KEMITRAAN
Upaya Program Nasional
Tuberkulosis (NTP) dalam eliminasi
TBC telah berjalan dengan
dukungan berbagai
mitra. Mengakhiri tuberkulosis
merupakan tantangan besar bagi
Indonesia dan tujuan ini dapat
dicapai melalui kolaborasi lintas
sektor antar komunitas dan
organisasi.
Kementerian Kesehatan memimpin
koordinasi upaya-upaya pada
seluruh tingkat dan jajaran yang
dimotori oleh berbagai
mitra. Dengan strategi yang
beragam, setiap mitra memobilisasi
sumber daya masing-masing untuk
meyakinkan setiap orang yang
terdampak TBC dapat diperiksa,
didiagnosis, menjalani pengobatan
dan menyelesaikannya dengan
sukses.
Pemangku kepentingan yang
bergerak dalam penanggulangan
dan pencegahan tuberkulosis di
Indonesia terdiri dari:
Instansi pemerintahan
Organisasi pasien TBC
Organisasi profesi
Badan usaha
Organisasi keagamaan
Organisasi kepemudaan
Organisasi masyarakat sipil
Asosiasi layanan kesehatan
publik dan swasta
Institusi akademis dan penelitian
Mitra internasional
Media

PERAN MITRA LINTAS SEKTOR
Di bawah arahan strategis Kementerian Kesehatan (Kemkes), Subdirektorat Tuberkulosis (Subdit TB)
yang merupakan tim utama yang mengatur aktivitas program TBC di Indonesia, dimana setiap
staf Subdit TB bekerja sesuai dengan arahan dalam Strategi Nasional Tuberkulosis. Subdit TB
memimpin koordinasi seluruh upaya oleh berbagai mitra dan komunitas untuk eliminasi tuberkulosis
pada setiap tingkat di semua provinsi.
Setiap Dinas Kesehatan Provinsi memberikan pendampingan dalam mengimplementasikan program
TBC di setiap kabupaten dan kota wilayahnya, khususnya untuk surveilans, logistik dan pelatihan
sumber daya manusia, serta melakukan monitoring implementasi kegiatan para mitra kerja. Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melakukan supervisi perencanaan dan
implementasi program TBC di layanan kesehatan, pelatihan petugas kesehatan, manajemen kualitas
laboratorium, surveilans, dan mengoordinasi kegiatan mitra di lapangan.
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Menginisiasi dan memberikan
dukungan pada
NTP dalam mengadopsi inovasi
dan praktik baik
Mendorong dan membiayai
inisiatif-inisiatif
dan berkelanjutan di tingkat
lokal
Memperkuat kesiapan
Negara dalam merespon
epidemi TBC sebelum fase
'exit' pendanaan Internasional
berakhir

ORGANISASI PROFESI &
FASILITAS KESEHATAN
Perhimpunan yang
mendorong dan memantau
layanan/praktisi dalam
mematuhi International
Standard of TB Care
Proaktif dalam mendorong
pelaporan kasus TBC dan
berpartisipasi untuk
memperluas layanan TBC
Berkontribusi dalam riset
terkait pencegahan dan
pengendalian tuberkulosis di
layanan maupun masyarakat

GUBERNUR & BUPATI
Mengimplementasikan dan
memonitor Standar Pelayanan
Minimal TBC
Membuat peraturan daerah
yang menciptakan situasi yang
kondusif untuk mendukung
pasien TBC dan upaya
organisasi masyarakat sipil
Menganggarkan biaya untuk
upaya eliminasi TBC di daerah

ORGANISASI
MASYARAKAT SIPIL
Advokasi kepada pemangku
kepentingan dan kebijakan
untuk intervensi program TBC di
masyarakat yang berpusat pada
kebutuhan pasien
Bermitra dengan NTP untuk
meningkatkan kesadaran
publik tentang TBC, serta akses
dan utilisasi layanan TBC yang
sesuai standar
Memobilisasi sumber daya
untuk memperkuat kegiatan
komunitas

BADAN USAHA
Bersama NTP dan mitra lain,
memberikan informasi TBC
kepada karyawan
Mengintegrasikan layanan
TB DOTS di klinik milik
perusahaan, termasuk pelaporan
kasus
Meningkatkan kesadaran akan
TBC di masyarakat tempat Badan
Usaha beroperasi
Menggunakan dana CSR untuk
mendukung organisasi
masyarakat sipil peduli TBC

MEDIA
Meningkatkan kesadaran
publik melalui pemberitaan
TBC yang terbaru dan akurat
Membantu menangkat isu
terkait pelayanan kesehatan
dan perlindungan sosial bagi
pasien TBC
Mempengaruhi kebijakan
dengan meliput atau
menerbitkan isu terkait TBC

PASIEN TBC &
KELUARGA
Mendukung sesama pasien
menyelesaikan pengobatan
Memberdayakan anggota
masyarakat yang terdampak
TBC untuk terlibat dalam
advokasi
Mengedukasi masyarakat
sekitarnya untuk mengenal
gejala dan pengobatan TBC
Meyakinkan kebijakan
program dan hukum terkait
TBC inklusif dan berpusat
pada pasien

INSTITUSI AKADEMISI &
PENELITIAN
Berinvestasi untuk dan
melakukan penelitian TBC
Mengevaluasi praktik baik dan
melakukan advokasi berbasis
bukti untuk
mengarusutamakan praktik
baik dalam program TBC
Meningkatkan pemahaman
mahasiswa terkait TBC
Mendorong dan melibatkan
mahasiswa dalam berinovasi
untuk eliminasi TBC

POLITISI
Membantu monitoring Standar
Pelayanan Minimal TBC di
wilayahnya
Mengadvokasikan pemenuhan
pelayanan kesehatan dan
perlindungan sosial sesuai
kebutuhan pasien TBC
Merekomendasikan perubahan
kebijakan untuk pencegahan
dan pengendalian TBC

