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The Global TB Caucus  
The Global TB Caucus adalah jaringan parlemen 
independen terbesar di dunia 
 

Kami memiliki lebih dari 2.500 anggota di lebih dari 150 
negara yang bekerja secara kolektif dan individual untuk 
mempercepat pencapaian dalam melawan TB 



• 5 wilayah: Eropa dan Asia Tengah, Afrika, 
Amerika, Asia Pasifik, dan Francophone 

• Advokasi nasional: bekerja dengan mitra 
nasional untuk membangun Kaukus TB 
nasional dan memberi dukungan dalam 
konteks nasional 

• Advokasi regional: bekerja dengan forum 
regional yang ada untuk mengadvokasi 
akuntabilitas dalam konteks target nasional 

• Advokasi global: bekerja untuk 
mengoordinasi dan mendukung 
keterlibatan masyarakat sipil dan parlemen 
dalam forum global seperti G20 dan 
Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tentang TB. 

The Global TB Caucus  



Kaukus TB Nasional 

Secara global terdapat 49 kelompok parlemen nasional yang bekerja 
pada isu TB 
 
Di wilayah Asia Pasifik, Kaukus TB Nasional terlah terbentuk di Australia, 
India, Jepang, Mongolia, Nepal, Selandia Baru, dan Filipina. 
 
Proses peluncuran Kaukus TB Nasional baru sedang terjadi di 4 negara 
Asia Pasifik termasuk Korea Selatan 
 



TBC di Indonesia (GTR 2017 & 2018) 

Secara global - pada tahun 2017, terdapat 10 juta orang sakit TBC dan 87% kasus 
baru terjadi di 30 negara dengan beban TBC tinggi (High Burden Country). 
 
• Terdapat 842.000 kasus baru per tahun menempatkan Indonesia di posisi ketiga 

sebagai negara dengan insiden TBC tertinggi setelah India dan Cina (WHO, 2018). 
 
• Terdapat 116.000 orang meninggal karena TBC pada tahun 2017. Selain itu, 

diperkirakan 395.740 orang dengan TBC yang belum terdiagnosis (47% dari infeksi 
baru). 

 
• Pada 2016, terdapat 23.000 kasus TBC Resisten Obat (RO) di Indonesia. 
 
Menurut prediksi WHO, dengan tingkat capaian saat ini, lebih dari 2 juta orang akan 
meninggal karena TBC dan lebih dari 16 juta akan jatuh sakit pada periode SDGs. 
 

 



Nilai Advokasi Parlemen 

•Anggota parlemen memiliki kemampuan dan tanggung 
jawab untuk menyuarakan suara masyarakat. 

•Kemampuan untuk melakukan advokasi langsung di 
tingkat nasional, regional atau global dan sehingga 
mampu menciptakan perubahan. 

•Memperkuat advokasi masyarakat sipil 



Potensi  
Parlemen 

Ada di semua 
negara 

Koneksi ke 
Pengambil 
Kebijakan 

Ada untuk 
mendorong 
akuntabilitas 

 

Memberikan 
suara penentu 

dalam hal 
pendanaan 

dan kebijakan 

Bagian dari 
komunitas 

global 



Peran Masyarakat Sipil dan Komunitas 
• Memastikan keterlibatan berkelanjutan dari Anggota Parlemen 
• Kontak utama dan titik komunikasi di dalam negeri 
• Memberikan dukungan teknis 
• Memberikan bimbingan dalam pengembangan strategi dan rencana kerja 

Kaukus Nasional 
 

 
Support dari Global TB Caucus 
• Dukungan teknis dan briefing 
• Dukungan Strategis 

• Korespondensi Formal dari Anggota Parlemen/Groups 
• Koordinasi mitra 
• Summits / Konferensi Tingkat Tinggi 

 
 

• Contoh kemitraan Civil Society dalam keterlibatan Parlemen 
 

 



 

 

National TB 
Response  
Tracker 
 

 Indonesia  
Progress against the UN High Level Meeting Targets 
 
Having endorsed the Political Declaration 

from the High-Level Meeting on TB, every 

country must now deliver its fair share of 

those global commitments. 

 

For  Indonesia, the priority should be to 

deliver its national share of the global 

targets to diagnose and treat 40 million 

people with TB by 2022, through a fully-

funded, rights-based, national programme. 

To successfully achieve this and the other 

targets, efforts will need to be coordinated 

across a range of government departments.  

 

 Indonesia should establish a national 

coordinating mechanism with political 

support at the highest level which will 

ensure the successful delivery of the 

commitments at the High-Level Meeting. 

 

      

  
 
Diagnose and treat 40 million by 2022 

 
 
If delivered, the headline target to diagnose 
and treat 40 million people with TB by 
2022 will put the world on track to end TB 
by 2030. To achieve the target, all countries 
must deliver their national share.  

 

NATIONAL SHARE: 3,445,100 

PROJECTED: 1901340 

GLOBAL DELIVERY RANK: 186  

    

NATIONAL SHARE: TARGET EACH COUNTRY HAS TO ACHIEVE [Stop TB Partnership estimates] 
PROJECTED: WHAT THE COUNTRY WILL ACHIEVE AT THE CURRENT RATE OF PROGRESS [projection with 
WHO data]  



Studi Kasus 

• The 5th Asia Pacific Parliamentarian Forum on Global Health 
(APPFGH) – sesi TB dan Pernyataan Komitmen 

• Visibilitas TB yang berkelanjutan di tingkat politik tertinggi di forum 
internasional dan regional - APEC 

• Peningkatan pendanaan untuk penelitian TB dan Global Fund. Secara 
bilateral bersama negara-negara OECD DAC, meningkatan investasi 
dalam bidang perawatan dan pencegahan TB di negara-negara dengan 
beban TB tinggi - Australia 

• Kunjungan multilateral ke Vietnam – berkoordinasi dengan Korea 
Selatan 

• TB Law - Filipina 







Kegiatan Global TB Caucus  
• 5th APPFGH Summit – sesi TB dan Pernyataan Komitmen 

• Ekspansi dari the Australia TB Caucus 

• Africa TB Summit 
• Membawa bersama lebih dari 40 anggota parlemen dari seluruh wilayah - yang 

diadakan dalam koordinasi dengan Pan Afrian Parliament 

• Eastern Europe and Central Asia TB Summit 
• Dipimpin oleh Hon Serhiy Kiral (Ukraina) dan Hon Akaki Zoidze (Georgia) 

dan diorganisir di bawah kerangka Tuberkulosis Regional Eropa Timur dan 
Proyek Asia Tengah (TB-REP), dalam kerja sama erat dengan Koalisi TB Eropa 
(TBEC), PAS Center dan Global Fund. 

• Kunjungan bilateral ke Belarus, Vietnam, Mexico dan Brazil 

• G20 campaign 







India CSO Partners meeting 



Lessons learned dan outcomes dari India CSO 
meeting 

• Rencana Kerja Bersama 
• Memetakan peluang advokasi kunci 
• Menyetujuai ketua kegiatan, pembagian tanggung jawab dan tugas 

• Platform Komunikasi 
• Google Group untuk koordinasi berkelanjutan antara berbagai mitra 

• Outcomes 
• Pada bulan Juli, satu bulan setelah pertemuan CSO, para mitra secara bersama-

sama mengadakan briefing tentang Global Fund - dihadiri oleh beberapa 
anggota parlemen dan pemangku kepentingan utama 

• Mitra saat ini bekerja bersama untuk merencanakan keterlibatan dan kegiatan 
Anggota Parlemen dalam hal Konferensi Union yang akan diadakan di 
Hyderabad 
 
 



Kesimpulan 

“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” 
 

• Setiap pemangku kepentingan dalam respons TB memiliki peran 
penting 

• Koordinasi yang kuat dan hubungan berkelanjutan antara para 
pemangku kepentingan akan membantu memaksimalkan dan 
mempercepat capaian 

• Kuatnya pengaruh yang dimiliki oleh Anggota Parlemen menjadi 
sumber daya yang penting dalam respons TB 
 
 

 



Terimakasih 

www.globaltbcaucus.org 
 
tushar.nair@globaltbcaucus.org 
ganendra.kristandya@globaltbcaucus.org 
 
 
Twitter: @GlobalTBCaucus 
Facebook: @GlobalTBCaucus 
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