PERISTIWA
Diskusi “Best
Practices Program
Kemitraan Stop TB”
Pihak swasta perlu diberi
akses lewat CSR untuk
terlibat dalam pengendalian
TB, khususnya di tempat
kerja, dengan membuka
informasi mendasar. Hal itu mengemuka saat diskusi “Best Practices
Program Kemitraan Stop TB, di Griya Jenggala, Kebayoran Baru,
Kamis (7/4/2016). Dalam diskusi yang dipandu Rosiana Silalahi itu,
PT Freeport Indonesia, Bank Mandiri, PT Tiga Raksa, PT Unilever
memaparkan program CSR yang telah dilakukan. Peserta diskusi yang
dibuka Ketua FSTPI Arifin Panigoro itu saling berbagi pengalaman
menangani TB di tempat kerja masing-masing

Diskusi “Membangun
Kemitraan dalam
Pengendalian TB di
Tempat Kerja”
FSTPI bersama LKNU dan
CCPHI menggelar diskusi
bertema “Membangun
Kemitraan dalam
Pengendalian TB di Tempat Kerja”, Kamis (25/8/2016), di Kampus
Pascasarjana Universitas Paramadina, Jakarta. Diskusi yang didukung
PT Freeport Indonesia (FI) dan dimoderatori Esty Febriani (LKNU)
itu menghadirkan tiga narasumber, yaitu Govert Waramori (FI), Mundi
Mahaswiati (Yayasan Kusuma Buana), dan dr. Amarudin (Kementerian
Ketenagakerjaan). Diskusi dibuka oleh Claus Wamafma , VP
Community Development, Community Relations/Social Responsible,
Freeport Indonesia.
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HEADLINE
PENANGGULANGAN TB DI TEMPAT KERJA
Rapat Perdana Koalisi Industri untuk
Stop TB
Sektor industri, pemerintah, serta organisasi
masyarakat sipil berkumpul di Hotel JS Luwasana,
Jakarta, Rabu (21/9/ 2016), membicarakan
langkah nyata dalam menurunkan epidemi TB di
Indonesia. Terkait itu, dr. Wiendra Wawaruntu
dari Kementerian Kesehatan memaparkan peta
jalan pemerintah mengakhiri TB 2035. Sementara
perwakilan 9 perusahaan, yaitu Johnson & Johnson
Indonesia, Danone, Manulife, Alfamart, Bank
Mandiri, Express Group, Indofood, BTPN, dan
Medco Energy, menyatakan siap berkontribusi.
Hadir juga wakil Peta, KPMAK UGM, KNCV,
PPTI, PP Aisyiyah, PDPI, LKNU, APINDO, dan
WHO. Vishnu Kalra, selaku Presiden Direktur
Johnson & Johnson Indonesia, sekaligus sebagai
pihak yang mendukung acara ini, memberikan
kata sambutan dalam pertemuan tersebut.

Forum Stop TB
Partnership Indonesia
Jl. Sultan Iskandar Muda
No.66A, Kebayoran Lama Utara
Jakarta Selatan 12240
Telp/Fax : (021) 7397494
www.stoptbindonesia.org
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CEPAT-LKNU
Grha Tirtadi lt 5
Jl. Raden Saleh No 20,
Jakarta Pusat
Telp: 021-39837388
www.cepat-lknu.org

dr Amarudin - Kementerian Ketenagakerjaan RI

Didukung oleh:

CCPHI
Ariobimo Sentral 4th floor
Jl. H.R. Rasuna Said
Kav X-2 No. 5, Jakarta 12950
T: 021-5290 9113
F: 021-252 5760
www.ccphi.org

Pekerja atau karyawan, yang rata-rata menghabiskan waktu
lebih kurang 8 jam di tempat kerja, tidak dimungkiri berpotensi
terjangkit penyakit, baik penyakit akibat kerja (PAK) maupun
penyakit umum. Salah satu penyakit yang menjadi perhatian
adalah tuberkulosis (TB), penyakit mematikan terbesar di
dunia. Dibutuhkan kemitraan yang kuat antarsemua pihak,
terutama komitmen para pimpinan di tempat kerja, dalam
menanggulangi penyakit mematikan ini.

#POSTER TB

Diskusi Kemitraan TB bersama LSM/CSO, 21 Desember 2016.
Griya Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta.
Newsletter ini diterbitkan oleh:

Newsletter ini diterbitkan oleh FSTPI - CEPAT-LKNU - CCPHI

Berdasarkan hasil survei Tuberculosis
Global (2013), yang dirilis Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) pada 2015,
jumlah penemuan kasus baru TB di
Indonesia mencapai 1 juta per tahun.
Ini meningkat dari kondisi pada 2014,
dengan penemuan 460.000 kasus
baru. Kondisi ini menempatkan
Indonesia pada negara terbesar kedua
setelah India (Kompas, 24/3/2016).
Melihat seriusnya dan pentingnya
pengendalian TB di tempat kerja,

pada pertemuan di Kampus Pasca
Sarjana, Universitas Paramadina, pada
25 Agustus 2016, dr Amarudin dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI
membeberkan Panduan Pengendalian
TB di Tempat Kerja. Menurut dr
Amarudin, pengendalian TB di tempat
kerja dilakukan dengan strategi
Directly-Observed Treatment Short-course
(DOTS) atau pengobatan jangka
pendek dengan pengawasan langsung.
Keberhasilan strategis DOTS di

tempat kerja ini ditentukan oleh
beberapa hal, yakni adanya kebijakan
pengendalian TB di tempat kerja,
adanya komitmen pimpinan perusahaan
(tempat kerja), promosi pengendalian
TB, upaya pencegahan dan
pengendalian infeksi TB, tata laksana
pasien TB, serta dukungan sumber
daya dan jejaring pengendalian TB.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan,
kebijakan pengendalian TB di tempat
kerja ini mengacu pada kebijakan
nasional pengendalian TB yang
diintegrasikan dalam program
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Penyelenggara kegiatan pengendalian
TB ditetapkan oleh pimpinan tertinggi
di tempat kerja atau puskesmas di
tempat wilayah tempat kerja berada.
Kegiatan ini juga memberdayakan
unit dan personel K3 dan merupakan
bagian dari kegiatan surveilans nasional
TB. Adapun kegiatan ini menjadi satu
kesatuan dengan pengendalian TB di
wilayah tempat kerja berada.
Untuk itu, setiap pimpinan perusahaan
diminta komitmennya menyediakan
fasilitas dan mengembangkan sumber
daya yang diperlukan dalam
pengendalian TB di tempat kerja.
Selain itu, pimpinan perusahaan juga
diminta memfasilitasi pembentukan
tim TB DOTS, meningkatkan peran
serta pekerja dan masyarakat umum,
menjamin ketersediaan fasilitator
kesehatan, memfasilitasi sistem
pengelolaan dan ketersediaan obat
anti tuberculosis (OAT), menjalankan
pencegahan dan pengendalian infeksi
(PPI) serta memonitoring, mencatat,
dan melaporkan setiap kegiatan yang
dilakukan. (*)
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WAWANCARA

PENGALAMAN TERBAIK
terhadap penyakit TB kalah jauh
dibandingkan dengan penyakit
lainnya, seperti HIV/AIDS dan
narkotika. Seharusnya media massa
mesti memperlakukan TB sama
seperti perhatian pada HIV/AIDS
dan narkotika.

Arifin Panigoro - Ketua Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI)
“Melihat begitu besar jumlah orang
ARIFIN PANIGORO:
JANGAN ANGGAP ENTENG yang mengidap dan meninggal akibat
TB serta penyebaran yang begitu
TUBERKULOSIS

masif, saya mencobalah untuk
Mengapa tertarik pada pengendalian mengambil posisi dan mencoba
mengajak angota-anggota yang
TB? Pertanyaan itu disampaikan
sektornya banyak untuk bisa bekerja
kepada Arifin Panigoro ketika sesi
wawancara di kediamannya di bilangan sama dalam menghadapi TB ini,”
kata penyuka karya seni dan musik
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
jazz ini.
Rabu (30/11/2016). Mengenakan
kemeja putih berlengan pendek dipadu
Ayah dari Maera Panigoro dan Yaser
celana gelap, Arifin menjawabnya
Raimi Panigoro ini mengatakan
dengan santai tetapi tetap serius di
bahwa kendala utama yang dihadapi
sofa Griya Jenggala.
dalam pengendalian TB di Indonesia
adalah bagaimana mengubah pemaKetertarikannya terhadap TB diawali
haman masyarakat yang menggangketika aki (kakek) dari 6 cucu itu
gap bahwa penyakit TB bukanlah
didaulat menjadi Ketua FTSPI pada
penyakit yang serius.
2013. Setelah terjun dalam urusan
“Ada pemahaman dalam masyarakat
pengendalian TB ini, Arifin
kita bahwa TB itu tidak serius-serius
menemukan bahwa TB tidak
sesederhana yang ada dalam anggapan amat. ‘Ah gampang, obatnya gratis,
kemudian pasti bisa disembuhkan.’
masyarakat kebanyakan Indonesia.
Padahal, kalau sudah mencoba
menjalaninya, akhirnya mengerti,
Di Indonesia, kata Arifin, salah satu
benar obatnya sih gratis, tetapi bawa
kendala pengendalian TB adalah
si pasien ke Puskesmas atau ke tempat
pada sosialisasi dan advokasi untuk
berobatnya, bolak-balik enam bulan,
menangani masalah-masalah nonatas biaya siapa? Kemudian enam
medis. Diperlukan usaha ekstra agar
masalah besar ini, terutama nonmedis, bulan berobat apa tidak bosan? Ya,
kebanyakan bosan, itulah yang serius
bisa diatasi mengingat Nusantara
masalahnya,” kata Arifin.
yang begitu luas. Untuk itulah ia
memutuskan untuk ikut ambil bagian
dalam pengendalian TB.
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Ia juga menekankan bahwa sosialisasi

Arifin mengingatkan, bahaya TB
adalah ketika pengobatannya tidak
tuntas. Jika begitu, bukan saja
pengobatan harus dimulai dari awal
lagi, tetapi masa pengobatannya
menjadi panjang. “Bisa mencapai dua
tahun. Dalam proses pengobatan
itu bukan tidak mungkin pengidap
MDR-TB (multi-drug resisten TB)
itu meninggal. Selain itu, pengidap
juga rentan terjangkit penyakit lainnya,”
katanya.
Menurut Arifin, keberadaan FSTPI
adalah suplemen bagi pemerintah,
baik pusat dan daerah. Untuk itu ia
mendorong pemerintah sungguhsungguh menggarap pengendalian
TB ini.
“Kita semua yang terlibat di forum
TB, di daerah dan di pusat, jadi
suplemen mendukung pemerintah.
Jadi, peran utamanya ada di
pemerintah,” ujarnya.
Arifin Panigoro yakin bahwa langkahlangkah yang dilakukan FSTPI dalam
mengajak berbagai perusahaan mulai
dari yang kecil hingga yang besar akan
sangat baik dan membawa dampak
besar. Koalisi Industri untuk Stop
TB pun dibentuk pada 21 September
2016.
“Kita akan terus menghubungi
pimpinan perusahaan dan menjelaskan
pentingnya penanganan TB ini di
tempat kerja. Mulai menggarap
perusahaan-perusaan, saya kira, itu
langkah strategis,” pungkas Arifin
Panigoro. (*)

Lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia pada ketinggian 2000 m dpl

FREEPORT BERPENGALAMAN
20 TAHUN LEBIH TANGANI
TUBERKULOSIS
Di bidang penanggulangan TB di
tempat kerja, PT Freeport Indonesia
bisa dibilang sudah cukup berpengalaman.
Perusahaan yang berbasis di Amerika
Serikat ini ternyata sudah lebih dari
20 tahun berkecimpung dalam
penanggulangan TB di tempat kerja.
Tingkat keberhasilan program
penanggulangan TB di PT Freeport
pun mencapai 98 persen.
Perusahaan, yang memiliki karyawan
lebih dari 30.000 orang dan sebagian
besar berdomisili di Timikia, ini terus
melakukan program penanggulangan
TB mulai dari pencarian suspek,
penanganan kasus di klinik, promosi
dan edukasi, riset, termasuk bermitra
dengan dinas kesehatan dan
puskesmas setempat.
Govert Waramori, MPH, mewakili
Freeport, pada diskusi “Membangun
Kemitraan dalam Pengendalian TB di
Tempat Kerja, Kamis (25/8/2016),
di Kampus Pascasarjana Universitas
Paramadina, Gedung Energy Lantai
22, SCBD, mengatakan, pihaknya
sangat serius menangani berbagai

penyakit yang berpotensi menyerang
karyawan.
Berdasarkan data yang disampaikan
Govert, periode 2010-2014, jumlah
kasus TB terus mengalami
penurunan. Pada 2010 Freeport
menemukan 87 kasus TB. Namun,
sejalan dengan intensifnya gerakan
pengendalian yang dilakukan, pada
2011 kasus yang ditemukan turun
menjadi 68. Sementara 2012 dengan
67 kasus, 2013 dengan 49 kasus dan
pada 2014 dengan 27 kasus.
“Program pengendalian TB cukup
berhasil, dengan success rate 98%.
PT. Freeport Indonesia ikut serta
melatih karyawan sebagai kader
kesehatan. Kader kesehatan ini
bertugas untuk melakukan pencarian
terhadap terduga TB dan juga penyakit
lainnya, seperti malaria,” ujar Govert.
Tidak itu saja, masyarakat sekitar
juga menjadi sasaran perhatian
tim kesehatan dari Freeport dalam
pengendalian TB ini. Untuk program
ini, Freeport bekerja sama dengan
CEPAT-RCD Papua dan Persatuan
Karya Dharma Kesehatan Indonesia
(Perdhaki).
Terkait penanganan TB di tempat
kerja, Freeport menjalankan prinsip,

lebih baik mencegah daripada
mengobati. Berbagai usaha promotif
dan prefentif dilakukan dengan
slogan “reach, treat and care”, termasuk
dengan melakukan pemeriksaan
kesehatan rutin setiap tahun bagi
semua karyawan.
Keseriusan Freeport ini juga bisa
dilihat dengan alokasi dana untuk
biaya promotif, preventif, kuratif TB
mencapai 30 persen dari Rp 87 miliar
dana program kesehatan atau sekitar
Rp 26,1 miliar.
Menurut Govert, Freeport berkomitmen
menjadikan pengendalian TB sebagai
salah satu kebijakan perusahaan yang
terus berkesinambungan. Pihaknya
juga akan terus meningkatkan kerja
sama dengan berbagai pihak, termasuk
melaksanakan strategi pengobatan
DOTS agar pengidap TB segera
tertangani. Tantangan lain adalah
bagaimana memastikan setiap pasien
TB patuh pada pengobatan, termasuk
dalam penanganan pasien yang kebal
obat TB (MDR-TB). Untuk itu,
Freepot terus melakukan penelitian
terkait TB. Pekerjaan rumah Freeport
juga yakni bagaimana menghadapi
budaya setempat serta memastikan
keamanan dan keselamatan, terutama
bagi para kader kesehatan.(*)
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