kelompok I 
adalah UPK dengan 2 indikator penting (CDR dan Cure 
Rate) dalam program TB belum tercapai. Dari data 
tersebut dapat disimpulkan sebagai masalah adalah 
masih rendahnya kinerja program P2 TB (CDR < 70%, 
Cure Rate < 85%, Conversion 3 Rate < 80%) pada tahun 
2007 sampai 2010 di Puskesmas Tambakrejo.

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah studi evaluasi yaitu mengevaluasi 
proses pemberdayaan dalam Program P2TB di Puskesmas 
Tambakrejo Kota Surabaya. Menurut manfaatnya penelitian 
ini adalah applied research (riset terpakai) (Supriyanto dan 
Djohan, 2011), karena penelitian dilakukan dalam upaya 
membuat rekomendasi pemberdayaan masyarakat dalam 
program penanggulangan TB. Responden penelitian ini 
adalah Kepala Puskesmas Tambakrejo, Wasor Program 
P2TB Dinas Kesehatan Kota Surabaya, seluruh petugas 
program P2TB Puskesmas Tambakrejo berjumlah 5 orang, 
seluruh PMO di Puskesmas Tambakrejo yang berobat TB 
sejak tahun 2011 sampai saat penelitian berjumlah 21 
orang, seluruh penderita TB di Puskesmas Tambakrejo 
yang berobat TB sejak tahun 2011 sampai saat penelitian 
berjumlah 21 orang, tokoh masyarakat tempat penderita 
TB berdomisili berjumlah 5 orang, lintas sektor yang 
merupakan staf kecamatan dan kelurahan berjumlah 4 
orang. Total responden adalah 59 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 
data primer ini dilakukan dengan mengisi kuisioner dan 
wawancara dengan menggunakan kuesioner pada petugas 
kesehatan pemegang program P2TB tentang karakteristik 
dan peranan pada proses pemberdayaan masyarakat 
pada program P2TB. Pada penderita TB, pada PMO TB, 
pada tokoh masyarakat dan lintas sektor. Kuesioner yang 
telah terkumpul diperiksa dulu untuk memastikan apakah 
pertanyaan dalam kuesioner sudah terjawab semua. 
Kemudian dilakukan editing, pemberian kode dan entri 
data ke komputer. Pengolahan data kuantitatif dilakukan 
dengan melakukan recode data sesuai kategori yang ada 
dalam definisi operasional variabel, kemudian melakukan 
analisis deskriptif untuk mengetahui distribusi frekuensi 
dari variabel yang diamati. Data hasil analisis proses 
pemberdayaan masyarakat pada program P2TB dengan 
komponen hasil indikator pemberdayaan masyarakat, 
hasil proses pemberdayaan masyarakat, hambatan dan 
identifikasi masalah pemberdayaan masyarakat. Maka dari 
hasil tersebut didapatkan beberapa isu strategis. Pada 
penelitian ini isu strategis merupakan hal yang masih 

kurang dan berpotensi untuk menghambat program P2TB 
atau dapat menurunkan kinerja program P2TB. 

Isu strategis yang didapatkan peneliti akan dilakukan 
Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan 
berbagai masukan dari peserta FGD yang terdiri dari 
Wasor TB Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kepala 
Puskesmas, Petugas pemegang Program P2TB, lintas 
sektor dan tokoh masyarakat terkait dengan program 
P2TB. Berbagai masukan tersebut selanjutnya dilakukan 
telaah oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan suatu 
perencanaan yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat 
dalam upaya peningkatan kinerja program P2TB di 
Puskesmas Tambakrejo.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemberdayaan Masyarakat pada Program 
Penanggulangan Penyakit TB di Puskesmas 
Tambakrejo Kota Surabaya 

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu 
strategi dalam promosi kesehatan. Pemberdayaan 
masyarakat sasarannya adalah masyarakat langsung 
dengan tujuan agar masyarakat memiliki kemampuan 
dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan merka 
sendiri (Notoatmodjo, 2007). Pemberdayaan Masyarakat 
pada program penanggulangan Penyakit TB diharapkan 
masyarakat mengetahui bahwa Penyakit TB adalah 
penyakit menular dan memutus mata rantai penularannya 
harus dilakukan oleh semua pihak. Mulai dari penderita 
harus disembuhkan, penemuan atau penjaringan suspek 
agar dapat dilakukan pengobatan, cara pencegahan 
dengan mengetahui bagaimana kuman TB dapat 
berkembangbiak. 

Permasalahan penyakit TB merupakan permasalahan 
yang kompleks sehingga harus dipecahkan bersama, 
mulai dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya sebagai leading sector pada program ini, tokoh 
masyarakat sebagai reference dari masyarakat dan lintas 
sektor harus dilibatkan dalam penanggulangan Penyakit 
TB (Depkes, 2009). Proses penyembuhan penderita TB 
tidak hanya dipengaruhi ketersediaan obat dan pelayanan 
yang diberikan oleh petugas puskesmas. Tetapi juga 
dipengaruhi oleh keberdayaan ekonomi, asupan gizi, 
hambatan sosial dan kultural yang ada di masyarakat serta 
kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan 
(Permatasari, 2005).

Pada penelitian ini pada input pemberdayaan 
masyarakat yang diteliti adalah karakteristik masyarakat, 
karakteristik PMO dan petugas TB di Puskesmas 
Tambakrejo, yaitu ketiga karakteristik tersebut merupakan 
modal bagi Puskesmas untuk melakukan proses 
pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa input pada karakteristik masyarakat dalam kategori 
baik dan sedang yaitu tingkat pengetahuan masyarakat 
dalam kategori baik dan sedang, faktor nilai yang dianut 
dalam menolong anggota masyarakat lain yang sakit karena 
perasaan senang menolong, ini berarti menolong sesama 
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sudah merupakan kebiasaan yang menyenangkan bagi 
masyarakat di wilayah Puskesmas Tambakrejo. Apabila 
ada permasalahan masyarakat di wilayah Puskesmas 
Tambakrejo memilih untuk dipecahkan bersama. Sikap 
positif lebih dominan dari sikap negatif, tradisi atau 
kepercayaan yang dianut juga merupakan tradisi yang 
mendorong terlaksananya program penanggulangan 
TB dengan baik. Faktor reference yang dipilih adalah 
perangkat RW atau RT yang artinya masyarakat di 
wilayah Puskesmas Tambakrejo mudah menerima 
perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Pada proses 
pemberdayaan perlu dilakukan penguatan individu 
anggota masyarakat dan pranatanya (Fahrudin, 2010), 
maka karakteristik yang ada dalam komponen masyarakat 
yang akan diberdayakan yang mendukung harus diperkuat 
sedangkan yang menghambat harus dilemahkan.

Walaupun secara umum input dalam 4 komponen 
masyarakat di Puskesmas Tambakrejo dalam kategori 
baik, namun perlu diperhatikan tentang keyakinan 
yang menganggap bahwa penyakit TB adalah penyakit 
keturunan pada komponen penderita sebesar 19,0%, dan 
bila dicermati hal ini sesuai dengan jumlah masyarakat 
yang tingkat pengetahuannya dalam kategori kurang yaitu 
14,3%. Maka upaya penyadaran tentang penyakit TB pada 
masyarakat masih diperlukan. Karakteristik PMO di wilayah 
Puskesmas Tambakrejo menurut usia yang terbanyak 
adalah usia produktif, tingkat pengetahuan dari PMO 
dalam kategori baik dan sedang, pada hambatan sosial 
dan kultural sebagian besar PMO tidak ada hambatan 
sosial dan kultural. Karakteristik pada petugas P2TB di 

Puskesmas Tambakrejo pada tingkat pendidikan yang 
sesuai dengan kebutuhan adalah semua petugas. Tingkat 
pendidikan dalam kategori baik, tingkat motivasi dalam 
kategori tinggi, tingkat kemampuan/keterampilan dalam 
kategori terampil dan sangat terampil, tingkat komitmen 
dalam kategori tinggi. Dari input yang ada mulai dari 
masyarakat, PMO dan petugas P2TB di Puskesmas 
Tambakrejo menunjukkan bahwa Puskesmas Tambakrejo 
mempunyai input yang baik yang merupakan modal 
yang besar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat 
sehingga output yang dihasilkan juga baik.

Karakteristik PMO di wilayah Puskesmas Tambakrejo 
menurut usia yang terbanyak adalah usia produktif, tingkat 
pengetahuan dari PMO dalam kategori baik dan sedang, 
pada hambatan sosial dan kultural sebagian besar PMO 
tidak ada hambatan sosial dan kultural. Karakteristik pada 
petugas P2 TB di Puskesmas Tambakrejo pada tingkat 
pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan adalah semua 
petugas. Tingkat pendidikan dalam kategori baik, tingkat 
motivasi dalam kategori tinggi, tingkat kemampuan dan 
keterampilan dalam kategori terampil dan sangat terampil, 
tingkat komitmen dalam kategori tinggi. Dari input yang 
ada mulai dari masyarakat, PMO dan petugas P2TB di 
Puskesmas Tambakrejo menunjukkan bahwa Puskesmas 
Tambakrejo mempunyai input yang baik yang merupakan 
modal yang besar untuk melakukan pemberdayaan 
masyarakat sehingga output yang dihasilkan juga baik.

Menurut Lonnroth et al. (2005), faktor sosial, ekonomi 
dan kultural sangat memengaruhi penderita TB dan 
keluarganya dalam melakukan proses pengobatan. Maka 

Gambar 1.
Kerangka Operasional Penelitian
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perlu dicermati bahwa terdapat bagian kecil PMO masih 
ada hambatan sosial, terutama dalam hal perijinan pada 
anggota keluarga tertentu 1/3 dari PMO merasakan ada 
hambatan karena harus melakukan perijinan untuk dapat 
berobat TB. Pada sebagian kecil terjadinya hambatan 
sosial pada PMO ini menunjukkan perlu adanya upaya 
penyadaran lagi pada masyarakat agar hambatan sosial 
yang sekarang ini dialami dapat dikurangi bahkan 
dihilangkan sama sekali. Dan yang perlu dicermati adanya 
hambatan sosial ini selaras dengan jumlah masyarakat 
yang pengetahuannya masih kurang. Selain itu masih 
ada sebagian kecil dari PMO yang percaya kepada 
dukun dalam melakukan pengobatan. Apabila budaya 
ini masih ada dapat menghambat penderita melakukan 
pengobatan sampai tuntas, terutama apabila selama 
menjalani pengobatan terdapat kendala terkait efek 
samping obat, akan mempermudah pasien untuk lepas 
dalam pengobatan. Apabila dicermati maka jumlah PMO 
yang masih percaya dengan dukun untuk berobat sesuai 
dengan PMO yang tingkat pengetahuannya kurang yaitu 
14,3%. Hal ini perlu mendapat perhatian, sehingga perlu 
upaya penyadaran untuk PMO. 

Pada proses pemberdayaan masyarakat yang 
dilakukan Puskesmas Tambakrejo mulai dari masyarakat 
sampai lintas sektor dalam proses penyadaran dan 
pengkapasitasan dalam kategori sedang, sedangkan 
pada proses pendayaan yang dilakukan dalam kategori 
kurang dan sedang. Pada hasil tersebut menunjukkan 
upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Puskesmas 
Tambakrejo pada pemberdayaan masyarakat di wilayahnya 
kurang maksimal atau belum dirasakan oleh masyarakat, 
PMO, tokoh masyarakat dan lintas sektor. Menurut 
Laverack et al. (2001), pemberdayaan masyarakat dapat 
diartikan sebagai sebuah proses atau sebagai output, 
sebagai sebuah proses sangat penting dilakukan karena 
dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam sebuah 
program. Sebagai sebuah output pemberdayaan adalah 
target yang diharapkan yaitu masyarakat menjadi berdaya 
dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Sehingga apabila 
proses yang dilakukan kurang optimal dapat menurunkan 
tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah program 
kesehatan. 

Pada output pemberdayaan masyarakat di 
Puskesmas Tambakrejo ditunjukkan dengan kondisi 
partisipasi dan model partisipasi yang sudah dilakukan. 
Kondisi partisipasi masyarakat di Wilayah Puskesmas 
Tambakrejo dalam kategori sedang mulai dari masyarakat, 
PMO, tokoh masyarakat dan lintas sektor. Dan ada 
beberapa model partisipasi yang belum dilakukan oleh 
masyarakat terutama PMO sebagai kader TB yaitu 
penjaringan suspek melalui rujukan tertulis ke puskesmas. 
Kemitraan dengan pihak luar untuk membantu penderita 
TB dalam memecahkan permasalahan non medisnya, 
misalkan ketidakberdayaan ekonomi dan intake gizinya. 
Intensitas partisipasi masyarakat di antara 4 komponen 
masyarakat, yang dalam kategori kurang dan sedang 
adalah komponen tokoh masyarakat, sedangkan pada 

komponen penderita TB, PMO dan lintas sektor dalam 
kategori sedang dan baik. Hal ini selaras dengan proses 
pemberdayaan pada tokoh masyarakat dalam kategori 
kurang dan sedang. Proses pemberdayaan yang dilakukan 
oleh puskesmas berhubungan dengan output yang 
dihasilkan yaitu proses pemberdayaan yang kurang dan 
sedang maka intensitas partisipasinya kurang dan sedang. 
Hasil ini perlu mendapat perhatian untuk menyusun proses 
pemberdayaan pada tokoh masyarakat agar hasilnya 
optimal. Setelah mendapatkan hasil proses pemberdayaan 
masyarakat pada program P2TB maka disusunlah 
rekomendasi rencana pemberdayaan masyarakat pada 
program P2TB di Puskesmas Tambakrejo.

Penyadaran, merupakan proses dalam upaya 
memberi pemahaman dan penyadaran masyarakat secara 
psikologis dan sosial terhadap kondisi yang ada agar 
dapat melihat kondisi tersebut sebagai suatu masalah 
yang harus dipecahkan (Hikmat, 2010). Pada tahap ini 
adalah upaya untuk membangun kesadaran diri bahwa 
masyarakat mempunyai kemampuan untuk membangun 
(capacity self). Sehingga yang diberikan pada tahap ini 
adalah pengetahuan yang bersifat kognitif, belief, dan 
healing sampai pada proses pemberdayaan dapat dimulai 
dari diri masyarakat sendiri dan merka merasa perlu untuk 
melakukannya (Munasor, 2011). Maka pada penderita 
TB dan PMO upaya penyadaran yang dilakukan adalah 
dengan penyuluhan secara massal dan konseling pada 
waktu melakukan pengobatan di Puskesmas. Konseling 
dilakukan lebih intensif karena proses penyadaran 
ini dilakukan pada penderita dan PMO satu per satu, 
sehingga percakapan yang dilakukan lebih mendalam 
dan dapat melakukan intervensi pemecahan masalah 
langsung dan kasuistik. 

Pada tokoh masyarakat proses penyadaran yang 
dilakukan melalui seminar dan diskusi kelompok. Tokoh 
masyarakat adalah kelompok elite di masyarakat dan 
merupakan group leader di masyarakat (Laverack et al., 
2001). Maka upaya penyadaran yang dilakukan sesuai 
dengan kapasitas merka. Metode seminar dengan 
mendatangkan para ahli diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan pengetahuan pada tokoh masyarakat. Diskusi 
kelompok dapat memberikan penyadaran secara tidak 
langsung, yaitu tokoh masyarakat diajak berpikir bersama 
tentang permasalahan yang ada. Sehingga kesadaran 
tentang bahaya penyakit TB dan harus ditanggulangi 
bersama muncul dari diri merka sendiri. Pada lintas sektor 
proses penyadaran yang dilakukan juga menggunakan 
metode yang sama, diharapkan kesadaran yang timbul 
berasal dari pemikiran merka. 

Pengembangan kapasitas merupakan suatu proses 
penyesuaian untuk merubah dan proses penegasan 
terhadap sumber daya untuk mengatasi tantangan. 
Dalam pengkapasitasan perlu memperhatikan aspek 
immaterial sources, acquisition of skill, management 
organizasion dan material sources (Dharmawan, dalam 
Fahrudin, 2010). Dengan mempertimbangkan hal tersebut 
maka proses pengkapasitasan yang dilakukan pada 
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penderita dan PMO adalah upaya pembentukan kader 
dan pelatihan kader TB. Pembentukan kader TB di 
Puskesmas Tambakrejo dimungkinkan karena penderita 
yang sudah sembuh cukup banyak dan antusiasme dari 
PMO dalam mendampingi penderita TB dapat dijadikan 
modal untuk merka menjadi kader TB. Dengan adanya 
kader TB diharapkan dapat meningkatkan kontribusi 
masyarakat dalam penanggulangan TB, baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif. Sebelum melaksanakan 
tugasnya maka perlu dilakukan pelatihan sehingga tujuan 
yang hendak dicapai dengan terbentuknya kader TB dapat 
terwujud, diantaranya peningkatan penjaringan suspek 
untuk meningkatkan CDR pada program P2TB. 

Adapun strategi penemuan pasien TB dilakukan 
secar pasif dengan promosi aktif. Penjaringan tersangka 
pasien dilakukan di unit pelayanan kesehatan; didukung 
dengan penyuluhan secara aktif baik oleh petugas 
kesehatan maupun masyarakat, untuk meningkatkan 
cakupan penemuan tersangka pasien TB. Pemeriksaan 
terhadap kontak pasien TB, terutama merka yang BTA 
positif, yang menunjukkan gejala sama, harus diperiksa 
dahaknya. Penemuan secara aktif dari rumah ke rumah, 
dianggap tidak cost efektif. 

Selain penemuan suspek diharapkan kader TB 
dapat melakukan upaya promotif untuk mencegah 
penularan ke masyarakat. Media yang diajarkan dalam 
upaya promotif yaitu: 1) penyuluhan kelompok; 2) Diskusi 
kelompok (DK); 3) kunjungan rumah; 4) konseling. Upaya 
pengkapasitasan pada tokoh masyarakat juga penting 
karena diharapkan tokoh masyarakat dapat menjadi group 
leader di masyarakat. Oleh karena itu tokoh masyarakat 
harus mempunyai kemampuan untuk mengenali penyakit 
TB, upaya pencegahannya dan bagaimana proses merujuk 
pasien yang efektif agar tersangka TB bersedia dilakukan 
pemeriksaan. Diharapkan dengan proses pengkapasitasan 
tersebut peran tokoh masyarakat sebagai group leader di 
masyarakat dalam program P2TB lebih berdayaguna. 
Pada petugas P2TB di Puskesmas juga perlu dilakukan 
upaya pengkapasitasan, agar pelaksanaan program 
P2TB di Puskesmas Tambakrejo sesuai standar. Upaya 
pengkapasitasan melalui pelatihan petugas yang belum 
pernah dilatih dan supervisi periodik. 

Pendayaan ini adalah proses dari awal sampai akhir 
dalam upaya pemberdayaan masyarakat (Qomaruddin, 
2011). Pada penderita dan PMO proses pendayaan 
yang dibutuhkan adalah adanya pendayaan ekonomi 
melalui paguyuban penderita dan PMO. Paguyuban ini 
diharapkan dapat mengatasi tingkat keberdayaan ekonomi 
yang rendah pada PMO. Proses pendayaan pada tokoh 
masyarakat adalah dengan menjalin kemitraan dengan 
pihak lain, demikian juga pada lintas sektor. Upaya 
menjalin kemitraan tersebut dapat menjadi solusi untuk 
membantu penderita TB selama melakukan pengobatan. 
Menjalin kemitraan dengan pihak luar untuk membantu 
penderita TB. Kemitraan program penanggulangan 
TB adalah suatu upaya untuk melibatkan berbagai 
sektor, baik dari pemerintah, swasta maupun kelompok 

organisasi masyarakat mengingat beban masalah TB yang 
tinggi, adanya keterbatasan sektor pemerintah, potensi 
melibatkan sektor lain, keberlanjutan program. 

Dalam menjalin kemitraan 2 prinsip penting yang 
harus dijalankan adalah kesetaraan dan keterbukaan, 
maka puskesmas harus dapat memposisikan sebagai mitra 
yang baik pada siapa pun yang terlibat kerjasama dalam 
penanggulangan penyakit TB. Puskesmas tidak boleh 
merasa lebih tinggi kedudukannya dengan mitra yang 
lain baik lintas sektor, perusahaan, LSM maupun tokoh 
masyarakat. Sehingga program yang digulirkan adalah 
merupakan kesepakatan bersama. Proses pendayaan 
dengan melibatkan dinas sosial dan dinas pendidikan 
adalah dengan tujuan sebagai forum koordinasi dan upaya 
advokasi. Advokasi adalah upaya secara sistimatis untuk 
memengaruhi pimpinan, pembuat/penentu kebijakan dan 
keputusan, dalam penyelenggaraan penanggulangan 
tuberkulosis. 

Pada petugas P2TB proses pendayaan yang 
dilakukan dengan membuka pelayanan TB di puskesmas 
pembantu, pencegahan penularan melalui mase di Font 
puskesmas atau loket puskesmas, memberikan tempat 
pelayanan TB yang privasi bagi pasien. Membuka 
pelayanan pengobatan TB di Pustu terdekat dengan 
penderita. Tempat pelayanan yang privasi bagi penderita 
TB diperlukan karena masyarakat kita masih terdapat 
stigma negatif pada penderita TB, walaupun menurut 
penelitian jumlahnya kecil. Namun stigma ini menyebabkan 
penderita malu untuk melakukan pengobatan, apalagi 
kalau penyakitnya diketahui orang banyak. Oleh karena 
itu tempat pelayanan yang menjamin privasi penderita 
sangat penting, hal ini perlu diperhatikan puskesmas 
sebagai penyedia layanan. Pencegahan Penularan 
penyakit menular melalui mase di font puskesmas atau 
loket puskesmas dalam upaya untuk mencegah penularan 
penyakit TB maupun penyakit menular lainnya di tempat 
pelayanan kesehatan, maka diperlukan metode dalam 
melakukan pelayanan agar pasien dengan penyakit 
menular tidak menularkan penyakitnya ke pasien yang 
lain. Metode ini perlu diatur dalam SOP tersendiri di 
Puskesmas. Persiapan bagian front di puskesmas dalam 
memperlakukan pasien yang dicurigai dengan penyakit 
menular misalnya pasien dengan batuk. Melakukan 
pemisahan ruang tunggu atau memberikan masker pada 
pasien tersebut. Serta media seperti poster dan leaflet 
untuk mendukung upaya ini juga harus tersedia. 

Sesuai dengan hasil tesis Ardani (2011) yaitu cara 
pengobatan Active Case Treatment (ACT) lebih efisien 
dibanding dengan cara Pasive Case Treatment (PCT), 
yaitu total biaya pengobatan PCT lebih tinggi daripada 
ACT. Pengobatan ACT lebih efektif dibanding cara 
pengobatan PCT, yaitu perubahan QoL total pada ACT 
lebih tinggi dari pada dengan PCT. Pengobatan dengan 
cara ACT lebih cost effective dibanding cara PCT, yaitu 
biaya untuk menaikkan satu skala QoL biayanya lebih 
tinggi dengan cara PCT dibanding dengan cara ACT. Maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa upaya ACT dengan 
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memberikan pengobatan ke rumah penderita TB dapat 
direkomendasikan sebagai solusi permasalahan akses 
jarak dan waktu serta rendahnya keberdayaan ekonomi 
penderita dan PMO TB. 

Rekomendasi

Upaya Penyadaran 

Penyadaran, merupakan proses dalam upaya 
memberi pemahaman dan penyadaran masyarakat secara 
psikologis dan sosial terhadap kondisi yang ada agar 
dapat melihat kondisi tersebut sebagai suatu masalah 
yang harus dipecahkan (Hikmat, 2010). Pada tahap ini 
adalah upaya untuk membangun kesadaran diri bahwa 
masyarakat mempunyai kemampuan untuk membangun 
(capacity self). Sehingga yang diberikan pada tahap 
ini adalah pengetahuan yang bersifat kognitif, belief, 
dan healing sampai pada proses pemberdayaan dapat 
dimulai dari diri masyarakat sendiri dan mereka merasa 
perlu untuk melakukannya (Munasor, 2011). Maka pada 
penderita TB dan PMO upaya penyadaran yang dilakukan 
adalah dengan penyuluhan secara massal dan konseling 
pada waktu melakukan pengobatan di Puskesmas. 
Penyuluhan massal ditujukan untuk meningkatkan 
pengetahuan masyarakat secara keseluruhan, namun 
upaya penyuluhan tidak serta merta dapat langsung 
memberikan kesadaran pada masyarakat tentang penyakit 
TB dan pencegahannya, namun dengan penyuluhan 
yang berulang diharapkan dapat memberi kesadaran 
pada masyarakat. 

Metode penyuluhan juga perlu diperhatikan agar 
masyarakat sebagai audiens tidak merasa bosan. 
Pemanfaatan teknologi audio visual dapat menjadi 
alternatif dalam melakukan penyuluhan. Konseling 
dilakukan lebih intensif karena proses penyadaran 
ini dilakukan pada penderita dan PMO satu per satu, 
sehingga percakapan yang dilakukan lebih mendalam 
dan dapat melakukan intervensi pemecahan masalah 
langsung dan kasuistik. Pada tokoh masyarakat proses 
penyadaran yang dilakukan melalui seminar dan diskusi 
kelompok. Tokoh masyarakat adalah kelompok elite di 
masyarakat dan merupakan group leader di masyarakat 
(Laverack, 2001). Maka upaya penyadaran yang dilakukan 
sesuai dengan kapasitas mereka. Metode seminar dengan 
mendatangkan para ahli diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan pengetahuan pada tokoh masyarakat. Diskusi 
kelompok dapat memberikan penyadaran secara tidak 
langsung, yaitu tokoh masyarakat diajak berpikir bersama 
tentang permasalahan yang ada. Sehingga kesadaran 
tentang bahaya penyakit TB dan harus ditanggulangi 
bersama muncul dari diri mereka sendiri. Pada lintas sektor 
proses penyadaran yang dilakukan juga menggunakan 
metode yang sama, diharapkan kesadaran yang timbul 
berasal dari pemikiran mereka. 

Upaya Pengkapasitasan 

Pengembangan kapasitas merupakan suatu proses 
penyesuaian untuk mengubah dan proses penegasan 
terhadap sumber daya untuk mengatasi tantangan. Hal 
ini terfokus pada membantu mitra kerja menjadi lebih 
mandiri dan aktor otonom dalam hubungan jangka 
panjang atau penyertaan donor dan agen relevan yang 
terkait. Dalam pengkapasitasan perlu memperhatikan 
aspek immaterial sources, acquisition of skill, management 
organizasion, dan material sources (Dharmawan dan 
Fahrudin, 2010). Dengan mempertimbangkan hal tersebut 
maka proses pengkapasitasan yang dilakukan pada 
penderita dan PMO adalah upaya pembentukan kader dan 
pelatihan kader TB. Pembentukan kader TB di Puskesmas 
Tambakrejo dimungkinkan karena penderita yang sudah 
sembuh cukup banyak dan antusiasme dari PMO dalam 
mendampingi penderita TB dapat dijadikan modal untuk 
mereka menjadi kader TB. Dengan adanya kader TB 
diharapkan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat 
dalam penanggulangan TB, baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif. Secara kuantitatif berarti semakin 
banyak keluarga dan masyarakat yang berkiprah dalam 
penanggulangan TB. Secara kualitatif berarti keluarga 
dan masyarakat bukan hanya memanfaatkan tetapi ikut 
berkiprah melakukan penyuluhan, ikut menjadi PMO dan 
kader TB. Oleh karena itu pemilihan kader dapat diperoleh 
dari relawan mantan penderita yang sudah sembuh atau 
relawan PMO yang mau berkiprah membantu program 
P2TB. 

Sebelum melaksanakan tugasnya maka perlu 
dilakukan pelatihan sehingga tujuan yang hendak 
dicapai dengan terbentuknya kader TB dapat terwujud, 
diantaranya peningkatan penjaringan suspek untuk 
meningkatkan CDR pada program P2TB. Pelatihan 
tersebut diantaranya memberi pengetahuan pada kader TB 
tentang penyakit TB, gejalanya dan cara pencegahannya. 
Selain itu kader TB tersebut dilatih untuk melakukan 
penjaringan suspek melalui rujukan yang tersistem. 
Kegiatan penemuan pasien terdiri dari penjaringan suspek 
diagnosis penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien. 
Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam 
kegiatan program penanggulangan TB. Penemuan dan 
penyembuhan pasien TB menular, secara bermakna akan 
dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, 
penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan 
kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di 
masyarakat (Depkes, 2009). Adapun strategi penemuan 
pasien TB dilakukan secara pasif dengan promosi aktif. 
Penjaringan tersangka pasien dilakukan di unit pelayanan 
kesehatan; didukung dengan penyuluhan secara aktif 
baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat, untuk 
meningkatkan cakupan penemuan tersangka pasien 
TB. Pemeriksaan terhadap kontak pasien TB, terutama 
mereka yang BTA positif, yang menunjukkan gejala sama, 
harus diperiksa dahaknya. Penemuan secara aktif dari 
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rumah ke rumah, dianggap tidak cost efektif (Depkes,  
2009). Selain penemuan suspek diharapkan kader TB 
dapat melakukan upaya promotif untuk mencegah 
penularan ke masyarakat. Media yang diajarkan dalam 
upaya promotif yaitu penyuluhan kelompok, digunakan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap kelompok 
masyarakat melalui berbagai metode dan media 
penyuluhan; Diskusi Kelompok (DK), digunakan untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 
kelompok masyarakat untuk menanggulangi masalah TB 
melalui diskusi kelompok kunjungan rumah, digunakan 
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 
agar keluarga mau berubah perilakunya sehubungan 
dengan TB konseling, digunakan untuk membantu 
menggali alternatif pemecahan masalah TB dalam suatu 
keluarga. Hal di atas perlu dilatihkan kepada kader TB.

Upaya pengkapasitasan pada tokoh masyarakat 
juga penting karena diharapkan tokoh masyarakat dapat 
menjadi group leader di masyarakat. Oleh karena itu 
tokoh masyarakat harus mempunyai kemampuan untuk 
mengenali penyakit TB, upaya pencegahannya dan 
bagaimana proses merujuk pasien yang efektif agar 
tersangka TB bersedia dilakukan pemeriksaan. Diharapkan 
dengan proses pengkapasitasan tersebut peran tokoh 
masyarakat sebagai group leader di masyarakat dalam 
program P2TB lebih berdaya guna. Pada petugas P2TB di 
Puskesmas juga perlu dilakukan upaya pengkapasitasan, 
agar pelaksanaan program P2TB di Puskesmas Tambakrejo 
sesuai standar. Upaya pengkapasitasan melalui pelatihan 
petugas yang belum pernah dilatih dan supervisi periodik. 
Sesuai dengan elemen pengembangan pada proses 
pengkapasitasan pada petugas P2TB di Puskesmas 
Tambakrejo immaterial sources dan acquisition of skill yang 
dimiliki sesuai karakteristik petugas pada hasil penelitian 
dalam kategori baik, maka yang perlu ditingkatkan adalah 
management organizasion, dan material sources, upaya 
pengkapasitasan ini diharapkan dapat meningkatkan 
upaya petugas dalam melaksanakan program P2TB 
sehingga kinerja program P2TB di Puskesmas Tambakrejo 
dapat meningkat. 

Upaya Pendayaan

Pendayaan adalah pemberian daya, kekuasaan, 
otoritas, atau peluang kepada sasaran. Pemberian ini 
harus disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah 
dimiliki sasaran sesuai pada tahap pengkapasitasan 
(Munasor, 2011). Pendayaan ini adalah proses dari awal 
sampai akhir dalam upaya pemberdayaan masyarakat 
(Qomaruddin, 2011). Artinya proses penyadaran dan 
pengkapasitasan adalah proses yang terkait dalam proses 
pendayaan sampai tujuan kolektif tercapai. Pada penderita 
dan PMO proses pendayaan yang dibutuhkan adalah 
adanya pendayaan ekonomi melalui paguyuban penderita 
dan PMO. Paguyuban ini diharapkan dapat mengatasi 
tingkat keberdayaan ekonomi yang rendah pada PMO. 
Proses pendayaan pada tokoh masyarakat adalah dengan 
menjalin kemitraan dengan pihak lain, demikian juga pada 

lintas sektor. Upaya menjalin kemitraan tersebut dapat 
menjadi solusi untuk membantu penderita TB selama 
melakukan pengobatan. Diharapkan kebutuhan akan 
gizi dan kemudahan mengakses pelayanan kesehatan 
dapat diperoleh penderita TB selama menjalankan 
pengobatannya. Menjalin kemitraan dengan pihak luar 
untuk membantu penderita TB.

SIMPULAN

Pada karakteristik komponen penderita yang 
merupakan representasi komponen masyarakat termasuk 
kategori baik dan sedang dan faktor reference yang 
dipercaya dan diminta pendapat apabila ada masalah 
adalah perangkat RW dan RT. Pada karakteristik komponen 
PMO penderita TB secara umum dalam kategori baik, 
namun yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat 
keberdayaan ekonomi termasuk kategori kurang. Pada 
karakteristik komponen petugas dapat disimpulkan bahwa 
petugas P2TB di Puskesmas Tambakrejo mempunyai 
modal yang baik dalam melakukan pemberdayaan, yaitu 
tingkat pendidikan yang sesuai, tingkat pengetahuan 
dalam kategori baik, tingkat motivasi dan komitmen dalam 
kategori tinggi dan tingkat keterampilan dalam kategori 
terampil dan sangat terampil. 

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 
Puskesmas Tambakrejo dalam Program P2TB pada 
penderita TB, PMO, tokoh masyarakat dan lintas 
sektor dapat disimpulkan telah dilakukan namun masih 
belum optimal, yaitu dalam kategori sedang, proses 
pemberdayaan masyarakat pada tokoh masyarakat 
dalam kategori sedang dan kurang. Hasil pemberdayaan 
masyarakat yaitu intensitas partisipasi masyarakat 
meliputi intensitas partisipasi penderita, PMO, tokoh 
masyarakat dan lintas sektor dapat disimpulkan dalam 
kategori baik. Hal ini menunjukkan walaupun proses 
pemberdayaan masih kurang optimal, namun kemauan 
masyarakat untuk berpartisipasi masih tinggi. Proses 
pemberdayaan masyarakat pada program P2TB di 
Puskesmas Tambakrejo belum optimal karena perlu 
adanya diferensiasi kegiatan dalam upaya penyadaran, 
pengkapasitasan dan pendayaan. Terutama pada proses 
pendayaan yang pada semua komponen dalam kategori 
kurang. 

SARAN 

Bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Program 
pemberdayaan masyarakat pada program P2TB, 
hendaknya dapat diterapkan di seluruh Puskesmas 
Kota Surabaya sebagai salah satu upaya meningkatkan 
penjaringan suspek dan meningkatkan angka 
kesembuhan pada penderita TB. Dinas Kesehatan 
hendaknya mempersiapkan SDM Puskesmas agar dapat 
melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pada 
program P2TB dengan memberi bekal atau pelatihan 
cara dan metode pemberdayaan masyarakat yang 
dapat diterapkan di setiap Puskesmas. Pelibatan Dinas 
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Pendidikan dan Dinas Sosial hendaknya dilakukan MOU 
bersama antar dinas yang selanjutnya kerja sama tersebut 
di breakdown ke Puskesmas. Menjalin kemitraan dengan 
pihak luar baik perusahaan swasta maupun LSM untuk 
meningkatkan keberdayaan ekonomi penderita dan 
PMO dalam upaya meningkatkan angka kesembuhan, 
dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk kemudian 
diterapkan di seluruh Puskesmas atau Dinas Kesehatan 
dapat sebagai fasilitator Puskesmas tertentu untuk 
menjalin kemitraan. 

Bagi Puskesmas Tambakrejo, Upaya pemberdayaan 
masyarakat pada program P2TB harus dipersiapkan 
perencanaannya melalui minilokakarya Puskesmas dan 
dituangkan dalam Planning of Action (POA) Puskesmas. 
Menjalin kemitraan dengan pihak luar baik perusahaan 
swasta maupun LSM untuk meningkatkan keberdayaan 
ekonomi penderita dan PMO dalam upaya meningkatkan 
angka kesembuhan, yang perlu diperhatikan adalah 
kesiapan puskesmas dalam bekerja sama dengan 
memegang prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Tokoh 
masyarakat sebagai reference di masyarakat harus 
dilibatkan secara aktif dalam penanggulangan penyakit 
TB, selain upaya penyadaran, pengkapasitasan dan 
pendayaan yang direkomendasikan dapat dibuat forum 
peduli penyakit TB yang anggotanya adalah para tokoh 
masyarakat. Hal ini agar upaya pemberdayaan yang 
dilakukan dapat berjalan secara berkesinambungan. 
Kerja sama lintas sektor dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat dalam program P2TB, Puskesmas harus 
bertindak sebagai leading sector dan mengupayakan 
pembagian peran secara efektif dan efisien. 

Bagi peneliti selanjutnya, pada penelitian ini belum 
dapat mengeksplore semua hambatan dan kendala, 
diharapkan apabila pada penelitian selanjutnya kuesioner 
yang digunakan adalah kuesioner terbuka dan melakukan 

deepth interview. Implementasi hasil penelitian perlu 
dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat memantau 
keefektifan program yang dilakukan untuk membuat 
perencanaan yang lebih baik. 
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