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KATA PENGANTAR
Indonesia sejak dua tahun terakhir telah mulai memperkenalkan Tes Cepat
Molekuler (TCM) di beberapa daerah. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi implementasi
TCM dalam deteksi kasus TBC di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan
kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh Balitbangkes.
Indonesia menggunakan metode TCM untuk mendiagnosa TBC sejak tahun
2012. Pada tahun 2014-2015 mesin Xpert MTB/RIF telah didistribusikan di 59
kabupaten/kota. Sampai akhir 2017 mesin Xpert MTB/RIF telah didistribusikan sampai
mencapai 600 fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas. Tujuan khusus studi ini adalah :1)
Mengevaluasi manajemen TCM dalam mendiagnosis kasus TBC di fasilitas kesehatan,
2) Mengidentifikasi manfaat TCM dalam penemuan kasus TBC di fasilitas kesehatan 3)
Mengestimasi besaran biaya satuan pemeriksaan TBC dengan menggunakan metode
TCM di puskesmas dan rumah sakit.
Penelitian ini menggunakan desain potong lintang, dilaksanakan di 42 RS dan 2
Puskesmas dengan TCM yang berada pada 42 Kota/Kab di 26 Provinsi. Pengambilan
sampel dengan metode Non Probability Sampling dengan cara porpusif yang dengan
stratifikasi. Tahap pertama stratifikasi dilakukan berdasarkan daerah tertinggal dan bukan
daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Tahap kedua menentukan daerah berdasarkan
daerah dengan kapasitas fiskal (PMK, No. 37, 2016) yaitu di bagi daerah fiskal
tinggi/sangat tinggi, sedang dan rendah pada masing-masing pada daerah tertinggal dan
tidak tertinggal.
Metode pengumpulan data yaitu kuantitatif, kualitatif dan perhitungan costing.
Untuk pengumpulan data kuantitatif terdiri dari data primer data data sekunder pada
semua sampel. Pengumpulan data kualitatif, di terapkan di 19 kabupaten:Sedangkan
metode costing hanya dilakukan di 6 kabupaten dan 2 Puskesmas.
Studi ini dilaksanakan tahun 2018 dengan melakukan berbagai persiapan seperti
perhitungan dan penentuan sampel, penyusunan instrumen, uji coba, sosialisasi, dan
pelatihan. Pengumpulan data selama kurang lebih 4 bulan diikuti pengolahan data,
analisis dan penyusunan laporan Kegiatan studi ini didanai dari APBN Puslitbang Upaya
Kesehatan Masyarakat tahun anggaran 2018.
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan semua pihak yang
telah mendukung pelaksanaannya. Tidak lupa juga kami ucapkan termakasih khususnya
kepada Kabupaten Kota Rumah Sakit dan Puskesmas yang membantu pengumpulan data
studi ini.

Tim Penulis

KATA SAMBUTAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Tahun 2014, WHO telah merekomendasikan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang
memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi dibandingkan mikroskopis dalam
pemeriksaan diagnostik TBC selain ketepatan waktu. Indonesia menggunakan metode
TCM untuk mendiagnosa TBC sejak tahun 2012. Sampai akhir 2017 mesin Xpert
MTB/RIF telah didistribusikan sampai mencapai 600 fasilitas kesehatan termasuk
Puskesmas.
Tujuan umum studi ini adalah evaluasi implementasi TCM dalamdeteksi kasus
TBC di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan tersebut.
Sedangkan desain studi potong lintang dengan pemilihan sampel non random sampling
dengan purposive, dengan stratifikasi ditentukan 42 Rumah Sakit di 42 kab/kota dan 2
Puskesmas di 26 Provinsi data diperoleh berasal dari data kuantitatif, kualitatif dan data
costing. Data kuantitatif diperoleh dari seluruh sampel, kualitatif di 19 Kabupaten Kota
dan costing di 6 Kabupaten Kota dan 2 Puskesmas.
Studi ini dilaksanakan oleh Badan Litbangkes yang didukung saat pengumpulan
data dari Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas. Pada tingkat pusat didukung
oleh P2P, Komli TB, WHO dan KNCV.
Rangkaian kegiatan studi ini terdiri dari sosialisasi kepada stakeholders dan dinas
kesehatan Kabupaten/Kota, uji coba kuesioner, pelatihan enumerator, pengumpulan data,
validasi, supervisi daerah dan penyusunan laporan.
Hasil studi ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk kebijakan
program pengendalian TBC Nasional. Kami mengucapkan terima kasih pada tim TCM
dan berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung kegiatan pelaksanaan studi ini.
Jakarta, 31 Desember 2018

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI

dr. Siswanto, MHP, DTM

RINGKASAN EKSEKUTIF
STUDI EVALUASI DETEKSI KASUS TBC DENGAN TES
CEPAT MOLEKULER (TCM) DI INDONESIA TAHUN 2018
Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus
TBC terbesar di dunia. Kasus TBC di dunia menurut data WHO sebanyak 56%
jumlah kasus TBC dunia berada di lima negara, yakni India, Cina, Indonesia,
Filipina dan Pakistan. Berdasarkan data WHO tahun 2018, saat ini Indonesia
masuk di dalam tiga besar negara yang berkontribusi terhadap kasus TBC dunia.
TBC sebagai penyakit menular yang berbahaya, upaya holistik sangat di
perlukan mulai dari pencegahan penularan, penemuan dan diagnosis kasus serta
keberhasilan pengobatan. Keterlambatan diagnosis kasus TBC dapat memperbesar
peluang penularan di masyarakat. Untuk mencegah penularan TBC secara dini di
perlukan metode yang sensitivitas dan spesifitas yang tinggi dengan menggunakan
alat diagnostik yang akurat. Menurut WHO (2013) sensitivitas dan spesifitas
TCM untuk diagnosis TBC Paru dewasa yaitu masing-masing 88% dan 99%,
sedangkan sensitifitas spesifitas TCM untuk mendeteksi rifampisin resisten adalah
95% dan 98%.
Indonesia menggunakan metode TCM untuk mendiagnosa TBC sejak
tahun 2012 dengan 9 mesin di rumah sakit. Pada tahun 2014-2015 mesin Xpert
MTB/RIF telah didistribusikan di 59 kabupaten/kota. Pada akhir Desember 2016,
telah terdistribusi dan terinstal mesin Xpert MTB/RIF di 143 fasilitas kesehatan di
Indonesia, termasuk dibeberapa puskesmas. Sampai akhir 2017 mesin Xpert
MTB/RIF telah didistribusikan sampai mencapai 600 fasilitas kesehatan. Sehingga
perlu dilakukan evaluasi implementasi metode TCM.
Tujuan umum studi ini adalah mengevaluasi implementasi TCM dalam
deteksi kasus TBC di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan khususnya adalah a)
Mengevaluasi manajemen TCM dalam mendiagnosis kasus TBC di fasilitas
layanan kesehatan, b) Mengidentifikasi penemuan jumlah kasus TBC sebelum
dan setelah implementasi TCM di fasilitas layanan kesehatan, c) Mengestimasi
besaran biaya satuan pemeriksaan TBC dengan menggunakan metode TCM di
puskesmas dan rumah sakit.

Studi ini menggunakan desain potong lintang, dilaksanakan di 42 RS dan 2
Puskesmas dengan TCM yang berada pada 42 Kota/Kab di 26 Provinsi. Cara
pengambilan sampel dengan metode Non Probability Sampling dengan cara
purposive sampling dengan stratifikasi. Tahapan stratifikasi sebagai berikut : a)
Tahap pertama stratifikasi dilakukan berdasarkan daerah tertinggal dan daerah
tidak tertinggal, masing daerah tersebut dibagi menjadi daerah fiskal sangat
tinggi/tinggi, sedang, dan rendah/sangat rendah. b) setelah terpilih strafikasi
kabupaten/kota maka dipilih fasyankes secara purposive sampling dengan kriteria
minimal 6 bulan TCM beroperasi. Selanjutnya dipilih 2 puskesmas dengan
kriteria terdekat dan jauh pada masing-masing fasyankes.
Metode pengumpulan data terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Data
kuantitatif terdiri dari primer data sekunder serta costing. Data kuantitatif
dikumpulkan di 42 rumah sakit dan 2 puskesmas, kualitatif di 19 fasyankes dan
costing di 6 rumah sakit dan 2 puskesmas. Kegiatan studi dimulai dari persiapan,
pengumpulan data, manajemen data, analisis dan penulisan laporan.
Limitasi dari studi ini adalah tidak bisa digeneralisasi sebagai mewakili
tingkat nasional karena metode pemilihan sampel dengan cara Non Probability
Sampling. Selain itu, data yang digunakan sebagian besar data sekunder sehingga
memungkinkan terjadinya bias informasi.
Beberapa hasil evaluasi manajemen TCM di pelayanan kesehatan rujukan,
didapat 6 komponen hasil evaluasi, yaitu pada komponen pelayanan kesehatan,
SDM, pembiayaan, sistem informasi, alat/obat/teknologi/mesin/metode, sarana
prasana, dan tata kelola/governance.
Hasil komponen pelayanan kesehatan rujukan terdapat 31,8% pelayanan
kesehatan dengan status akreditasi diatas 2 tahun. Semua Fasyankes sudah
menerima rujukan TBC-RO. Pada manajemen TCM di pelayanan kesehatan
didapatkan variasi tenaga SDM yang terlibat dalam kegiatan pelayanan TBC
dengan TCM sudah memenuhi standard PMK No.57 Tahun 2016, akan tetapi
SDM (medis, paramedis, dan tenaga lab medis) yang masuk ke dalam SK Tim
DOTS masih dibawah 50%. SDM yang mengikuti workshop/refresher training/on
the job training terkait TCM rata-rata belum sesuai standar (> 5 orang) yaitu pada

kegiatan workshop (13,6%), refresher training (2,3%), dan on the job training
(15,9%).
Hasil evaluasi manajemen sistem informasi menunjukkan sistem informasi
TBC yang terintegrasi antara fasyankes dengan dinkes yang sudah online hanya
sebesar 38,6% dan terdapat staf khusus untuk mengelola data SITT dan e-TB
Manager sebesar 61,4%.
Pada evaluasi manajemen fasyankes tentang alat, dan sarana prasana
didapatkan 95,5% (43 fasyankes) mempunyai satu alat TCM (Gen-Xpert), dengan
keadaan modul baik dan lengkap 90,9% (40 fasyankes), dan ada 6 fasyankes yang
alatnya pernah rusak dengan penanganan kerusakan kurang dari 1 bulan 50%.
Pada fasyankes yang mempunyai SOP pengelolaan logistik masih sebesar 56,8%,
demikian juga keberadaan SOP pencatatan dan pelaporan (65,9%). Sebanyak
61,4% fasyankes telah membuat perencanaan pengadaan catridge/reagen dan
form pencatatan pelaporan, serta terdapat 47,7% fasyankes mengalami
keterlambatan pasokan catridge/reagen.
Hasil evaluasi manajemen tentang tata kelola di lihat dari keberadaan
dokumen, maka hanya fasyankes mempunyai kebijakan alur rujukan internal
(47,7%), kebijakan rujukan eksternal (38,6%), kebijakan anggaran tatalaksana
TBC (20,5%), memiliki program kerjasama TBC dengan HIV (45,5%), memiliki
SK tim TBC (79,5%) dan hanya 25% fasyankes memilki MoU PPM (Public
Private Mix). Keberadaan alur penanganan pasien dewasa dan anak yang lengkap
(keduanya ada) 52,3% dan terdapat variasi alur diagnosis TBC tiap daerah yang
tidak sesuai dengan algoritme juknis TCM.
Penemuan kasus TBC meningkat dengan pemeriksaan TCM dibandingkan
dengan pemeriksaan mikroskopis. Peningkatan yang tertinggi berada di
Banjarmasin (7 kali), Kendari (5 kali), di ikuti Jayapura, Sorong dan Kapuas Hulu
masing-masing 4 kali. Terjadi peningkatan pemeriksaan TCM sejak TCM
beroperasi menunjukan adanya peningkatan pemeriksaan TCM mulai dari tahun
2014 (2,6%), 2015 (4,9%), 2016 (13,6%), 2017 (39,8%) dan sampai Juli 2018
sebesar 66,3%. Hal tersebut menunjukan sudah mencapai target yang diharapkan
oleh program yaitu sebesar 40% di tahun 2018.

Sebagian besar tujuan pemeriksaan terduga TBC adalah TBC paru baru
76,1% diikuti oleh TBC RO 19,8%, HIV-TBC 3,2% dan DM-TBC 1,0%.
Berdasarkan

asal

rujukan

fasyankes

(puskemas,

rumah

sakit,

praktek

dokter/klinik) sebagian besar untuk pemeriksaan TBC paru baru 70,5% dan
diikuti oleh TBC-RO 26,2%.
Terdapat perbedaan asal rujukan daerah tertinggal dan tidak tertinggal.
Asal rujukan dari Puskesmas lebih tinggi di daerah tertinggal dibandingkan daerah
tidak tertinggal (23,9%:17,1%). Sebaliknya asal rujukan RS lain dan praktek
dokter/klinik tinggi pada daerah tidak tertinggal dibandingkan daerah tertinggal
(RS lain 7,3%:0,9% dan praktek dokter/klinik 4,0%:0,9%).
Hasil pemeriksaan TCM diperoleh kasus rifampisin sensitif dan resisten
masing-masing 9.456 (28,1%) dan 1.171 (3,5%) dari total sampel pemeriksaan
sebesar 33.630. Berdasarkan kelompok umur, tertinggi pada umur produktif (1554 tahun) baik rifampisin sensitif maupun rifampisin resisten masing-masing
32,1% dan 4,5%. Menurut jenis kelamin, laki-laki sedikit lebih tinggi dari
perempuan masing-masing rifampisin sensitif (30,4%:24,7%) dan rifampisin
resisten (3,6%:3,3%). Dari hasil tersebut, TBC paru baru dan TBC RO pada hasil
pemeriksaan TCM rifampisin sensitif tidak jauh berbeda (27,9%:27,7%), tetapi
untuk hasil pemeriksaan TCM rifampisin resisten hampir empat kali lipat lebih
tinggi pada TBC RO (2,2%:8,5%). Pada kasus HIV-TBC hasil pemeriksaan TCM
terdapat 66,0% negatif, sisanya rifampisin sensitif 29,6% dan rifampisin resisten
3,1%. Untuk DM-TBC hasil pemeriksaan negatif 42,6% sisanya rifampisin
sensitif 52,5% dan rifampisin resisten 4,6%.
Dalam studi ini, ditemukan masih terdapat pemeriksaan gabungan untuk
mendiagnosis TBC yaitu satu partisipan diperiksa mikroskopis dan TCM
sebanyak 7.871 sampel (23,4%) dari 33.630 total sampel. Dari hasil pemeriksaan
gabungan tersebut, ditemukan dari hasil pemeriksaan mikroskopis BTA negatif
sebanyak 5.491 sampel ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dengan TCM
diperoleh hasil sebanyak 784 kasus (14,3%) rifampisin sensitif dan 125 kasus
(2,3%) rifampisin resisten serta 10 kasus (0,2%) rifampisin indeterminate.
Hasil studi ditemui Unsuccesfull Test (error, invalid dan no result) sebesar
3,2% dan error rate 1,7%. Error rate tersebut menilai apakah kesalahan terjadi

karena proses pengerjaan atau kesalahan terkait alat dengan toleransi di bawah
5%. Pada beberapa daerah masih ada fasyankes tidak mengulang hasil TCM
yang error, invalid dan no result.
Dari hasil studi ini ditemukan pengulangan pemeriksaan (Unsuccessful Test)
sebanyak 67,4% dan sisanya 32,6% tidak dilakukan pemeriksaan ulang (tidak
mengikuti SOP), sehingga tidak dapat ditentukan hasil akhir apakah negatif,
sensitif bahkan resisten. Pada kasus yang dilakukan pemeriksaan ulang ternyata
ditemukan hasil 142 kasus (19,7%) rifampisin sensitif dan 15 kasus (2,1%)
rifampisin resisten.
Khusus kasus TBC resisten ditemukan missing cases pengobatan sebesar
342 kasus (29,2% dari 1.171 kasus) yang terdiri dari tidak diobati (17,8%) dan
tidak diketahui/data tidak tersedia (11,4%).
Biaya satuan pemeriksaan TBC (per orang) di 6 rumah sakit
kabupaten/kota hanya menggunakan modalitas TCM saja adalah rata-rata
Rp356.554, dengan variasi Rp294.559 - Rp422.860. Dari 4 rumah sakit yang
melakukan pemeriksaan dengan tiga modalitas (TCM + SSM + CXR) sebagai
standar pemeriksaan TB rata-rata menjadi Rp549.289,-. dengan variasi Rp451.402
– Rp631.022,. Perbedaan unit cost ini disebabkan perbedaan penetapan standar
prosedur penggunaan modalitas pemeriksaan TBC dan jumlah pemeriksaan dahak
dengan TCM sehingga sangat berdampak pada besaran biaya satuan pemeriksaan
TBC di rumah sakit.
Biaya satuan pemeriksaan TBC dengan menggunakan TCM di Puskesmas
yang dilakukan di 2 Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Jember. Unit cost
untuk pemeriksaan TCM saja di Puskesmas Arosbaya sebesar Rp353.319,
sedangkan Puskesmas Bangsalsari untuk pemeriksaan TCM dan SSM sebesar
Rp327.325,. Perbedaan unit cost ini dipengaruhi oleh lebih tingginya rata-rata gaji
SDM yang terlibat dengan rangkaian pemeriksaan TCM dan harga alat TCM.
Berdasarkan

hasil

temuan

studi

disarankan

alat

TCM

segera

didistribusikan ke daerah, terutama ke RSUD dan Puskesmas dengan kasus TBC
yang tinggi. Diharapkan biaya pelayanan pemeriksaan TCM ditanggung oleh
BPJS. Perlunya penyerdahanaan sistem pencatatan dan pelaporan TBC oleh
tenaga khusus di fasyankes dan peningkatan tatalaksana pengobatan dalam

mengurangi penularan dan efektifitas pengobatan.

ABSTRAK
Berdasarkan data WHO tahun 2018, saat ini Indonesia masuk di dalam tiga besar
negara berkontribusi terhadap kasus TBC dunia. Hasil beberapa studi antara lain
menemukan bahwa pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) dengan Xpert MTB/RIF
dapat mendeteksi 90,3% kasus konfirmasi kultur TBC dibandingkan dengan pemeriksaan
mikroskopik 67,1%.
Tujuan umum : mengevaluasi implementasi TCM dalam deteksi kasus TBC di
fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan khusus : mengevaluasi manajemen TCM dalam
mendiagnosis kasus TBC di fasilitas layanan kesehatan, mengidentifikasi penemuan
kasus TBC sebelum dan sesudah implementasi TCM di fasilitas layanan kesehatan dan
mengestimasi besaran biaya satuan pemeriksaan TBC dengan menggunakan metode
TCM di rumah sakit dan puskesmas.
Studi menggunakan desain potong lintang, dilaksanakan di 42 RS dan 2
Puskesmas yang sudah menggunakan alat TCM minimal 6 bulan pada 42 Kota/Kab di 26
Provinsi.Pemilihan daerah sampel dilakukan dengan stratifikasi dua tahap. Tahap pertama
berdasarkan daerah tertinggal dan bukan daerah tertinggal. Tahap kedua menentukan
daerah berdasarkan kapasitas fiskal yaitu dibagi daerah fiskal tinggi/sangat tinggi, sedang
dan rendah pada masing-masing daerah tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan Non Probability Sampling.Pengumpulan data dilakukan dengan metode
kuantitatif dan kualitatif.
Hasil studi menyatakan bahwa tenaga medis dan paramedis yang terlibat dalam
TCM yang masuk dalam SK Tim DOTS di bawah 55%. Sistem informasi TBC yang
terintegrasi antara fasyankes dan dinkes secara online sebesar 38,6%. Tren pemeriksaan
TCM meningkat mulai dari tahun 2014 (2,6%), tahun 2015 (4,9%), tahun 2016 (13,6%),
tahun 2017 (39,6) dan Juli 2018 (66,3%). Tujuan pemeriksaan TBC di fasyankes sebagian
besar untuk TBC paru baru (76,1%), TBC-RO (19,8%), HIV-TBC (3,2%) dan DM-TBC
(1,0%). Berdasarkan hasil pemeriksaan TCM diperoleh kasus rifampicin sensitif dan
resisten masing-masing 9.456 (28,1) dan 1.171 (3,5%) dari total sampel 33.630.
Penelitian ini juga mengumpulkan data pemeriksaan yang masih juga melakukan
gabungan mikroskopis dan TCM sebanyak 7.871 kasus (23,4%) dari 33.650 total sampel.
Dari hasil pemeriksaan tersebut mikroskopis BTA negatif 5.491 kasus ternyata terdapat
dari hasil TCM 784 kasus (14,3%) rifampicin sensitif dan 125 kasus (2,3%) rifampicin
resisten, serta 10 kasus (0,2%) Rif indeterminate. Jumlah tersebut tinggi pada laki-laki
dan umur produktif.
Unitcost pemeriksaan TBC dengan TCM saja di rumah sakit rata-rata Rp
356.554,- dengan variasi Rp 294.559,- sampai Rp 422.860,-. Unitcost pemeriksaan TBC
dengan TCM saja di puskesmas sebesar Rp 353.319,- (Puskesmas Arosbaya). Sedangkan
pemeriksaan TBC dengan TCM dan SSM sebesar Rp 327.325,- (Puskesmas Bangsalsari).
Kesimpulan : SDM dan sistem informasi dalam pencatatan dan pelaporan TBC
belum optimal. Terjadi peningkatan penemuan kasus TBC dengan alat TCM
dibandingkan mikroskopis. Unit cost pemeriksaan TCM dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti SDM (honor, insentif), harga alat, standar operasional/alur pemeriksaan, jumlah
pemeriksaan.

Kata kunci: TBC, Tes Cepat Molekuler (TCM), Implementasi TCM, Costing
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BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu penyakit menular yang
paling mematikan di dunia. Di seluruh dunia, diperkirakan 9,6 juta orang
menderita sakit TBC pada tahun 2014 terdiri dari 5,4 juta laki-laki, 3,2 juta
perempuan dan 1,0 juta anak. Berdasarkan data WHO tahun 2018, saat ini
Indonesia masuk di dalam tiga besar negara yang berkontribusi terhadap kasus
TBC dunia (WHO, 2018). Hasil studi prevalensi TBC di Indonesia tahun 20132014 menemukan prevalensi TBC untuk semua jenis dan umur 660 per 100.000
penduduk (95% CI: 523-813) dan diperkirakan terdapat 1.600.000 orang dengan
TBC di Indonesia (95% CI: 1.300.000 – 2.000.000) atau diestimasi sebesar
1.000.000 insiden TBC per tahun (Kemenkes, 2014).
Pada tahun 2015, WHO melaporkan, sebanyak 10,4 juta penderita TBCbaru
di dunia dengan jumlah kematian mencapai 1,4 juta jiwa, dengan tambahan 0,4
juta kematian penderita TBCterdeteksi HIV. Sementara Indonesia, berkontribusi
menyumbang kematian karena TBC sebesar 7% atau 100.000 kematian (WHO,
2016). Hasil Sampel Registration System 2014 di Indonesia melaporkan bahwa
TBC paru adalah penyebab kematian nomor 4 setelah stroke, penyakit jantung dan
DM; dan berkontribusi 5,7% dari seluruh kematian (Litbangkes, 2015).
Sebagai penyakit menular yang berbahaya, upaya holistik sangat di perlukan
mulai dari pencegahan penularan, penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan.
Penemuan kasus TBC lebih dini sangat penting dalam upaya pencegahan
penularan. World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa rantai
penularan Mycobacterium Tuberculosis sulit diputus, khususnya di wilayah
endemik seperti Afrika dan Asia. Lebih dari 80% populasi orang dewasa sudah
terpapar TBC, sehingga berpotensi sebagai sumber penularan (WHO, 2008).
Strategi global dalam penanganan masalah TBC yang dikembangkan oleh WHO
dimulai dengan strategi DOTS diperkenalkan sejak tahun 1990. Strategi ini
mencakup komitmen politik, deteksi kasus dengan pemeriksaan mikroskopis bagi
pasien dengan batuk kronik, pengobatan dengan menggunakan kemoterapi standar
dan singkat dengan pengamatan langsung, manajemen kasus TBC, serta sistem

pencatatan dan pelaporan yang baik. Stop TB Initiative merupakan strategi WHO
dalam memerangi TBC yang telah diperkenalkan sejak tahun 1998 dengan
memperhatikan hubungan antar sektor kesehatan dengan sosial ekonomi
masyarakat. Pada tahun 2000, strategi DOTS diperluas dengan menghubungkan
dengan kasus HIV dan multidrugs-resistant (MDR) (WHO, 2002). Strategi DOTS
sudah diadopsi di Indonesia oleh program Nasional TBC sejak tahun 1995.
Komitmen politik diimplementasikan melalui Gerakan Terpadu Nasional
(GERDUNAS). Pengendalian TBC dilakukan dengan melibatkan multisektor di
tingkat nasional hingga provinsi. Pada tahun 2000, Indonesia memulai ekspansi
strategi DOTS ke rumah sakit dan layanan pemerintah-swasta (DOTS linkage).
Strategi DOTS 2007 selanjutnya adalah salah satunya mengatasi tantangan baru
infeksi komorbiditas TBC HIV dan TBC resisten obat (Kemenkes, 2017).
Keterlambatan diagnosis kasus TBC dapat memperbesar peluang transmisi
di masyarakat. Terdapat tiga alasan terkait dengan keterlambatan ini adalah: 1)
penderita tidak memiliki akses ke fasilitas pelayanan, 2) tenaga kesehatan kurang
mampu melakukan diagnosis berdasarkan gejala, 3) sensitivitas dan spesifitas alat
uji diagnostik (WHO, 2011).
Penderita TBC 70% smear positif dan 20% smear negatif akan mati dalam
tiga tahun jika tanpa pengobatan (Tiemersma, Van der Werf, Borgdorff, Williams,
& Nagelkerke, 2011). Banyak penelitian membuktikan bahwa satu orang dengan
smear positif akan menularkan sebanyak 10 orang dalam satu tahun (Hughes,
Currie, & Corbett, 2006). Banyak juga penelitian membuktikan bahwa tidak
hanya smear positif yang infeksius yang menularkan tetapi juga smear negatif.
Behr dkk membuktikan bahwa relatif rate transmisi smear negatif terhadap smear
positif adalah sebesar 0,22 (95% CI: 0,16-0,32) (Behr, et al., 1999).
Studi di beberapa negara antara lain oleh Catharina C Boehme dkk,
menemukan bahwa pemeriksaan tes cepat molekuler dengan menggunakan Xpert
MTB/RIF dapat mendeteksi 90,3% kasus konfirmasi kultur TBC dibanding
dengan pemeriksaan mikroskopik 67,1%. Tes Cepat Molekuler tersebut memiliki
sensitivitas dan spesifitas masing-masing 76,9% dan 99,0% pada smear negatif
kultur positif dan sensitivitas 94,4% dan spesifitas 98,3% untuk tes rifampisin
resisten (Boehme, et al., 2011). Hasil studi di Tanzania yang di publikasi 2011

tentang akurasi dari tes cepat molekuler dengan menggunakan Xpert dalam
temuan MTB menemukan sensifitas dan spesifitas masing-masing 88,4% dan
99% (Rachow, et al., 2011). Sensitivitas dan spesifitas TCM untuk diagnosis TBC
Paru dewasa yaitu 88% dan 99%, sedangkan sensitifitas spesifitas TCM untuk
mendeteksi rifampisin resisten adalah 95% dan 98% (WHO, 2013).
Oleh karena itu WHO tahun 2013 menetapkan beberapa rekomendasi
kebijakan penggunaaan Xpert MTB/RIF antara lain: digunakan sebagai uji
diagnostik awal pada orang dewasa dan anak yang diduga menderita MDR-TBC
atau TBC terkait HIV sebagai rekomendasi kuat, dan dapat digunakan sebagai
awal tes diagnostik pada semua orang dewasa dan anak yang diduga menderita
TBC sebagai rekomendasi bersyarat daripada mikroskopik konvensional dan
kultur (WHO, 2014).
Dalam menghentikan epidemi TBC global, WHO memperkenalkan The
End TBC Strategy yang berlaku sejak tahun 2016. Sehubungan dengan strategi
tersebut, telah ditetapkan target terkait dengan SDGs bagi negara-negara, yaitu
menurunkan jumlah kematian TBC sebesar 90% dan jumlah kasus TBC baru
sebesar 90% pada tahun 2035 dibanding dengan tahun 2015, serta memastikan
bahwa tidak ada keluarga yang dibebani dengan bencana biaya karena TBC
(WHO, 2015). Pertimbangan pentingnya akurasi alat diagnostik yang tinggi di
Indonesia beberapa waktu yang lalu telah mulai memperkenalkan tes cepat
molekuler (Xpert MTB/RIF) di beberapa daerah. Alat TCM memungkinkan dokter
mendiagnosa TBC dalam waktu kurang dari dua jam dengan akurasi tinggi,
termasuk TBC yang sudah resisten terhadap rifampisin.
Indonesia menggunakan TCM TBC sejak 2012 dengan 9 mesin di rumah
sakit. Pada tahun 2014-2015 mesin Xpert MTB/RIF telah didistribusikan di 59
kabupaten kota. Kemudian pada akhir Desember 2016, telah terdistribusi dan
terinstal mesin Xpert MTB/RIFdi 142 fasilitas kesehatan di Indonesia, termasuk
dibeberapa puskesmas. Sampai akhir 2017 mesin Xpert MTB/RIF didistribusikan
sampai mencapai 600 fasilitas kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No.67
Tahun 2016 dikatakan bahwa untuk mendiagnosa kasus TBC salah satu adalah
dengan Tes Cepat Molekuler pemeriksaan Xpert MTB/RIF (Kemenkes RI, 2016).

Setelah hampir 4 tahun penerapan pemeriksaan TBC dengan Tes Cepat Molekuler
(TCM), maka diperlukan evaluasi tentang penggunaan alat tersebut.
Hingga akhir tahun 2017 alat TCM telah didistribusikan di 515 fasilitas
kesehatan di Indonesia. Untuk tahap berikutnya akan ada lanjutan pendistribusian
alat TCM ke daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum pendistribusian alat
TCM lanjutan diharapkan ada suatu evaluasi terhadap fasilitas kesehatan yang
telah mendapat dan menggunakan alat TCM dalam mendiagnosa TBC. Yang akan
dievaluasi adalah terkait manajemen di pelayanan kesehatan, manajemen TCM
sendiri mulai pengajuan alat, pengiriman, penggunaan, pemeliharaan, operasional,
SDM petugas TBC, pembiayaan dan juga kebijakan terkait penanganan TBC
dengan alat TCM.
Untuk itu dilakukan studi evaluasi deteksi kasus TBC dengan TCM. Dalam
studi ini yang akan dievaluasi adalah implementasi TCM dalam deteksi kasus
TBC di fasilitas pelayanan kesehatan. Bagaimana manajemen di pelayanan
kesehatan yang menerima TCM dalam mendiagnosis kasus TBC. Berapa besar
penemuan kasus TBC sebelum dan sesudah implementasi TCM. Berapa estimasi
besaran biaya satuan pemeriksaan TBC dengan menggunakan metode TCM di
Puskesmas dan Rumah Sakit.
1.2. Tujuan
1.2.1 Tujuan Umum
Mengevaluasi implementasi TCM dalam deteksi kasus TBC di fasilitas
layanan kesehatan.
1.2.2 Tujuan Khusus
1) Mengevaluasi manajemen TCM dalam mendiagnosis kasus TBC di
fasilitas layanan kesehatan.
2) Mengidentifikasi penemuan jumlah kasus TBC

sebelum dan setelah

implementasi TCM di fasilitas layanan kesehatan.
3) Mengestimasi besaran biaya satuan pemeriksaan TBCdengan
menggunakanmetodeTCM di fasilitas layanan kesehatan.
1.3. Manfaat
1.3.1 Bagi Pelayanan Kesehatan
Hasil studi ini akan menghasikan rekomendasi perbaikan manajemen
implementasi TCM bagi pelayanan kesehatan

dalam penanggulangan

program TBC nasional yang pada akhirnya akan memberikan manfaat
yang optimal bagi masyarakat dalam pengobatan TBC.
1.3.2

Bagi Pengelola Program TBC
Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelola
program untuk menyusun kebijakan program TBCdalam penempatan TCM
berikutnya lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan cakupan deteksi
dini TBC

di

masyarakat sehingga dapat

insiden/prevalensi dan kematian karena TBC.

menurunkan

transmisi,

BAB II METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Kerangka Teori
2.1.1

Teori Health System Strenghtening
WHO Health system Framework digunakan untuk menilai kesiapan sistem

di pelayanan kesehatan tersebut. Komponen sistem kesehatan yang

meliputi

faktor pengelola, SDM, pembiayaan, alat/tehnologi dan metode, sistem informasi,
yang ada di pelayanan kesehatan tersebut akan berpengaruh terhadap output yang
akan di capai (cakupan) (WHO, 2010).

sumber: WHO (2010)

Gambar 2.1 Pembangunan 6 Blok HSS

sumber: WHO (2010)

Gambar 2.2 Monitoring dan Evaluasi HSS

2.1.2

Metode Activity Based Costing (ABC)
Activity Based Costing system memfokuskan aktivitas sebagai objek biaya

yang fundamental. Activity Based Costing system menggunakan biaya dari
aktivitas sebagai dasar untuk membagikan biaya ke objek lain seperti produk, jasa,
atau konsumen. Aktivitas yang terjadi di perusahaan dipengaruhi oleh penggerak
biaya dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut. Aktivitas adalah
setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya (cost driver) yakni,
bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi.
Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik perhimpunan biaya. Dalam sistem ABC, biaya
ditelusur ke aktivitas dan kemudian ke produk. Activity Based Costing System
mengasumsikan bahwa aktivitas-aktivitaslah, yang mengkonsumsi sumber daya
dan bukannya produk. Mulyadi (2010) memberikan pengertian Activity Based
Costing System sebagai berikut: ABC merupakan metode penentuan HPP
(product Costing) yang ditujukan untuk menyajikan harga pokok secara cermat
bagi kepentingan manajemen, dengan mengukur secara cermat sumber daya setiap

aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk (Mulyadi, 2010). Menurut
Garrison dan Norren (2010) “Activity Based Costing adalah metode Costing yang
dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk pembuatan
keputusan strategi dan keputusan lain yang mempengaruhi kapasitas dan biaya
tetap” (Mulyadi, 2003). Pengambilan keputusan yang berpengalaman tidak
menggunakan

informasi

akuntansi

tanpa

mempertimbangkan

potensi

ketidakakuratannya. Data yang tidak akurat dapat menyesatkan dan menghasilkan
kesalahan yang berdampak pada pengambilan keputusan strategi yang kurang
optimal. Dengan adanya Activity Based Costing System dapat dihitung harga
pokok suatu produk atau jasa yang dapat digunakan oleh menajemen.
Metode ABC pada umumnya digunakan dengan menelusuri alur pelayanan
yang ada pada fasilitas dan mengidentifikasi setiap biaya/sumberdaya yang
dikeluarkan pada setiap fase (sesuai prosedur). Biaya yang ditelusuri adalah biaya:
investasi, operasional dan pemeliharaan.

Gambar 2.3 Konsep ABC di Pelayanan Kesehatan
Sumber: Menurut Garrison dan Norren (2010)

2.2. Kerangka Konsep
Kerangka konsep berikut ini merupakan modifikasi dari HSS WHO, 2006 dan
costing ABC, 2010.
INPUT DAN PROSES

OUTPUT

Sumber Daya Manusia
Jumlah Kasus TBC
yang Ditemukan
Biaya:
Medis dan Non Medis
Sistem Informasi

Alat

Metode

Tata Kelola (Governance)

Unit CostPemakai
TCM

Gambar 2.4 Kerangka Konsep Studi Evaluasi Deteksi Kasus TB Dengan Tes Cepat
Molekuler (TCM) di Indonesia Tahun 2018

Tabel 2.1 Definisi Operasional

No Variabel
1
Input dan Proses
 A. SDM
a. Jumlah SDM

b. Jumlah Pelatihan
c. Kebijakan tentang
multitasking dan
tasifting
d. Peraturan khusus
tentang retensi
e. Motivasi




Pembiayaan
a. Biaya Medis
b. Biaya non medis
c. Biaya pelatihan
Sistem Informasi
a. Sistem Informasi TB
b. Pengelola SITT dan eTB Manager
c. Pelaporan

Definisi Operasional

Jumlah SDM yang terlibat dalam TCM
menurut SK DOTS dan Non DOTS
berdasarkan latar belakang pendidikan
Jumlah SDM yang terlibat dalam TCM
berdasarkan jenis pelatihan
Nakes yang mengerjakan tugas di luar
latar belakang pendidikan/kompetensi
yang dimiliki (bidang manajemen &
tatalaksana pasien)
Keberadaan Peraturan khusus tentang
retensi SDM di poli DOTS dan teknisi
laboratorium Medik TCM
Motivasi tenaga kesehatan yang terlibat
di pelayanan TCM
Biaya tenaga kesehatan dalam
pelayanan dan pemeriksaan
Biaya sarana dan prasarana
Biaya pelatihan TCM
Keberadaan SITT dan e-TB Manager
Keberadaan staf khusus yang mengelola
data SITT&data e-TB Manager
Adanya laporan kejadian TB (hasil
pemeriksaan TCM) ke dinas kesehatan
kab/kota/provinsi

B. Alat
Alat TCM diterima&mulai operasional:
Adanya alat TCM dan waktu mulai
beroperasi alat TCM
Keadaan dan jumlah alat TCM serta
Modul TCM
Kalibrasi alat TCM (internal &
eksternal: jadwal dan dokumen),
terakhir kali dikalibrasi

Tabel 2.1 Definisi Operasional Lanjutan

No Variabel
 C. Metode
a. SOP

b. Perencanaan bahan
habis pakai
c. Alur dan jenis rujukan

D. Tata Kelola (Governance)
a. Kolaborasi TBC-HIV
b. MoU PPM
2
Output
 Jumlah kasus TBC yang
ditemukan

Definisi Operasional
Keberadaan SOP pengumpulan contoh
uji, pengelolaan contoh uji, pemerikasan
TCM, pengelolaan logistic, K3 dan
pengolahan limbah, pencatatan dan
pelaporan TBC, alur pasien dewasa dan
anak, dan alur pemeriksaan specimen.
Keberadaan perencanaan katrid , bahan
habis pakai, dan form pencatatan dan
pelaporan
Keberadaan alur rujukan internal
maupun eksternal serta jenis rujukan
dari dan ke fasyankes
Keberadaan adanya kolaborasi program
antara HIV dan TBC
Keberadaan MoUPublic Private Mix

 Penemuan jumlah terduga TBC dan
kasus TBC : Penemuan jumlah terduga
TBC dan kasus TBC sebelum dan
setelah implementasi TCM
 Pemanfaatan TCM : Distribusi
pemeriksaan mikroskopis dan TCM
sejak alat TCM beroperasi
 Asal rujukan: Distribusi asal rujukan
pemeriksaan TCM
 Tujuan rujukan: Distribusi tujuan
rujukan pemeriksaan TCM
 Pemeriksaan gabungan: Distribusi
hasil pemeriksaan gabungan (TCM
dan Mikroskopis)


Unit Cost pemakaian alat
TCM



Rata-rata biaya satuan
pemeriksaan TCM di Rumah
sakit dan puskesmas untuk TBCAnak , TBC-HIV dan TB-RR

2.3. Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan potong lintang (cross-sectional).

2.4. Populasi Dan Sampel
2.4.1

Populasi
Populasi studi adalah semua Rumah Sakit dan Puskesmas yang sudah

mengoperasionalkan alat TCM di Indonesia.
2.4.2

Sampel
Sampel studi adalah sebagian rumah sakit dan puskesmas yang sudah

mengoperasionalkan alat TCM di Indonesia.
Kriteria

inklusi:

Rumah

Sakit

dan

Puskesmas

kesehatan

yang

telah

mengoperasionalkan alat TCM ≥ 6 bulan.
Kriteria eksklusi: Rumah Sakit dan Puskesmas yang telah mengoperasionalkan
alat TCM < 6 bulan dan tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam studi.

2.5. Cara Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel studi dengan teknik Non Probability Sampling dengan
cara purposive sampling dengan stratifikasi.
Tahapan stratifikasi sebagai berikut:
-

Tahap pertama stratifikasi dilakukan berdasarkan daerah tertinggal dan
bukan daerah tertinggal menurut Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015
tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden,
2015). Diasumsikan, daerah tertinggal menghadapi masalah yang berbeda
dengan daerah tidak tertinggal seperti dalam hal: SDM, sarana prasarana,
akses, dan rujukan.

-

Tahap kedua menentukan daerah berdasarkan kapasitas fiskal (Peraturan
Menteri Keuangan No. 37 Tahun 2016 yaitu tentang daerah fiskal
tinggi/sangat tinggi, sedang dan rendah/sangat rendah) pada masingmasing daerah tertinggal dan tidak tertinggal (Kementerian Keuangan,
2017). Diasumsikan kapasitas fiskal kabupaten/kota akan mempengaruhi
kesiapan pendanaan terhadap program implementasi kesehatan di daerah

yang berdampak pada output program, seperti penyediaan catridge, biaya
operasional dan pemeliharaan alat termasuk pemberian insentif pada
petugas.

Berdasarkan tahapan stratifikasi diatas maka terdapat 6 kategori
kabupaten/kota yaitu:
Tabel 2.2 Daerah Sampel Berdasarkan Stratifikasi
Stratifikasi Daerah
Daerah tertinggal
Daerah tidak tertinggal
Fiskal tinggi
4 Fiskal tinggi
Fiskal sedang
5 Fiskal sedang
Fiskal rendah
6 Fiskal rendah

No
1
2
3

Setelah dilakukan stratifikasi berdasarkan daerah tertinggal dan fiskal
daerah maka dilakukan pemilihan sampel secara purposif dan terpilih 44 fasilitas
layanan kesehatan (42 Rumah Sakit dan 2 Puskesmas) di 42 kabupaten/kota pada
26 provinsi.

Daerah
Daerah
Tidak
Tertinggal

Daerah
Daerah
Tertinggal

No
1
2
3
4
5
6
7
8
No
25
26
27

Tabel 2.3 DaerahKabupaten/Kota Pelaksanaan Studi
Fiskal Tinggi
No Fiskal Sedang
No
Padang Pariaman
9
Kab.Aceh Utara
17
Jakarta Utara
10 Kota Serang
18
Kota Bandung
11 Bogor
19
Kota Denpasar
12
Kota Tegal
20
Kota Menado
13 Buleleng
21
Kutai Timur
14 Tana Toraja
22
Banjarmasin
15 Mamuju
23
Mimika
16 Sorong
24
Fiskal Tinggi
No Fiskal Sedang
No
Kapuas Hulu
28 Banggai
34
Nunukan
29 Toli-toli
35
Merauke
30 Sumbawa Barat
36
31 Bima
37
32 Seram Timur
38
33 Jayawijaya
39
40
41
42

Fiskal Rendah
Labuan Batu
Kota Jambi
Sleman
Jember
Luwu
Kendari
Maluku Tenggara
Kota Jayapura
Fiskal Rendah
Lampung Barat
Pandeglang
Bangkalan
Situbondo
Sambas
Lombok Tengah
Sumba Barat
Alor
Manggarai Barat

Untuk melihat perbedaan rujukan antara puskesmas yang jauh dan dekat
dengan rumah sakit atau puskesmas TCM dipilih dua puskesmas yang merujuk ke
fasyankes TCM. Pemilihan puskesmas ditetapkan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota. Sehingga total fasyankes yang menjadi sampel menjadi 132,
dengan rincian 42 RS dan 2 puskesmas TCM, serta 88 puskesmas yang merujuk.
Pada tabel 2.4 dapat dilihat pembagian jumlah sampel fasyankes dan teknik
pengumpulan data yang dilakukan.
Tabel 2.4 Daftar Fasyankes Sampel Pengumpulan Data Kuantitatif, Kualitatif dan Costing
N
Teknik pengumpulan
Kabupaten/Kota
Fasyankes Sampel
No
data
1.
Kabupaten Aceh Utara
RSUD Cut Meutia
Kualitatif, Kuantitatif
2.

Kabupaten Labuhan Batu

RSU Rantau Prapat

Kuantitatif

3.

Kabupaten Padang Pariaman

RS Paru Lubuk Alung

Kuantitatif, Kualitatif
dan Costing

4.

Kota Jambi

RSUD Raden Mattaher

Kuantitatif

5.

Kabupaten Lampung Barat

RSUD Alimuddin Umar

Kuantitatif

6.

Kota Serang

RSU Banten

Kuantitatif

7.

Kabupaten Pandeglang

RSUD Berkah Pandeglang

8.

Kota Jakarta Utara

RSUD Koja

Kuantitatif

9.

Kota Bandung

RSUD Ujung Berung (kota
Bandung)

Kuantitatif

10.

Kabupaten Bogor

RSUD Leuwiliang

11.

Kota Tegal

RSUD Kardinah

12.

Kabupaten Sleman

RSUD Kab. Sleman

Kualitatif, Kuantitatif

13.

Kabupaten Jember

14.

Kabupaten Bangkalan

RSUD Balung dan
Puskesmas Bangsalsari
RSUD Samrabu dan
Puskesmas Arosbaya

Kuantitatif, Kualitatif
dan Costing
Kuantitatif, Kualitatif
dan Costing

15.

Kabupaten Situbondo

RSUD Abdoer Raheem

Kuantitatif, Kualitatif

16.

Kabupaten Buleleng

RSUD Kab. Buleleng

Kuantitatif

17.

Kota Denpasar

RSUD Wangaya

18.

Kabupaten Sumbawa Barat

RSUD Assyifa

19.

Kabupaten Bima

RSUD Bima

Kuantitatif, Kualitatif
dan Costing

20.

Kabupaten Lombok Tengah

RSUD Praya

Kuantitatif

21.

Kabupaten Sumba Barat

RSUD Waikabubak

Kuantitatif

Kualitatif, Kuantitatif

Kuantitatif
Kuantitatif, Kualitatif
dan Costing

Kualitatif, Kuantitatif
Kuantitatif

22.

Kabupaten Alor

RSUD Kalabahi

Kualitatif, Kuantitatif

23.

Kabupaten Manggarai Barat

RSUD Komodo

Kuantitatif

24.

Kabupaten Kapuas Hulu

RSUD Ahmad Diponegoro

25.

Kabupaten Sambas

RSUD Sambas

Kuantitatif

26.

Kota Banjarmasin

RSUD Ulin

Kuantitatif

27.

Kabupaten Kutai Timur

RSUD Kudungga

Kuantitatif

28.

Kabupaten Nunukan

RSUD Kab.Nunukan

29.

Kabupaten Tana Toraja

RSUD Laki Padada

Kuantitatif

30.

Kabupaten Luwu

RSUD Batara Guru

Kuantitatif

31.

Kabupaten Banggai

RSUD Luwuk

32.

Kabupaten Toli-toli

RSUD Mokopido toli-toli

Kuantitatif

33.

Kabupaten Mamuju

RSUD Kab. Mamuju

Kuantitatif

34.

Kota Kendari

RS Bahteramas

Kuantitatif

35.

Kota Manado

RSUP Prof. Kandow

Kualitatif, Kuantitatif

36.

Kabupaten Maluku Tenggara

RSUD Karel Satsuittubun

Kualitatif, Kuantitatif

37.

Kabupaten Seram Bagian Timur

RSUD Bula

Kualitatif, Kuantitatif

38.

Kabupaten Timika

RSUD Kab. Timika

39.

Kota Sorong

RSU Sorong

40.

Kota Jayapura

RSUD Abepura

Kuantitatif

41.

Kabupaten Wamena

RSUD Wamena

42.

Kabupaten Merauke

RSUD Merauke

Kuantitatif
Kuantitatif, Kualitatif
dan Costing

Kualitatif, Kuantitatif

Kualitatif, Kuantitatif

Kualitatif, Kuantitatif

Kuantitatif
Kualitatif, Kuantitatif

2.6. Metode Pengumpulan Data
2.6.1 Metode Kuantitatif
Digunakan untuk 1). menjawab tujuan 1 dan 2, dan 2) untuk metode
costing. Metode kuantitatif ke 1, dilakukan pada 26 propinsi dan 42 kabupaten,
132 pelayanan kesehatan. Data sekunder dikumpulkan dari semua data hasil BTA
mikroskopik sejak 3 tahun sebelum pengoperasian TCM, dan semua data hasil
MTB positif sejak dimulainya menggunakan Xpert MTB/RIF TCM. Sedangkan
metode costing hanya dilakukan di 6 kabupaten yaitu: Jember, Bangkalan, Tegal,
Merauke, Bima, dan Padang Pariaman (6 Rumah sakit, 2 puskesmas yaitu:
Puskesmas Bangsalsari (Jember) dan Puskesmas Arosbaya(Bangkalan)).

2.6.2 Metode Kualitatif
Digunakan untuk menguatkan metode kuantitatif, pengumpulannya di
terapkan di pelayanan kesehatan di 19 kabupaten.
Informan: Penanggung jawab program TB pusat dan provinsi penanggungjawab
institusi, PJ program TB Kab Kota/asisten daerah, penanggung jawab program
TB, pelaksana TCM pada fasilitas kesehatan yang menggunakan Xpert MTB/RIF
untuk diagnosis TB di fasilitas kesehatan kabupaten/kota di provinsi serta 2 atau 3
orang pasien pada masing-masing fasilitas. Cara pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara, serta
pengamatan atau observasi dengan menggunakan daftar tilik, sehingga nantinya
dapat dilakukan triangulasi data berdasarkan kedua metode tersebut.

2.7. Metode Costing
2.7.1

Pendekatan Studi dan Konsep Perhitungan Biaya
Pada kajian ini, pendekatan analisis biaya yang digunakan dalam

mengestimasi biaya penapisan TBC merupakan kombinasi dari Activity Based
Costing (ABC) dan Step Down. Pendekatan ABC digunakan untuk merinci setiap
penggunaan sumber daya pada setiap aktivitas/alur penapisan TBC , mulai dari
pendafataran hingga penegakan diagnosis. Pada pendekatan ini informasi terkait
durasi layanan, dan detil bahan serta alat yang digunakan sangat penting dalam
proses identifikasi. Oleh karena itu, selain pengumpulan data administratif juga
diperlukan proses observasi kepada pasien sejak awal admisi hingga setelah hasil
pemeriksaan keluar.
Pendekatan Step Down digunakan untuk mengestimasi beban biaya tidak
langsung puskesmas, yang perlu di kompensasi sebagai biaya operasional. Pada
pendekatan ini, tim mengumpulkan segala informasi terkait beban operasional
secara keselurugan pada fasilitas kesehatan terkait, termasuk diantaranya seperti
Biaya SDM, Bahan Non-Medis habis pakai, alat medis/non-medis, pemeliharaan,
gedung, dsb. Beban biaya penunjang akan dihitung dalam satuan pasien untuk
kemudian dijumlahkan dengan biaya langsung medis pemeriksaan TBC yang

dihitung melalui pendekatan ABC. Beriku ini adalah bagan konsep perhitungan
biaya yang dilakukan pada kajian ini.

Gambar 2.5 Konsep Perhitungan Biaya

2.7.2 Data Dasar
Data dasar yang digunakan dalam perhitungan biaya satuan pemeriksaan
TCM untuk TBC RR, TBC Anak dan TBC HIV antara lain:
1. Prosedur pemeriksaan TCM di masing2 puskesmas yang terdiri dari
informasi alat dan bahan dan cara kerja.
2. Durasi layanan pada masing-masing unit (sesuai alur layanan) yang
diperoleh melalui proses observasi kepada pasien.
3. Informasi sumber daya yang digunakan baik SDM, alat bahan habis pakai,
alat medis/non medis sesuai dgn dokumen prosedur.
o Untuk komponen SDM, data yang diperlukan antara lain
identifikasi staf yang terlibat secara langsung dalam alur
pemeriksaan TBC mulai dari admisi hingga penetapan diagnosis.
Detil informasi yang dikumpulkan termasuk jumlah staf, gaji dan
insentif selama setahun untuk kemudian di transformasi ke dalam
satuan unit rupiah per satu jam layanan. sehingga besaran biaya
SDM akan tergantung pada durasi layanan.
o Untuk komponen alat dan bahan medis tidak dihitung berdasarkan
durasi, melainkan banyaknya bahan habis pakai yang digunakan
setiap satu kali layanan. Sebagai contoh, berapa banyak kapas,
alcohol, pot sputum yang digunakan dalam satu pemeriksaan BTA.

o Komponen alat, sama halnya dengan SDM dihitung dalam satuan
durasi. Oleh karena masa pakai alat sangat bervariasi, maka
sebelum mentransformasi nilai alat dalam satuan jam, tim peneliti
terlebih dahulu melakukan perhitungan nilai alat medis/non-medis
dalam satuan tahun, sesuai dengan masa pakai alat.
4. Informasi biaya satuan pada tiap sumber daya yg dibutuhkan dalam satu
kali prosedur. Tabel rujukan biaya ini digunakan untuk mengestimasi
beban biaya per satuan waktu tergantung pada durasi layanan di suatu
fasilitas kesehatan.

2.7.3 Proses Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data terdapat beberapa tahapan yang dilakukan
di masing-masing fasilitas kesehatan sebagai berikut:
1. Identifikasi Prosedur Penapisan TBC
Secara umum, prosedur penapisan TBC yang digunakan merujuk pada
Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

67

Tahun

2016

Tentang

Penanggulangan Tuberculosis. Namun demikian, pelaksanaan alur
penapisan TBC di masing-masing fasilitas kesehatan dapat beragam sesuai
dengan karakteristik fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, penelusuran
prosedur ini menjadi penting terutama untuk mengetahui tahapan alur
penapisan TBC di masing-masing fasilitas kesehatan.
2. Observasi Layanan
Oleh karena kajian ini menggunakan pendekatan Activity Based Costing,
maka informasi terkait dengan durasi layanan, alat/bahan, hingga cara
kerja perlu ditelusuri melalui proses observasi di lapangan. Observasi
layanan ini dilakukan mulai pasien admisi (starting point) hingga hasil
pemeriksaan keluar (end point).
3. Pengumpulan Data SDM
Data SDM yang dikumpulkan antara lain jumlah tenaga yang terlibat
dalam alur penapisan TBC di masing-masing fasilitas kesehatan; golongan
kepegawaian; jenis profesi; masa kerja; jabatan fungsional; gaji dan
insentif rutin. Dalam hal insentif pegawai tidak dapat diakses, tim peneliti
melakukan estimasi perhitungan insentif, khususnya untuk jasa pelayanan

medis JKN melalui formula yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan
untuk pemanfaatan dana kapitasi. Informasi yang dibutuhkan dalam
estimasi ini antara lain adalah total penerimaan dana kapitasi dalam satu
tahun, dan tiga kategori utama seperti jenis profesi, masa kerja dan jabatan
fungsional. Selain itu, sebagai antisipasi jika data gaji pokok tidak dapat
diakses maka tim peneliti mengestimasi melalui standar gaji per golongan
kepegawaian yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah terkait.
4. Pengumpulan Data Inventaris Alat/Bahan
Untuk memperoleh data inventaris alat dan bahan yang ada di fasilitas
kesehatan terutama untuk perhitungan dengan pendekatan step down, tim
peneliti berkoordinasi dengan bagian TU atau unit terkait yang
bertanggung jawab pada data inventaris puskesmas/rumah sakit. Informasi
yang harus ada dalam data inventaris ini meliputi jenis dan jumlah alat
bahan yang tersedia, merk alat bahan, satuan paket (box/botol/buah), harga
pengadaan, tahun pengadaan. Sebagai antisipasi jika tidak terdapat data
rekap per ruangan, tim peneliti memotret daftar inventaris ruangan yang
ada di masing-masing ruang/unit layanan. Data inventaris alat/bahan yang
memiliki masa guna lebih dari satu tahun akan di transformasi menjadi
satuan biaya per tahun (Annual Investment Cost).
5. Data Output Kunjungan dan Luas Ruangan
Sebagai dasar alokasi atau distribusi biaya ke masing-masing unit layanan,
diperlukan beberapa data yang mampu menjadi proksi pembagi. Dalam
kajian ini, terdapat beberapa dasar alokasi utama antara lain jumlah output
kunjungan di masing-masing unit layanan dan luas ruangan. Khusus untuk
unit laboratorium, tim mengumpulkan data lebih detil termasuk total
pemeriksaan laboratorium, dan total pemeriksaan khusus untuk TBC baik
yang menggunakan mikroskopik, radiologi, maupun TCM. Hal ini
dilakukan karena jenis sumberdaya yang digunakan sangat berbeda.
Sementara untuk distribusi biaya penunjang seperti listrik, air, dan
pemeliharaan umumnya menggunakan luas lantai, jumlah titik lampu, atau
pada kasus pemeliharaan alat akan disesuaikan dengan alat yang terkait
pada unit tertentu.

6. Proses pengecekan data referensi biaya
Dalam hal beberapa alat/bahan tidak diketahui harga pengadaannya karena
sebagaian di sediakan oleh pusat, maka tim mencoba menelusuri pada
beberapa rujukan biaya pada tingkat nasional. Sebagai contoh, untuk alat
TCM, mikroskop, dan radiologi, tim dapat merujuk pada acuan harga pada
e-katalog atau konfirmasi langsung kepada Subdit TBC Kementerian
Kesehatan. Namun, untuk alat-alat non medis seperti lemari, meja, kursi
dapat merujuk pada rata-rata harga pasar pada spesifikasi yang sama.

2.8. Analisis
2.8.1 Analisis Data Kuantitatif
Analisis data kuantitatif meliputi
1. Analisis univariat
Analisis univariat bertujuan untuk menggambarkan setiap variabel yang
diteliti dengan cara membuat tabel jumlah dan presentasi serta diagram.
2. Analisis bivariat
Analisis bivariat bertujuan untuk menggambarkan crostabulasi antara
beberapa variabel.
Analisis deskriptif digunakan untuk data indikator input, proses dan output
untuk menggambarkan manajemen implementasi TCM, penemuan kasus TBC
dengan memakai deteksi TCM, ditampilkan secara univariat dan bivariat.

2.8.2

Analisis Data Kualitatif
Analisis data kualitatif dilakukan secara manual oleh peneliti. Data hasil

wawancara dalam pita rekaman (tape recorder) kemudian ditransfer dalam bentuk
tulisan atau dibuat tabel. Sewaktu di lapangan, dilakukan triangulasi untuk
mengetahui dan mencocokkan informasi yang berasal dari berbagai instrumen dan
informan, karena instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik
triangulasi dilakukan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya
untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

Pemanfatan pengamat lainnya bertujuan untuk mengurangi penyimpangan
dalam pengumpulan data. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan,
mencocokkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang
diperoleh diantaranya dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan
dengan data hasil wawancara. Selanjutnya data tersebut disusun dan dibuatkan
matrik, serta dilakukan analisis domain salah satu teknik analisis dalam
pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis tema
dan isi (content and thematic analysis), lalu disajikan secara deskriptif.

2.8.3

Analisis Data Costing
Analisa Costing untuk mengestimasi besaran biaya satuan pemeriksaan

TBCdi rumah sakit dan puskesmas sampel. Analisa Costing dilakukan
berdasarkan teori ABC dengan menghitung Unit Cost yang terdiri dari
pengklasifikasian biaya.
Tahapan Costing ABC antara lain (Garrison, Noreen, & Brewer, 2012):
a) Mendefinisikan “UNIT”
b) Mengidentifikasi aktivitas primer dan sekunder.
Aktivitas

primer:

aktivitas

yang

langsung

berhubungan

dengan

produk/prosedur/pesanan
Aktivitas sekunder: aktivitas yang dikonsumsi oleh aktivitas primer
c) Membebankan biaya aktivitas sekunder/pendukung

ke aktivitas

primer/utama
d) Mengidentifikasi biaya langsung dan tak langsung pada aktivitas primer
e) Membebankan biaya tak langsung aktivitas ke aktivitas
f) Menentukan tarif aktivitas
g) Membebankan biaya aktivitas ke produk

2.9. Organisasi Studi
Organisasi pelaksanaan studi dapat dilihat pada gambar di bawah ini
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Gambar 2.6 Organisasi studi

2.9.1

Tim Pengarah
Tim Pengarah terdiri dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit, Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2.9.2

Narasumber dan Komite Teknis
Narasumber dan komite teknis mendukung dan membantu mendesain,

menyiapkan, mendukung, dan mengawasi jalannya survei. Termasuk dalam
komite ini: Balitbang, Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Direktorat
Pengendalian Penyakit Menular Langsung, WHO, UI dan Komite Ahli TBC ,
perwakilan dari universitas, serta tim pakar.
2.9.3

Tim Pelaksana
Tim pelaksana terdiri dari ketua pelaksana (Principal Investigator /PI) dan

wakil ketua pelaksana, koordinator wilayah, manajer data, penanggung jawab
teknis lapangan, tim manajer data, dan administrator.Ketua pelaksana, wakil ketua
pelaksana serta koordinator wilayah adalah peneliti senior dari Balitbang.Ketua
dan wakil ketua pelaksana akan mengkoordinasi keseluruhan aktivitas tim survei,

berhubungan dengan komite pengarah dan narasumber. Beliau mengorganisir
untuk mendapatkan semua kompetensi yang dibutuhkan untuk merancang,
implementasi, dan analisis penelitian.
Manajer data: tim teknisi dengan kompetensi teknologi informasi daninput
data dalam database petugas administrasi: satu staf dari Balitbang, bertanggung
jawab terhadap administrasi keuangan tim.
2.9.4

Tim Teknis Lapangan
Terdapat 3 tim teknis lapangan yang bekerja secara simultan yang berasal

dari peneliti pusat Balitbang. Setiap tim terdiri dari 2 orang tim kuantitatif, 2
orang tim kualitatif apabila tersampel daerah kualitatif, dan 1 orang Costing
apabila tersampel Costing.

2.10.

Kegiatan

2.10.1 Pembuatan Instrumen Dan Finalisasi Protokol
Dimulai dengan pertemuan dalam menyusun intrumen. Instrumen Studi
Evaluasi Kasus TBC dengan TCM terdiri dari: kuesioner, pedoman, dan
operasional lapangan. Buku pedoman terdiri dari pedoman wawancara, pedoman
operasional lapangan. Buku pedoman diberikan dan digunakan oleh peneliti, dan
pembantu lapangan dalam pengumpulan data.

2.10.2 Etik Penelitian
Etik penelitian kesehatan studi evaluasi TCM dikeluarkan oleh Komisi Etik
Badan Litbangkes pada bulan Maret 2018.

2.10.3 Uji Coba Instrumen
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan ujicoba instrumen, praktek
wawancara dan pengorganisasian lapangan. Kegiatan uji coba dilaksanakan pada
bulan 29 Maret dan 3-4 April 2018 setelah etik penelitian kesehatan terbit.
Kegiatan uji coba dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama dilakukan di RSUD
Ciawi, RSUD Cibinong, Puskesmas Cibinong, Puskesmas Ciawi, dan Puskesmas
Parung di Kabupaten Bogor. Hasil uji coba pertama untuk memperbaiki instrumen

kuesioner kualitatif, kuantitatif dan instrumen Costing. Uji coba instrumen tahap
kedua dilakukan di RSUD Cilengsih, Puskesmas Cilengsih dan Puskesmas
Jonggol. Ujicoba instrumen Costing dilakukan di RSUD Koja Jakarta. Hasil
ujicoba intrumen tahap kedua digunakan untuk finalisasi perbaikan instrument
pengumpulan data.

2.10.4 Pelatihan/Persamaan Persepsi Tenaga Pengumpul Data
Pelatihan/persamaan persepsi tenaga pengumpul data dilaksanakan pada
bulan 13-15 Mei 2018 di Bekasi. Tujuan pelatihan adalah untuk menyamakan
persepsi dalam hal pengisian instrumen dan teknik wawancara serta penulisan
transkrip. Peserta kegiatan antara lain: Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan
Masyarakat, pejabat struktural, narasumber dan seluruh tim kualitatif, kuantitatif
dan Costing.

2.10.5 Rapat Koordinasi/sosialisasiPusat
Kegiatan rapat koordinasi/sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 17-19
Mei 2018 di Bekasi. Tujuan kegiatanrapat koodinasi/sosialisasiadalah: 1. Untuk
menginformasikan kegiatan studi ke daerah sampel dan menyepakati jadwal
pengumpulan data di daerah. 2. Mengidentifikasi puskesmas yang merujuk TCM
yang jaraknya dekat dan jauh dari fasyankes TCM.
Peserta pertemuan antara lain: perwakilan dari Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota (42 kabupaten/kota), RSUD kabupaten/kota yang telah memiliki
TCM minimal 6 bulan (42 RSUD Kabupaten/kota), puskesmas yang telah
memiliki TCM (2 Puskesmas), Subdit TB Ditjen P2, WHO, KNCV, pejabat
Puslitbang UKM dan tim peneliti studi.

2.11.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

2.11.1 Data Kuantitatif
1. Pengumpulan data pelayanan kesehatan meliputi data variabel input,
proses dan output dengan komponen penguatan sistem (HSS) dengan
informan: direktur rumah sakit, kepala puskesmas, kepala bagian

fasyankes,

penanggungjawab

program

TBC,

penanggungjawab

laboratorium dengan TCM, penanggungjawab Sistem informasi, dan
pelaksana TCM, Dokter Poli Paru/Penyakit Dalam.
2. Pengumpulan data individu meliputi tentang pendidikan dan pelatihan
serta passion tenaga yang berhubungan dengan pelaksanaan TCM dari
informan: direktur rumah sakit, kepala puskesmas, kepala bagian
fasyankes,

penanggungjawab

program

TBC,

penanggungjawab

laboratorium dengan TCM, penanggungjawab Sistem informasi, dan
pelaksana TCM, Dokter Poli Paru/Penyakit Dalam.
3. Pengumpulan Data Sekunder meliputi antara lain:
a) Data individu suspek/terduga TBC yang diperiksa dengan TCM
selama alat TCM telah beroperasional dan hasilnya (Form Individu
TCM MTB).
b) Data individu suspek/terduga TBC yang diperiksa dengan mikroskopis
dan hasilnya selama penggunaan alat TCM sampai saat ini (Form
Individu Mikroskopis BTA selama ada TCM )
c) Data individu suspek/terduga TBC yang diperiksa dengan mikroskopis
satu tahun terakhir sebelum penggunaan alat TCM dan hasilnya (Form
Individu Mikroskopis BTA)
d) Jumlah suspek/terduga TBC yang diperiksa dengan mikroskopis tiga
tahun sebelum penggunaan alat TCM dan hasil pemeriksaan (data
agregat).(Form Agregat Mikroskopis BTA)
e) Data suspek/terduga TBC mikroskopis dari rujukan puskesmas dekat
dan jauh.
4. Costing
Pengumpulan data Costing meliputi biaya medis dan non medis
dikumpulkan dengan mengisi form biaya. Selain itu juga dikumpulkan
perihal tentang:
a) Prosedur pemeriksaan TCM di masing-masing puskesmas yang terdiri
dari informasi alat dan bahan dancara kerja.
b) Durasi layanan pada masing-masing unit (sesuai alur layanan) yang
diperoleh melalui proses observasi kepada pasien.

c) Informasi sumber daya yang digunakan baik SDM, alat bahan habis
pakai, alat medis/non medis sesuai dgn dokumen prosedur.
d) Untuk komponen SDM, data yang diperlukan antara lain identifikasi
staf yang terlibat secara langsung dalam alur pemeriksaan TBC mulai
dari admisi hingga penetapan diagnosis. Detil informasi yang
dikumpulkan termasuk jumlah staf, gaji dan insentif selama setahun
untuk kemudian di transformasi ke dalam satuan unit rupiah per satu
jam layanan. sehingga besaran biaya SDM akan tergantung pada durasi
layanan.
e) Untuk komponen alat dan bahan medis tidak dihitung berdasarkan
durasi, melainkan banyaknya bahan habis pakai yang digunakan setiap
satu kali layanan. Sebagai contoh, berapa banyak kapas, alcohol, pot
sputum yang digunakan dalam satu pemeriksaan BTA.
f) Komponen alat, sama halnya dengan SDM dihitung dalam satuan
durasi. Oleh karena masa pakai alat sangat bervariasi, maka sebelum
mentransformasi nilai alat dalam satuan jam, tim peneliti terlebih
dahulu melakukan perhitungan nilai alat medis/non-medis dalam
satuan tahun, sesuai dengan masa pakai alat.

2.11.2 Data Kualitatif
Pengumpulan data kualitatif meliputi data variabel input, proses dan output
dengan komponen penguatan sistem (HSS). Dikumpulkan dengan wawancara
mendalam kepada informan di masing-masing kabupaten/kota.Informan yang
diwawancarai antara lain:
-

Tingkat provinsi : Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili dan Wasor
TBC.

-

Tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili dan Wasor
TBC.

-

Rumah Sakit: Kepala RS, penanggungjawab programTBC/penanggungjawab
program DOTS, klinisi (dokter spesialis paru/dokter spesialis penyakit
dalam/dokter umum), penanggung jawab laboratorium TBC, analis pelaksana
TCM RS.

-

Puskesmas TCM: Kepala Puskesmas, penanggungjawab program TBC,
dokter poli, analis pelaksana TCM.

-

Puskesmas yang merujuk: Kepala Puskesmas, pemegang program TBC,
dokter poli.

-

Masyarakat: satu orang pasien TBC yang dirujuk TCM dari puskesmas yang
jauh dan satu dari puskesmas yang dekat ke fasyankes TCM.

2.11.3 Tahapan pengumpulan data
1. Pengumpulan data tahap pertama.
Pengumpulan data tahap pertama dilakukan 5 hari per fasilitas layanan
kesehatan. Tim peneliti paling lama 15-16 harimenyelesaikan sekitar3
kabupaten/kota, tergantung jarak antara kabupaten/kota. Masing- masing
kabupaten/kota terpilih akan di kunjungi satu fasyankes dengan TCM dan
dua puskesmas yang merujukan pasien untuk TCM.
2. Pengumpulan data tahap kedua
Pengumpulan Pengumpulan data tahap kedua dilakukan setelah selesai
tahap pertama dengan tujuan untuk melengkapi data serta melakukan
validasi data. Pengumpulan data tahap kedua, dilakukan selama 3-5 hari di
setiap kabupaten/kota.

2.11.4 Supervisi Daerah
Supervisi dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota selama 2 kali
periode pengumpulan data masing-masing 2 hari. Pada saat supervisi dinas
kesehatan membantu memfasilitasi pengumpulan data bersama-sama dengan
peneliti turun ke fasilitas kesehatan. Selain itu dinas kesehatan juga membantu
melakukan koordinasi ke fasyankes TCM.

2.12.

Manajemen dan Analisis Data

2.12.1 Manajemen Data
Berikut ini tahapan manajemen dan analisis data:
1. Data Kuantitatif
a) Receiving dan batching, dilakukan oleh tim pusat dengan mencatat dan
menggabungkan instrument sesuai dengan kabupaten/kota pada folder.
b) Editing instrumen dilakukan oleh tim mandat dan peneliti senior, dan
memeriksa kelengkapan dan kesesuaian alur jawaban di kuesioner.
c) Entri data: dilakukan oleh tim mandat dengan software CSPro yang
sudah dikembangkan.
d) Cleaning: dilakukan untuk melihat distribusi data dan kelengkapan
isian secara komputerisasi.
e) Matching: dilakukan secara komputerisasi untuk mencocokkan data
individu.
f) Merging: menggabungkan data seluruh kabupaten/kota.
2. Data Kualitatif
a) Pembuatan transkrip
b) Pembuatan matriks

2.12.2 Analisis
1. Analisis data

univariat dan bivariat hasil data kuantitatif primer dan

sekunder menggunakan program SPSS.
2. Analisis data kualitatif dengan triangulasi
3. Analisis data Costing dengan metode ABC

BAB III HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian pada bab III ini akan dipaparkan dari beberapa hasil.
Pertama hasil penelitian data kuantitatif (primer dan sekunder), data kualitatif dan
data costing.

3.1. Gambaran Umum Operasional TCM
Studi ini dilaksanakan di 42 rumah sakit dan 2 puskesmas yang tersebar pada
42 Kabupaten/Kota di 26 Provinsi di Indonesia. Pemanfaatan alat Tes Cepat
Molekuler (TCM) yang dievaluasi pada studi ini waktu operasionalnya berbedabeda sesuai dengan distribusi dan kemampuan sumber daya di fasilitas kesehatan
di daerah. Daerah yang paling lama memanfaatkan alat TCMadalah di Kota
Manado dan Kota Kendari yaitu sejak bulan Februari 2014, selanjutnya
pemanfaatan alat TCM yang paling baru ada di Kabupaten Mimika yaitu sejak
bulan Januari 2018. Berikut sebaran kabupaten/kota berdasarkan waktu
operasional pertama alat TCM didaerah studi.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tabel 3.1 Daftar Kabupaten/Kota Berdasarkan Waktu Operasional Pertama TCM
Waktu Mulai
Kabupaten/Kota
Fasyankes
Beroperasi
Kota Manado
RSUP.Prof.dr.R.D.Kandou
05 Februari 2014
Kota Kendari
RSUD Bahteramas
10 Februari 2014
Kab. Sorong
RSUD Kab. Sorong
15 April 2014
Kota Jambi
RSUD Raden Mattaher
08 Juli 2014
Kota Jakarta Utara
RSUD Koja
12 Mei 2015
Kab. Padang Pariaman
RSU Paru Sumatera Barat
15 November 2015
Kota Tegal
RSUD Kardinah
17 November 2015
Kab. Maluku Tenggara
RSUD Karel Sadsuitubun
25 November 2015
Kota Banjarmasin
RSUD Ulin
00 Desember 2015
Kab. Bima
RSUD Bima
00 Desember 2015
Kab. Labuhan Batu
RSUD Rantauprapat
01 Januari 2016
Kab. Aceh Utara
RSU Cut Meutiah
00 Januari 2016
Kab. Buleleng
RSUD Buleleng
06 Februari 2016
Kab. Merauke
RSUD Merauke
15 Juni 2016
Kab. Jember
RSUD Balung
14 Maret 2017
Kab. Bangkalan
RSUD Syamrabu
17 Maret 2017
Kab. Situbondo
RSUD Dr.Abdoer Rahem
20 Maret 2017
Kab. Jember
PKM Bangsal Sari
05 April 2017
Kab. Sumbawa Barat
RSUD Asy-Syifa
05 Mei 2017
Kab. Bangkalan
PKM Arosbaya
15 Mei 2017
Kab. Sleman
RSUD Sleman
15 Juni 2017

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Kota Bandung
Kab. Tana Toraja
Kab. Luwu
Kab. Nunukan
Kab. Toli-toli
Kab. Bogor
Kab. Mamuju
Kab. Banggai
Kota Denpasar
Kab. Kutai Timur
Kab. Sumba Barat
Kab. Jayawijaya
Kab. Lampung Barat
Kab. Pandeglang
Kab. Alor
Kab. Sambas
Kab. Seram Bagian Timur
Kota Serang
Kota Jayapura

41

Kab. Kapuas Hulu

42
43
44

Kab. Lombok Tengah
Kab. Manggarai Barat
Kab. Mimika

RSUD Kota Bandung
RSUD Lakipadada
RSUD Batara Guru
RSUD Nunukan
RSUD Mokopido
RSUD Leuwiliang
RSUD Mamuju
RSUD Luwuk
RSUD Wangaya
RSUD Kudungga
RSUD Waikabubak
RSUD Wamena
RSUD Alimuddin Umar
RS Berkah
RSUD Kalabahi
RSUD Sambas
RSUD Bula
RSUD Banten
RSUD Abepura
RSUD dr. Ahmad
Diponegoro
RSUD Praya
RS. Komodo
RSUD Mimika

22 Juni 2017
17 Juli 2017
26 Juli 2017
26 Juli 2017
30 Juli 2017
01 Agustus 2017
08 Agustus 2017
09 Agustus 2017
18 Agustus 2017
23 Agustus 2017
24 Agustus 2017
28 Agustus 2017
08 September 2017
08 September 2017
08 September 2017
27 September 2017
29 September 2017
01 Oktober 2017
02 Oktober 2017
07 November 2017
09 November 2017
30 November 2017
31 Januari 2018

3.2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif dilakukan di 44 pelayanan kesehatan. Kuesioner yang
dipakai adalah kuesioner pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk menilai
manajemen pelayanan kesehatan.
Pada manajemen pelayanan kesehatan ini terdapat 6 komponen besar
yang akan di paparkan pada hasil penelitian ini, antara lain: pelayanan kesehatan;
sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelayanan program TBC dengan
TCM; pembiayaan yang berhubungan dengan pelayanan program TBC; sistem
informasi yang berhubungan pencatatan dan pelaporan pelayanan program TBC
dengan TCM; tehnologi pelayanan program TBC, alat, obat, dan sarana prasarana
yang berhubungan dengan TCM; serta tata kelola/Governance dalam penggunaan
alat TCM di Pelayanan Program TBC, Terduga TB yang diperiksa menggunakan
TCM.

3.2.1. Pelayanan Kesehatan.
Analisis pelayanan kesehatan berdasarkan daerah tertinggal dan daerah
tidak tertinggal yang terbagi menjadi fiskal tinggi, sedang dan rendah. Pada tabel
3.2 menggambarkan distribusi karakteristik sampel penelitian menurut pelayanan
kesehatan. Terdapat 4 variabel yaitu kepemilikan pelayanan kesehatan, status
akreditasi, tahun mulai DOTS, dan jenis rujukan pemeriksaan TCM.
Tabel 3.2 Karakeristik Pelayanan Kesehatan di Daerah Sampel Penelitian Tahun 2018
Pelayanan Kesehatan

Fiskal
Tinggi
n
%

Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Sedang
Rendah
n
%
n
%

Daerah Tidak Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

Total

N

%

0,0
33,3
66,7

1
7
36

2,3
15,9
81,8

8
1

88,9
11,1

30
14

68,2
31,8

100,0
0,0

8
1

88,9
11,1

39
5

88,6
11,4

8
0

100,0
0,0

9
0

100,0
0,0

44
0

100,0
0,0

87,5
12,5

5
3

62,5
37,5

7
2

77,8
22,2

30
14

68,2
31,8

5
3

62,5
37,5

3
5

37,5
62,5

4
5

44,4
55,6

22
22

50,0
50,0

80,0
20,0

7
1

87,5
12,5

7
1

87,5
12,5

7
2

77,8
22,2

37
7

84,1
15,9

80,0
20,0

6
2

75,0
25,0

8
0

100,0
0,0

6
3

66,7
33,3

33
11

75,0
25,0

A. Kepemilikan
Pelayanan kesehatan
Pusat
Provinsi
Kabupaten

0
0
3

0,0
0,0
100,0

0
0
6

0,0
0,0
100,0

0
0
10

0,0
0,0
100,0

1
2
5

12,5
25,0
62,5

0
2
6

0,0
25,0
75,0

0
3
6

B. Status Akreditasi
≤ 2 Tahun
>2 Tahun

1
2

33,3
66,7

5
1

83,3
16,7

5
5

50,0
50,0

5
3

62,5
37,5

6
2

75,0
25,0

C. Tahun mulai
DOTS
> 1 tahun
≤ 1 tahun

1
2

33,3
66,7

6
0

100,0
0,0

8
2

80,0
20,0

8
0

100,0
0,0

8
0

D. Jenis Rujukan
pemeriksaan TCM
TBC - RO
Ada
Tidak

3
0

100,0
0,0

6
0

100,0
0,0

10
0

100,0
0,0

8
0

100,0
0,0

TBC anak
Ada
Tidak

3
0

100,0
0,0

2
4

33,3
66,7

6
4

60,0
40,0

7
1

TBC ekstra paru
Ada
Tidak

2
1

66,7
33,3

3
3

50,0
50,0

5
5

50,0
50,0

TBC HIV
Ada
Tidak

3
0

100,0
0,0

5
1

83,3
16,7

8
2

TBC –DM
Ada
Tidak

1
2

33,3
66,7

4
2

66,7
33,3

8
2

Pelayanan kesehatan menurut jenis kepemilikan pelayanan kesehatan.
Fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kepemilikan yang paling banyak adalah
milik pemerintah kabupaten/kota yaitu sebesar 81,8% dan yang paling sedikit
milik pemerintah pusat yaitu sebesar 2,3%. Penyebaran fasyankes milik
kabupaten/kota berdasarkan jumlah fasyankes paling banyak berada di daerah
tertinggal dengan fiskal rendah.
Kebanyakan

pelayanan

kesehatan

pada

sampel

penelitian

sudah

mempunyai status akreditasi 2 tahun terakhir 68,2%, jumlah pelayanan kesehatan
yang terakreditasi 2 tahun terakhir tertinggi pada daerah tidak tertinggal fiskal
rendah sebesar 88,9%. Pelayanan kesehatan yang tidak terakreditasi tertinggi di
daerah tertinggal fiskal tinggi sebesar 66,7%.
Pada distribusi pelayanan kesehatan yang melaksanakan program DOTS,
terdapat 2 kategori yaitu pelayanan kesehatan yang melaksanakan program DOTS
lebih dari >1 tahun dan ≤ 1 tahun. Pada pelayanan kesehatan yang melaksanakan
program DOTS lebih dari 1 tahun terdapat 88,6% (39 pelayanan kesehatan),
kelompok tertinggi terdapat pada daerah tidak tertinggal fiskal tinggi dan sedang
serta daerah tertinggal fiskal sedang yaitu 100%. Pelayanan kesehatan yang
melaksanakan program DOTS≤1 tahun sebanyak 11,4% (5 pelayanan kesehatan).
Berdasarkan jenis rujukan pemeriksaan TCM dari 44 fasyankes 100%
sudah melakukan rujukan pemeriksaan TBC-RO, 68,2% rujukan pemeriksaan
TBC anak dan tertinggi berada di daerah tertinggal fiskal tinggi sebesar 100% ,
50% rujukan pemeriksaan TBC-ekstra paru tertinggi di daerah tertinggal fiskal
tinggi sebesar 66,7%, 84,1% rujukan pemeriksaan TBC-HIV tertinggi berada di
daerah tertinggal fiskal tinggi sebesar 100% dan 75% rujukan pemeriksaan TBCDM tertinggi berada di daerah tidak tertinggal fiskal sedang sebesar 100%. Hal ini
seperti yang diungkapkan informan dengan kutipan sebagai berikut:
“…penambahan modul harus dilakukan karena terjadinya
peningkatan permintaan pemeriksaan dari puskesmas-puskesmas
yang merujuk dan sejak adanya sosialisasi untuk pemeriksaan
semua kasus TBC menggunakan alat TCM”(Kabid P2P Dinkes
Provinsi NTB )
“..banyak sekarang terkait dengan HIV.. banyak, banyak orangorang disini yang positif HIV, kita akan kolaborasi disini (di RSUD),
setiap pasien TBC yang berobat di poli TBC kita konsul kesana

untuk pemeriksaan HIV, Pasien sana yang positif HIV pun akan
dikonsul kesini untuk pemeriksaan TBC dengan TCM..Sudah
banyak yang kita lakukan disini..sejak 2018 ini..”(PJ TBC DOTS
RSUD Wangaya, Kota Denpasar)
“..pemeriksaan TBC yang digunakan adalah perpaduan antara
TCM, rontgen, dan BTA. TCM digunakan untuk TBC RO, TBC
diagnosa, TBC anak, TBC DM, TBC HIV, TBC extra paru, tetapi
yang pleura sudah distop karena sensitivitasnya kecil..”(PJ DOTS
RS Lubuk Alung, Padang Pariaman)
Namun, kasus TBC dengan DM juga dijumpai di tingkat puskesmas.
Pengobatan dilakukan di puskesmas karena pasien masuk pasien TBC dengan
pengobatan kategori 1, sehingga tidak perlu untuk dirujuk ke RSUD. Hal ini
seperti yang diungkapkan informan dengan kutipan berikut:
“kalau TBC dengan DM kita tangani. Disini juga ada MDR 2
satunya dengan DM satunya kita disini. Tapi semua kembali ke kita
lagi, ke satelit. Kan tadinya di RS seminggu, lalu dirujuk balik.
Kalau TBC HIV belum ada. itu ditangani disini karena memang
masih bisa dikondisikan. Lalu kita follow up dari labnya yang 2
bulan itu hasilnya negatif jadi tidak kita laksanakan TCM.”(PJ TBC
Puskesmas Tegal Timur)
Temuan hasil kualitatif menyatakan bahwa, pasien TBC MDR dan/atau
dengan penyakit penyerta seperti HIV dan Diabetes dirujuk untuk memperoleh
pengobatan dan terapi lebih lanjut di rumah sakit, biasanya rumah sakit rujukan
provinsi. Pasien dengan kondisi yang sudah stabil akan dilakukan rujuk balik ke
Puskesmas asal domisili untuk melanjutkan pengobatan di Puskesmas terdekat.

3.2.2. Sumber Daya Manusia yang Berhubungan dengan Pelayanan Program

TBC
Sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelayanan TBC yang
menggunakan alat TCM yang akan dipaparkan adalah tenaga kesehatan yang
terlibat, pelatihan tenaga kesehatan, kebijakan tentang retensi dan multi tasking,
serta motivasi petugas di pelayanan kesehatan.
Tabel 3.3 Tenaga Kesehatan yang Terlibat dalam Kegiatan TCM Berdasarkan
Keberadaan SK Tim TBC DOTS di Fasyankes
Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

SDM

Daerah Tidak Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

N

%

Total

Medis*
Masuk SK
Tidak Masuk SK

6
14

30,0
70,0

16
15

51,6
48,4

37
47

44,0
56,0

34
56

37,8
62,2

41
91

31,0
69,0

40
35

53,3
46,7

174
258

40,3
59,7

Paramedis**
Masuk SK
Tidak Masuk SK

12
26

31,6
68,4

24
43

35,8
64,2

23
42

35,4
64,6

25
49

33,8
66,2

24
72

25,0
75,0

42
41

50,6
49,4

150
273

35,5
64,5

Tenaga SI
Masuk SK
Tidak Masuk SK

2
7

22,2
77,8

3
5

37,5
62,5

10
11

47,6
52,4

9
1

90,0
10,0

9
6

60,0
40,0

9
1

90,0
10,0

42
31

57,5
42,5

Tenaga Lab
Medis
Masuk SK
Tidak Masuk SK

4
10

28,6
71,4

4
39

9,3
90,7

12
45

21,1
78,9

12
28

30,0
70,0

12
24

33,3
66,7

14
37

27,4
72,6

58
183

24,1
75,9

*Tenaga medis (dr spesialis dalam, spesialis paru, PK, mikrobiologi dan dokter umum)
**Tenaga paramedis (perawat, bidan dsb)
Tenaga SI = Tenaga SIstem Informasi

Pada pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia dibagi
berdasarkan data persentase jumlah jenis tenaga yang masuk dalam SK timDOTS
dan tidak masuk dalam SK tim DOTS. Pembagian SDM dibagi menurut jenis
tenaga medis, paramedis, tenaga sistem informasi pencatatan dan pelaporan, dan
teknisi laboratorium.
Persentase tenaga medis yang masuk dalam SK tim DOTS tertinggi berada
pada daerah tidak tertinggal fiskal rendah sebesar 53,3%. Sedangkan yang tidak
memiliki SK tim DOTS tertinggi pada daerah tertinggal fiskal tinggi sebesar 70%.
Persentase tenaga paramedis yang masuk dalam SK tim DOTS tertinggi
pada daerah tidak tertinggal fiskal rendah sebesar 50,6%. Sedangkan tenaga

paramedis yang tidak memiliki SK tim DOTS berada pada daerah tidak tertinggal
fiskal sedang sebesar 75%.
Persentase tenaga sistem informasi pencatatan dan pelaporan masuk dalam
SK tim DOTS berada pada daerah tidak tertinggal fiskal tinggi dan fiskal rendah
masing-masing sebesar 90%. Sedangkan tenaga sistem informasi pencatatan dan
pelaporan tidak masuk dalam SK tim DOTS berada pada daerah tertinggal fiskal
tinggi sebesar 77,8%.
Persentase tenaga laboratorium medis yang masuk dalam SK tim DOTS
tertinggi pada daerah tidak tertinggal fiskal sedang sebesar 33,3%. Sedangkan
presentase tenaga laboratorium medis yang tidak masuk dalam SK tim DOTS
tertinggi pada daerah tertinggal fiskal sedang sebesar 90,7%.
Hasil temuan kualitatif pada 19 kabupaten/kota sedikit berbeda dengan
temuan kuantitatif pada tabel 3.3 diatas. Pada pendekatan kualitatif, didapatkan
informasi bahwa tenaga kesehatan (dokter dan perawat) yang menjalankan
pemeriksaan TBC di Poli DOTS tidak selalu didukung dengan keberadaan SK
tertulis (SK Tim TBC DOTS Rumah Sakit). Dengan kata lain, keberadaan Poli
TBC DOTS dengan atau tanpa SK Tim TBC DOTS tetap dapat berjalan untuk
pemeriksaan diagnosa TBC

di fasyankes. Hal tersebut terjadi di beberapa

fasyankes di 19 kabupaten/kota subjek penelitian kualitatif antara lain daerah
tertinggal fiskal rendah di Kabupaten Alor, daerah tidak tertinggal fiskal sedang di
kabupaten Aceh Utara, daerah tertinggal fiskal tinggi di kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 3.4 Tenaga Kesehatan di Pelayanan Kesehatan yang Membantu Pelayanan Program TBC yang
Mendapat Pelatihan dan Monitoring Menurut Daerah Sampel Penelitian Tahun 2018
Sumber Daya
Manusia (SDM) yang
mengikuti Pelatihan
Workshop
≥5 orang
<5orang
Refresher Training
≥5 orang
<5orang
On the Job Training
≥5 orang
<5orang
Monitoring pasca
pelatihan TCM
Ada
Tidak ada

Daerah Tertinggal

Fiskal
Tinggi
n

%

Fiskal
Sedang
n

Daerah Tidak Tertinggal

Fiskal
Rendah

%

n

%

Fiskal
Tinggi
N

%

Fiskal
Sedang
n

Total

Fiskal
Rendah

%

n

%

N

%

1
2

33,3
66,7

1
5

16,7
83,3

0
11

0,0
100,0

2
6

25,0
75,0

1
6

14,3
85,7

1
8

11,1
88,9

6
38

13,6
86,4

0
3

0,0
100,0

0
6

0,0
100,0

0
11

0,0
100,0

1
7

12,5
87,5

0
7

0,0
100,0

0
9

0,0
100,0

1
43

2,3
97,7

0
3

0,0
100,0

1
5

16,7
83,3

2
9

18,2
81,8

2
6

25,0
75,0

1
6

14,3
85,7

1
8

11,1
88,9

7
37

15,9
84,1

4
4

50,0
50,0

5
2

71,4
28,6

7
2

77,8
22,2

2
1

66,7
33,3

3
3

50,0
50,0

7
4

63,6
36,4

28
16

63,6
36,4

Pada tabel pelayanan kesehatan dengan SDM yang membantu pelayanan
program TBC yang mendapat pelatihan di bagi pelatihan TCM yang berbentuk
workshop, refresher training, dan on the job training.
Pelayanan kesehatan yang tenaganya mengikuti workshop≥5 orang sebesar
13,6% dari semua sampel penelitian. Pelayanan kesehatan yang mempunyai
tenaga yang mengikuti workshop>5 orang tertinggi pada daerah tertinggal fiskal
tinggi (33,3%).
Pada pelayanan kesehatan yang tenaganya mendapat refresher training ≥5
orang hanya sebesar 2,3%, dari total pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan
dengan refresher training≥5 oranghanya pada daerah tidak tertinggal fiskal tinggi
(12,5%).
Pelayanan kesehatan yang melaksanakan OJT (On The Job Training) ≥5
orang sebesar 15,9%, dari total pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dengan
tenaga yang memperoleh OJT tertinggi pada daerah tertinggal fiskal rendah
(18,2%).
Pada tabel di atas pelayanan kesehatan yang mendapatkan atau
melaksanakan monitoring pasca pelatihan TCM sebesar 63,6%. Kelompok daerah
dengan pelayanan kesehatan yang mendapatkan atau melakukan monitoring
tertinggi terdapat pada pelayanan kesehatan di kabupaten tertinggal dengan fiskal
rendah sebesar 77,8%.

Hasil analisa data kuantitatif pada tabel 3.4 diatas, sejalan dengan
informasi yang didapatkan dari temuan kualitatif dimana sebagian besar tenaga
kesehatan yang mengoperasikan alat TCM baik di daerah tertinggal maupun
daerah tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang dan rendah telah
mendapatkan pelatihan workshop pemanfaatan TCM rata-rata sebanyak 2 kali
pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Tenaga kesehatan
yang pernah mengikuti workshop antara lain: dokter atau klinisi, petugas
laboratorium atau analis yang akan menjadi pelaksana TCM, PJ TBC DOTS dan
penanggungjawab laboratorium.
Dalam pelaksanaan workshop pemanfaatan TCM, disebagian besar daerah
tidak tertinggal baik dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang maupun rendah
workshop dilakukan setelah hasil assesment menyatakan bahwa fasyankes layak
untuk mendapatkan alat TCM dan sebelum alat TCM dipasang di fasyankes.
Namun terdapat beberapa kabupaten kota seperti Sorong dengan kapasitas fiskal
sedang yang melakukan workshop setelah alat TCM dipasang di fasyankes.
Sedangkan, tenaga kesehatan di daerah tertinggal baik dengan kapasitas tinggi,
sedang, maupun rendah pada umumnya juga sudah pernah mendapatkan pelatihan
dan workshop terutama pada saat sosialisasi awal prosedur pemanfaatan alat TCM
sebelum alat tersebut dipasang di fasilitas kesehatan mereka. Tenaga kesehatan,
terutama analis yang saat ini mengoperasikan alat TCM di masing-masing
fasyankes adalah tenaga kesehatan yang sebelumnya mendapatkan pelatihan.
Setelah pemeriksaan TCM mulai beroperasi paska workshop TCM pada
tenaga kesehatan, dinkes provinsi melalui wasor TBC dan Technical Asisten GF
yang ditempatkan di dinkes Provinsi tetap berusaha memantau pelaksanaan
pemeriksaan TBC dengan TCM dengan melakukan refreshment training dan on
the job training bagi tenaga analis – termasuk ketika terjadi mutasi pada tenaga
analis yang pernah dilatih – untuk melakukan proses pemeriksaan dengan TCM
dan untuk peningkatan kapasitas dalam pencatatan dan pelaporan. Hal ini seperti
yang diungkapkan informan dengan kutipan sebagai berikut:
“..untuk mengatasi hambatan kurangnya tenaga analis dalam
mengoperasikan TCM, maka dilakukan on the job training secara
rutin untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang
pengoperasian alat TCM..” (Wasor TBC Provinsi Bali)

“..secara kompetensi dirasakan sudah cukup dengan adanya
pelatihan/workshop dari dinkes provinsi dan tim technical
assistan dari GF..upaya peningkatan kapasitas tenaga pelaksana
dilakukan dengan on the job training kepada petugas pelaksana
TCM oleh wasor provinsi..”(Kabid P2P Dinkes Provinsi NTB).
Tabel 3.5 Kebijakan Pelayanan kesehatan Tentang Tenaga Kesehatan yang Membantu
Pelayanan Program TBC Menurut Daerah Sampel Penelitian Tahun 2018
Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

Daerah Tidak Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

N

%

Kebijakan
tentang retensi
Ada
Tidak ada

3
5

37,5
62,5

3
4

42,9
57,1

1
8

11,1
88,9

0
3

0,0
100,0

1
5

16,7
83,3

0
11

0,0
100,0

8
36

18,2
81,8

Nakes multi atau
task shifting
Ada
Tidak ada

3
5

37,5
62,5

3
4

42,9
57,1

1
8

11,1
88,9

0
3

0,0
100,0

1
5

16,7
83,3

0
11

0,0
100,0

8
36

18,2
81,8

Sumber Daya
Manusia (SDM)

Total

Pelayanan kesehatan yang mempunyai kebijakan tentang retensi tenaga
kesehatan hanya 18,2% dari 44 pelayanan kesehatan, sebaran tertinggi pelayanaan
kesehatan yang mempunyai kebijakan ada di daerah tertinggal dan fiskal sedang
sebesar 42,9%. Pada pelayan kesehatan yang mempunyai tenaga multitasking
hanya sebesar 18,2 %. Tertinggi terdapat pada daerah tertinggal fiskal sedang
sebesar 42,9%.
Hasil analisa data kuanti pada tabel 3.5 di atas sejalan dengan informasi
yang didapatkan dari temuan kualitatif yang menyatakan tidak semua daerah
memiliki aturan formal/SK pemanfaatan TCM. Ketiadaan SK terkait pemanfaatan
TCM membuat mutasi tenaga pelaksana sering terjadi. Solusi untuk masalah ini
adalah pembuatan SOP pemeriksaan TCM sehingga ketika terjadi proses mutasi
pelaksana TCM, pemeriksaan TBC menggunakan TCM dapat tetap berjalan
sesuai SOP yang ada. Hal ini seperti yang terungkap pada kutipan wawancara
dibawah ini:
“selama ini SK DOTS rumah sakit..kalau SK daerah atau lainnya
tidak ada .sebenarnya yang penting adalah SPM dan SOP
pemeriksaan TBC yang harus dibuat oleh pihak RS, apalagi di
daerah ini yah..ada Kerajaan di daerah daerah setiap kabupaten
itu...susah dijelaskan, ya seperti mutasi itu sangat tinggi sekali..kalau

sudah punya SOP akan lebih mudah untuk tetap melakukan
pemeriksaan TCM..”
Sedangkan mengenai tenaga pelaksana TCM yang melakukan pekerjaan
lebih dari satu pekerjaan/multitasking terjadi di beberapa daerah. Hal ini karena
beberapa daerah masih mengalami kekurangan tenaga pelaksana TCM. Bahkan
terdapat fasyankes yang hanya memiliki seorang teknisi di laboratorium yang
mengakibatkan teknisi TCM bertanggung jawab melakukan analisa terhadap
semua spesimen yang datang ke laboratorium. Untuk wasor juga tidak ada yang
khusus menangani TBC saja apalagi TCM. Hal ini terungkap pada wawancara
sebagai berikut:
“Iya, saya sendiri. kalau dulu sama Mba Reka bisa selesai masih bisa
istirahat, tapi kalau sendiri kan kadang sampel-sampel yang lain
nggak cuma TCM aja kan nggak tentu, ada kultur juga kadang sehari
5, nah itu untuk pembagiannya juga kuwalahan.”
“……kami ini memang kekurangan SDM. Sehingga memang pontangpanting ini Pak Toro sendiri, dia juga monev, mengumpulkan data,
logistik. Di provinsi lain, satu seksi itu biasanya 20 untuk P2 itu.
Kami hanya berapa? 9 orang. Jadi, TBC itu diborong oleh wasor
sendiri. Belum lagi kalau ada kegiatan.”
Tabel 3.6 Motivasi Tenaga Kesehatan di Pelayanan Kesehatan yang Membantu
Pelayanan Program TBC Menurut Daerah Sampel PenelitianTahun 2018
Motivasi
Tenaga
Kesehatan
Sedang-Tinggi
Kurang

Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n %
0
0,0 0
0,0 1 10,0
3 100,0 6 100,0 9 90,0

Daerah Tidak Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang Rendah
n %
n %
n %
1 12,5 1 12,5 2 22,2
7 87,5 7 87,5 7 87,5

Total
N
5
39

%
11,4
88,6

Dalam studi ini motivasi dianalisis komposit dari 23 pertanyaan dengan
skala likert (1-5). Pada tabel di atas terlihat persentase sebaran tenaga kesehatan
yang mempunyai motivasi sedang sampai tinggi sebesar 11,4%, tertinggi pada
daerah tidak tertinggal fiskal rendah sebesar 22,2%.

3.2.3. Pembiayaan yang Berhubungan dengan Pelayanan Program

TBC
Pada pembiayaan ada 2 bagian yang berhubungan dengan biaya yang
dikeluarkan oleh pelayanan kesehatan untuk biaya pelatihan dan biaya yang
dikeluarkan oleh pasien.

Tabel 3.7 Biaya yang Dikeluarkan Pelayanan Kesehatan Untuk Pelatihan yang Berhubungan
dengan Pelayanan Program TBC menurut Daerah Sampel Penelitian Tahun 2018
Biaya Pelatihan
Ada
Tidak Ada

Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n %
n
%
n
%
2 66,7 3 50,0
7 70,0
1 33,3 3 50,0
3 30,0

Daerah Tidak Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang Rendah
n % n % n %
4 50,0 5 62,5 7 77,8
4 50,0 3 37,5 2 22,2

Total
N
28
16

%
63,6
36,4

Pada tabel di atas, terdapat pelayanan kesehatan yang mempunyai biaya
pelatihan terkait TBC sebesar 63,6% dari total pelayanan kesehatan, dimana
tertinggi pada daerah tidak tertinggal dengan fiskal rendah (77,8%).
Pada hasil penelitian ini, didapatkan data kuantitaif tentang biaya yang
pasien keluarkan, tetapi pada pelaporan ini cukup

dinyatakan tersirat, dan

tersuratnya didukung data kualitatif di bawah.
Temuan kualitatif pada daerah tertinggal fiskal tinggi yang menyatakan
pasien TBC masih harus mengeluarkan biaya pendaftaran. Wasor mendukung
program pengobatan TBC harus gratis namun untuk bisa mengadvokasi
pemerintah daerah diperlukan aturan formal sebagai dasar rujukan seperti yang
terungkap pada wawancara berikut ini :
“Hanya begini, yang jadi masalah itu saya masih cari adakah
permenkes.. Untuk pemeriksaan itu gratis. Kalau ada yang minta
bayar hubungi saya. Nah kalau karcis itu perda, saya tidak bisa
menolak. Pendaftaran pasien awal itu kan bayar. Dulu kata orang
pusat itu namanya pelayanan TBCitu harus gratis. Cari
permenkesnya mana? Kalau ada itu saya bisa advokasi.”(Wasor
TBC Dinkes Provinsi Kalimantan Barat)

3.2.4. Sistem Informasi yang Berhubungan dengan Pencatatan dan Pelaporan
Pelayanan Program TBC
Pelayanan kesehatan yang mempunyai sistem informasi, akan dijabarkan
beberapa data tentang

sistem informasi TBC terintegrasi antara yankes dan

dinkes, adanya staff khusus pengelola data SITT dan e-TB Manager, Laporan
hasil pemeriksaan TCM ke dinkes.
Pada tabel 3.8 menjabarkan tentang pelayanan kesehatan yang mempunyai
sistem informasi TBC yang terintegrasi antara fasyankes dengan dinkes paling
tinggi secara offline, sebesar 43,2%, dimana tertinggi adalah pelayanan kesehatan
yang ada di daerah tertinggal fiskal rendah (80%). Sedangkan hanya 38,6% yang
sudah online dan terbanyak pada daerah tidak tertinggal kapasitas tinggi sebanyak
75,0%.
Pada tabel 3.8 menunjukan pelayanan kesehatan dengan staff

khusus

mengelola data SITT dan e-TB Manager sebesar 61,4%, dimana tertinggi pada
daerah tertinggal fiskal rendah (77,8%). Berdasarkan waktu pelaporan hasil
pemeriksaan TCM pada pelayanan kesehatan ke dinkes sebesar 54,5% pada
pelaporan per bulan, dimana tertinggi pada daerah tertinggal fiskal rendah (70%).

Tabel 3.8 Sistem Informasi yang Berhubungan dengan Pelayanan Program TBC Menurut Daerah Sampel
Penelitian Tahun 2018
Sistem Informasi

Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

TBC Terintegrasi
antara yankes dengan Dinkes
Online
1
Offline
2
Tidak

0

Staff khusus yang
mengelola data SITT dan atau
data e-TB Manager
Ada khusus
2
Ada tidak khusus
0

Daerah Tidak Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

Total
N

%

33,3

1

16,7

0

0,0

6

75,0

4

50,0

5

55,6

17

38,6

66,7

3

50,0

8

80,0

2

25,0

2

25,0

2

22,2

19

43,2

0,0

2

33,3

2

20,0

0

0,0

2

25,0

2

22,2

8

18,2

66,7

4

66,7

5

50,0

5

62,5

4

50,0

7

77,8

27

61,4

0,0

1

16,7

3

30,0

2

25,0

2

25,0

2

22,2

10

22,7

Tidak ada

1

33,3

1

16,7

2

20,0

1

12,5

2

25,0

0

0,0

7

15,9

Laporan hasil pemeriksaan
TCM ke Dinkes
Perbulan

1

33,3

3

50,0

7

70,0

4

50,0

5

62,5

4

44,4

24

54,5

Triwulan

2

66,7

3

50,0

3

30,0

3

37,5

3

37,5

5

55,6

19

43,2

Keduanya

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

12,5

0

0,0

0

0,0

1

2,3

Hasil analisa data kuanti pada tabel 3.8 di atas sejalan dengan informasi
yang didapatkan dari temuan kualitatif yang menyatakan tidak semua kabupaten
kota memiliki Data Officer (DO) atau Technical Assistant/Officer (TA/TO). DO
bertugas khusus mengelola data SITT dan data e-TB Manager di tingkat
kabupaten kota sedangkan TA/TO bertugas khusus mengelola data SITT dan data
e-TB Manager di tingkat provinsi dimana keduanya dikontrak dengan biaya dari
Global Fund. Harapannnya kedepan agar data officer bisa terus membantu dan
diperpanjang kontrak kerjanya karena sangat membantu dalam pengumpulan,
input dan pengolahan data dan juga bisa mengikuti update aplikasi pencatatan dan
pelaporan TBC dari pusat. Harapan lainnya adalah bantuan DO di tingkat
fasyankes untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan. Hal ini seperti
yang terungkap pada kutipan wawancara dibawah ini:
“Jadi seharusnya masalah ini lebih di perhatikan mengingat kasus
TBC yang semakin meningkat. Terutama di RS yang melakukan TCM,
mungkin ada orang yang khusus untuk menjadi data officer, karena
selama ini petugas di poli harus mencatat di buku lalu menghitung
obat lalu masukin lagi data. Apalagi di rs kan pelayanan tinggi.
Sehingga ada org yang harus khusus mengurus.Kita kembali lagi ke
pihak manajemen. Kita sudah sampaikan ke RS tetapi katanya susah
disini cari tenaga, tenaga nya tidak ada, dll.”
“Di Kapuas Hulu itu ada TCM tapi tidak ada DO. Kadang agak
kesulitan juga mereka, karena berhubungan denagn klaim dsb. Kalau
tidak ada biasanya agak susah juga. Kalau ada DO bersyukurlah
kita.”
Monitoring dan evaluasi yang selama ini berjalan dilakukan secara
bervariasi dimana beberapa daerah melaporkan per triwulan namun ada juga yang
melaporkan setiap bulannya. Pelaporan oleh fasyankes dilakukan oleh
penanggung jawab laboratorium RS dan penanggung jawab TBC puskesmas
kepada wasor TBC kabupaten. Pelaporan meliputi data pasien, jumlah pasien
yang diperiksa TCM, jumlah catridge terpakai, jumlah catridge dengan hasil
error/indeterminate, serta data hasil pemeriksaan. Pelaporan ini dilakukan sebagai

syarat pengajuan catridge ke pusat melalui dinas kesehatan kabupaten. Hal ini
seperti yang terungkap pada kutipan wawancara dibawah ini:
“Dari sistem pelaporannya penggunaan TCM memang ada laporan
manualnya yang kita kirim tiap bulan ke subbid. Cm sistem e TBC
managernya yang langsung dipantau dr jakarta. Prinsipnya memang
katanya tidak ada laporan maka tidak ada logistik.”

3.2.5. Teknologi Pelayanan Program TBC, Alat, Obat, dan Sarana Prasarana
Pada tabel 3.9 menunjukan jumlah alat TCM yang digunakan oleh
pelayanan kesehatan paling banyak menggunakan 1 alat sebesar 95,5%. Dalam
penggunaan alat TCM 1 alat tertinggi pada pelayanan kesehatan di daerah
tertinggal (fiskal tinggi, sedang, rendah) dan daerah tidak tertinggal (fiskal sedang
dan rendah) masing-masing sebesar 100%.

Tabel 3.9 Karateristik Alat TCM di Pelayanan Program TBC Menurut Daerah Sampel Penelitian
Tahun 2018
Karakteristik
Alat TCM

Fiskal
Tinggi
n
%

Jumlah alat TCM
1 alat
3
2 alat
0

Daerah TidakTertinggal
Fiskal Tinggi
n

%

Fiskal Sedang
n

%

Fiskal
Rendah
n
%

Total
N

%

100,0
0,0

6
0

100,0
0,0

10
0

100,0
0,0

7
1

87,5
12,5

8
0

100,0
0,0

9
0

100,0
0,0

43
1

95,5
4,5

100,0

6

100,0

8

80,0

7

87,5

8

100,0

8

88,9

40

90,9

0,0

0

0,0

2

20,0

1

12,5

0

0,0

1

11,1

4

9,1

33,3
66,7

1
5

16,7
83,3

1
9

10,0
90,0

2
6

25,0
75,0

2
6

25,0
75,0

2
7

22,2
77,8

9
35

20,5
79,5

1

33,3

2

33,3

8

80,0

4

50,0

3

37,5

3

33,3

21

47,7

0

0,0

1

16,7

0

0,0

2

25,0

1

12,5

3

33,3

7

15,9

2

66,7

3

50,0

2

20,0

2

25,0

4

50,0

3

33,3

16

36,4

Keadaan modul
Yang berfungsi dan
Dioperasikan
Baik dan lengkap
3
Rusak sebagian
0
dapat digunakan
Kaliberasi alat TCM
Internal
Ya, ada dokumen
1
Tidak
2
Eksternal
Tahunan
Lebih dari
Setahun
Tidak pernah

Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Sedang
Rendah
n
%
n
%

Keadaan alat dan modul yang berfungsi dan dioperasikan pada pelayanan
kesehatan paling banyak dalam keadaan baik dan lengkap sebesar 90,9% di mana

paling tinggi pada pelayanan kesehatan di daerah tertinggal (fiskal tinggi dan
sedang) dan daerah tidak tertinggal (fiskal sedang) masing-masing sebesar 100%.
Kaliberasi alat TCM pada pelayanan kesehatan tidak ada kaliberasi alat
TCM internal sebesar 79,5% tertinggi pada pelayanan kesehatan di daerah
tertinggal fiskal rendah sebesar 90%. Sedangkan kaliberasi ekternal alat TCM
pada pelayanan kesehatan sebesar 47,7% tertinggi terdapat pada pelayanan
kesehatan di daerah tertinggal fiskal rendah (80%).
Hasil analisa data kuantitatif pada tabel 3.9 diatas, sejalan dengan
informasi yang didapatkan dari hasil temuan kualitatif dimana seluruh daerah
kabupaten/kota yang menjadi subjek kualitatif baik daerah tertinggal maupun
tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang dan rendah secara jumlah
alat TCM hanya memiliki 1 (satu) alat TCM saja di fasyankesnya. Namun
terdapat satu daerah tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi yaitu Padang
Pariaman yang memiliki 2 (dua) alat TCM. RS Paru Lubuk Alung awalnya
menerima 1 alat dengan 2 modul. Kemudian pada bulan Mei 2017 ditambah
dengan 2 modul dan pada bulan Mei 2018 ditambah dengan 1 alat dengan 4 buah
modul.
“…Awalnya kita 1 alat dengan 2 modul. karena angka kita maka
ditambah lagi pemeriksaan lalu dapet 1 lagi alat TCMnya. nah
masing2 ditambah jadi 4. Alatnya ada 2..”(PJ DOTS RS Paru
Lubuk Alung, Padang Pariaman)
Temuan hasil kuantitatif pada tabel 3.9 diatas, yaitu terkait dengan kondisi
alat dan modul yang dioperasikan sebagian besar dalam keadaan baik dan
lengkap, namun terdapat daerah tertinggal dengan fiskal rendah yaitu Alor yang
salah satu modulnya rusak. Selain itu daerah tidak tertinggal dengan fiskal tinggi
yaitu Padang Pariaman juga terdapat 1 modul yang rusak sehingga dari 8 modul
hanya 7 modul yang dapat digunakan untuk pemeriksaan TCM. Hal ini seperti
yang diungkapkan informan dengan kutipan sebagai berikut:
“…Alatnya ada 2..Totalnya ada 8 modul tetapi 1 modulnya
rusak jadi ada 7 modul yang berfungsi untuk melakukan
pemeriksaan TCM..”(PJ DOTS RS Paru Lubuk Alung,
Padang Pariaman)

“…ada 4 modul awalnya tetapi cuma 3 yang jalan, satunya
rusak.”(Wasor Dinkes Kabupaten Alor)
Temuan terkait kalibrasi alat TCM pada tabel 3.9 juga sejalan dengan
informasi yang didapatkan dari hasil temuan kualitatif yang menemukan bahwa
kalibrasi terhadap alat TCM di sebagian besar kabupaten/kota didaerah tertinggal
maupun tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang dan rendah, belum
dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Namun ada sebagian kecil
daerah yang sudah pernah melakukan kalibrasi terhadap alat namun hanya secara
internal yaitu di fasyankes RSUD Wangaya Kota Denpasar. Kalibrasi alat TCM di
Kota Denpasar dilakukan dengan bantuan analis TCM di RSUP Sanglah pada
bulan November 2017. Hal ini seperti yang diungkapkan informan dengan kutipan
sebagai berikut:
“….kalibrasi yang sudah pernah dilakukan sekali pada tanggal
15 November 2017 oleh analis senior yang pegang alat TCM
juga dari RSUP Sanglah sudah biasa dia untuk maintenance dan
kalibrasi sudah pernah dilatih juga dari distributor gen
expertnya…” (PJ TBC DOTS RSUD Wangaya)
Tabel 3.10 Alat TCM Yang Rusak di Pelayanan Program TBC Menurut Daerah
SampelPenelitian Tahun 2018
Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Alat TCM
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%
Alat /modul TCM
pernah rusak
Ya
0
0,0
1
16,7
1
9,1
Tidak
3 100,0
5
83,3
10
90,9
Alat/modul TCM
Rusak
<1 bulan
0
≥1 bulan
0

0,0
0,0

1
0

100,0
0,0

0
1

0,0
100,0

Daerah TidakTertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

Total
N

%

3
5

37,5
62,5

0
7

0,0
100,0

1
8

11,1
88,9

6
38

13,6
86,4

1
2

33,3
66,7

0
0

0,0
0,0

1
0

100,0
0,0

3
3

50,0
50,0

Pada tabel diatas menunjukan TCM tidak pernah rusak pada pelayanan
kesehatan sebanyak 86,4%, tertinggi pada pelayanan kesehatan di daerah tertinggal
fiskal tinggi dan daerah tidak tertinggal fiskal rendah sebesar 100%.
Temuan kuantitatif pada tabel 3.10 diatas sejalan dengan temuan hasil
kualitatif terkait kondisi alat TCM di fasyankes. Semua informan di RSUD

kabupaten/kota daerah tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi yaitu Nunukan,
Merauke dan Kapuas Hulu menyatakan bahwa alat TCM tidak pernah mengalami
kerusakan. Demikian juga dengan daerah tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal
sedang yaitu Aceh Utara, Sorong dan Tegal, informan RSUD di ketiga
kabupaten/kota tersebut menyatakan bahwa alat TCM tidak pernah rusak sejak
alat ditempatkan di fasyankes.
Namun, kondisi alat TCM dibeberapa kabupaten/kota pernah mengalami
kerusakan baik di kabupaten/kota daerah tertinggal maupun tidak tertinggal.
Beberapa informasi yang didapatkan dari informan kualitatif di daerah tertinggal
fiskal sedang yaitu kabupaten Banggai dan Seram Bagian Timur menyatakan
bahwa alat TCM pernah mengalami kerusakan pada modul namun untuk RSUD
Luwuk di Banggai menginformasikan bahwa pihak dari MedQuest segera
memberikan respon untuk membantu perbaikan alat sedangkan informasi dari
RSUD Bula menyatakan bahwa sudah terjadi kerusakan alat TCM sebanyak 2 kali
dan saat ini masih menanti pihak provider untuk melakukan perbaikan alat. Hal
ini seperti kutipan berikut ini:
“pernah terjadi kerusakan pada modul alat TCM, pihak
penanggung jawab laboratorium TCM dengan sigap
menghubungi teknisi MedQuest untuk meminta bantuan…”
(Analis Pelaksana Laboratorium TCM RSUD Luwuk,
Banggai)
“..sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 telah terjadi kerusakan
alat TCM sebanyak 2 modul yang kemudian menunggu pihak
operator untuk menservice-nya dalam bulan Juli-Agustus tahun
2018 ini..”(Analis Pelaksana Laboratorium RSUD BULA,
Seram Bagian Timur)
Selain itu informan dari kabupaten dengan daerah tidak tertinggal fiskal
tinggi seperti Padang Pariaman juga menginformasikan bahwa alat TCM di
RSUD pernah mengalami kerusakan pada kabel, berikut kutipannya:
“..Kerusakan juga kalau sedikit2 sudah bisa.Sekarang alat lagi
rusak, tapi seminggu ini kalau saya pasang boxnya rusak lagi
kabelnya goyang, jadi saya biarkan terbuka.Kalau service2 kalau
kita bisa kita di pandu lewat telpon.Saya juga dilatih
maintenance. Tapi kalau program, saya email recordnya nanti

mereka yang kasih petunjuk..”(Analis Pelaksana Laboratorium
RSUD Lubuk Alung, Padang Pariaman)
Selanjutnya pada alat TCM, ada juga pemantapan mutu terdiri salah
satunya adalah adanya SOP. Berikut beberapa SOP untuk menjaga mutu
penggunaan alat TCM, SOP ini masuk salah satu Pemantapan mutu Internal.
Pada tabel 3.11, SOP pengumpulan dan pengelolaan contoh uji (spesimen
sputum) pada pelayanan kesehatan sebesar 84,1% tertinggi terdapat pada
kesehatan di daerah tertinggal fiskal tinggi sebesar 100%. Untuk SOP
pemeriksaan TCM pada pelayanan kesehatan sebesar 75% tertinggi terdapat pada
pelayanan kesehatan di daerah tertinggal fiskal tinggi sebesar 100%. SOP
pengelolaan logistik (form, reagen/catridge) pada pelayanan kesehatan sebesar
56,8% tertinggi terdapat pada pelayanan kesehatan di daerah tidak tertinggal fiskal
rendah sebesar 77,8%. Untuk SOP K3 dan pengelolaan limbah pada pelayanan
kesehatan sebesar 77,3% tertinggi pada pelayanan kesehatan di daerah tidak
tertinggal fiskal rendah sebesar 88,9%. SOP pencatatan dan pelaporan TBC pada
pelayanan kesehatan sebesar 65,9% tertinggi terdapat pada pelayanan kesehatan di
daerah tertinggal fiskal tinggi sebesar 100%. SOP alur pasien dewasa dan anak
pada pelayan kesehatan sebesar 52,3% tertinggi terdapat pada pelayanan
kesehatan di daerah tidak tertinggal fiskal tingi sebesar 75%. SOP alur
pemeriksaan alur pemeriksaan spesimen pada pelayanan kesehatan sebesar 61,4%
tertinggi terdapat pada pelayanan kesehatan di daerah tidak tertinggal fiskal tinggi
sebesar 87,5%.
Adapun alur rujukan dan rujukan balik berdasarkan temuan kualitatif adalah
sebagai berikut:
Pasien walk-in di RS: loket  poli TBC  pemeriksaan klinis mendukung
 pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)  hasil keluar dan konsultasi
dengan dokter/klinis.
Hasil:
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat (rujuk balik ke
PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.

Pasien rujukan PKM: loket  poli TBC  pemeriksaan klinis mendukung 
pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)  hasil keluar dan konsultasi dengan
dokter/klinis.
Hasil:
jika TBC(+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat (rujuk balik ke
PKM).
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.
Alur ini berlaku untuk semua daerah hanya saja di Merauke untuk pasien
walk-in harus melewati loket pendaftaran sebanyak dua kali yaitu pada saat awal
datang serta sebelum bertemu dokter untuk melakukan konsultasi hasil TCM.
Sedangkan lamanya pemeriksaan TCM hingga pasien mendapatkan pengobatan
rata-rata selama 2 hari kecuali untuk Tegal yang bisa mencapai 3 hari karena
banyaknya pasien yang diperiksa menggunakan TCM sehingga antrian spesimen
TCM di lab menjadi lebih banyak. Kriteria pasien yang dirujuk untuk melakukan
pemeriksaan TBC dengan menggunakan TCM di RSUD adalah sebagai berikut:
1. Pasien terduga TBC MDR;
2. Pasien dengan 9 kriteria;
3. Pasien putus obat/ pasien ulang.

Pasien TBC MDR dan/atau dengan penyakit penyerta seperti HIV dan
Diabetes dirujuk untuk memperoleh pengobatan dan terapi lebih lanjut di rumah
sakit, biasanya rumah sakit rujukan provinsi. Pasien dengan kondisi yang sudah
stabil akan dilakukan rujuk balik ke Puskesmas asal domisili untuk melanjutkan
pengobatan di Puskesmas terdekat. Hal ini juga terkait dengan pengobatan yang
disepakati dimasing-masing daerah antara pihak RSUD dengan puskesmas.
Sebagian besar daerah telah melakukan proses rujuk balik untuk pengobatan
pasien TBC positif di puskesmas terdekat dengan lokasi tinggal pasien sehingga
ketika hasil pemeriksaan telah keluar, pasien diminta untuk segera melaporkan ke
puskesmas terdekat dengan membawa hasil pemeriksaan dan form rujuk balik,
follow up terhadap proses pengobatan juga dilakukan di puskesmas terdekat atau
puskesmas yang merujuk. Terkait dengan ketersediaan obat TBC kategori 1 dan 2
hampir diseluruh puskesmas menyatakan stok ketersediaan mencukupi untuk

melakukan pengobatan. Jikapun habis, biasanya puskesmas akan meminjam
dahulu ke puskesmas terdekat dan akan menggantinya jika stok obat sudah ada.
Pengobatan untuk pasien yang TBC Resisten Obat (TBC -RO) hampir
seluruhnya dilakukan di RSUD karena keterbatasan kemampuan klinisi untuk
melakukan pengobatan TBC

MDR dan fasilitas puskesmas yang kurang

mendukung seperti ruang istirahat khusus penderita TBC MDR sesaat setelah
disuntik obat. Sehingga beberapa pasien TBC MDR yang pernah menjalani
terapi pengobatan di puskesmas memutuskan untuk kembali ke RSUD dalam
menjalankan

pengobatannya.

Terkait

dengan

pengobatan

TBC

MDR,

ketersediaan obat hanya ada di RS Rujukan Regional atau RSUD (atas distribusi
dari RS Rujukan Regional).

Tabel 3.11 Pelayanan Kesehatan yang Mempunyai SOP Penggunaan Alat TCM
Keberadaan SOP

Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n %
n
%
n
%

Daerah TidakTertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

Total
N

%

88,9
11,1

37
7

84,1
15,9

8
1

88,9
11,1

37
7

84,1
15,9

87,5
12,5

8
1

88,9
11,1

33
11

75,0
25,0

5
3

62,5
37,5

7
2

77,8
22,2

25
19

56,8
43,2

75,0
25,0

7
1

87,5
12,5

8
1

88,9
11,1

34
10

77,3
22,7

6
2

75,0
25,0

6
2

75,0
25,0

6
3

66,7
33,3

29
15

65,9
34,1

50,0
20,0
30,0

6
1
1

75,0
12,5
12,5

5
1
2

62,5
12,5
25,0

4
2
3

44,4
22,2
33,3

23
9
12

52,3
20,5
27,3

40,0
60,0

7
1

87,5
12,5

6
2

75,0
25,0

4
5

44,4
55,6

27
17

61,4
38,6

SOP Pengumpulan
Contoh Uji*
Ada
Tidak ada

3
0

100,0
0,0

3
3

50,0
50,0

9
1

90,0
10,0

7
1

87,6
12,5

7
1

87,5
12,5

8
1

Pengelolaan Contoh Uji*
Ada
Tidak Ada

3
0

100,0
0,0

4
2

66,7
33,3

8
2

80,0
20,0

7
1

87,5
12,5

7
1

87,5
12,5

Pemeriksaan TCM
Ada
Tidak Ada

3
0

100,0
0,0

4
2

66,7
33,3

5
5

50,0
50,0

6
2

75,0
25,0

7
1

Pengelolaan Logistik**
Ada
Tidak Ada

2
1

67,0
33,0

1
5

16,7
83,3

4
6

40,0
60,6

6
2

75,0
25,0

K3 dan Pengelolaan
Limbah
Ada
Tidak Ada

2
1

67,0
33,3

4
2

66,7
33,3

7
3

70,0
30,0

6
2

Pencatatan dan
Pelaporan TBC
Ada
Tidak Ada

3
0

100,0
0,0

2
4

33,3
66,7

6
4

60,0
40,0

Alur Diagnosa TB
Dewasa dan Anak
Ada keduanya
Ada salah satu
Tidak ada

0
2
1

0,0
66,7
33,3

3
1
2

50,0
16,7
33,3

5
2
3

Alur Pemeriksaan
Spesimen
Ada
2
66,7
Tidak Ada
1
33,3
*spesimen sputum
**form, reagen/catridge, dsb

4
2

66,7
33,3

4
6

Hasil analisa data kuanti pada tabel 3.11 di atas sejalan dengan informasi
yang didapatkan dari temuan kualitatif. Meskipun semua daerah menyatakan
bahwa memiliki buku pedoman teknis pelaksanaan pemeriksaan TBC dengan
TCM namun tidak semua daerah bisa menunjukkan buku pedoman teknis yang
dimaksud. Pada akhirnya, ketiadaan aturan formal yang diadopsi ditingkat lokal
baik provinsi maupun kabupaten serta tidak dimilikinya SOP internal pelaksanaan
pemeriksaan dengan TCM sebagai dasar melakukan proses pemeriksaan dan

penegakan diagnosa TBC dengan TCM membuat pelaksanaan diagnosa TBC
menggunakan TCM bervariasi dalam hal proses pemeriksaan, proses rujukan,
pengobatan hingga pemeriksaan follow up. Hal tersebut terjadi karena setiap
daerah secara subjektif menerjemahkan pedoman teknis dan pedoman
pelaksanaan tergantung dengan persepsinya masing-masing dan kondisi
kepentingan di fasyankesnya. Kebijakan merupakan salah satu faktor penting
untuk dapat terimplementasikannya program dengan baik di daerah.
Proses pengelolaan limbah sputum mengikuti protap pengelolaan limbah
infeksius dan dikelola oleh instalasi pengelolaan limbah rumah sakit. Tidak ada
perlakuan khusus untuk limbah pemeriksaan TCM. Pengolahan limbah dilakukan
secara umum dengan standar RSUD yaitu memisahkan limbah cair dan limbah
padat dan dikumpulkan dalam tempat yang berbeda. Setelahnya semua limbah ini
akan diletakkan di tempat pengumpulan limbah RS dimana akan ada pihak 3
pengelola limbah yang akan mengambil limbah-limbah tersebut.Hal ini seperti
yang terungkap pada kutipan wawancara dibawah ini:
“...dibuang aja ditempat sampah medis limbah, iya disitu aja”
“tidak faham juga dibagian K3 nya bagaimana, tapi saya
mendengarnya sih sudah dari pihak ketiga.”
Pada tabel 3.12 menunjukan hampir semua pelayanan kesehatan
mempunyai perencaanaan pengadaan sarana penggunaan alat TCM, mulai dari
perencanaan catridge/reagen, bahan habis pakai, form pencatatan dan pelaporan,
masing-masing sebesar 61,4%, 75%, dan 61,4% di pelayanan kesehatan yang
mempunyai

perencanaan

pengadaan

sarana

penggunaan

TCM.

Untuk

keterlambatan pasokan dari alat-alat tersebut terbanyak pada catridge/reagen
(47,7%) hal ini akan berpengaruh terhadap penggunaan alat TCM.

Tabel 3.12 Pelayanan Kesehatan yang Mempunyai Perencanaan Pengadaan Sarana
Penggunaan Alat TCM
Kegiatan
Manajemen

Fiskal
Tinggi
n
%
Perencanaan Alat Habis Pakai
Catridge/ Reagen
Ada
3 100,0
Tidak Ada
0
0,0

Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Sedang
Rendah
n
%
n
%

Daerah TidakTertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

Total
N

%

3
3

50,0
50,0

6
4

60,0
40,0

4
4

50,0
50,0

5
3

62,5
37,5

6
3

66,7
33,3

27
17

61,4
38,6

Bahan Habis
Pakai
Ada
Tidak Ada

3
0

100,0
0,0

6
0

100,0
0,0

4
6

40,0
60,0

6
2

75,0
25,0

7
1

87,5
12,5

7
2

77,8
22,2

33
11

75,0
25,0

Form Pencatatan
dan Pelaporan
Ada
Tidak Ada

3
0

100,0
0,0

4
2

66,7
33,3

5
5

50,0
50,0

6
2

75,0
25,0

5
3

62,5
37,5

4
5

44,4
55,6

27
17

61,4
38,6

Keterlambatan Pasokan
Catridge/Reagen
Ada
1
Tidak Ada
2

33,3
66,7

4
2

66,7
33,3

4
6

40,0
60,0

3
5

37,5
62,5

3
5

37,5
62,5

6
3

66,7
33,3

21
23

47,7
52,3

Bahan habis pakai
Ada
Tidak Ada

1
2

33,3
66,7

1
5

16,7
83,3

0
10

0,0
100,0

1
7

12,5
87,5

2
6

25,0
75,0

1
8

11,1
88,9

5
38

13,6
86,4

Form Pencatatan
dan Pelaporan
Ada
Tidak Ada

1
2

33,3
66,7

1
5

16,7
83,3

0
10

0,0
100,0

1
7

12,5
87,5

1
7

12,5
87,5

1
8

11,1
88,9

5
39

11,4
88,6

Hasil temuan kuantitatif pada tabel 3.12 diatas sejalan dengan hasil temuan
kualitatif di 19 kabupaten/kota terkait perencanaan permintaan catridge/reagen
dan pengadaan bahan habis pakai di fasyankes. Sebagian besar kabupaten/kota
baik di daerah tertinggal maupun tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi,
sedang dan rendah telah memiliki perencanaan untuk permintaan catridge ke
kementerian kesehatan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas
kesehatan provinsi, serta pengadaan dan permintaan bahan habis pakai baik yang
diadakan sendiri oleh fasyankes yang telah berstatus BLUD maupun yang
diadakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Hal ini seperti yang diungkapkan
beberapa informan yaitu informan Dinkes Provinsi Papua dengan kategori daerah
tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi, informan Analis Pelaksana dari
fasyankes Kabupaten Alor dengan kategori daerah tertinggal dengan kapasitas
fiskal rendah, serta informan PJ DOTS fasyankes Padang Pariaman dengan

kategori daerah tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi, dengan kutipan
sebagai berikut:
“..kalau logistik (catridge) ada di farmasi, itu satu pintu tapi
merupakan bagian dari kita.Tetapi ada staff kami yang disiapkan
untuk mengatur itu semua, jadi mengecek pencatatan
pelaporan”(Kabid P2P Propinsi Papua)
“..kapan meminta stok katrid yaitu ketika persediaan yang ada
tinggal 5-10% dari jumlah yang diterima sebelumnya.
permintaan diajukan secara secara lisan dan surat
menyurat..setelah rumah sakitmenghubungi wasor kabupaten,
rumah sakit juga menghubungi wasor propinsi..”(Analis
Pelaksana Laboratorium, RS Kalabahi, Kabupaten Alor)
“Jadi masih ada sisa 30 kita dah minta, kita jemput kesana
(dinkes kabupaten).Tidak ada biaya untuk ambil.Saya juga
pernah ambil. Tidak ada dinas kesini. Kalau ada petugas TU
misalnya kesana kita titip.Mulai akhir 2017 mulai lancar tapi
katridnya. (PJ DOTS RSUD Lubuk Alung, Padang Pariaman)
Sebagian besar kabupaten/kota memiliki proses pengajuan permintaan dan
distribusi catridge dengan mekanisme sebagai berikut :
Permintaan :
RSUD (sebagian besar melalui instalasi farmasi) membuat usulan permintaan
catridge dengan melampirkan laporan pemeriksaan TBC

dengan TCM 

mengusulkan ke dinkes kabupaten/kota dinkes provinsi  melanjutkan ke
Pusat
Distribusi*) :
Catridge dikirim oleh Pusat ditujukan ke  dinkes provinsi  dilanjutkan ke
dinkes kabupaten/kota dikirim ke RSUD melalui instalasi farmasi
*)memakan waktu kurang lebih 1-2 minggu dari waktu pengajuan pertama
tergantung stok di pusat.
Terkait temuan lain di tabel kuantitatif 3.12 diatas yaitu keterlambatan
distribusi atau pasokan catridge dan BHP di fasyankes, juga sejalan dengan
temuan data kualitatif. Kendala pada bahan habis pakai memang lebih banyak
terjadi pada supply catridge karena harus mengajukan proses permintaan ke pusat
secara berjenjang demikian pun dengan proses distribusinya, selain itu menurut
pengakuan beberapa informan penelitian di fasyankes dan di dinkes provinsi

menyatakan bahwa pernah terjadi kekosongan stok catrdige di pusat. Cukup
tingginya persentase keterlambatan stok catridge di beberapa daerah baik daerah
tertinggal maupun tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang dan
rendah memang sejalan dengan temuan data kualitatif hampir di semua fasyankes
di 19 kabupaten/kota yang menjadi subjek penelitian kualitatif. Sedangkan untuk
ketersediaan stok BHP lainnya (selain catridge) hanya sebagian kecil daerah yang
pernah mengalami kekosongan atau keterlambatan stok BPH karena BPH sendiri
pengadaan dan distribusinya berada di internal fasyankes itu sendiri dan di dinkes
kabupaten/kota sehingga lebih cepat untuk proses pengadaannya. Hal ini
ditunjang dengan kutipan sebagai berikut:
“pemeriksaan BTA mikroskopis yang masih dipakai terutama
pada saat supplaycatridge habis atau untuk pemeriksaan pasien
yang sudah menjalani pengobatan”(PJ TBC DOTS, RSUD
Karel Sadsuittubun, Maluku Tenggara)
“..supply Bahan Habis Pakai (BHP) seperti handscoon, masker,
hand sanitizer, dll menjadi tanggung jawab fasyankes..pot sputum
dan masker N95 masih disupply oleh dinas kesehatan
kabupaten..tidak pernah kehabisan karena pengelolaannya juga
secara mandiri..sudah ada perencanaannya untuk BPH..”(PJ
Laboratorium, RSUD Bima, Bima)
“..pernah kosong..sementara jika katrid kosong maka pasien
tidak diperiksa TCM, kita menunggu..” (PJ DOTS RSUD Lubuk
Alung, Padang Pariaman)
Sarana dan prasarana keberadaan material pendukung pengoperasian alat
TCM pada pelayanan kesehatan seperti keberadaan listrik 24, AC, UPS (Unit
Power Supply), PC komputer/laptop yang diprogram GXDX dan Barcode scanner
semua sudah memiliki baik di daerah tertinggal maupun daerah tidak tertinggal.
Beberapa alat seperti keberadaan genset (Sulawesi dan Kendari) ketersediaan air
yang mengalir (Sambas dan Alor) untuk daerah beberapa daerah belum
melengkapi.

3.2.6. Tata Kelola (Governance) dalam Penggunaan Alat

TCM di

Pelayanan Program TBC
Pada tata kelola ini banyak di paparkan tentang kebijakan, yang meliputi
adanya kebijakan alur rujukan internal dan ekternal, kebijakan anggaran, adanya
kerjasama program TBC dengan HIV, adanya SK, adanya MoU dengan PPM.
Dari tabel 3.13 menunjukan kebijakan atau tata kelola pada manajemen.
Berdasarkan alur rujukan internal (transfer pasien) penggunaan TCM, fasyankes
yang memiliki alur dan memiliki dokumen tertinggi pada daerah tidak tertinggal
fiskal tinggi (62,5%). Sedangkan fasyankes yang memiliki alur namun tidak ada
dokumen tertinggi pada daerah tidak tertinggal fiskal sedang (50%) dan fasyankes
yang tidak memiliki alur tertinggi pada daerah tertinggal fiskal sedang (50%).
Berdasarkan kebijakan rujukan eksternal, fasyankes yang memiliki
kebijakan eksternal dan memiliki dokumen tertinggi pada daerah tertinggal
fiskal tinggi (66,7%), sedangkan fasyankes yang memiliki kebijakan namun
tidak ada dokumen tertinggi pada daerah tertinggal fiskal rendah dan fasyankes
yang tidak memiliki kebijakan tertinggi pada daerah tertinggal fiskal sedang
(50%). Berdasarkan kebijakan anggaran tatalaksana TBC, fasyankes yang tidak
memiliki kebijakan anggaran tatalaksana TBC sebesar 56,8% tertinggi pada
daerah tidak tertinggal fiskal tinggi (66,7%). Fasyankesnya memiliki kebijakan
anggaran yang disertai dengan dokumen sebesar 20,5% tertinggi ada pada
daerah tidak tertinggal dengan fiskal sedang (37,5%). Sedangkan fasyankes yang
memiliki kebijakan anggaran namun tidak ada bukti dokumen sebesar 22,7%
tertinggi pada daerah tertinggal fiskal tinggi (66,7%).
Pada tabel 3.13, berdasarkan manajemen kerjasama TBC dengan program
HIV, fasyankes yang memiliki manajemen kerjasama TBC dengan program HIV
dan memiliki dokumen tertinggi pada daerah tertinggal fiskal tinggi (66,7%).
Sedangkan fasyankes yang memiliki manajemen kerjasama TBC dengan program
HIV namun tidak ada dokumen tertinggi pada daerah tidak tertinggal fiskal rendah
(66,7%) dan fasyankes yang tidak memiliki manajemen kerjasama TBC dengan
program HIV tertinggi pada daerah tertinggal fiskal tinggi (33,7%).
Fasyankes yang memiliki SK tim TBC dan memiliki dokumen sebesar
79,5% tertinggi pada daerah tertinggal fiskal tinggi (100%). Fasyankes yang

memiliki SK tim TBC namun tidak ada dokumen sebesar 11,4% tertinggi pada
daerah tertinggal fiskal sedang dan daerah tidak tertinggal fiskal rendah masingmasing 33,3%. Sedangkan fasyankes yang tidak memiliki SK tim TBC sebesar
9,1% dengan tertinggi pada daerah tertinggal fiskal sedang (16,7%).
Berdasarkan memiliki MoU dengan PPM, fasyankes yang memiliki MoU
dengan PPM dan memiliki dokumen tertinggi pada daerah tidak tertinggal fiskal
sedang (37,5%). Sedangkan fasyankes yang memiliki MoU dengan PPM namun
tidak ada dokumen tertinggi pada daerah tertinggal fiskal rendah (40%) dan
fasyankes yang tidak memiliki MoU dengan PPM tertinggi pada daerah tertinggal
fiskal sedang (66,6%).
Tabel 3.13 Pelayanan Kesehatan dengan Kebijakan atau Tata Kelola yang Berhubungan
dengan Pelayanan Program TBC
Manajemen
Kebijakan
Alur Rujukan
- Internal
Ada dengan dokumen
Ada tanpa dokumen
Tidak
- Ekternal
Ada dengan dokumen
Ada tanpa dokumen
Tidak

Daerah Tertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

Daerah TidakTertinggal
Fiskal
Fiskal
Fiskal
Tinggi
Sedang
Rendah
n
%
n
%
n
%

Total
N

%

3
0
0

100,0
0,0
0,0

3
0
3

50,0
0,0
50,0

4
4
2

40,0
40,0
20,0

5
3
0

62,5
37,5
0,0

3
4
1

37,5
50,0
12,5

3
4
2

33,3
44,4
22,2

21
15
8

47,7
34,1
18,2

2
1
0

66,7
33,3
0,0

2
1
3

33,3
16,7
50,0

1
6
3

10,0
60,0
30,0

5
3
0

62,5
37,5
0,0

4
2
2

50,0
25,0
25,0

3
3
3

33,3
33,3
33,3

17
16
11

38,6
36,4
25,0

Kebijakan anggaran
tatalaksana TBC
Ada dengan dokumen
Ada tanpa dokumen
Tidak

0
2
1

0,0
66,7
33,3

1
1
4

16,7
16,7
66,7

3
3
4

30,0
30,0
40,0

1
1
6

12,5
12,5
75,0

3
0
5

37,5
0,0
62,5

1
3
5

11,1
33,3
55,6

9
10
25

20,5
22,7
56,8

Kerjasama TBC dgn
program HIV
Ada dengan dokumen
Ada tanpa dokumen
Tidak

2
0
1

66,7
0,0
33,3

2
3
1

33,3
50,0
16,7

3
5
2

30,0
50,0
20,0

5
3
0

62,5
37,5
0,0

5
3
0

62,5
37,5
0,0

3
6
0

33,3
66,7
0,0

20
20
4

45,5
45,5
9,1

SK tim TBC
Ada dengan dokumen
Ada tanpa dokumen
Tidak

3
0
0

100,0
0,0
0,0

3
2
1

50,0
33,3
16,7

9
0
1

90,0
0,0
10,0

7
0
1

87,5
0,0
12,5

7
0
1

87,5
0,0
12,5

6
3
0

66,7
33,3
0,0

35
5
4

79,5
11,4
9,1

MoU PPM
Ada dengan dokumen
Ada tanpa dokumen
Tidak

0
0
3

0,0
0,0
100,0

2
0
4

33,3
0,0
66,7

1
4
5

10,0
40,0
50,0

2
1
5

25,0
12,5
62,5

3
1
4

37,5
12,5
50,0

3
3
3

33,3
33,3
33,3

11
9
24

25,0
20,5
54,6

3.2.7. Terduga TBC yang diperiksa Menggunakan TCM
Tabel 3.14 Proporsi Hasil Kumulatif Penemuan Kasus TBC dari Terduga TBC Pemeriksaan
Mikroskopis (1 Tahun Sebelum TCM) dan TCM (sejak TCM Beroperasi) di 44 Fasyankes
Mikroskopis Satu Tahun
Sebelum TCM Beroperasi
No

KABUPATEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

RSUP Prof.dr.R.D.Kandou (Kota Manado)
RSUD Bahteramas (Kendari)
RSUD Kab. Sorong (Sorong)
RSUD Raden Mattaher (Jambi)
RSUD Bima (Bima)
RSU Paru Sumatera Barat (Padang Pariaman)
RSUD Ulin (Kota Banjarmasin)
RSUD Kardinah (Kota Tegal)
RSUD Karel Sadsuitubun (Maluku Tenggara)
RSU Cut Meutiah (Aceh Utara)
RSUD Buleleng (Buleleng)
RSUD Rantauprapat (Labuhan Batu)
RSUD Merauke (Merauke)
RSUD Syamrabu (Bangkalan)
RSUD Balung (Jember)
PKM Arosbaya (Bangkalan)
RSUD Dr.Abdoer Rahem (Situbondo)
RSUD Kota Bandung (Kota Bandung)
RSUD Nunukan (Nunukan)
RSUD Luwuk (Banggai)
RSUD Mokopido (Tolitoli)
RSUD Asy-Syifa (Sumbawa Barat)
RSUD Bula (Seram Bagian Timur)
RSUD Wamena (Jaya Wijaya)
RSUD Alimuddin Umar (Lampung Barat)
RS Berkah (Pandegelang)
RSUD Sambas (Sambas)
RSUD Wangaya (Kota Denpasar)
RSUD Leuwiliang (Bogor)
RSUD Mamuju (Mamuju)
RSUD Lakipadada (Tana Toraja)
PKM Bangsal Sari (Jember)
RSUD Sleman (Sleman)
RSUD Batara Guru (Luwu)
RSUD dr. Ahmad Diponegoro (Kapuas Hulu)
RSUD Praya (Lombok Tengah)
RSUD Waikabubak (Sumba Barat)
RSUD Kalabahi (Alor)
RS. Komodo (Manggarai Barat)
RSUD Kudungga (Kutai Timur)
RSUD Banten (Kota Serang)
RSUD Abepura (Kota Jayapura)
RSUD Mimika (Mimika)
RSUD Koja (Jakarta Utara)

Jumlah
Jumlah
Terduga Penemuan
TBC
Kasus
1755
396
971
55
557
45
110
31
1359
445
571
32
734
164
360
67
522
74
616
150
512
183
527
118
1844
403
178
43
408
45
384
116
876
153
141
21
640
146
103
18
184
42
370
24
100
13
82
29
452
51
1093
123
558
78
576
100
444
115
731
60
225
23
192
41
70
5
452
72
186
59
1358
154
199
25
366
73
1027
64
935
117
1921
473

Persentase
Penemuan
Kasus
22,6
5,7
8,1
28,2
32,7
5,6
22,3
18,6
14,2
24,4
35,7
22,4
21,9
24,2
11,0
30,2
17,5
14,9
22,8
17,5
22,8
6,5
13,0
35,4
11,3
11,3
14,0
17,4
25,9
8,2
10,2
21,4
7,1
15,9
31,7
11,3
12,6
19,9
6,2
12,5
24,6

TCM Beroperasi
Jumlah
Terduga
TBC
2394
3175
1527
1205
1223
4228
1133
2603
236
755
642
547
1162
401
1131
532
331
653
206
526
599
165
257
565
135
296
440
633
566
608
158
685
272
152
276
302
171
162
90
188
180
1099
316
630

Jumlah
Penemuan
Kasus
1112
869
479
379
285
1686
418
874
78
321
248
248
329
183
230
140
104
163
87
120
191
45
67
109
30
90
104
162
174
182
56
130
64
50
79
75
50
35
22
45
48
270
76
191

Persentase
Penemuan
Kasus
46,4
27,4
31,4
31,5
23,3
39,9
36,9
33,6
33,1
42,5
38,6
45,3
28,3
45,6
20,3
26,3
31,4
25,0
42,2
22,8
31,9
27,3
26,1
19,3
22,2
30,4
23,6
25,6
30,7
29,9
35,4
19,0
23,5
32,9
28,6
24,8
29,2
21,6
24,4
23,9
26,7
24,6
24,1
30,3

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara umum penemuan kasus TBC
meningkat dengan pemeriksaan TCM dibandingkan dengan pemeriksaan
mikroskopis. Peningkatan yang tertinggi berada di Banjarmasin (7 kali),
Kendari (5 kali), diikuti Jayapura, Sorong dan Kapuas Hulu masing-masing
4 kali.
Berdasarkan Kabupaten dan Triwulan per Tahun distribusi penemuan
kasus TBC satu tahun sebelum TCM dengan pemeriksaan mikroskopis dan
pemeriksaan TCM tampak kenaikan kasus TBC saat ada pemeriksaan TCM,
walaupun tidak besar dan berfluktuasi. Untuk hasil mikroskopik ada
beberapa daerah yang tidak ada data dikarenakan tidak ditemukan datanya.
Hasil TCM juga ada beberapa daerah yang turun pemeriksaan atau tidak ada
pemeriksaan dikarenakan tidak tersedia cartidge (Lampiran III.1).

Gambar 3.1 Grafik Tren Pemeriksaan Mikroskopis dan TCM Sejak TCM Beroperasi di
44 Fasyankes

Dari grafik diatas menunjukan adanya peningkatan pemeriksaan TCM dari
tahun 2014 sebesar 2,6% sampai Juli 2018 sebesar 66,3%. (Lampiran III.2).

Tabel 3.15 Distribusi Karakteristik Demografi Terduga TBC yang diperiksa Tes Cepat
Molekuler (TCM) di 44 Fasyankes di Indonesia, 2014 – 2018
Karakteristik

Jumlah

Persentase

Umur
< 15 Tahun
15 – 54 Tahun
≥ 55 tahun

794
20.848
11.988

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

20.193
13.437

60,0
40,0

Status Daerah
Daerah Tertinggal (DTPK)
Daerah Tidak Tertinggal (Non DTPK)

7.880
25.750

23,4
76,6

Klaster
Daerah Tertinggal Indeks Fiskal Tinggi
Daerah Tertinggal Indeks Fiskal Sedang
Daerah Tertinggal Indeks Fiskal Rendah
Daerah Tidak Tertinggal Indeks Fiskal Tinggi
Daerah Tidak Tertinggal Indeks Fiskal Sedang
Daerah Tidak Tertinggal Indeks Fiskal Rendah

1650
3.340
2.890
10.195
7.040
8.515

4,9
9,9
8,6
30,3
20,9
25,3

Asal Rujukan
Internal Fasyankes
Puskesmas
RS lain
Praktek Dokter/Klinik
Tidak Diketahui
Total

24.041
6.293
1.947
1.093
256
33.630

71,5
18,7
5,8
3,3
0,8
100

2,4
62,0
35,6

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 3.15 diketahui sebaran pasien terduga TBC yang diperiksa dengan
TCM tertinggi pada usia 15-54 tahun (62,0%) dan pasien laki-laki (60,0%) lebih banyak
daripada perempuan (40,0%). Jika dilihat berdasarkan status daerah, pasien suspek dari
daerah tertinggal (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tertinggal (23,4%).
Sedangkan jika dilihat berdasarkan indek fiskal, daaerah yang paling banyak
menggunakan TCM adalah daerah tidak tertingal indeks fiskal tinggi (30,3%).
Berdasarkan asal rujukan terbanyak ke Fasyankes dengan TM berasal dari internal
fasyankes (71,5%), diikuti dari Puskesmas (18,7%).
Hasil temuan kuantitatif pada tabel diatas sejalan dengan hasil temuan kualitatif
di 19 kabupaten/kota terkait asal rujukan. Pada tingkat RSUD, terdapat dua jenis proses
rujukan yaitu proses rujukan dari luar dan rujukan internal. Dalam proses rujukan dari
luar, rujukan biasanya diperoleh untuk pasien-pasien yang dicurigai TBC . Pasien yang
diduga TBC akan diperiksa di Poli Paru-paru dan kalau memang arahnya ke arah TBC ,

akan periksa sputum dan dianalisa dengan TCM, dengan pasiennya yang juga diperiksa
ulang. Sementara rujukan internal, atau rujukan antar poli, biasanyaPoli atau ruang
perawatan akan merujuk pasien dengan dugaan TBC

ke bagian Poli Paru untuk

memastikan apakah pasien itu TBC atau bukan. Jika sudah dipastikan TBC maka pasien
akan dirawat dan dipantau melalui Poli Paru.

Tabel 3.16 Distribusi Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler Terduga TBC di 44 Fasyankes
di Indonesia, 2014 – 2018
Karakteristik
Tujuan Pemeriksaan
TBC Paru Baru
TBC Resisten Obat
TBC – HIV
TBC – DM

Jumlah

Persentase

25.579
6.661
1.064
326

76,1
19,8
3,2
1,0

Jenis Spesimen yang diperiksa
Sputum
Lainya:
LCS
Cairan Bilas Lambung
PUS
Cairan Pleura
Feses
Urin
Aspirasi limponodus

33.578
53
2
31
2
11
4
1
1

99,84
0,16
0,01
0,10
0,01
0,03
0,01
0,00
0,00

Hasil Akhir Pemeriksaan TCM
Negatif
Rif Sensitif
Rif Resisten
Rif Indeterminate
Invalid
Error
No Result

22.510
9.456
1.171
94
161
207
31

66,9
28,1
3,5
0,3
0,5
0,6
0,1

Status Pengobatan
Kasus Baru
Kasus Ulang

26.617
7.013

79,1
20,9

Pemeriksaan Gabungan
Pemeriksaan TCM Saja
Pemeriksaan TCM + Mikroskopis

25.759
7.871

76,6
23,4

32.803
827
33.630

97,5
2,5
100

Jumlah Pemeriksaan TCM
1 kali
>1 Kali
Total
Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 3.16 terlihat tujuan pemeriksaan terbanyak untuk TBC
paru baru (76,1%) diikuti untuk pemeriksaan suspek TBC Resisten Obat (19,8%).

Jenis spesimen yang diperiksa hampir semuanya berasal dari sputum (99,8%),
tetapi ada juga cairan bilas lambung. Hal ini sejalan dengan temuan kualitatif yang
menyatakan bahwa sebagian besar spesimen yang diperiksa menggunakan TCM
adalah sputum. Untuk jenis spesimen lain sangat jarang dilakukan pemeriksaan
seperti yang diungkapkan pada wawancara berikut :
“pernah juga ada ekstrak paru, tapi jarang.”

Hasil akhir pemeriksaan TCM pada pasien terduga TBC terbanyak negatif
(66,9%), diikuti rifampisin sensitif (28,1%) dan rifampisin resisten (3,5%).
Temuan kualitatif juga mendukung temuan kuantitatif mengenai hasil pemeriksaan
TCM. Pihak fasyankes menyebutkan bahwa TCM memang beberapa kali
menampilkan hasil error, no result maupun invalid namun kejadiannya tidak
sering. Penyebabnya adalah rendahnya kualitas sputum, sputum tercampur darah,
suhu ruangan agak hangat dan listrik mati seperti yang diungkapkan pada kutipan
di bawah ini:
“lebih bagus ini kayanya lebih 90% hasilnya keluar. …. ya dan
klinisinya juga enak kan bisa langsung menentukan oh ini betul betul
negative atau ini masih harus di obat lagi atau ini sudah resisten
pokoknya 90%”
Berdasarkan status pengobatannya pasien terduga TBC yang diperiksa
TCM terdapat 79,1% kasus baru dan 20,9% kasus ulang. Berdasarkan jenis
pemeriksaan masih terdapat 23,4% yang diperiksa sekaligus (TCM +
Mikroskopis) dan 76,6% yang hanya diperiksa TCM saja. Berdasarkan jumlah
pemeriksaan TCM masih terdapat 2,5% yang dilakukan pemeriksaan > 1 kali
dengan alasan indeterminated, invalid, error dan no result pada pemeriksaan
pertama dan ada 97,5% yang hanya 1 kali pemeriksaan. Hal ini terungkap pula
pada temuan kualitatif yaitu upaya yang dilakukan oleh petugas lab/PJ Lab ketika
hasil TCM berupa invalid, error dan no resultadalah melakukan pemeriksaan
ulang terhadap sisa sampel, namun jika sisa sampel tidak ada maka petugas/PJ lab
akan mengontak dokter atau perawat poli untuk meminta pasien mengumpulkan
kembali spesimen dahak.

Tabel 3.17 Distribusi Tindak Lanjut Pengobatan Hasil Pemeriksaan TCM di 44
Fasyankes di Indonesia, 2014 – 2018
Tindak Lanjut Pengobatan
Dirujuk Ke Fasilitas Kesehatan
PKM dengan TCM

Jumlah

Persentase

6283

58,60

2

0,03

PKM tanpa TCM

5.746

91,45

RS dengan TCM

413

6,57

RS tanpa TCM

122

1,94

Diobati di fasyankes pemeriksa

3.508

32,72

Lainnya (LFU, Meninggal)

292

2,72

Tidak Diketahui Tindak Lanjut

638

5,95

10.721

100

Total
Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ada 10.721 yang positif TBC (hasil
pemeriksaan TCM Rif. Sensitif, Rif. Resisten, dan Rif.Indeterminate). Diketahui
bahwa ada 58,60% yang dirujuk ke fasilitas kesehatan, tetapi masih ada 5,95%
yang tidak diketahui tindak lanjut pengobatannya. Untuk yang dirujuk ke fasilitas
kesehatan ada 91,45% dirujuk ke PKM tanpa TCM.Hasil kuantitatif ini sejalan
dengan penemuan kualitatif dimana pasien yang telah terdeteksi TBC sebagian
akan menjadi pengobatan di RSUD atau dirujuk kembali ke puskesmas. Pasien
TBC yang diobati di RSUD disebabkan permintaan dari pasien sendiri untuk
diobati di RSUD dengan pertimbangan obat dan nakes yang lebih lengkap. Rujuk
balik pasien TBC kepada fasyankes satelit terjadi karena jarak fasyankes dengan
tempat tinggal responden lebih dekat sehingga memudahkan pengobatan,
menurunkan tingkat putus berobat serta meminimalkan biaya yang harus
dikeluarkan oleh pasien yang mencakup biaya transportasi. Walaupun hingga saat
ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang keliatan belum membuat aturan
formal mencakup alur rujukan, alur rujuk balik dan berkas kelengkapan
adminitrasi yang menyertai rujukan dan rujuk balik. Alasan lain karena masih
terdapat daerah yang RSUD nya belum mampu menangani pasien TBC -RO
dengan alasan belum adanya ruang perawatan khusus terpisah, ketiadaan APD
hingga ketiadaan obat kategori II.

Tabel 3.18 Distribusi Asal Rujukan Pemeriksaan TCM Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah
Asal Rujukan
Strata
Daerah

Kapasitas
Fiskal

Internal
Fasyankes
n
%

Puskesmas
n

%

RS Lain
n

%

Praktek
Dokter/Klinik
n
%

Tidak
Diketahui
n
%

Total

1.338

81,1

247

15,0

54

3,3

11

0,7

0

0,0

1.650

Sedang

2.386

71,4

900

26,9

0

0,0

54

1,6

0

0,0

3.340

Rendah

2.136

73,9

736

25,5

13

0,4

5

0,2

0

0,0

2.890

Total

5.860

74,4

1.883

23,9

67

0,9

70

0,9

0

0,0

7.880

Tinggi

6.934

68,0

1.742

17,1

1.073

10,5

191

1,9

255

2,5

10.195

Sedang

5.034

71,5

1.038

14,7

644

9,1

323

4,6

1

0,0

7.040

Rendah

6.213

73,0

1.630

19,1

163

1,9

509

6,0

0

0,0

8.515

Total

18.181

70,6

4.410

17,1

1.880

7,3

1.023

4,0

256

1,0

25.750

Total Keseluruhan 24.041 71,5
Sumber : Data Sekunder

6.293

18,7

1.947

5,8

1.093

3,3

256

0,8

33.630

Daerah Tidak
Tertinggal

Daerah
Tertinggal

Tinggi

Dari tabel diatas tampak perbedaan asal rujukan daerah tertinggal dan
tidak tertinggal. Asal rujukan dari Puskesmas lebih tinggi di daerah tertinggal
dibandingkan daerah tidak tertinggal (23,9%:17,1%).Sebaliknya asal rujukan RS
lain dan praktek dokter/klinik tinggi pada daerah tidak teringgal dibandingakn
daerah tertinggal (RS lain 7,3%:0,9% dan praktek dokter/klinik 4,0%:0,9%).
Berdasarkan strata daerah tertinggal dengan

asal rujukan internal

fasyankes paling banyak (81,1%) pada kapasitas fiskal tinggi sedangkan pada
daerah tidak tertinggal tertinggi pada kapasitas fiskal sedang (73%). Untuk asal
rujukan Puskesmas pada daerah tertinggal tertinggi pada kapasitas fiskal sedang
(26,9%) dan daerah tidak tertinggal pada kapasitas fiskal rendah (19,1%).Asal
rujukan dari RS lain, pada daerah tertinggal tertinggi pada kapasitas fiskal sedang
(26,9%), sedangkan pada daerah tidak tertinggal sebanyak 19,1% pada kapasitas
fiskal rendah. Pada Praktek Dokter/ Klinik pada daerah tertinggal tertinggi pada
kapasitas fiskal sedang (1,9%) dan pada daerah tidak tertinggal pada kapasitas
fiskal rendah (6,0%). Total rujukan yang tidak diketahui sebesar 256 (0,8%).

Tabel 3.19 Distribusi Tujuan Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler Berdasarkan Strata Daerah
Tujuan Pemeriksaan
Strata
Daerah

Kapasitas
Fiskal

TBC -Paru Baru

Daerah Tidak
Tertinggal

Daerah
Tertinggal

n

TBC -RO

HIV-TBC

%

n

n

%

DM-TBC

%

n

Total

%

Tinggi

1.424

86,3

125

7,6

100

6,1

1

0,1

1.650

Sedang

1.569

47,0

1.633

48,9

128

3,8

10

0,3

3.340

Rendah

2.282

79,0

518

17,9

62

2,1

28

1,0

2.890

Total

5.275

66,9

2.276

28,9

290

3,7

39

0,5

7.880

Tinggi

8.669

85,0

1.068

10,5

271

2,7

187

1,8

10.195

Sedang

4.564

64,8

2.019

28,7

378

5,4

79

1,1

7.040

Rendah

7.071

83,0

1.298

15,2

125

1,5

21

0,2

8.515

Total

20.304

78,9

4.385

17,0

774

3,0

287

1,1

25.750

25.579

76,1

6.661

19,8

1.064

3,2

326

1,0

33.630

Total Keseluruhan

Sumber : Data Sekunder

Tampak dari tabel di atas tujuan pemeriksaan TBC paru baru 76,1%
diikuti oleh TBC RO 19,8%, HIV-TBC 3,2% dan DM-TBC 1,0%. Hasil ini juga
bervariasi menurut daerah tertinggal dan tidak tertinggal, masing-masing TBC
paru baru (66,9%:78,9%), TBC-RO (28,9%:17,0%), HIV-TBC (3,7%:3,0%), DMTBC (0,5%:1,1%).

Tabel 3.20 Distribusi Tujuan Pemeriksaan Terduga TBC berdasarkan Asal Rujukan
Tujuan Pemeriksaan
Asal Rujukan
Puskesmas
Rumah Sakit
Praktek
Dokter/Klinik
Total

TB Paru Baru

TB-RO

HIV-TB

DM-TB

Total

n
4.254
1.500

%
67,6
77,0

n
1.862
374

%
29,6
19,2

n
140
61

%
2,2
3,1

n
37
12

%
0,6
0,6

N
6.293
1.947

828

75,8

212

19,4

43

3,9

10

0,9

1.093

6.582

70,5

2.448

26,2

244

2,6

59

0,6

9.333

Pada tabel diatas menunjukan bahwa terdapat 70,5% TB Paru Baru, 26,2%
TB-RO, 2,6% HIV-TB, dan 0,6% DM-TB. Sebagian besar rujukan untuk TB Paru
Baru berasal dari Rumah Sakit (77,0%) dan Praktek Dokter/Klinik (75,8%),
sementara untuk TB-RO berasal dari Puskesmas (29,6%).

Tabel 3.21 Distribusi Hasil Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler Berdasarkan Karakteristik Terduga TBC
Hasil Pemeriksaan TCM
Karakteristik

Negatif

Rif Sen

Rif Res

Rif.
Indeterminate
n
%

N

%

n

%

n

%

Umur
< 15 tahun
15 – 54 Tahun
≥ 55 Tahun

693
12.937
8.880

87,3
62,1
74,1

81
6.691
2.684

10,2
32,1
22,4

7
931
233

0,9
4,5
1,9

1
54
39

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

13.017
9.493

64,5
70,6

6.135
3.321

30,4
24,7

734
437

3.6
3.3

16.419

68,3

6.673

27,8

634

4.247
1.073

67,5
55,1

1.707
624

27,1
32,0

619

56,6

384

152

59,4

17.498
4.171
702
139

Asal Rujukan
Internal
Fasyankes
Puskesmas
RS Lain
Praktik
Dokter/Klinik
Tidak
Diketahui
Tujuan
Pemeriksaan
TBC Paru
Baru
TBC RO
HIV-TBC
DM-TBC
Status
Pengobatan
Kasus Baru
Kasus Ulang
Total

Unseccesful*

Total

n

%

N

0,1
0,3
0,3

12
235
152

1,5
1,1
1,3

794
20.848
11.988

64
30

0.3
0.2

243
156

1,2
1,2

20.193
13.437

2,6

62

0,3

253

1,1

24.041

252
201

4,0
10,3

17
8

0,3
0,4

70
41

1,1
2,1

6.293
1.947

35,1

66

6,0

3

0,3

21

1,9

1.093

68

26,6

18

7,0

4

1,6

14

5,5

256

68,4

7.126

27,9

559

2,2

62

0,2

334

1,3

25.579

62,6
66,0
42,6

1.844
315
171

27,7
29,6
52,5

564
33
15

8,5
3,1
4,6

26
6
0

0,4
0,6
0,0

56
8
1

0,8
0,8
0,3

6.661
1.064
326

2,2
8,5
3,5

66
28
94

0,2
0,4
0,3

341
58
399

1,3
0,8
1,2

26.614
7.016
33.630

18.148
68,2
7.485
28,1
574
4.362
62,2
1.971
28,1
597
22.510
66,9
9.456
28,1
1.171
*Unsuccessful dengan hasil TCM Invalid, Error, dan No Result

Dari tabel diatas hasil pemeriksaan TCM diperoleh hasil rifampisin
sensitif dan resisten masing-masing 9.456 (28,1%) dan 1.171 (3,5%) dari total
sampel pemeriksaan sebesar 33.630 (lihat tabel 3.16).
Pada tabel 3.21 terlihat bahwa hasil pemeriksaan TCM bervariasi menurut
umur dan jenis kelamin tertinggi umur di umur produktif. Umur<15 tahun, 15-54
tahun, >55 tahun masing-masing untuk rifampisin sensitif yaitu, 10,2%, 32,1%,
22,4%, sedangkan untuk rifampisin resisten yaitu 0,9%, 4,5%, dan 1,9%.
Berdasarkan jenis kelamin hasil pemeriksaan rifampisin sensitif antara laki-laki
dan perempuan (30,4%;24,7%), sedangkan rifampisin resisten antara laki-laki dan
perempuan (3,6%;3,3%).

Dari tabel juga tampak TBC paru baru dan TBC RO pada hasil
pemeriksaan TCM rifampisin sensitif tidak jauh berbeda (27,9%;27,7%), tetapi
untuk hasil pemeriksaan TCM rifampisin resisten hampir empat kali lipat lebih
tinggi pada TBC RO (2,2%;8,5%).
Pada kasus HIV-TBC hasil pemeriksaan TCM masih terdapat 66% negatif,
sisanya rifampisin sensitif 29,6% dan resisten 3,1%. Untuk DM-TBC hasil
pemeriksaan negatif 42,6% sisanya rifampisin sensitif 52,5% dan resisten 4,6%.
Tabel 3.22 Distribusi Hasil Pemeriksaan Gabungan dengan Tes Cepat Molekuler dan
Pemeriksaan Mikroskopis Terduga TBC
Hasil TCM
Mikroskopis

Negatif
n

Rif. Sen

%

Unsuccesful*

Total

%

n

n

%

N

82,0

784

14,3

125

2,3

10

0,2

69

1,3

5.491

159

6,7

1.933

81,2

280

11,8

4

0,2

4

0,2

2.380

Total
4.662
59,2
27.175
34,5
405
*Unsuccessful dengan hasil TCM Invalid, Error, dan No Result

5,1

14

0,2

73

0,9

7.871

BTA Positif

n

Rif.
Indeterminate
n
%

4.503

BTA Negatif

%

Rif. Res

Dalam studi ini, ditemukan masih terdapat pemeriksaan gabungan untuk
mendiagnosis TBC yaitu satu partisipan diperiksa mikroskopis dan TCM. Dari
tabel diatas terlihat terduga TBC yang diperiksa TCM namun masih dilakukan
pemeriksaan BTA (pemeriksaan gabungan) sebesar 7.871 (23,4%) dari jumlah
total pemeriksaan sampel 33.630. Dari hasil pemeriksaan gabungan tersebut,
ditemukan dari hasil pemeriksaan mikroskopis BTA negatif sebanyak 5.491
sampel ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dengan TCM diperoleh hasil
sebanyak 784 kasus (14,3%) rifampisin sensitif dan 125 kasus (2,3%) rifampisin
resisten serta 10 kasus (0,2%) rifampisin indeterminate.
Tabel 3.23 Unsuccesfull Test menurut Pemeriksaan Hanya Satu Kali dan Lebih Dari Satu Kali
Unsuccessful test

Pemeriksaan Hanya 1
Kali
n

%

Pemeriksaan >1 Kali
n

%

Total
N

Error

136

24,2%

425

75,8%

561

Invalid

181

45,7%

215

54,3%

396

30

27,5%

79

72,5%

109

347

32,6%

719

67,4%

1.066

No Result
Total

Dari tabel diatas menunjukan bahwa total kasus ditemukan 3,2%
Unsuccesfull Test (1.066 dari 33.630) dan error rate sebesar 1,7% (561 dari
33.630). Hasil studi menemukan unsuccessful test yang tidak dilakukan
pemeriksaan ulang sebesar 32,6% (347 dari 1.066). Hal ini akan mengakibatkan
kehilangan kasus baik positif sensitif maupun resisten seperti tabel di bawah ini.
Tabel 3.24 Distribusi Hasil Pemeriksaan Ulang Pada TCM
Hasil Akhir
Pemeriksaan
Pertama

Negatif
n

Rif Indeterminate

%

Rif Sensitif
n

%

Rif
Resisten
n

%

Indeterminate
n

%

Invalid
n

%

Error
n

%

No Result
n

%

N
Total
(821)
N

58

59,8

25

25,8

8

8,2

6

6,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

97

Invalid

164

76,3

24

11,2

1

0,5

2

0,9

19

8,8

4

1,9

1

0,5

215

Error

287

67,5

100

23,5

11

2,6

1

0,2

4

0,9

22

5,2

0

0,0

425

No Result

56

70,9

18

22,8

3

3,8

0

0,0

2

2,5

0

0,0

0

0,0

79

Rif Sensitif

0

0,0

4

100

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4

Negatif

1

100

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

Sumber : Data Sekunder

Dari tabel di atas diketahui alasan pemeriksaan ulang TCM tertinggi
karena hasil pertamanya error dengan hasil pengulangan menjadi rifampisin
sensitif sebesar 100 kasus (23,5%) dan rifampisin resisten sebesar 11 kasus
(2,6%). Hasil pertama invalid ketika dilakukan pemeriksaan ulang menghasilkan
24 kasus (11,2%) rifampisin sensitif dan 1 kasus (0,5%) rifampisin resisten. Hasil
pemeriksaan no result ketika dilakukan pemeriksaan ulang menghasilkan 18 kasus
(22,8%) rifampisin sensitifdan 3 kasus (3,8%) rifampisin resisten. Jika tidak
dilakukan pemeriksaan ulang maka kita akan kehilangan kasus-kasus TBC
tersebut. Namun masih ada kasus-kasus yang hasilnya harus diulang tetapi tidak
dilakukan pengulangan yaitu Error (29 kasus), No Result (5 kasus), Invalid (17
kasus) dan Rif Resisten Indeterminated (14 kasus). Dengan tidak dilakukan
pengulangan maka akan kehilangan kasus TBC.
Studi ini membuktikan bahwa pada pemeriksaan pertama unsuccessful
(invalid, error, dan no result) setelah dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak 719
kasus ternyata ditemukan 142 kasus (19,7%) rifampisin sensitif dan 15 kasus
(2,1%) rifampisin resisten.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang (pemeriksaan kedua) masih ada juga
hasilnya yang sama, misalnya: error 22 sampel, invalid 19 sampel. Juga terdapat
dari no result menjadi invalid 2 sampel serta error menjadi invalid 4 sampel.

Gambar 3.2 Diagram Tindak Lanjut Kasus TBC-RO

Dari gambar tersebut di atas ditemukan missing cases sebesar 342 (29,2%
dari total 1.171 kasus TBC resisten) yang terdiri dari tidak diobati (17,8%) dan
tidak diketahui/data tidak tersedia (11,4%). Sebanyak 40,1% pasien rifampisin
resisten tersebut diobati di rumah sakit yang mendiagnosis dan sisanya 30,7%
dirujuk ke rumah sakit ke tingkat yang lebih tinggi (RS Regional/Provinsi).

3.3. DATA KUALITATIF
Pada dasarnya, evaluasi ialah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan
atau suatu program berjalan dengan baik atau tidak. Suatu evaluasi sangat
diperlukan ketika ingin mengatasi sebuah permasalahan. Evaluasi juga menjadi
salah satu tingkatan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Evaluasi itu
sendiri menjadi langkah akhir dalam proses pengambilan suatu kebijakan yang
tentunya kebijakan tersebut berdasar pada aktivitas sebelumnya. Oleh karenanya,
evaluasi terhadap kebijakan publik dipandang sebagai kegiatan fungsional karena
semua elemen kebijakan tersebut dari awal sampai terbentuknya kebijakan terus
dievaluasi.

Evaluasi dalam kebijakan publik dijadikan alat analisis dan prosedur yang
dimaksudkan untuk melakukan dua hal utama. Hal tersebut ialah pertama,
penelitian evaluasi, sebagai alat analisis melibatkan program kebijakan untuk
mendapatkan semua informasi terkait dengan penilaian kerja, proses dan hasil.
Kedua, evaluasi sebagai fase dari siklus kebijakan yang lebih umum mengacu
pada pelaporan informasi tersebut kembali ke proses pembuatan kebijakan.
Salah satu metode evaluasi yang ada di pemerintahan saat ini salah satunya
adalah evaluasi efisiensi program. Evaluasi efisiensi program merupakan suatu
evaluasi yang memfokuskan pada efisiensi dengan kecenderungan pada
bagaimana memperbaiki mekanisme/proses suatu program dalam capaian sasaran
pembangunan. Pada level program, beberapa hal yang perlu dievaluasi
diantaranya adalahterkait pengaturan formal di tingkat lokal (tataran kebijakan),
membandingkan target dan pencapaian, baik dalam hal indikator maupun
penganggarannya, serta bagaimana proses pelaksanaan program. Selain itu, perlu
diperhatikan juga tentang hambatan administratif dan teknis dalam implementasi
program yang ditetapkan.

3.3.1. Kebijakan (Policy Arangement)
Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.
Salah satu penyebab peningkatan beban masalah TBC antara lain peningkatan
kasus HIV dan adanya kekebalan gabungan kuman TBC terhadap obat anti TBC.
Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penegakan
diagnosis TBC menggunakan alat TCM berdasarkan Permenkes nomor 67 tahun
2016. Pemeriksaan TCM dapat digunakan untuk pasien yang berasal dari sektor
pemerintah dan swasta sesuai dengan jejaring yang diatur dalam Program
Nasional Penanggulangan TBC. Semua pasien TBC dan TBC RO yang
didiagnosis dari pemeriksaan TCM harus tercatat, terlaporkan dan mendapatkan
pengobatan sesuai standar. Pemanfaatan pemeriksaan TCM dapat dikembangkan
pemanfaatannya untuk pemeriksaan non TBC seperti HIV dan Hepatitis.
Pengembangan pemeriksaan TCM untuk spesimen selain TBC diputuskan
berdasarkan rekomendasi Subdit TBC.

Sayangnya, hingga saat ini tidak terdapat kebijakan lokal formal apapun yang
mengatur mekanisme pemanfaatan TCM di berbagai level institusional, baik di
provinsi ataupun di kabupaten/kota di 19 kabupaten/kota yang menjadi subjek
pengumpulan data kualitatif. Kebijakan/policy yang digunakan hanya yang berasal
dari Kementerian Kesehatan itupun sebagian besar fasyankes di 19 kab/kota
subjek penelitian tidak dapat menyebutkan permenkes yang dimaksud dan tidak
dapat menunjukkan pedoman teknis pemanfaatan TCM sebagai metode diagnosa
TBC dengan berbagai alasan. Hal ini dapat dilihat dari tabel matriks dibawah ini:

Tabel 3.25 Matriks Hasil Kualitatif Pemanfaatan TCM dan Aturan Formal Pemanfaatan TCM di Daerah,
Berdasarkan Tipologi Daerah Tertinggal dan Tidak Tertinggal, 2018
SK/Perbup/Perda
Pemanfaatan
SK Tim
Juknis/Juklak
DAERAH
Pemanfaatan
TCM
PJ DOTS
TCM
TCM
DAERAH TIDAK TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Padang Pariaman
Juli 2016
Ketiga daerah belum memiliki peraturan formal di
Denpasar
Pertengahan 2016 tingkat lokal terkait pemanfaatan TCM, namun ketiga
daerah sudah memiliki SK PJ DOTS dan Juknis/Juklak
Manado
Tahun 2014
untuk mendukung pemeriksaan TBC dengan TCM.
FISKAL SEDANG
Tegal
Tahun 2015
Ketiga daerah belum memiliki peraturan formal di
tingkat lokal terkait pemanfaatan TCM, namun ketiga
Aceh Utara
Tahun 2016
daerah sudah memiliki Juknis/Juklak untuk mendukung
Sorong
April 2018
pemeriksaan TBC dengan TCM. Untuk SK Tim PJ
DOTS, hanya Kabupaten Aceh Utara yang sampai saat
ini tidak memilikinya.
FISKAL RENDAH
Jember
Akhir tahun 2015 Terkait peraturan formal di tingkat lokal dalam
pemanfaatan TCM, hanya kabupaten Sleman yang telah
Maluku Tenggara
November 2015
membuatnya dalam bentuk SK Dinkes Zonasi
Sleman
Juli 2016
Pemeriksaan TBC dengan TCM, begitupun dengan SK
Tim PJ DOTS di RS hanya kabupaten Sleman yang
memilikinya.
Ketiga
daerah
sudah
memiliki
Juknis/Juklak untuk mendukung pemeriksaan TBC
dengan TCM.
DAERAH TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Kapuas Hulu
Pertengahan 2017 Ketiga daerah belum memiliki peraturan formal di
tingkat lokal terkait pemanfaatan TCM. Hanya merauke
Merauke
tahun 2016
dan nunukan yang memiliki SK PJ TBC DOTS, namun
Nunukan
Juli 2017
ketiga daerah memiliki Juknis/Juklak untuk untuk
mendukung pemeriksaan TBC dengan TCM.
FISKAL SEDANG
Banggai
Agustus 2017
Ketiga daerah belum memiliki peraturan formal di
tingkat lokal terkait pemanfaatan TCM. Hanya Bima
Bima
tahun 2016
yang sudah memiliki SK PJ TBC DOTS. Ketiga daerah
Seram Bag.Timur
September 2017
memiliki Juknis/Juklak untuk untuk mendukung
pemeriksaan TBC dengan TCM.
FISKAL RENDAH
Pandeglang
Tahun xxx
Keempat daerah belum memiliki peraturan formal di
tingkat lokal terkait pemanfaatan TCM. Hanya Alor
Bangkalan
Agustus 2017
yang sudah memiliki SK PJ TBC DOTS. Keempat
Alor
Juli 2017
daerah memiliki Juknis/Juklak untuk untuk mendukung
Situbondo
Maret 2017
pemeriksaan TBC dengan TCM.

Meskipun semua daerah menyatakan bahwa memiliki buku pedoman
teknis pelaksanaan pemeriksaan TBC dengan TCM namun tidak semua daerah
bisa menunjukkan buku pedoman teknis yang dimaksud. Pada akhirnya, ketiadaan

aturan formal yang diadopsi ditingkat lokal baik provinsi maupun kabupaten serta
tidak dimilikinya SOP internal pelaksanaan pemeriksaan dengan TCM sebagai
dasar melakukan proses pemeriksaan dan penegakan diagnosa TBC dengan TCM
membuat pelaksanaan diagnosa TBC menggunakan TCM bervariasi dalam hal
proses pemeriksaan, proses rujukan, pengobatan hingga pemeriksaan follow up.
Hal tersebut terjadi karena setiap daerah secara subjektif menerjemahkan
pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan tergantung dengan persepsinya
masing-masing dan kondisi kepentingan di fasyankesnya. Kebijakan merupakan
salah satu faktor penting untuk dapat terimplementasikannya program dengan baik
di daerah.
Sayangnya, dibeberapa daerah yang telah memiliki alat TCM yang
beroperasi bahkan sejak tahun 2015 pun belum mengadopsi Permenkes 67 tahun
2013 tentang pemanfaatan TCM dalam peraturan formal yang bersifat lokal.
Padahal penepatan aturan formal terkait implementasi program kesehatan
ditingkat daerah baik berupa Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati
bahkan SK Kepala Dinas menunjukkan besaran komitmen pemerintah daerah
terhadap penanggulangan sebuah masalah kesehatan di daerahnya masing-masing.
Kebijakan atau aturan formal bisa mengatur apa saja, baik terkait sistem rujukan,
pengobatan, anggaran khusus/insentif pemeriksaan, bahkan bisa sebagai payung
hukum untuk upaya retensi sumber daya manusia dalam hal ini pelaksana yang
telah diberikan pelatihan khusus pemanfaatan TCM untuk tidak mutasi dalam
kurun waktu tertentu.
Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, menunjukkan bahwa
komitmen dan kepedulian pemerintah daerah terhadap program penanggulangan
masalah kesehatan merupakan salah satu langkah penting ditingkal lokal untuk
mengurangi dampak terjadinya kejadian kesehatan yang lebih besar dan
membahayakan masyarakat dan lingkungannya (N.Liu, 2018). Tubercolosis
seperti yang kita tahu, merupakan salah satu penyakit yang masuk dalam program
prioritas nasional Indonesia untuk ditanggulangi secara bersama-sama dan bukan
hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat semata, terlebih penanggulangan
Tubercolosis membutuhkan pengaturan terhadap mekanisme rujukan dan
pengobatan berjenjang hingga saat ini (Anung, 2018), sehingga jika tidak diatur

dan diadopsi dalam aturan formal yang bersifat lokal maka akan sangat
memungkinkan terjadi hambatan dalam mekanisme rujukan dan pengobatan di
kabupaten/kota dan provinsi atau rujukan regional.

3.3.2. Indikator Masukan (Input)
A. Infrastruktur/Sarana Prasarana
Persoalan infrastruktur merupakan hal yang juga penting dalam pelaksanaan
diagnosa TBC menggunakan TCM, dimana saat dilakukan proses assesmen,
Kementerian Kesehatan, bersama perwakilan Global Fund dan Dinas Kesehatan
Provinsi melakukan kunjungan ke RSUD dan Puskesmas yang akan menerima
bantuan alat TCM. Pada proses assesmen ini, setiap fasyankes diminta untuk
menyediakan infrastuktur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan antara lain,
ruangan laboratorium TCM yang terpisah dari alat laboratorium lainnya,
pendingin ruangan yang bekerja secara optimal dengan suhu tertentu, dan aliran
listrik yang harus stabil untuk menghindari kerusakan alat akibat tegangan yang
tidak stabil. Terkait dengan persoalan infrastruktur, dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel 3.26 Matriks Hasil Kualitatif Infrastuktur Pendukung Pemanfaatan TCM di Daerah,
Berdasarkan Tipologi Daerah Tertinggal dan Tidak Tertinggal, 2018
DAERAH
Ruangan
Listrik
DAERAH TIDAK TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Padang Pariaman
Ketiga daerah sudah mampu menyediakan dan mempersiapkan
infrastruktur (ruangan dan listrik) secara mandiri, karena tipe RSUD yang
Denpasar
sudah BLUD. Kondisi infrastruktur dalam keadaan baik (terpisah dari alat
Manado
lab lainnya dan pendingin ruangan berfungsi dengan sangat baik).
Infrastruktur disiapkan melalui proses assesmen dari dinkes provinsi.
FISKAL SEDANG
Tegal
Ketiga daerah sudah mampu menyediakan dan mempersiapkan
infrastruktur (ruangan dan listrik) secara mandiri, karena tipe RSUD yang
Aceh Utara
sudah BLUD. Kondisi infrastruktur dalam keadaan baik (terpisah dari alat
Sorong
lab lainnya dan pendingin ruangan berfungsi dengan sangat baik).
Infrastruktur disiapkan melalui proses assesmen dari dinkes provinsi.
FISKAL RENDAH
Jember
Ketiga daerah sudah mampu menyediakan dan mempersiapkan
infrastruktur secara mandiri, karena tipe RSUD yang sudah BLUD.
Maluku Tenggara
Namun untuk Jember, kondisi listrik tidak mendukung karena daya yang
Sleman
masih rendah. Kondisi infrastruktur dalam keadaan baik (terpisah dari alat
lab lainnya dan pendingin ruangan berfungsi dengan sangat baik).
Infrastruktur disiapkan melalui proses assesmen dari dinkes provinsi.
DAERAH TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Kapuas Hulu
Merauke dan Nunukan sudah mampu menyediakan dan mempersiapkan
infrastruktur (ruangan dan listrik) secara mandiri, karena tipe RSUD yang
Merauke
sudah BLUD. Kondisi infrastruktur dalam keadaan baik (terpisah dari alat
Nunukan
lab lainnya dan pendingin ruangan berfungsi dengan sangat baik).
Infrastruktur disiapkan melalui proses assesmen dari dinkes provinsi.
Sedangkan Kapuas Hulu belum memiliki ruangan khusus, sehingga masih
menggabungkan alat TCM dengan alat laboratorium lainnya.
FISKAL SEDANG
Banggai
Bima dan Seram Bagian Timur sudah mampu menyediakan dan
mempersiapkan infrastruktur (ruangan dan listrik) secara mandiri, karena
Bima
tipe RSUD yang sudah BLUD. Namun untuk kondisi listrik, Bima masih
Seram Bag.Timur
terhambat daya yang rendah (karena saat ini sedang proses renovasi
gedung laboratorium).
Ruangan pemeriksaan TCM terpisah dari alat lab lainnya dan pendingin
ruangan berfungsi dengan sangat baik. Infrastruktur disiapkan melalui
proses assesmen dari dinkes provinsi. Sedangkan Banggai baru memiliki
ruangan khusus pemeriksaan TCM setelah beberapa bulan alat beroperasi
di RSUD karena keterbatasan anggaran.
FISKAL RENDAH
Pandeglang
Ketiga daerah (Pandeglang, Bangkalan, Situbondo) sudah mampu
menyediakan dan mempersiapkan infrastruktur (ruangan dan listrik)
Bangkalan
secara mandiri dan dalam kondisi yang baik, karena tipe RSUD yang
Alor
sudah BLUD. Ruangan pemeriksaan TCM terpisah dari alat lab lainnya
Situbondo
dan pendingin ruangan berfungsi dengan sangat baik. Infrastruktur
disiapkan melalui proses assesmen dari dinkes provinsi. Sedangkan Alor
menunggu 1 tahun untuk bisa memiliki ruangan khusus pemeriksaan
TCM karena keterbatasan anggaran, saat ini proses pembangunan.

Fasyankes di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yakni Manado,
Denpasar, Padang Pariaman, Merauke dan Nunukan sudah mampu untuk
menyediakan infrastruktur sendiri

(ruangan dengan kriteria khusus yang

ditetapkan oleh Kemenkes). Kemampuan fasyankes terhadap penyediaan
infrastruktur karena RSUD sudah berstatus BLU (Badan Layanan Umum). Hanya
satu daerah yakni Kabupaten Kapuas Hulu yang belum memiliki ruangan khusus
TCM karena alat TCM-nya sendiri baru beroperasi sejak November 2017
sedangkan pembangunan ruangannya menunggu pengaggaran tahun 2018. Hal ini
juga ditunjang informasi yang disampaikan informan kualitatif dengan kutipan
berikut:
“Setahu saya tidak ada masalah selama ini. Diawal2 dulu ada waktu
gedung labornya masih gedung lama (2015), listriknya kan mati dari PLN
nah kita ga bisa dukung. Lalu ga sampai setahun gedungnya langsung
pindah. UPS dapat dari alat,..” (PJ DOTS RS Lubuk Alung, 2018)

Semua fasyankes di daerah dengan kapasitas fiskal sedang yakni Banggai,
Bima, Seram Bagian Timur, Sorong, Aceh dan Tegal sudah mampu menyediakan
infrastruktur sendiri. Hal ini dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:
harus lewat pendaftaran semua. Sekarang kan kita ngga tahu sampel apa,
rujukan darimana……ini sebetulnya waktu sama sama ditelfon sama
Kabid Yanmed membicarakan ini karena yang memegang pasien itu nanti
kan di bidang pelayanan medik. Nah menurut beliau semua pasien yang
masuk keluar itu harus regristrasi.Jadi memang RS menetapkan itu
kebijakannya. Untuk antisipasi yang ibu sampaikan tadi ( N Ka. Bid
Yankes Penunjang RSUP Kandouw)
itu kalau dari.. Kan mulai dari bawah pustu begitu ada suspect diantarkan
dahaknya.. Diantarkan ke induk.. Lah oleh pemegang program ini,
kalaupun itu perlu diperiksa TCM ya dibawa ini..Sama seperti rujuk
pasien lainnya.mungkin ini tanpa perlu membawa orangnya dsb. (Ka. Bid
P2P Kab. Situbondo Jawa Timur)
“untuk infrastruktur TCM disediakan oleh rumah sakit mengikuti sistem.
Disaat ada alat medis yang baru datang, penanggungjawab lab akan
melaporkan ke bagian penunjang medis untuk penambahan alat-alat
seperti AC dan perlengkapan lainnya. maka dengan waktu tunggu sekitar
sebulan tidak lama maka alat penunjang datang. untuk ruangan maka
disesuaikan dengan ruangan yang ada. listrik maka akan digabung
dengan pemakaian listrik semua alat yang ada di rumah sakit” (wakil
kepala RSUD Kota Tegal)

Namun daerah seperti Banggai, ruangan khusus disediakan setelah alat
TCM beroperasi beberapa waktu di rumah sakit. Sebelumnya masih bersatu
dengan laboratorium umum.
Daerah dengan kapasitas fiskal rendah yakni Jember, Maluku Tenggara,
Yogyakarta, Bangkalan, Situbondo, dan Pandeglang pada umumnya sudah
mampu menyediakan insfrastruktur yang dananya berasal dari anggaran rumah
sakit sendiri. Hanya satu kabupaten yakni Alor yang belum memiliki ruangan
khusus TCM karena menunggu penganggaran dan dilanjutkan dengan
pembangunan tahun 2018. Alat TCM di Alor sendiri baru ada sejak bulan Juli
2017. Hal ini didukung hasil wawancara sebagai berikut:
“Harusnya kan ada di ruangan TBC tetapi ruangan TBC sekarang kan
untuk pemeriksaan manual tetapi ruangan TBC kan tidak pakai AC dan
harus sirkulasi udara.Akan lebih baik jika di ruangan terpisah sendiri.
Pihak manajemen sudah tau juga.” (Analis Lab RSUD Kalabahi Alor)

Sehingga, dari total 19 kabupaten/kota yang menjadi subjek pengumpulan
data kualitatif, hanya 2 kabupaten yaitu Kapuas Hulu dan Alor yang belum
memiliki ruangan khusus TCM. Hal ini karena penempatan alat TCM di kedua
daerah tersebut pada tahun anggaran 2017. Pembangunan ruangan khsuus TCM
baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dan saat ini dalam proses
pengajuan pencairan dana untuk pembangunan ruangan. Hal ini seperti yang
diungkapkan informan dengan kutipan berikut ini:
“ruangan masih belum sendiri masih diruangan pj lab. AC kalau kita
datang baru dinyalakan kalau kita pulang AC kita matikan kan tidak
masalah “(PJ Laboratorium RS Kalabahi, 2018)
“Ya terkait infrastruktur, untuk RS tipe C lahan kita terlalu sempit.Yang
kedua, infrastruktur gedungnya. Ini kan baru saja pelan2 kita bentuk
master plan baru. Bangunan ini semua lama.Tentu semua harus di reorganisasi.Mudah2an dalam 5 tahun paling tidak standar minimal bisa
terpenuhi. Jadi bukan hanya fisik saya, tetapi juga SDMnya..”(Kepala RS
Kalabahi, 2018)

Selain itu, meskipun kabupaten Jember dan Bima sudah memiliki ruangan
TCM sendiri, daya listrik yang sering mati membuat operasional TCM sering
terganggu dan berimplikasi pada potensi kerusakan alat yang lebih cepat. Hal ini
sejalan dengan apa yang diungkapkan informan Dinas Kesehatan Provinsi dan
Wasor TBC dengan kutipan berikut:

“Sequencing dari siklus perencanaan dan distribusi mungkin tidak match
dengan siklus perencanaan infrastruktur di fasyankes sendiri. Jadinya
kalau kita berencana ekspansi ke kab/kota kapan nih? 2019 itu
assessmentnya kan harusnya dari januari 2018 karena penyiapan
infrastruktur harus diagendakan di APBD atau DAK. Itu kan
pembahasannya dari feb 2018 misalnya. Kalau dia mau menganggarkan
ke APBD daerah berarti dikasih pemda.Itu dianggarkan bukan berarti
januari 2019 bangunan itu sudah ada. Tidak, hanya proses lelang dsb.
Dan jadi jatuhnya bangunan itu akan ready paling cepat oktober 2019.
Jadi harusnya itu diassesst itu januari 2018, distribusi alat harusnya di
oktober atau november 2019. Itu yang harus diperhatikan dalam distribusi
alat nantinya.Karena kan siklus perencanaan government kan seperti itu
tidak disulap ruangan ada”. (Kabid P2P Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Utara, September 2018)
“Waktu fasyankes menerima kan mereka tahu waktu itu kan ada syaratsyarat termasuk daya listrik Nah mereka sudah sampaikan bahwa ini baru
akan daapt ini kalau sudah dapat anggaran.Tapi begitu alat muncul itu
mereka bilang ini listrik kami belum siap kok alatnya sudah ada. Jadi kan
dipikir mereka masih berproses.ngga gampang menambah daya listrik,
apalagi di fasilitas pemerintah. Harus dimasukkan di anggaran.Makanya
ada beberapa fasyankes itu.Kan harus ada AC, tinggal dipindahkan dari
ruangan lain itu. Karena mereka bilang untuk menganggarkan itu saja
harus tahun depan. Makanya kaget kenapa alatnya sudah datang”.
(Wasor TBC Propinsi Sulawesi Utara, September 2018)

Assesment kelayakan fasyankes calon penerima TCM berdasarkan daftar tilik
termasuk menyiapkan semua sarana dan prasarana pendukung membuat
infrastuktur (khususnya laboratorium TCM) sebagai indikator masukan yang
penting dalam pelaksanaan pemeriksaan TBC dengan TCM karena sesuai dengan
petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang ada, alat TCM harus diletakkan
dengan kriteria atau kondisi ruangan yang khusus, meliputi :
1. Ruangan khusus (tidak disatukan dengan pemeriksaan atau alat
laboratorium lainnya)
2. Pendingan ruangan yang berfungsi dengan baik dengan suhu tertentu.
Suhu ruangan alat TCM saat bekerja berkisar antara 15-30 °C.
3. Meja kerja yang kokoh untuk meletakkan alat TCM
4. Tersedianya sumber listrik dengan arus listrik yang stabil. Alat TCM
membutuhkan ketersediaan sumber listrik yang stabil dan tidak terputus
selama pengujian spesimen berlangsung. Terputusnya aliran listrik dalam
waktu yang singkat dapat menyebabkan kegagalan pengujian sehingga

katrid

terbuang

dengan

percuma

dan

memerlukan

pengulangan

pemeriksaan. Pasokan listrik yang tidak stabil juga dapat merusak alat
TCM dan komputer

Sesuai dengan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan TCM untuk diagnosa
TBC, pemilihan fasyankes TCM disesuaikan dengan pengembangan RS Rujukan
Nasional, RS Rujukan Provinsi, dan RS Rujukan Regional. Melakukan penilaian
kesiapan calon laboratorium TCM dengan daftar tilik terstandar. Penilaian
mandiri dapat dilakukan pada seluruh fasyankes yaitu Puskesmas, RS, B/BKPM
(Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat / Balai Kesehatan Paru Masyarakat),
laboratorium kesehatan, atau Balai Paru dengan mempertimbangkan kemudahan
akses terhadap pasien. Daftar tilik berisi penilaian tentang infrastruktur, SDM,
jumlah terduga TBC/TBC RO, dan jejaring layanan. Selain itu diperlukan
komitmen kesediaan dan kesiapan calon fasyankes TCM berupa surat pernyataan
dari kepala institusi dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten Kota.
Langkah selanjutnya dari persiapan infrastuktur fasyankes calon penerima alat
TCM adalah Dinas Kesehatan Provinsi melakukan analisis hasil penilaian mandiri
dengan format rekapitulasi untuk menetapkan calon fasyankes penerima TCM.
Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan calon fasyankes penerima TCM terpilih
sesuai dengan prioritas serta kebutuhan jumlah TCM per provinsi. Usulan daftar
calon fasyankes TCM dikirimkan ke Direktur P2PML dan dilampirkan
rekapitulasi hasil daftar tilik dan daftar tilik yang telah diisi dan ditandatangani.
Seluruh hasil penilaian mandiri dan hasil analisisnya menjadi tanggung jawab
Dinas Kesehatan Provinsi. Secara lengkap daftar tilik dapat dilihat seperti gambar
dibawah ini:

Gambar 3.3 Daftar tilik kesiapan laboratorium calon penerima alat TCM

Sayangnya, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kabupaten/kota
yang belum memiliki infrastruktur seperti yang diharapkan oleh Kementerian
Kesehatan, namun atas dasar pertimbangan tingginya insiden suspek TBC di
daerahnya, alat TCM tetap didistribusikan dengan kondisi infrastruktur yang
terbatas, meskipun demikian daerah-daerah dengan infrastruktur yang terbatas
seperti Kapuas Hulu dan Alor telah berusaha untuk menganggarkan pembangunan
ruangan laboratorium TCM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada tahun
2018 ini. Hal ini juga seperti yang disampaikan informan dengan kutipan berikut:
“Ini kan baru saja pelan2 kita bentuk master plan baru.Bangunan ini
semua lama.Tentu semua harus di re-organisasi.Mudah2an dalam 5 tahun
paling tidak standar minimal bisa terpenuhi. Jadi bukan hanya fisik saya,
tetapi juga SDMnya..dulu RS ini sederhana. Nanti akan ada bangsal anak
dan akan ada jembatan. Kalau nanti sudah sesuai master plan maka akan
ada skema pengelolaan infeksinya sudah masuk di dalamnya. Nanti kalau
dua lantai jadi ketersediaan ruangan bisa diatasi“ (Kepala RS KalabahiAlor, 2018)

B. Material : Catridge
Selain infrastruktur, material atau ketersediaan bahan pendukung juga input
penting yang tidak bisa dipisahkan dari proses pemeriksaan TBC dengan TCM
dan akan mempengaruhi keberhasilan penegakkan diagnosa TBC dengan TCM.
Salah satu material yang sangat penting untuk menunjang pemanfaatan TCM
adalah catridge. Seluruh catridge sampai saat ini disediakan oleh Global Fund
(GF) dan didistribusikan melalui dinas kesehatan provinsi. Hal ini seperti yang
diinformasikan dengan kutipan berikut:
“… Global Fund juga menyediakan cartridge, terus bantuan uang dana
transport untuk pasien TCM ini”. (Wasor TBC Kabupaten Maluku
Tenggara, Juni 2018)

Kelangkaan catridge pernah terjadi selama satu sampai dua bulan di semua
daerah karena terhambatnya stock opname dari GF ke Dinkes Propinsi. Oleh
karena itu, pemeriksaan spesimen kembali menggunakan metode BTA
mikroskopis dan beberapa RSUD terpaksa menunda pemeriksaan untuk kurun
waktu tertentu sampai stock catridge terdistribusikan kembali ke fasyankes.

Gambar 3.4 Catridge Xpert MTB/RIF

Dalam pedoman petunjuk teknis pemanfaatan TCM untuk diagnosa TBC,
Logistik Program Pengendalian Tuberkulosis (P2TBC) merupakan komponen
yang penting dalam program pengendalian TBC agar kegiatan program dapat
dilaksanakan. Manajemen logistik P2TBC merupakan suatu rangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk menjamin agar logistik tersedia di setiap layanan pada saat
dibutuhkan dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Logistik program

termasuk juga catridge untuk pemeriksaan TBC dengan menggunakan alat TCM.
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kabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel matriks dibawah ini.
Tabel 3.27 Matriks Hasil Kualitatif Ketersediaan Catridge untuk pemeriksaan TCM di
Daerah, Berdasarkan Tipologi Daerah Tertinggal dan Tidak Tertinggal, 2018
DAERAH
Permintaan Catridge
Distribusi Catridge
DAERAH TIDAK TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Padang Pariaman
Ketiga daerah melakukan pengajuan permintaan Cartridge langsung
ke Dinkes Propinsi, posisi Dinkes Kabupaten hanya tembusan dan
Denpasar
mengetahui pengajuan permintaan. Permintaan dilakukan ketika sisa
Manado
20%. Sedangkan proses distribusi ditujukan langsung ke dinkes
kabupaten untuk mempercepat jalur distribusi kepada masing-masing
fasyankes melalui instalasi farmasi, sedangkan dinkes Provinsi pada
saat ini sebagai tembusan dan mengetahui bahwa catridge sudah
didistribusikan ke dinkes kabupaten.
FISKAL SEDANG
Tegal
Ketiga daerah melakukan pengajuan permintaan Cartridge langsung
ke Dinkes Propinsi, posisi Dinkes Kabupaten hanya tembusan dan
Aceh Utara
mengetahui pengajuan permintaan. Permintaan dilakukan ketika sisa
Sorong
20%. Sedangkan proses distribusi ditujukan langsung ke dinkes
kabupaten untuk mempercepat jalur distribusi kepada masing-masing
fasyankes melalui instalasi farmasi, sedangkan dinkes Provinsi pada
saat ini sebagai tembusan dan mengetahui bahwa catridge sudah
didistribusikan ke dinkes kabupaten.
FISKAL RENDAH
Jember
Ketiga daerah melakukan pengajuan permintaan Cartridge langsung
ke Dinkes Propinsi, posisi Dinkes Kabupaten hanya tembusan dan
Maluku Tenggara
mengetahui pengajuan permintaan. Permintaan dilakukan ketika sisa
Sleman
20%. Sedangkan proses distribusi, maluku tenggara dan sleman
ditujukan langsung ke dinkes kabupaten untuk mempercepat jalur
distribusi kepada masing-masing fasyankes, sedangkan dinkes
Provinsi pada saat ini sebagai tembusan dan mengetahui bahwa
catridge sudah didistribusikan ke dinkes kabupaten. Sedangkan
jember catridge didistribusikan langsung oleh dinkes provinsi jawa
timur kepada instalasi farmasi RSUD, dan dinkes kab/kota hanya
mengetahui/tembusan saja.
DAERAH TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Kapuas Hulu
Ketiga daerah melakukan pengajuan permintaan Cartridge langsung
ke Dinkes Propinsi, posisi Dinkes Kabupaten hanya tembusan dan
Merauke
mengetahui pengajuan permintaan. Permintaan dilakukan ketika sisa
Nunukan
20%. Sedangkan proses distribusi, ketiga daerah ditujukan langsung
ke dinkes kabupaten untuk mempercepat jalur distribusi kepada
masing-masing fasyankes melalui instalasi farmasi, sedangkan dinkes
Provinsi pada saat ini sebagai tembusan dan mengetahui bahwa
catridge sudah didistribusikan ke dinkes kabupaten.

FISKAL SEDANG
Banggai
Bima
Seram Bag.Timur

FISKAL RENDAH
Pandeglang
Bangkalan
Alor
Situbondo

Ketiga daerah melakukan pengajuan permintaan Cartridge langsung
ke Dinkes Propinsi, posisi Dinkes Kabupaten hanya tembusan dan
mengetahui pengajuan permintaan. Permintaan dilakukan ketika sisa
20%. Sedangkan proses distribusi, ketiga daerah ditujukan langsung
ke dinkes kabupaten untuk mempercepat jalur distribusi kepada
masing-masing fasyankes melalui instalasi farmasi, sedangkan dinkes
Provinsi pada saat ini sebagai tembusan dan mengetahui bahwa
catridge sudah didistribusikan ke dinkes kabupaten.
Dua daerah yaitu Pandeglang dan Alor melakukan pengajuan
permintaan Cartridge langsung ke Dinkes Propinsi, posisi Dinkes
Kabupaten hanya tembusan dan mengetahui pengajuan permintaan.
Permintaan dilakukan ketika sisa 20%. Sedangkan proses distribusi,
untuk kedua daerah tersebut ditujukan langsung ke dinkes kabupaten
untuk mempercepat jalur distribusi kepada masing-masing fasyankes
melalui instalasi farmasi, sedangkan dinkes Provinsi pada saat ini
sebagai tembusan dan mengetahui bahwa catridge sudah
didistribusikan ke dinkes kabupaten.
Sedangkan untuk 2 daerah lainnya yaitu bangkalan dan situbondo,
berbeda dalam hal proses distribusi, dimana catridge didistribusikan
langsung oleh dinkes provinsi jawa timur kepada pihak RSUD
melalui instalasi farmasi, dan dinkes kab/kota hanya
mengetahui/tembusan saja.

C. Permintaan dan Distribusi Logistik Catridge
Distribusi adalah pengeluaran dan pengiriman logistik dari satu tempat ke
tempat lainnya dengan memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis
untuk memenuhi ketersediaan jenis dan jumlah logistik agar sampai di tempat
tujuan. Distribusi dilaksanakan berdasarkan permintaan secara berjenjang untuk
memenuhi kebutuhan logistik di setiap tingkat pelaksana P2TBC. Proses distribusi
ini harus memperhatikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat. Alur permintaan
dan distribusi dilakukan sesuai dengan skema gambar di bawah ini:

Gambar 3.5 Alur Distribusi Catridge TCM

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses permintaan dan distribusi
catridge adalah sebagai berikut:
1. Distribusi dari Pusat dilaksanakan atas permintaan dari Dinas Kesehatan
Provinsi.
2. Distribusi dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota atas permintaan
Kabupaten/ Kota.
3. Distribusi dari Kabupaten/Kota berdasarkan permintaan Fasyankes.
4. Setelah ada kepastian jumlah logistik yang akan didistribusikan, maka
satuan kerja pengirim akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada
satuan kerja penerima mengenai jumlah, jenis, dan waktu pengiriman
logistik.
5. Membuat SBBK dan BAST (Berita Acara Serah Terima).
6. Apabila terjadi kelebihan atau kekurangan logistik maka satuan kerja
penerima menginformasikan ke satuan kerja pengirim untuk dilakukan
relokasi atau penambahan logistik tersebut.
7. Proses

distribusi

ke

tempat

tujuan

harus

memperhatikan

sarana/transportasi pengiriman yang memenuhi syarat sesuai ketentuan
obat atau logistik lainnya yang dikirim.
8. Penerimaan logistik dilaksanakan pada jam kerja.

9. Penetapan frekuensi pengiriman logistik haruslah memperhatikan antara
lain anggaran yang tersedia, jarak dan kondisi geografis, fasilitas gudang,
dan sarana yang ada.

Pada pelaksanaannya, distribusi catridge secara administrasi dikelola oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui instalasi farmasi di masing-masing
RSU dengan sistem satu pintu. Berdasarkan tabel 3.27 diatas, dapat dilihat dan
disimpulkan bahwa hampir sebagian besar kabupaten/kota baik daerah tertinggal
dan tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang dan rendah telah
memiliki mekanisme khusus untuk proses pengajuan permintaan catridge untuk
menghindari kekosongan catridge di fasyankes masing-masing. Baik daerah
dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang dan rendah umumnya segera mengajukan
pengajuan permintaan catridge saat stok sisa catridge berkisar 10-20 persen. Hal
ini dilakukan karena menurut informasi di sebagian besar kabupaten/kota proses
distribusi catridge dari pengajuan sampai dengan tiba di fasyankes memakan
waktu 3-5 hari untuk distribusi yang normal. Hal ini sejalan dengan informasi
yang disampaikan informan dengan kutipan sebagai berikut:
“Kalau sampai sekarang masalahnya adalah katrid. Laporan masuk ke
dinas angka penggunaan katridnya berapa. Tetapi katrid dikasih kita
diecer2 50 50, sedagkan daerah lain masih banyak. ……. Jadi pembagian
proporsi katrid antar RS tidak proporsional dari dinas. Padahal laporan
kita rutin selalu kasih.Padahal arahan bu menkes, sejauh kita bisa lakukan
TCM maka pasien diperiksa TCM.RS yang pake TCM disini M Jamil,
Bukit tinggi, Yos, Kita, Pesisir selatan, Solok, dharmas raya.itu yang sudah
jalan. Sehingga sementara jika katrid kosong maka pasien tidak diperiksa
TCM, kita menunggu. Kita kan bisa liat dari e TBC manager, kan
kelihatan stok RS lain berapa, kok masih ada stok tapi ditambah. Sebelum
e TBC manager kan kita kasih laporan juga. Jangan2 tidak dilihat.Kita
juga buat surat oengajuan. Jadinya kita harus nyinyir.Jadi masih ada sisa
30 kita dah minta, Kita jemput kesana.Tidak ada biaya untuk ambil.Saya
juga pernah ambil. Tidak ada dinas kesini. Kalau ada petugas TU
misalnya kesana kita titip.Mulai akhir 2017 mulai lancar tapi katridnya.”
(PJ DOTS RS Lubuk Alung,2018)

Proses permintaan catridge dilakukan dengan melakukan surat pengajuan
kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi, posisi Dinkes Kabupaten/Kota pada
proses permintaan catrdige hanyalah sebagai tembusan atau mengetahui

pengajuan permintaan dari RSU ke Provinsi. Sedangkan pada proses distribusi
justru terjadi hal yang berbeda, dimana distribusi catridge disebagian besar daerah
ditujukan

langsung

ke

dinas

kesehatan

kabupaten/kota

untuk

mempercepat/mempersingkat jalur distribusi kepada masing-masing fasyankes
melalui instalasi farmasi. Pada tahap distribusi ini, dinas kesehatan Provinsi hanya
sebagai tembusan dan mengetahui bahwa catridge sudah didistribusikan ke dinkes
kabupaten sesuai dengan jumlah permintaan.
Memang dalam praktek permintaan terhadap catrdige tidak jauh berbeda
dari apa yang tercantum dalam pedoman teknis pemanfaatan TCM untuk
pemeriksaan TBC, dimana distribusi catridge dari Pusat dilaksanakan atas surat
permintaan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Setelahnya distribusi akan dilakukan
kepada unit penerima yang dalam pedoman dimaksud tidak secara gamblang
dinyatakan kepada siapa, tapi pada Gambar 3.5 mengenai alur distribusi catridge
terdapat penekanan pada dinas kesehatan kabupaten/kota, yang dapat diartikan
secara sederhana bahwa distribusi catridge seharusnya memang dilakukan oleh
dinas kesehatan kabupaten/kota kepada RSU melalui instalasi farmasi dimasingmasing RSU. Namun, beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Jember, Bangkalan,
dan Situbondo, proses distribusi justru dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi
kepada RSU melalui instalasi farmasi masing-masing RSU.

D. Material : Bahan Habis Pakai
Peralatan atau bahan habis pakai yang TIDAK tersedia dan harus disediakan
oleh laboratorium pelaksana TCM TBC adalah:
1. Pot dahak/sputum
2. Alat pelindung diri (jas lab, masker, sarung tangan)
3. Penghitung waktu (timer)
4. Label dan spidol

Hampir seluruh kabupaten/kota subjek penelitian ini menyatakan bahwa tidak
ada kendala atau masalah terkait ketersedian bahan habis pakai dalam
pemeriksaan dan diagnosa TBC dengan TCM. Supply Bahan Habis Pakai (BHP)
seperti handscoon, masker, hand sanitizer, label, dan spidol menjadi tanggung

jawab fasyankes. Pot sputum dan masker N95 masih disediakan oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota. Pada Puskesmas yang memiliki alat TCM yakni PKM
Bangsal Sari di Jember dan PKM Arosbaya di Bangkalan, ketersediaan BHP
masih menjadi permasalahan mengingat mereka menggunakan dana operasional
Puskesmas. Dana kapitasi kepesertaan JKN kedua Puskesmas tersebut tidak
mencukupi, sedangkan kedua Puskesmas tersebut harus menerima banyak pasien
dari Puskesmas satelit. Hal ini seperti yang disampaikan informan dengan kutipan
berikut:
“Masalah BHP seperti masker, handscoon jadi PR buat Puskesmas, ya
harus salto akbrobat kalau masalah pembiayaan, sekarang masih bisa
tapi sampai kapan. Dari klampis dan puskesmas satelit pasien ya banyak,
kalau mengandalkan dana operasional kapitasi gak cukup juga kalau nanti
semua suspek malah makin pusing nanti” ( Ka.Puskesmas Arosbaya
Kab. Bangkalan Jawa Timur)

E. Pembiayaan Pemeriksaan TCM
Terkait dengan pembiayaan pemeriksaan TCM, seluruh fasyankes di 19
kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian menyatakan bahwa tidak ada biaya
pemeriksaan yang dibebankan kepada pasien yang melakukan pemeriksaan TBC
dengan TCM. Kecuali pasien yang tidak memiliki KIS/BPJS maka dikenakan
biaya karcis loket saja yang besarnya berbeda-beda tergantung pada perda
dimasing-masing daerah. Namun untuk pemeriksaan dokter, pemeriksaan
laboratorium (termasuk TCM) tidak dipungut biaya apapun, alasannya karena
hingga saat ini catridge untuk pemeriksaan TBC dengan TCM masih di dukung
penuh oleh Global Fund, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara gratis atau
cuma-cuma.
Unit dari temuan terkait tema kemampuan pembiayaan kedepan tanpa subsidi
atau bantuan dari Global Fund untuk pembelian catridge, dari 19 kabupaten/kota
hanya Kota Denpasar (daerah tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi) dan
Merauke (daerah tertinggal dengan fiskal tinggi) yang menyatakan mampu untuk
merencanakan dan menganggarkan pembiayaan secara mandiri operasional TCM
meskipun harus melakukan pengajuan terlebih dahulu ke anggaran belanja daerah
untuk kota Denpasar dan menggunakan dana masukan dari cukai rokok dan atau

pajak rokok untuk Merauke. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan dinas
kesehatan dengan kutipan berikut:
“…siap aja sih kalau harus membiayai secara mandiri..kalau ini program
nasional tentu akan kita dukung..sumber pembiayaan bisa kita masukkan
lewat APBD diajukan dulu..” (Wasor TBC Provinsi Bali)
“..ya gpp kalau dana GF sudah dicabutpun ga masalah untuk kami,
pembiayaan bisa kami ambil dari pajak rokok disini cukup besar dan dari
dana otonomi khusus..hanya saja kalau dana otsus hanya bisa diakses oleh
penduduk Papua asli..jadi mereka yang penduduk asli bisa test TCM walau
tanpa bantuan GF, yang lainnya selain penduduk Papua bisa kita
ambilkan dari pajak rokok..cukup kok sepertinya” (Kepala Bidang P2P
Dinkes Kab Merauke)

Namun, sebagian besar daerah memang sangat mengandalkan subsidi dari
pemerintah pusat serta alokasi catridge dari Global Fund untuk pemeriksaan TBC
dengan TCM kedepan atau setidaknya bisa dengan klaim dari BPJS Kesehatan.
Dapat

disimpulkan

bahwa

sebagian

besar

kabupaten/kota

belum

siap

melaksanakan implementasi TCM dengan menggunakan dana daerah. Temuan
penelitian terkait pembiayaan pemeriksaan

TBC dengan TCM di 19

kabupaten/kota lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.28 Matriks Hasil Kualitatif Pembiayaan Pemeriksaan TCM di Daerah,
Berdasarkan Tipologi Daerah Tertinggal dan Tidak Tertinggal, 2018
Biaya yang dibebankan kepada
Kemampuan Pembiayaan
DAERAH
Pasien
Kedepan (tanpa bantuan GF)
DAERAH TIDAK TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Padang Pariaman
Ketiga daerah tidak menarik pembayaran dari semua pasien yang melakukan
pemeriksaan TBC dengan alat TCM, jika pasien tidak memiliki jaminan
Denpasar
kesehatan hanya dibebankan biaya karcis loket fasyankes saja.
Manado
Hanya denpasar yang menyatakan sanggup untuk pembiayaan mandiri
bersumber APBD saat subsidi/bantuan GF dicabut.
FISKAL SEDANG
Tegal
Ketiga daerah tidak menarik pembayaran dari semua pasien yang melakukan
pemeriksaan TBC dengan alat TCM, jika pasien tidak memiliki jaminan
Aceh Utara
kesehatan hanya dibebankan biaya karcis loket fasyankes saja.
Sorong
Ketiga daerah menyatakan tidak sanggup untuk pembiayaan mandiri saat
subsidi/bantuan GF dicabut.
FISKAL RENDAH
Jember
Ketiga daerah tidak menarik pembayaran dari semua pasien yang melakukan
pemeriksaan TBC dengan alat TCM, jika pasien tidak memiliki jaminan
Maluku Tenggara
kesehatan hanya dibebankan biaya karcis loket fasyankes saja.
Sleman
Ketiga daerah menyatakan tidak sanggup untuk pembiayaan mandiri saat
subsidi/bantuan GF dicabut.

DAERAH TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Kapuas Hulu
Ketiga daerah tidak menarik pembayaran dari semua pasien yang melakukan
pemeriksaan TBC dengan alat TCM, jika pasien tidak memiliki jaminan
Merauke
kesehatan hanya dibebankan biaya karcis loket fasyankes saja.
Nunukan
Hanya merauke yang menyatakan sanggup untuk pembiayaan mandiri saat
subsidi/bantuan GF dicabut, sumber biaya bisa didapatkan dari pajak rokok
&/ cukai rokok atau dari dana otonomi khusus.
FISKAL SEDANG
Banggai
Ketiga daerah tidak menarik pembayaran dari semua pasien yang melakukan
pemeriksaan TBC dengan alat TCM, jika pasien tidak memiliki jaminan
Bima
kesehatan hanya dibebankan biaya karcis loket fasyankes saja.
Seram Bag.Timur
Ketiga daerah menyatakan tidak sanggup untuk pembiayaan mandiri saat
subsidi/bantuan GF dicabut.
FISKAL RENDAH
Pandeglang
Ketiga daerah tidak menarik pembayaran dari semua pasien yang melakukan
pemeriksaan TBC dengan alat TCM, jika pasien tidak memiliki jaminan
Bangkalan
kesehatan hanya dibebankan biaya karcis loket fasyankes saja.
Alor
Ketiga daerah menyatakan tidak sanggup untuk pembiayaan mandiri saat
Situbondo
subsidi/bantuan GF dicabut.

Hal tersebut diatas juga seperti yang diinformasikan oleh informan dengan
kutipan berikut:
“APBN itu dari pemerintah pusat. Kalau dari APBD kita belum sama
sekali, belum jadi priority. Masih bersandar penuh di APBN.Jadi perlu
masa transisi 5 tahun kalau saya. Jadi kita harus bikin paket advokasi dan
marketing ke pemda tentang cost eficient kita pakai gen expert dibanding
kita investasi di diagnostik yang lain. Ngga bisa langsung ada surat dari
dirjen minta tahun depan daerah siapkan cartridge, ngga bisa lah begitu.
Kalau mau sustain ya harusnya begitu….sebenarnya kalau saya dari awal
kita berjanji mau beli sekian ribu alat ini harusnya pemerintah berani
menandatangani MoU bahwa oke berani membeli gen expert tapi dalam
jangka waktu sekian tahun ada trasnfer knowledge ini. Supaya tidak
ketergantungan dan kita bisa menekan cost. Okelah komponennya 60 %
dari anda, 40 % dari kita. Tapi kita mauUnit Cost lebih rendah dan bisa
didistribusi share resource dari pemda. Skema berpikir itu harusnya ada
di pemerintah pusat”. (Kabid P2P Provinsi Sulawesi Utara)

F. Sumber Daya Manusia
Dalam implementasi TCM di laboratorium dibutuhkan pelatihan agar tercapai
hasil pemeriksaan yang akurat. Setiap laboratorium TCM membutuhkan
setidaknya 1-2 petugas laboratorium yang memiliki kemampuan teknis
laboratorium dan kemampuan mengoperasikan komputer. Pelatihan penggunaan
alat TCM juga ditujukan untuk para klinisi dan petugas kesehatan yang

berhubungan dengan program TBC Nasional agar dapat menginterpretasikan hasil
dan memahami spesimen dengan kualitas baik. Tutor pelatihan TCM adalah
personil yang memiliki latar belakang keahlian di bidang mikrobiologi kesehatan
dasar dan yang telah mendapatkan pelatihan aplikasi GeneXpert dari Cepheid.
Tutor terdiri dari tim ahli dari Subdit TBC, unit di Kementrian Kesehatan yang
memiliki tupoksi pembinaan laboratorium, LRN Molekuler TBC , mitra serta ahli
dari laboratorium TBC di Indonesia.
Tabel 3.29 Matriks Hasil Kualitatif Sumber Daya Manusia Pelaksana Pemeriksaan TBC
dengan TCM di Daerah, Berdasarkan Tipologi Daerah Tertinggal dan Tidak Tertinggal, 2018
Ketersediaan dan Kompetensi
Upaya Peningkatan Kompetensi
DAERAH
SDM
SDM
DAERAH TIDAK TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Padang Pariaman
Padang Pariaman dan Manado masih merasa jumlah tenaga pelaksana untuk
menunjang pemeriksaan TBC dengan TCM di RSU-nya kurang, sedangkan
Denpasar
kompetensi dirasakan sudah cukup dengan adanya pelatihan/workshop dari
Manado
dinkes provinsi selama 2x. Sedangkan Denpasar merasa secara jumlah
tenaga pelaksana sudah mencukupi demikian juga dengan kompetensi yang
dimilikinya karena refreshmen dan on the job training dilakukan ketika ada
monitoring dari dinas provinsi.
FISKAL SEDANG
Tegal
Aceh dan Tegal masih merasa jumlah tenaga pelaksana untuk menunjang
pemeriksaan TBC
dengan TCM di RSU-nya kurang, sedangkan
Aceh Utara
kompetensi
dirasakan
sudah
cukup dengan adanya pelatihan/workshop dari
Sorong
dinkes provinsi selama 2x. Sedangkan Sorong merasa secara jumlah tenaga
pelaksana sudah mencukupi demikian juga dengan kompetensi yang
dimilikinya karena refreshmen dan on the job training dilakukan oleh
seorang tenaga teknisi yang telah terlatih.
FISKAL RENDAH
Jember
Hanya Maluku Tenggara yang masih merasa jumlah tenaga pelaksana untuk
menunjang pemeriksaan TBC dengan TCM di RSU-nya kurang, sedangkan
Maluku Tenggara
kompetensi dirasakan sudah cukup dengan adanya pelatihan/workshop dari
Sleman
dinkes provinsi. Sedangkan jember dan Sleman merasa secara jumlah
tenaga pelaksana sudah mencukupi demikian juga dengan kompetensi yang
dimilikinya. Khusus di Sleman upaya peningkatan kapasitas dilakukan
dengan on the job training kepada semua petugas laboratorium.
DAERAH TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Kapuas Hulu
Hanya Merauke yang masih merasa jumlah tenaga pelaksana untuk
menunjang pemeriksaan TBC dengan TCM di RSU-nya kurang karena satu
Merauke
tenaga yang juga memegang pemeriksaan dengan alat lab lainnya,
Nunukan
sedangkan kompetensi dirasakan sudah cukup dengan adanya
pelatihan/workshop dari dinkes provinsi dan pendampingan dari PJ Lab.
Sedangkan Kapuas Hulu dan Nunukan merasa secara jumlah tenaga
pelaksana sudah mencukupi demikian juga dengan kompetensi yang
dimilikinya.

FISKAL SEDANG
Banggai
Ketiga daerah merasa jumlah tenaga pelaksana untuk menunjang
pemeriksaan TBC dengan TCM di RSU-nya kurang, namun secara
Bima
kompetensi dirasakan sudah cukup dengan adanya pelatihan/workshop dari
Seram Bag.Timur
dinkes provinsi dan tim technical assistan dari GF. Upaya peningkatan
kapasitas tenaga pelaksana dilakukan dengan on the job training kepada
petugas pelaksana TCM oleh wasor provinsi.
FISKAL RENDAH
Pandeglang
Keempat daerah merasa jumlah tenaga pelaksana untuk menunjang
pemeriksaan TBC dengan TCM di RSU-nya kurang, demikian juga dengan
Bangkalan
kompetensi tenaga pelaksana dirasakan masih kurang karena pada saat
Alor
pelatihan yang dikirim bukan tenaga pelaksana Lab (Alor), lemah
Situbondo
kompetensi pada tenaga klinisi karena terbatasnya dokter spesialis di RS
(Situbondo), sedangkan Pandeglang dan Bangkalan merasa secara
kompetensi SDM yang mendukung pemeriksaat TBC dengan TCM sudah
mencukupi. Upaya peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan
pelatihan/workshop yang dilakukan oleh dinkes provinsi dan asistensi dari
Wasor dan Technical Asissten GF di dinkes provinsi.

Secara umum, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa daerah
kabupaten/kota yang merasa bahwa secara kuantitas jumlah sumber daya manusia
pelaksana untuk pemanfaatan TCM sebagai metode diagnosa TBC

masih

dirasakan kurang, dan kondisi ini merata baik di daerah tidak tertinggal fiskal
tinggi hingga daerah tertinggal fiskal rendah. Pelatihan dan workshop tenaga
kesehatan untuk pemanfaatan TCM dilakukan sesaat setelah proses assement
calon penerima alat TCM dilakukan. Setiap fasyankes yang akan menerima alat
TCM diminta untuk mengajukan usulan tenaga kesehatan yang akan dikirim
untuk mendapatkan pelatihan di Provinsi. Menurut informasi yang didapatkan di
masing-masing

daerah,

yang

wajib

mengikuti

pelatihan

antara

lain:

Dokter/Klinisi, Perawat Poli TBC, Pelaksana Laboratorium, Penanggungjawab
Laboratorium. Mengenai hal tersebut diatas, juga disampaikan informan dengan
kutipan berikut di bawah ini:
“Rata-rata sih gitu mbak karena kami Indonesia timur itu kalau masalah
SDM itu krusial.Tapi bukan hanya kualitas, tapi jumlahnya dulu lah
minimal. Kalau boro-boro kualitas kan bisa ditingkatkan lewat OJT,
pelatihan, refreshing, workshop, kalau itu bisa lah. Cuma dari jumlah dulu
lah jadi tantangan.Penuhi dulu itu. (Wasor TBC Propinsi Sulawesi
Utara, September 2018)

Workshop atau pelatihan TCM yang diselenggarakan di Provinsi sangat
bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan TCM untuk

melakukan diagnosa TBC, apalagi alat ini relatif baru di Indonesia dan pembacaan
hasil pemeriksaan-pun yang memerlukan kejelian untuk mengartikannya. Setelah
pemanfaatan TCM berjalan, dinkes provinsi melalui wasor dan Technical Asisten
GF yang ditempatkan di dinkes Provinsi tetap berusaha memantau pelaksanaan
pemeriksaan TBC dengan TCM termasuk melakukan refreshment dan on the job
training bagi tenaga analis baru – termasuk ketika terjadi mutasi pada tenaga
analis lama – untuk melakukan proses pemeriksaan dengan TCM dan untuk
peningkatan kapasitas dalam pencatatan dan pelaporan.
Hambatan utama dalam ketersediaan SDM adalah tingginya mutasi tenaga
kesehatan karena tidak sedikit daerah yang tenaga laboratoriumnya hanyalah
pekerja kontrak yang sangat mudah untuk keluar dari pekerjaannya dan mutasi
pindah bagian karena faktor kepentingan individual dan pimpinan. Selain itu
masih kuatnya stereotype TBC sebagai penyakit infeksius yang sangat menular
dan sulit disembuhkan, membuat beberapa tenaga laboratorium setelah pelatihan
justru mengundurkan diri seperti yang terjadi di Merauke dan Bima. Padahal
menurut pedoman teknis pelaksanaan pemeriksaan TBC dengan TCM, kontak dan
resiko penularan TBC dengan menggunakan TCM sebagai alat pemeriksaan
sangatlah kecil karena TCM memperkecil kontak tenaga analis dengan
sputum/spesimen dahak pasien.

3.3.3. Indikator Proses
A. Pemeriksaan dengan TCM
Tabel 3.30 Matriks Hasil Kualitatif Alur Proses Pemeriksaan Pasien di Daerah,
Berdasarkan Tipologi Daerah Tertinggal dan Tidak Tertinggal, 2018
Alur Proses Pemeriksaan
Alur Proses Pemeriksaan
DAERAH
Pasien Walk-in
Pasien Rujukan
DAERAH TIDAK TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Padang Pariaman
Pasien walk-in di RS : loket  poli TBC  pemeriksaan klinis
mendukung  pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)  hasil
Denpasar
keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Manado
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.
Pasien rujukan PKM : loket  poli TBC  pemeriksaan
klinis mendukung  pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)

 hasil keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.
FISKAL SEDANG
Tegal
Aceh Utara
Sorong

FISKAL RENDAH
Jember
Maluku Tenggara
Sleman

DAERAH TERTINGGAL
FISKAL TINGGI
Kapuas Hulu
Merauke
Nunukan

Pasien walk-in di RS : loket  poli paru pemeriksaan klinis
mendukung  pemeriksaan TCM  (2-3 hari kemudian) 
hasil keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis di poli paru,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di poli TBC
MDR.
Pasien rujukan PKM : loket  poli paru pemeriksaan klinis
mendukung  pemeriksaan TCM  (2-3 hari kemudian) 
hasil keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di poli TBC
MDR.
Pasien walk-in di RS : loket  poli TBC  pemeriksaan klinis
mendukung  pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)  hasil
keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.
Pasien rujukan PKM : loket  poli TBC  pemeriksaan
klinis mendukung  pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)
 hasil keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.
Pasien walk-in di RS : loket  poli TBC  pemeriksaan klinis
mendukung  pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)  hasil
keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.
Pasien rujukan PKM : loket  poli TBC  pemeriksaan
klinis mendukung  pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)
 hasil keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat

(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.
FISKAL SEDANG
Banggai
Bima
Seram Bag.Timur

FISKAL RENDAH
Pandeglang
Bangkalan
Alor
Situbondo

Pasien walk-in di RS : loket  poli TBC  pemeriksaan klinis
mendukung  pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)  hasil
keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.
Pasien rujukan PKM : loket  poli TBC  pemeriksaan
klinis mendukung  pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)
 hasil keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.
Pasien walk-in di RS : loket  poli TBC  pemeriksaan klinis
mendukung  pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)  hasil
keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.
Pasien rujukan PKM : loket  poli TBC  pemeriksaan
klinis mendukung  pemeriksaan TCM  (2 hari kemudian)
 hasil keluar dan konsultasi dengan dokter/klinis,
Hasil :
jika TBC (+)  pengobatan dilakukan ke puskesmas terdekat
(rujuk balik ke PKM),
jika TBC MDR (+)  pengobatan dilakukan di RS.

Kriteria pasien yang dirujuk untuk melakukan pemeriksaan TBC

dengan

menggunakan TCM di RSUD adalah sebagai berikut:
1. Pasien terduga TBC MDR;
2. Pasien dengan 9 kriteria;
3. Pasien putus obat/ pasien ulang.

Dari 19 kabupaten/kota terdapat 4 lokasi yakni Manado, Nunukan,
Pandeglang, dan Bali yang mengharuskan pasien untuk datang ke RSUD saat
proses rujukan dan tidak membolehkan rujuk sputum. Sedangkan sebagian besar
kabupaten/kota lainnya menggunakan mekanisme rujukan sputum dan pasien
karena pertimbangan akses wilayah antara tempat tinggal pasien dan RSUD yang
jauh, seperti Merauke, Bima, Sorong, Maluku, Seram Bagian Timur, Alor.

Pasien TBC MDR dan/atau dengan penyakit penyerta seperti HIV dan
Diabetes dirujuk untuk memperoleh pengobatan dan terapi lebih lanjut di rumah
sakit, biasanya rumah sakit rujukan provinsi. Pasien dengan kondisi yang sudah
stabil akan dilakukan rujuk balik ke Puskesmas asal domisili untik melanjutkan
pengobatan di Puskesmas terdekat. Hal ini juga terkait dengan pengobatan yang
disepakati dimasing-masing daerah antara pihak RSUD dengan puskesmas.
Sebagian besar daerah telah melakukan proses rujuk balik untuk pengobatan
pasien TBC positif di puskesmas terdekat dengan lokasi tinggal pasien. Sehingga
ketika hasil pemeriksaan telah keluar, pasien diminta untuk segera melaporkan ke
puskesmas terdekat dengan membawa hasil pemeriksaan dan form rujuk balik,
follow up terhadap proses pengobatan juga dilakukan di puskesmas terdekat atau
puskesmas yang merujuk. Terkait dengan ketersediaan obat TBC kategori 1 dan 2
hampir diseluruh puskesmas menyatakan stok ketersediaan mencukupi untuk
melakukan pengobatan. Jikapun habis, biasanya puskesmas akan meminjam
dahulu ke puskesmas terdekat dan akan menggantinya jika stok obat sudah ada.
Sedangkan pengobatan untuk pasien yang TBC Resisten Obat (TBC -RO)
hampir seluruhnya dilakukan di RSUD karena keterbatasan kemampuan klinisi
untuk melakukan pengobatan TBC MDR dan fasilitas puskesmas yang kurang
mendukung seperti ruang istirahat khusus penderita TBC MDR sesaat setelah
disuntik obat. Sehingga beberapa pasien TBC MDR yang pernah menjalani terapi
pengobatan di puskesmas memutuskan untuk kembali ke RSUD dalam
menjalankan pengobatannya. Terkait dengan pengobatan TBC MDR, ketersediaan
obat hanya ada di RS Rujukan Regional atau RSUD (atas distribusi dari RS
Rujukan Regional).

B. Monitoring dan Evaluasi
Monev dilakukan di 19 kabupaten/kota dimana alat TCM ditempatkan. Monev
di level provinsi maupun kabupaten/kota ke fasyankes dilakukan 1-2 kali dalam
setahun dalam bentuk Bimtek dan Supervisi oleh wasor, Kasi TBC, dan Kabid
P2P. Monev dilakukan tidak secara khusus pada implementasi pemanfaatan TCM
saja, melainkan program TBC secara keseluruhan. Hal ini seperti yang
diungkapkan informan kualitatif dengan kutipan sebagai berikut:

“kurang begitu berarti..ya paling butuh data atau apa… kalau yang
sifatnya teknis ga.. Tidak ada grup khusus untuk Alor yang sudah dilatiih
kemarin..Kemarin yang dilatih ada5 org (dokter umum, pj lab, analis lab,
pj DOTS, manajemen). Harapannya lebih komunikatif lagi minimal tim di
kabupaten dengan propinsi, kalau bisa ada grupnya jadi komunikasi
tebangun sehingga kalau ada maslah kita satu pemahaman. jadi saya lebih
memiliih dengan teman-teman yang dapat alat ini juga” (PJ Lab RS
Kalabahi- Alor, 2018)

C. Pencatatan dan Pelaporan
Menurut

pedoman

teknis

pelaksanaan

pemeriksaan

TBC

dengan

menggunakan TCM, pencatatan dan pelaporan penggunaan logistik dilakukan
sesuai dengan peraturan atau sistem informasi yang ditetapkan pada P2TBC baik
secara manual maupun elektronik. Pencatatan kegiatan pemeriksaan laboratorium
TBC sangat penting karena digunakan sebagai sumber data pengelolaan pasien
dan penilaian terhadap keberhasilan kegiatan program pengendalian TBC.
Pencatatan tersebut mengacu kepada format yang baku untuk menjamin
akuntabilitas dan evaluasi program penanggulangan TBC dan harus dilakukan
baik pada semua fasyankes pemerintah dan non-pemerintah.Pencatatan dan
pelaporan penemuan kasus dan pengobatan melalui beberapa media pelaporan
seperti:
1. Formulir TB-06 merupakan daftar terduga TBC yang terletak di poli
(Poli TBC /TBC RO, poli TBC -HIV, dan poli lainnya). Formulir tersebut
berisikan data pasien dan diisikan oleh petugas poli.
2. Formulir TB-05 merupakan formulir permohonan laboratorium TBC
untuk semua pemeriksaan spesimen TBC. Formulir tersebut merupakan
formulir pengantar yang diisi oleh petugas poli apabila ingin
memeriksakan spesimen terduga/pasien TBC ke laboratorium. Setelah
didapatkan hasil pemeriksaan spesimen, petugas laboratorium harus
mengisi hasil tersebut di TBC -05 dan mengirimkan formulir TB-05
tersebut kembali ke poli/fasyankes perujuk.
3. Formulir TB-04 merupakan register laboratorium TBC terdiri:
a. TB-04 untuk laboratorium fasyankes mikroskopik dan pemeriksaan
tes cepat terdapat di fasyankes yang tidak memiliki laboratorium
biakan dan uji kepekaan.

b. TB-04 untuk laboratorium rujukan biakan dan uji kepekaan yang
memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan mikroskopis, tes
cepat, biakan, dan uji kepekaan.
Formulir TB-04 terletak di laboratorium dan berisi hasil dari setiap
pemeriksaan TBC yang diisi oleh petugas laboratorium. Catatan: Setiap
awal tahun, nomor urut dalam formulir TB-04 kembali ke nomor urut awal
sesuai dengan tahun berjalan.
4. e-TB Manager merupakan perangkat lunak pencatatan pelaporan kegiatan
MTPTRO yang berbasis internet. Laboratorium pemeriksaan TCM wajib
mencatat hasil pemeriksaan ke dalam e-TB Manager, sehingga
pemantauan hasil pemeriksaan dan penggunaan katrid dapat dilakukan.
Apabila fasyankes laboratorium TCM belum mempunyai fasilitas e-TB
Manager maka pastikan tercatat dalam rekap manual untuk memastikan
pemantauan semua pemeriksaan TCM sesuai dengan kebijakan Program
Nasional TBC. Dinas Kesehatan Provinsi bertanggung jawab dalam
memantau pencatatan dan pelaporan pemeriksaan TCM termasuk
kebutuhan katrid fasyankes di wilayahnya masing-masing.
5. Laporan bulanan TCM merupakan laporan yang berisikan hasil
pemeriksaan TCM di suatu fasyankes yang dikelompokan berdasarkan
asal pasien dan eror pemeriksaan yang terjadi.

Di sebagian besar wilayah, kondisi pencatan dan pelaporan kurang baik
dilakukan dan dilakukan masih secara manual dengan menggunakan buku register
pemeriksaan TBC yang berada di Poli TBC dan Laboratorium. Bahkan beberapa
kabupaten/kota subjek penelitian ini baru mulai melakukan pencatatan dan
pelaporan menggunakan sistem di tahun 2018 ini. Hal ini seperti yang
diungkapkan informan dengan kutipan sebagai berikut:
“Belum lagi sistem informasi yang sampai sekarang tidak luruslurus..SITT itu. Nah sekarang ini mau dikawinkan lagi dengan e-TB
Manager yang bla bla bla..Dimana dia punya ini juga masih ada
perbaikan-perbaikan ya.Karena memang kasus yang mau diinput juga
banyak. Bagaimana input dari RS mau dimasukkan ke SITT dst dst saya
rasa itu memerlukan fokus sendiri. Sehingga kalau tenaganya cuma satu

semuanya akan lari kalau saya pikir”.(Wasor TBC Propinsi Sulawesi
Tengah, September 2018)
"Jadi saya ini Bu, kalau misalnya ingin mengetahui berapa jumlah pasien
terduga TBC MDR se-provinsi Jawa Timur itu saya ini harus masuk ke
sistem dan menghitungnya satu per satu. Jadi misalnya TCM Arosbaya
saya buka.TCM rumah sakit di Bangakalan di Ratu Ibu saya buka.Tidak
bisa misalnya saya tahu 89 itu (sekaligus) tidak bisa.Jadi itu kita sedikit
mengalami kesulitan". (Wasor TBC Propinsi Jawa Timur, September
2018)
“Kalau kemampuan pencatatan dan pelaporan di level Propinsi sendiri
sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu
mungkin di level Fasyankes. Di Puskesmas. karena ini kan sifatnya online
ya Bu. kemudian dan dia itu kan tidak hanya satu tugas ya Bu. Dia kan
tidak hanya mengurusi pemanfaatan alat TCM atau TBC saja. Dia juga
kan ada pekerjaan yang lain, jadi perlu dukungan dari atasan
langsungnya. Misalnya kamu sudah memeriksa terduga TBC misalnya
lebih dari 10 . Secara fisik memang sudah dilakukan pemeriksaan, tapi
untuk mengetahui apakah sudah diperiksa dengan baik atau tidak,
hasilmya seperti apa kan bagaimanapun itu melalui e-TB Managernya.
Dan itu kan sifatnya online bukan offline. Jadi meng-entry langsung.
Mungkin untuk tempat-tempat fasyankes yang diluar dari ibukota
kabupaten kan jaringan internetnya tidak terlalu bagus. naik turun. Bisa
jadi e-TB Manager itu tidak diisi, padahal misalkan secara fisik dia sudah
melakukan pemeriksaan terhadap pasien terduga TBC sebanyak 50
pasien, tapi tidak semua 50 itu dicatat dalam e-TB Manager karena ada
kesibukan yang lain baru 30 atau 40” (Wasor TBC Propinsi Jawa
Timur, September 2018)

Dari 19 kab/kota baru ada 3 daerah yang melakukan pelaporan dengan
menggunakan e-TB Manager yakni Padang Pariaman, Tegal, dan Bima. Hal ini
sesuai dengan wawancara sebagai berikut :
“TCM nanti kan ada yang perlu dicatat di e-TBC
terus nanti
pelaporannya (laporan TBC dan penggunaan TCM) tiap bulan kan ada, eTBC ada, bukan e-TBC ada.”(Wasor TBC Dinkes Kota Tegal)

Itupun Bima baru melakukannya 2-3 bulan terakhir saat puldat
dilakukan.Ada 7 kab/kota yang melakukan pencatatan dan pelaporan melalui
media SITT yakni Manado, Aceh, Sorong, Yogyakarta, Nunukan, SBT, dan
Situbondo.Sisanya sebanyak 9 kab/kota (Denpasar, Jember, Maluku
Tenggara, Kapuas Hulu, Merauke, Banggai, Pandeglang, Bangkalan, dan
Alor) yang masih menggunakan cara manual untuk pencatatan dan pelaporan

dengan mengisi Form TBC dan Buku Register pasien. Hal ini didukung dengan
hasil wawancara sebagai berikut :
“Khusus untuk pelaporan, yang terkendala adalah e TBC managernya.
Harus berhubungan dengan e TBC manager. Nah karena ini kepentingan
dinas artinya rumah sakit harusnya menyediakan sarana tapi ini kita yang
mengeluarkan biaya untuk hotspot internet misalnya. Pernah juga kita
sampaikan ke manajemen. Katanya sudah jauh2 mau menyiapkan tetapi
belum sampai sekarang. Saya anggap e TBC manager belum berjalan.
Tidak ada internet di bagian pelayanan hanya ada di manajemen.” (PJ
Poli DOTS Alor)

Hambatan dalam pencatatan dan pelaporan :
1. Tugas ganda seorang analis/laboran sebagai operator alat TCM sekaligus
pencatat laporan membuat mereka tidak bisa melakukan pencatatan dan
pelaporan secara optimal;
2. Kompetensi SDM yang belum menguasai aplikasi SITT dan e-TB
Manager;
3. Beberapa daerah baru saja mendapatkan sosialisasi tentang e-TB Manager,
tapi belum memanfaatkannya.
4. Koneksi internet yang tidak stabil saat melakukan pengisian SITT,
terutama bagi daerah-daerah yang jauh dengan ibukota provinsi/kabupaten
Hal tersebut seperti yang diungkapkan informan dengan kutipan sebagai berikut:
“Khusus untuk pelaporan, yang terkendala adalah e TBC managernya.
Harus berhungan dengan e TBC manager. Nah karena ini kepentingan
dinas artinya rumah sakit harusnya menyediakan sarana tapi ini kita
yang mengeluarkan biaya untuk hotspot internet misalnya. Pernah juga
kita sampaikan ke manajemen.Katanya sudah jauh2 mau menyiapkan
tetapi belum sampai sekarang.Saya anggap e TBC manager belum
berjalan. Tidak ada internet di bagian pelayanan hanya ada di
manajemen..” (Kepala Lab RS Kalabahi-Alor, 2018)
“Untuk pecatatan pelaporan ada masalah internet dan komputer
satu...Internetnya untuk yang di poli cuma satu dan ga murni buat itu
saja. Internetnya lola. Komputer cuma satu di poli.dan berbagi dengan
tugas yang lain. Harusnya kan satu komputer karena kan ada SITT dan e
TBC Manager. Tapi saya salut dengan teman2 disini semangat, mereka
mau antri..Pelaporan juga tidak telat. Kalau nambah komputernya
ditambah jadi bisa khusus, SDM ada juga” (PJ DOTS, RS Lubuk
Alung – Padang Pariaman, 2018)

3.3.4. Indikator Keluaran (Output)
A. Keberhasilan Pemeriksaan TCM
Keberhasilan pemeriksaan/diagnosis TBC dengan TCM diukur dari meningkat
atau tidaknya temuan kasus TBC baru, TBC

MDR/ TBC

resisten. Hal itu

tergantung dengan proses rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit. Di Manado,
Tegal, Aceh, Yogyakarta, Alor, dan Situbondo beroperasinya alat TCM dianggap
belum optimal dalam peningkatan temuan kasus TBC baru.Hal ini sesuai dengan
hasil wawancara sebagai berikut :
“Belum signifikan sekali mbak, karena yang dilakukan (pemeriksaan) TBC
(menggunakan TCM) kan di Kardinah saja belum semuanya, kalau kasus
MDR naik signifikan.” (Wasor Kota Tegal)
“karena kita kan menggunakan untuk MDR saja jadi tidak signifikan
hasilnya. Karena keterbatasan klinikal tadi (yang menyarankan hanya
digunakan untuk MDR).. Padahal pasien yang biasa-biasa bisa saja MDR.
Itu kan gejalanya sama proses sakitnya ke tingkat yang lebih parah lagi
mungkin yang berbeda.” (Analis Lab RSUD Kalabahi Alor)

Sisanya menganggap keberadaan alat TCM sudah berhasil meningkatkan
temuan kasus TBC

baru, TBC

MDR/TBC

resisten karena sensitifitas dan

spesifitas alat TCM yang tinggi. Namun, hampir diseluruh kabupaten/kota subjek
penelitian mengakui pernah mengalami error dan invalid result dalam
pemeriksaan TBC menggunakan TCM. Dalam mengatasi kendala tersebut, upaya
yang dilakukan oleh petugas lab/PJ Lab adalah mengontak dokter atau perawat
poli untuk meminta pasien mengumpulkan kembali spesimen dahak. Hal ini
sejalan dengan informasi yang disampaikan informan dengan kutipan berikut:
„30 persen kasus temuan TBC di temukan oleh kita.TCM mendukung misal
BTA dan rontegn negatif, ternyata TCM positif.Selain itu mendukung MDR
primer, lebih cepat terdeteksi MDRnya. Kalau ga kan kita harus obati dulu
6 bulan. Kan kasian.“ (PJ DOTS RS Lubuk Alung- Padang Pariaman,
2018)
“ lebih membantu untuk yang MDR tapi belum pernah dikalkulasi sih “
(Analis RS Lubuk Alung- Padang Pariaman, 2018)

Semua tenaga analis di fasyankes setuju bahwa alat TCM sangat
membantu kerja mereka : 1) pemeriksaan sputum bisa dilakukan lebih cepat
dibandingkan dengan menggunakan metode BTA mikroskopik, 2) kontak yang

minim dengan spesimen dahak, 3) spesifitas dan sensitifitas yang tinggi
memungkinkan untuk menemukan hasil TBC lainnya TBC -HIV, TBC -hepatitis,
TBC -DM, selain TBC -MDR.Namun, keberadaan TCM tidak dapat
menggantikan mikroskop sepenuhnya karena follow up wajib dilakukan dengan
mikroskop pada bulan ke-2 dan ke-6 pengobatan, seperti yang disampaikan
informan dengan kutipan berikut:
“Kalau saya sih lebih mudah menggunakan TCM tetapi tidak
menghilangkan mikroskopis..karena alat TCM nih nanti kalau rusak kan
tidak ada alat lain.. Jadi alat TCM bisa menjadi back up.” (RS KalabahiAlor, 2018)
Tabel 3.31 Temuan Peningkatan Kasus di 19 Kab/Kota
KABUPATEN/KOTA
PADANG PARIAMAN
DENPASAR
MANADO
TEGAL
ACEH
SORONG
JEMBER
MALUKU TENGGARA
YOGYAKARTA
KAPUAS HULU
MERAUKE
NUNUKAN
BANGGAI
BIMA
SERAM BAGIAN
TIMUR
PANDEGLANG
BANGKALAN
ALOR
SITUBONDO

ADA PENINGKATAN
TEMUAN KASUS
√
√

TIDAK ADA PENINGKATAN
TEMUAN KASUS

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

B. Harapan Kedepan


Pemenuhan jumlah SDM yang dibarengi dengan peningkatan kompetensi
SDM untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat TCM melalui pelatihan,
workshop, refreshing secara kontinyu dan berkala. Seperti kutipan berikut:
“yang untuk TCM pelatihan, pencatatan pelaporan itu sudah kita lakukan
pelatihan untuk mereka,…. Cuma terakhir kita kumpul itu mereka itu di
tahun ini kita kasih penyegaran pengelola program itu kita refreshing lagi

tentang pencatatan dan pelaporan..Tahun ini. Awal tahun ini… ( Ka. Bid
P2P Kab Sorong Papua Barat)



Material (BHP & Catridge) tetap disupport oleh kementerian pusat/
donor;Seperti kutipan berikut:
“Ya itu memang kekhawatiran dari awal bahwa Unit Cost untuk cartridge
ini jauh diatas Unit Cost dari yang konvensional itu. Tapi kita tentunya
perhitungannya kan tidak seperti itu..Tapi harus dilihat tentang
sensitifitas harus dipertimbangkan juga. Cuma berbicara economy cost
yang dihitung berdasarkan harga cartridge itu memang susah kalau kita
mau advokasi di level pengambil kebijakan di daerah terutama karena
ynag dihitung memang..Kalau dengan alat ini sensitifitasnya bisa sampai
96 %, kita tidak buang waktu untuk diagnostik dengan sputum. Karena itu
juga cost secara ekonomi yang dihitungnya beda. Nah sehingga untuk
advokasi memang agak sedikit sulit. Sehingga ke depan nanti kita mesti
menyiapkan strategi yang lebih spesifik misalnya 4-5 tahun pertama itu
harus didanai APBN bila GF keluar. Nanti ada upaya terstruktur,
sistematis ke pengambil kebijakan daerah tentang betapa pentingnya alat
ini. Ini kalau dari sisi klinis kan memang cuma alat untuk mendiagnostik
TBC , tapi kan dengan sensitifitas ini kita kan berharap dapat memotong
penularan dari TBC ini. Karena early diagnostic itu bisa meminimalisir
penularan sakit.Nah itu yang harus didesain sedemikian rupa supaya bisa
dilimpahkan ke daerah” (Kabid P2P Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Utara, September 2018).
“Dan itu juga berlaku untuk program-program lain yang selama ini
membutuhkan supply dari kementerian APBN atau GF ya nanti kita take
over dari KPS (Kartu Papua Sehat) itu. Karena itu disiapkan untuk
membiayai hal-hal yang tidak terakomodir di BPJS, atau di dalam
dokumen kita selama ini. Kalau nanti kedepannya exit strategy, pagu kita
bisa ditambah dari KPS itu digeser masuk ke pengadaan. Artinya masuk
ke dokumen anggaran kita untuk bisa belanja itu. Ini kan kita sebenarnya
dulu kita seperti itu waktu RDT kita beli pakai APBD terus dikembalikan
ke APBN lagi” (Kabid P2P Dinas Kesehatan Propinsi Papua, Oktober
2018).



Money: Pemerintah

mensupport penganggaran, termasuk insentif

operator TCM.Seperti kutipan berikut:
“Masalahnya itu sinkronisasi kebijakan BPJS itu berbeda-beda. Satu
BPJS di level kab aja beda. Kab A dengan B BPJS nya beda. Begitu pula
pembiayaan untuk TBC

resisten satu propinsi berbeda.Ada yang

dibayarkan satu minggu jasa mediknya.Ada yang bisa dibayarkan harian,
ada yang bulanan. Sehingga harapan kami..kan ya semua perlahan-lahan
diambil alih oleh JKN, ya harus sama juga dia punya aturan mainnya. jadi
tidak akan jadi pertanyaan”. (Wasor TBC Propinsi Sulawesi Tengah,
September 2018)



Optimalisasi rujukan sputum untuk meningkatkan utilitas alat TCM oleh
masyarakat/puskesmas

terutama

di

daerah-daerah

yang

aksesnya

sulit.Seperti kutipan berikut:
“Jadi gini, kemarin kan waktu sosialisasi indikator saya termasuk orang
yang protes. Karena 60 % suspect TBC harus didiagnosis dengan TCM.
Saya ngomong tolong dipertimbangkan kami di Indonesia Timur.Kalau di
Jakarta mah asik-asik aja ya.Dari segi jarak itu lebih mudah lah
trasnportasi. Kami ambil satu kab, Banggai laut itu kan pulau-pulau, yang
tersedia TCM cuma satu. Masa mau TCM harus ini pulau dulu nyeberang.
Mungkin kalau desember, ber, ber, ber itu kan musim ombak tidak
memungkinkan

gimana

dong

pasiennya.

Jadi

mungkin

dengan

ketersediaan yang masih terbatas, saya pesimis itu bisa tercapai
targetnya.Karena itu tadi, kalau di setiap kabupaten ketersediaan alatnya
sudah lebih baik, lebih banyak dari segi kuantitas”.(Wasor TBC
Propinsi Sulawesi Tengah, September 2018)



Pemberian alat TCM di Puskesmas untuk mengurangi antrian pasien yang
akan diperiksa TCM di RS, peningkatan cakupan pemeriksaan TBC
menggunakan TCM serta mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan
pasien dan keluarganya untuk melakukan pemeriksaan TCM di ibukota
kabupaten.



Kejelasan alur rujukan dan rujuk balik sehingga pemeriksaan dan
penemuan kasus TBC akan berujung pada pengobatan yang tuntas.

3.4.

DATA COSTING

3.4.1. Alur Pemeriksaan TCM
Pada bagian ini akan dibandingkan alur pemeriksaan pasien mulai dari saat
masuk ke rumah sakit ataupun puskemas yang sampai dengan keluar hasil
pemeriksaan TCM nya, serta akan dibandingkan tahapan berdasarkan tipe
provider (rumah sakit atau puskesmas) dan juga jenis TBC yang akan dideteksi.
Alur pemeriksaan pasien untuk mendeteksi TBC dengan alat TCM sudah diatur
dalam Permenkes no 67 tahun 2016 dan lebih spesifik lagi di buku “Petunjuk
Teknis Pemeriksaan TBC dengan Tes Cepat Molekuler”, namun hasil observasi
dan wawancara di enam rumah sakit dan 2 puskesmas, alur pendeteksian TBC
dengan TCM di masing-masing berbeda dengan Permenkes dan masing masing
fasilitas kesehatan tersebut mempunyai alur pemeriksaan yang spesifik.

3.4.2. Alur Pemeriksaan TBC TCM di Rumah Sakit
1) TBC Anak
A. Kabupaten Padang Pariaman
Semua pasien yang masuk ke RS Paru Sumatera Barat, harus melalui
tahapan loket dan registrasi. Di bagian loket, pasien akan discreening oleh
petugas apakah perlu membutuhkan pemeriksaan rontgen dan laboratorium
atau tidak. Penentuan pasien akan dilakukan pemeriksaan TCM tergantung
hasil rontgen dan anamnesa dokter. Untuk alur pemeriksaan, seharusnya
sebelum ke bagian Radiologi untuk dilakukan rontgen, pasien ke Poliklinik
dulu untuk anamnesa dokter. Namun pada pelaksanaannya, dari bagian
registrasi, pasien langsung ke diarahkan ke bagian radiologi. Ketika
dikonfirmasi, hal ini dilakukan untuk efektivitas waktu agar pasien bisa
mendapatkan hasil pemeriksaan TCM di hari itu juga. Untuk penentuan
apakah pasien suspect TBC serta perlu dilakukan pemeriksaan TCM atau
tidak, dokter melakukan asasement dari hasil rontgen. Hal ini dikarenakan
biaya pemeriksaan TCM yang mahal sehingga harus ada hasil pemeriksaan

pendukung terlebih dahulu. Namun, ada pengecualian untuk pasien anak dan
ibu hamil. Sebelum ke bagian radiologi mereka harus ke Poliklinik dahulu
untuk ditentukan oleh dokter perlu tidaknya dilakukan rontgen mengingat efek
radiasi yang ditimbulkan dapat berbahaya. Untuk pemeriksaan rontgen semua
pasien diberikan informed consent terlebih dahulu. Setelah hasil rontgen
keluar, dokter spesialis anak akan melakukan anamnesa dan menentukan
apakah pasien anak tersebut dapat melakukan TCM. Hal penting lainnya yang
harus dipertimbangkan yaitu, pasien anak harus dapat mengeluarkan dahak.
Setelah dilakukan tes TCM di laboratorium, hasil TCM akan dibacakan oleh
dokter spesialis anak di Poliklinik. Untuk alur pemeriksaan pasien TBC di
tahun 2017 dan 2018 ada perbedaan. Pada tahun 2017, tidak ada poli khusus
anak melainkan hanya ada Poliklinik. Namun di tahun ini ada sudah ada poli
spesialis anak.
PASIEN

LOKET

REGISTRASI

POLIKLINIK
(PENGANTAR
RONTGEN)

RADIOLOGI
(RONTGEN)

POLIKLINIK
(ANAMNESA)

LABORATORIUM TCM
(PEMERIKSAAN)

POLIKLINIK
(PEMBACAAN HASIL
DAN RUJUKAN
PENGOBATAN)

Gambar 3.6 Alur Pemeriksaan TBC Anak di RS Paru Sumatera Barat Kabupaten
Padang Pariaman

B. Kota Tegal
Alur pendeteksian TBC anak di RSUD Kardinah Kota Tegal dimulai
dengan pasien anak mendaftar di bagian loket. Kemudian pasien anak akan
dianamnesa oleh dokter spesialis anak di Poli anak. Jika dari pemeriksaan
secara klinis diduga atau suspect TBC , pasien akan diarahkan ke Poli Paru

yang akan memberikan rekomendasi untuk pemeriksaan dahak lebih lanjut di
laboratorium dan juga pemeriksaan rontgen di bagian radiologi. Untuk di
laboratorium, pemeriksaan dahak dilakukan pengujian TCM. Setelah hasil tes
laboratorium dan rontgen keluar, kesimpulan dan diagnosanya dapat diambil
oleh pasien di poli anak kembali.
LAB: TCM

LOKET

POLI
ANAK

POLI
PARU

POLI
ANAK

RADIOLOGI

Gambar 3.7 Alur Pemeriksaan TBC Anak di RSUD Kardinah Kota Tegal

C. Kabupaten Jember
Di RSD Balung Kabupaten Jember, pasien anak yang datang, di awal
akan dilakukan screening oleh perawat untuk menentukan tahapan rujukan
pengobatan rawat jalan lebih lanjut agar lebih tepat sasaran sesuai keluhan.
Setelah dilakukan screening, pasien anak akan mendaftar di loket ke poli
selanjutnya sesuai dengan hasil screening. Namun, pada umumnya, pasien
anak akan tetap melalui poli anak. Di poli anak, pasien anak akan dianamnesa
oleh dokter spesialis anak dan jika diduga mempunyai gejala TBC , akan
dilakukan scoring di poli anak. Jika hasil scoringnya juga mendukung adanya
dugaan TBC pada anak, maka dokter spesialis akan memberikan rujukan
pemeriksaan lebih lanjut ke laboratorium untuk pemeriksaan laju endap darah
(LED) dan TCM serta pemeriksaan rontgen di poli radiologi. Di RSD Balung
ini belum ada dokter spesialis paru maupun poli TBC DOTS sehingga semua
pengambilan keputusan untuk pemeriksaan lebih lanjut pada pasien diduga
TBC langsung ditentukan oleh dokter spesialis anak tanpa berkonsultasi
dengan PJ TBC. Walaupun sebelumnya sudah diberitahukan tata laksana

pendeteksian TBC yang dapat dilakukan dengan TCM saja, tetapi dokter
spesialis anak merasa perlu melakukan beberapa pemeriksaan lainnya yang
dapat mendukung diagnosa. Setelah hasil pemeriksaan LED, TCM, dan
rontgen keluar, pasien dapat mengetahui penegakkan diagnosa apakah positif
TBC

atau tidak melalui dokter spesialis anak di poli anak. Jika pasien

melakukan segala pemeriksaan sebelum jam 10 pagi, biasanya hasilnya sudah
dapat diketahui dengan pasien mengambil sendiri hasil dari laboratorium
maupun di radiologi dan membawanya ke poli anak kembali untuk
diinterpretasikan oleh dokter spesialis anak.
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Gambar 3.8 Alur Pemeriksaan TBC Anak di RSD Balung Kabupaten Jember

D.Kabupaten Bangkalan
Di RSUD Syarifah Kabupaten Bangkalan, untuk pendeteksian TBC pada
pasien anak diduga TBC, sama sekali tidak melibatkan pemeriksaan dengan
TCM. Hal ini didasarkan pasien anak belum dapat mengeluarkan dahak secara
efektif. Sedangkan dahak merupakan objek penting untuk pemeriksaan TCM.
Oleh karena itu, pendeteksian TBC anak hanya dilakukan dengan scoring dan
berdasarkan hasil rontgen di bagian radiologi. Alur TBC anak dimulai dari
pendaftaran di loket untuk ke Poli Anak. Di dalam Poli Anak dilakukan
Anamnese dan pemeriksaan fisik oleh dokter, setelah anamnese dilakukan
skoring yaitu minimal 6 = TBC (+), setelah skoring dokter memberikan
pengantar ke Radiologi untuk foto thorax, jika terdeteksi TBC

maka

dilakukan pengobatan dengan resep dari Poli Anak. Tes mantoux juga tidak
dilakukan pada pasien anak untuk deteksi TBC karena biayanya mahal dan
tidak ada di RSUD Syarifak Kabupaten Bangkalan.
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Gambar 3.9 Alur Pemeriksaan TBC Anak di RSUD Syarifah Kabupaten Bangkalan

E. Kabupaten Bima
Pasien anak yang datang ke RSUD Bima Kabupaten Bima harus
melewati tahapan loket dan kemudian diarahkan ke poli anak. Di poli anak,
pasien akan dilakukan anamnesa oleh dokter spesialis anak. Jika pasien anak
diduga menderita TBC berdasarkan hasil pemeriksaan klinis, maka dokter
spesialis anak akan memberikan rekomendasi pemeriksaan laboratorium untuk
pemeriksaan TCM dan ke bagian radiologi untuk rontgen thorax. Kedua hasil
pemeriksaan penunjang tersebut akan dijadikan dasar dokter spesialis anak
untuk menegakan diagnosis apakah pasien anak tersebut menderita TBC anak
atau tidak.
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Gambar 3.10 Alur Pemeriksaan TBC Anak di RSUD Bima Kabupaten Bima

F. Kabupaten Merauke
Alur pendeteksian TBC anak di RSUD Merauke Kabupaten Merauke
dimulai dengan pasien anak mendaftar di bagian loket. Kemudian pasien anak
akan dianamnesa oleh dokter spesialis anak di Poli anak. Jika dari
pemeriksaan secara klinis diduga atau suspect TBC , pasien akan diberi
rekomendasi untuk pemeriksaan dahak lebih lanjut di laboratorium dan juga
pemeriksaan rontgen di bagian radiologi. Untuk di laboratorium, pemeriksaan
dahak dilakukan pengujian secara mikroskopis dan TCM. Setelah hasil tes
laboratorium dan rontgen keluar, kesimpulan dan diagnosanya dapat diambil
oleh pasien di poli anak kembali. Namun untuk mengetahui hasil pemeriksaan,
pasien anak harus melakukan pendaftaran lagi di loket ke poli anak sesuai
dengan hari yang sudah ditentukan oleh dokter spesialis anak. Umumnya
paling cepat hasil baru dapat diambil di hari kedua setelah pemeriksaan.
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Gambar 3.11 Alur Pemeriksaan TBC Anak di RSUD Merauke Kabupaten Merauke

Kesimpulannya, dari ke enam rumah sakit yang dijadikan lokasi studi,
hanya lima rumah sakit yang melakukan TCM dalam pemeriksaan pasien
sebagai pendukung pendeteksian dugaan TBC

pada pasien anak. RSUD

Syarifah Kabupaten Bangkalan adalah satu-satunya rumah sakit yang tidak
menerapkan TCM untuk deteksi TBC anak dengan alasan pasien anak belum
dapat mengeluarkan dahak. Secara umum, alur pendeteksian TBC

anak

dimulai dengan pendaftaran di loket rumah sakit. Tetapi ada dua rumah sakit,
yaitu RS Paru Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman dan RSD
Balung di Kabupaten Jember yang menambahkan tahapan screening sebelum

pasien ke bagian pendaftaran. Setelah itu, umumnya pasien akan diarahkan ke
poli anak, kecuali di RS Paru Sumatera Barat yang diarahkan ke Poliklinik
umum karena di tahun 2017 belum ada poli anak di rumah sakit tersebut. Jika
dokter spesialis anak menduga pasien anak menderita TBC , selanjutkan
dilakukan rujukan untuk pemeriksaan penunjang lebih lanjut yaitu ke bagian
laboratorium dan radiologi. Bahkan di RS Paru Sumbar Kabupaten Padang
Pariaman, pasien anak baru dapat dilakukan TCM jika hasil rontgen thorax
mendukung indikasi penyakit TBC

pada anak. Di laboratorium, selain

pemeriksaan TCM, juga dilakukan pemeriksaan lainnya yang cukup beragam.
Di RSUD Merauke Kabupaten Merauke, selain dahak pasien anak dilakukan
pemeriksaan TCM, juga dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Di RSD Balung
Kabupaten Jember, selain dilakukan TCM, pasien anak akan diambil darah
dan dilakukan uji laju endap darah (LED) di laboratorium. Sedangkan di tiga
RS lainnya di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Tegal, dan Kabupaten Bima,
di laboratorium hanya dilakukan pemeriksaan dahak dengan TCM. Hasil-hasil
pemeriksaan penunjang ini kemudian akan diserahkan kembali ke poli anak
untuk pembacaan hasil dan penegakan diagnostik oleh dokter spesialis anak.
Umumnya di kabupaten dan kota lain, untuk mengetahui hasil pemeriksan di
poli anak, pasien bisa langsung ke poli anak tanpa melakukan pendaftaran
kembali di loket pendaftaran, tetapi di RSUD Merauke, pasien harus
melakukan pendaftaran di loket kembali sebelum ke poli anak yang
mengakibatkan alurnya menjadi lebih panjang dibandingkan rumah sakit di
kabupaten dan kota lainnya.

2) TBC HIV
A. Kabupaten Padang Pariaman
Pasien akan melakukan screening di loket lalu kemudian melakukan
registrasi pendaftaran untuk pengobatan rawat jalan selanjutnya. Pasien akan
diarahkan untuk melakukan pemeriksaan darah rutin dan rontgen thorax di
bagian radiologi. Hasil pemeriksaan tersebut akan dijadikan dasar anamnesa
dokter umum di poliklinik. Jika berdasarkan hasil anamnesa pasien terduga
HIV mempunyai gejala TBC, pasien akan diminta melakukan pemeriksaan

dahak di laboratorium dengan metode TCM dan mikroskopis. Sementara itu,
pasien akan dilakukan konseling HIV dan dilakukan rapid test darah untuk
menegakkan diagnosa HIV. Setelah semua hasil pemeriksaan penunjang
keluar, hasilnya akan dibawa ke Poliklinik kembali untuk penegakkan diagnosa
oleh dokter, sekaligus untuk menentukan rencana rujukan pengobatan.
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Gambar 3.12 Alur Pemeriksaan TBC HIV di RS Paru Sumatera Barat Kabupaten Padang
Pariaman

B. Kota Tegal
Alur pendeteksian TBC HIV tidak jauh berbeda dengan alur
pendeteksian TBC anak. Hanya saja bedanya jika pasien anak di awal akan
dilakukan anamnesa dan di akhir penegakkan diagnosa dilakukan di poli anak,
kalau untuk pasien terduga HIV atau positif HIV akan dilakukan di poli
VCT/HIV. Jadi setelah melakukan pendaftaran di loket, pasien akan diarahkan
ke poli VCT/HIV. Selanjutnya jika ada dugaan TBC berdasarkan pemeriksaan
klinis lebih lanjut diduga atau suspect TBC , pasien akan diarahkan ke Poli
Paru yang akan memberikan rekomendasi untuk pemeriksaan dahak lebih
lanjut di laboratorium dan juga pemeriksaan rontgen di bagian radiologi. Untuk
di laboratorium, pemeriksaan dahak dilakukan pengujian secara mikroskopis
dan TCM. Setelah hasil tes laboratorium dan rontgen keluar, kesimpulan dan
diagnosanya dapat diambil oleh pasien di poli VCT kembali.
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Gambar 3.13 Alur Pemeriksaan TBC HIV di RSUD Kardinah Kota Tegal

C. Kabupaten Jember
Di RSD Balung Kabupaten Jember, umumnya pasien yang datang dan
diarahkan ke poli VCT setelah melawati tahapan screening dan loket
pendaftaran, adalah pasien rujukan dari puskesmas atau poli lainnya dan dapat
juga memang anggota komunitas beresiko HIV yang mendapat penyuluhan
untuk memeriksakan diri di RS. Setelah melewati konseling di poli VCT pasien
akan diarahkan untuk pemeriksaan rapid test untuk menegakan diagnosa HIV
sementara. Dilakukan 3 tahapan rapid test. Setelah hasil rapid test keluar dan
pasien diarahkan konseling kembali di poli VCT sembari dilakukan screening

batuk. Jika hasil screening batuk pasien terduga TBC , dokter di poli VCT yang
juga merupakan PJ TBC akan mengarahkan pasien untuk pemeriksaan dahak
dengan TCM di laboratorium. Setelah hasil TCM keluar dari laboratorium,
pasien akan dibacakan hasil diagnosa oleh dokter di poli VCT kembali.
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Gambar 3.14 Alur Pemeriksaan TBC HIV di RSD Balung Kabupaten Jember

D. Kabupaten Bangkalan
Pasien terduga HIV setelah melakukan pendaftaran di loket RSUD
Syarifah Kabupaten Bangkalan akan diarahkan ke poli VCT. Selanjutnya
pasien akan diminta melakukan tes HIV dengan rapid test 3 tahapan. Jika
dinyatakan positif dari rapid test tersebut, pasien selanjutkan akan kembali ke
poli VCT untuk disampaikan hasil test HIV sementara dan dilakukan screening
TBC . Jika hasil screening ada dugaan pasien menderita TBC , maka pasien
akan dirujuk untuk pemeriksaan penunjang dengan TCM di laboratorium dan
rontgen thorax di bagian radiologi. Hasil pemeriksaan tersebut akan dibawa
kembali ke poli VCT. Jika memang terdeteksi positif dari hasil TCM, pasien
dengan membawa hasil pemeriksaan akan diarahkan ke poli TBC DOTS untuk
penegakan diagnosa TBC HIV, pencatatan kasus TBC dan penyampaian
rencana pengobatan.
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Gambar 3.15 Alur Pemeriksaan TBC HIV di RSUD Syarifah Kabupaten Bangkalan

E. Kabupaten Bima
Pasien dengan indikasi HIV akan melakukan pendaftaran di loket RSUD
Bima Kabupaten Bima kemudian diperiksa atau dikonseling lebih lanjut di poli
narkoba/VCT. Jika setelah dilakukan konseling dan dirasa ada dugaan TBC ,
pasien akan diarahkan ke poli penyakit dalam. Tujuannya adalah untuk
mengonsultasikan dengan PJ TBC namun di RSUD Bima ini belum ada poli
TBC DOTS, masih bergabung dengan poli penyakit dalam. Dari poli penyakit
dalam, pasien akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di
laboratorium dan radiologi. Di laboratorium, pasien akan melakukan tes HIV
dan TCM. Sedangkan di radiologi, pasien akan diminta untuk melakukan
rontgen thorax. Semua hasil pemeriksaan tersebut akan dijadikan dasar
penegakan diagnosa dokter di poli penyakit dalam.

LOKET

POLI NARKOBA
VCT

POLI PENYAKIT
DALAM

LABORATORIUM
TCM DAN HIV

RADIOLOGI

POLI PENYAKIT
DALAM

Gambar 3.16 Alur Pemeriksaan TBC HIV di RSUD Bima Kabupaten Bima

F. Kabupaten Merauke
Karena kasus HIV di Kabupaten Merauke cukup tinggi, poli HIV di
RSUD Merauke ini berdiri sebagai klinik sendiri yang dinamakan klinik
ANIMHA. Klinik ini mempunyai loket sendiri yang terpisah dari loket umum
RSUD Merauke. Pasien terduga HIV diawali melakukan pendaftaran di loket
klinik ANIMHA. Kemudian pasien akan dilakukan anamnesa oleh dokter
umum di klinik ANIMHA sebelum diarahkan lebih lanjut untuk menerima
konseling. Kemudian pasien HIV tersebut akan melakukan pendaftaran ulang
di loket RSUD Merauke untuk melakukan tes TCM dan uji mikroskopis di
laboratorium dan melakukan rontgen thorax di bagian radiologi. Jika hasil
pemeriksaan penunjang sudah keluar, pasien akan membawa hasil pemeriksaan
dan melakukan pendaftaran ulang di loket klinik ANIMHA untuk berkonsultasi
dengan dokter di klinik tersebut dan mendengarkan diagnosa yang akan
ditetapkan oleh dokter terkait dugaan TBC HIV.
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Gambar 3.17 Alur Pemeriksaan TBC HIV di RSUD Merauke Kabupaten Merauke

Kesimpulannya, di antara ke enam alur pendeteksian TBC HIV yang
melibatkan pemeriksaan TCM, alur terpanjang ada di RS Paru Sumatera Barat
Kabupaten Padang Pariaman. Namun, di RS Paru Sumatera Barat ini satusatunya rumah sakit yang belum mempunyai poli HIV/VCT jika dibandingkan
dengan kelima rumah sakit lainnya. Umumnya, untuk pendeteksian TBC HIV
ini, selain dilakukan pengujian dahak dengan uji TCM dan uji mikroskopis,
dilakukan juga tes HIV dengan metode rapid tes HIV seperti yang diterapkan
di RS Paru Sumatera Barat, RSD Balung Kabupaten Jember, RSUD Syarifah
Kabupaten Bangkalan, dan RSUD Bima Kabupaten Bima. Di RSUD Merauke
Kabupaten Merauke terdapat klinik khusus HIV yang merupakan poli HIV.
Namun klinik tersebut berdiri semi mandiri, mempunyai loket pendaftaran
sendiri. Sehingga pasien HIV yang akan diperiksa TBC, harus melakukan
pendaftaran sebanyak 3 kali sampai akhirnya dibacakan hasil pemeriksaan
TCM, mikroskopis dan rontgennya.

3) TBC Resisten Rifampisin
A. Kabupaten Padang Pariaman
Untuk pendeteksian TBC

Resisten Rifampisin (RR) di RS Paru

Sumatera Barat, tidak jauh berbeda dengan kasus TBC dewasa lainnya. Yang
membedakan adalah hasil pemeriksaan TCM menunjukkan hasil RR positif.

Alur dimulai dengan pasien mendapatkan screening di loket lalu mendaftar poli
rawat jalan yang dituju di bagian registrasi. Pasien dewasa selalu harus
melewati tahapan pemeriksaan darah rutin yaitu uji laju endap darah dan
pemeriksaan rontgen thorax di bagian radiologi. Kemudian hasil pemeriksaan
tersebut akan dibawa ke poliklinik untuk selanjutnya menjadi pendukung
anamnesa dari dokter spesialis paru. Jika ada dugaan TBC , pasien akan dirujuk
untuk melakukan pemeriksaan TCM di Laboratorium. Jika keluar hasil TCM
adalah RR positif, pasien akan mendapat penjelasan diagnosa lebih lanjut di
Poliklinik.
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Gambar 3.18 Alur Pemeriksaan TBC RR di RS Paru Sumatera Barat Kabupaten Padang
Pariaman

B. Kota Tegal
Alur pendeteksian TBC RR di RSUD Kardinah Kota Tegal dimulai
dengan pasien yang datang mendaftar ke loket pendaftaran. Kemudian pasien
akan diarahkan ke poli paru. Di poli paru, dokter spesialis paru akan
melakukan anamnesa, dan jika terlihat gejala TBC , pasien akan diarahkan
melakukan pemeriksaan pendukung untuk menegakan diagnosa TBC

RR

dengan pemeriksaan TCM di laboratorium dan rontgen thorax di bagian
radiologi. Jika hasil pemeriksaan TCM adalah RR positif, pasien dengan
membawa hasil pemeriksaan akan diarahkan ke poli MDR untuk dijelaskan

hasil pemeriksaan dan tahapan pemeriksaan selanjutnya yang diduga mengarah
ke TBC MDR.
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Gambar 3.19 Alur Pemeriksaan TBC RR di RSUD Kardinah Kota Tegal

C. Kabupaten Jember
Pasien yang datang ke RSD Balung, seperti alur sebelum-sebelumnya,
akan melalui tahapan screening dan loket pendaftaran. Pasien terduga TBC
dewasa akan diarahkan ke poli penyakit dalam karena belum ada Poli Paru
ataupun Poli TBC DOTS sendiri, sehingga selama ini pasien TBC dewasa
masih bergabung dengan poli penyakit dalam. Salah satu penyebabnya juga
karena belum ada dokter spesialis Paru di RSD Balung. Di poli penyakit dalam,
dokter spesialis penyakit dalam akan melakukan pemeriksaan klinis. Jika
diduga pasien menderita TBC, dokter dari poli penyakit dalam akan meminta
pemeriksaan penunjang untuk membantu penegakkan diagnosis TBC, selain
tes TCM, yaitu dengan pemeriksaan laju endap darah (LED) dan rontgen. Jika
hasil pemeriksaan TCM adalah RR positif, pasien akan kembali ke poli
penyakit dalam dengan membawa hasil pemeriksaan pendukung. Dokter poli
penyakit dalam akan menegakkan diagnosa sementara RR positif dan
menyampaikan rujukan ke RS Paru Jember untuk pemeriksaan dan
pendiagnosaan TBC MDR.
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Gambar 3.20 Alur Pemeriksaan TBC RR di RSD Balung Kabupaten Jember

D. Kabupaten Bangkalan
Tahapan pendeteksian TBC

RR di RSUD Syarifah Kabupaten

Bangkalan diawali dengan pasien mendaftar di loket pendaftaran untuk ke poli
paru. Dokter spesialis paru selanjutnya akan memberikan rujukan untuk
pemeriksaan TCM dan mikroskopis di laboratorium dan rontgen di radiologi
jika ada dugaan TBC . Selanjutnya pasien akan membawa hasil pemeriksaan
penunjang ke poli paru. Jika hasil TCM menunjukan dalam dahak pasien
terdapat bakteri dengan RR positif, dokter spesialis paru di poli paru akan
merujuk pasien ke poli TBC DOTS untuk menjelaskan hasil pemeriksaan ke
pasien dan melanjutkan dengan rencana tindak lanjut setelah pasien terdeteksi
TBC RR.
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Gambar 3.21 Alur Pemeriksaan TBC RR di RSUD Syarifah Kabupaten Bangkalan

E. Kabupaten Bima
Pasien yang datang ke RSUD Bima Kabupaten Bima, seperti alur
sebelum-sebelumnya, akan melalui tahapan loket pendaftaran. Pasien terduga
TBC dewasa akan diarahkan ke poli penyakit dalam karena belum ada Poli
Paru ataupun Poli TBC DOTS sendiri. Di poli penyakit dalam, dokter spesialis
penyakit dalam akan melakukan pemeriksaan klinis. Jika diduga pasien
menderita TBC , dokter dari poli penyakit dalam akan meminta pemeriksaan
penunjang untuk membantu penegakkan diagnosis TBC dengan tes TCM dan
rontgen. Jika hasil pemeriksaan TCM adalah RR positif, pasien akan kembali
ke poli penyakit dalam dengan membawa hasil pemeriksaan pendukung.
Dokter poli penyakit dalam akan menegakkan diagnosa sementara RR positif
dan rencana pengobatan dengan merujuk ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan
awal jika pasien adalah pasien rujukan sebelumnya.
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Gambar 3.22 Alur Pemeriksaan TBC RR di RSUD Bima Kabupaten Bima

F. Kabupaten Merauke
Pasien dewasa yang mempunyai gejala TBC akan diarahkan ke Poli
TBC /DOTS setelah melalui bagian loket pendaftaran. Setelah dilakukan
anamnesa oleh dokter spesialis paru di poli TBC /DOTS, pasien akan dirujuk
untuk pemeriksaan TCM dan mikroskopis di Laboratorium serta rontgen di
bagian radiologi. Keesokan harinya, pasien diminta mendaftar di loket kembali

untuk selanjutnya diarahkan ke poli MDR jikalau hasil pemeriksaan TCM
menunjukkan bakteri dalam dahak resisten rifampisin.
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Gambar 3.23 Alur Pemeriksaan TBC RR di RSUD Merauke Kabupaten Merauke

Secara umum, tahapan pendeteksian TBC RR tidak berbeda jauh dengan
tahap pendeteksian TBC pada pasien dewasa. Yang membedakannya adalah
hasil TCM menunjukan bakteri yang terkandung dalam dahak pasien, resisten
rifampisin. Tahapan dimulai dengan screning ataupun langsung ke loket
pendaftaran. Untuk rumah sakit yang sudah mempunyai Poli Paru atau Poli
TBC DOTS, seperti RSUD Kardinah Kota Tegal, RSUD Syarifah Kabupaten
Bangkalan, RSUD Merauke Kabupaten Merauke, pasien akan diarahkan ke
poli tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara klinis oleh dokter spesialis
paru. Namun untuk rumah sakit yang belum mempunyai poli paru/TBC DOTS
tersendiri, seperti RS Paru Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, RSD
Balung Kabupaten Jember, dan RSUD Bima Kabupaten Bima, poli tersebut
bergabung di poliklinik ataupun poli penyakit dalam. Selain pemeriksaan TCM
di laboratorium, pasien ada yang harus melewati tahapan pemeriksaan laju
endap darah seperti di RS Paru Sumatera Barat dan RSD Balung. Di RSUD
Syarifah dan RSUD Merauke, pasien tetap harus melewati tahapan
pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Namun yang sama dari ke enam rumah
sakit ini adalah, semua rumah sakit mewajibkan pasien harus melalui alur
pemeriksaan rontgen di bagian radiologi untuk mendukung hasil pemeriksaan
TCM.

POLI MDR

3.4.3. Alur Pemeriksaan TBC TCM di Puskesmas
1) TBC Anak
A. Kabupaten Jember
Pasien anak yang datang ke Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember,
pertama kali harus melakukan pendaftaran di loket. Kemudian pasien akan
diarahkan ke Poli Umum untuk dilakukan anamnesa oleh dokter umum. Jika
hasil anamnesa menunjukkan dugaan TBC anak dan pasien anak tersebut
mampu mengeluarkan dahak, maka dokter akan membuat rujukan untuk
pemeriksaan TCM di laboratorium. Hasil pemeriksaan TCM yang sudah
keluar akan dibawa kembali ke Poli umum untuk dibacakan hasilnya oleh
dokter umum.
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Gambar 3.24 Alur Pemeriksaan TBC Anak di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember

B. Kabupaten Bangkalan
Untuk TBC Anak, setelah dari loket pendaftaran, pasien langsung
diarahkan ke poli kesehatan ibu dan anak (KIA) dan dilakukan anamnese dan
MTBS Skoring, Jika hasil skoring menunjukkan gejala TBC positif maka
akan dirujuk ke P2M/Poli TBC /Poli Paru untuk dilakukan Skoring TBC .
Selanjutnya pasien akan ke BP/Poli Umum untuk Pemeriksaan Dokter
kemudian ke P2M/Poli Paru untuk ambil obat. Jadi untuk pendeteksian TBC
anak di Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan, tidak dilakukan dengan
pemeriksaan TCM.
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BP/POLI
UMUM

Gambar 3.25 Alur Pemeriksaan TBC Anak di Puskesmas Arosbaya Kabupaten
Bangkalan
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Dari kedua puskesmas yang menjadi lokasi studi Costing TCM ini, hanya
di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember yang dibuat SOP pemeriksaan
TCM untuk penegakan diagnosa TBC anak. Di Puskesmas Arosbaya
Kabupaten Bangkalan, belum diterapkan dengan alasan pasien anak belum
dapat mengeluarkan dahak. Di kedua puskesmas ini, alur pasien datang
sampai ditegakan diagnosa TBC anak, sama, yaitu dimulai dengan
pendaftaran di loket. Di Puskesmas Bangsalsari, tahapan selanjutnya adalah
dilakukan pemeriksaan oleh dokter di Poli Umum dan pasien akan diberi
rujukan ke laboratorium untuk pemeriksaan TCM. Hasil TCM akan
dibacakan pula oleh dokter di Poli Umum untuk penegakan diagnosa TBC
anak.

2) TBC HIV
A. Kabupaten Jember
Pasien yang sudah mendaftar di loket pendaftaran akan masuk ke Poli
Umum. Jika berdasarkan hasil anamnesa dari dokter, pasien dicurigai terkena
HIV, dokter akan meminta pasien melakukan rapid tes HIV tahap pertama di
laboratorium Puskesmas. Jika hasilnya positif, dokter di poli umum akan
membuat rujukan pasien untuk pemeriksaan HIV lebih lanjut di RSD dr.
Soebandi Kabupaten Jember. Dokter juga akan melakukan screening batuk.
Jika pasien juga terduga TBC , maka pasien akan diminta melakukan
pemeriksaan dahak di laboratorium dengan pemeriksaan TCM. Hasil
pemeriksaan TCM akan diberikan ke poli umum kembali untuk penegakan
diagnosa pasien oleh dokter.
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Gambar 3.26 Alur Pemeriksaan TBC HIV di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember

B. Kabupaten Bangkalan
Alur pemeriksaan TBC di Puskesmas Arosbaya, semua pasien akan
melalui loket pendaftaran kemudian ke Poli Umum. Setelah dari poli umum
pasien dengan dugaan TBC akan diarahkan langsung ke P2M/Poli TBC/Poli
Paru dan dilakukan anamnese oleh petugas Poli TBC. Kemudian pasien
dirujuk untuk pemeriksaan laboratorium dengan Tes TCM. Jika terdeteksi
(TBC +) atau TBC RR positif, maka pasien akan diarahkan kembali ke
P2M/Poli Paru dengan mengambil (Form KTHIV & Inform Consent) untuk
Pemeriksaan HIV, jika hasilnya (HIV-), pasien kembali lagi ke P2M/Poli
Paru dan Petugas Poli Paru akan membuat rujukan pasien ke RS Syarifah
(untuk pasien BPJS) kemudian RS Syarifah merujuk ke RS Syarifah Soetomo
Surabaya. Jika pasien tersebut adalah pasien umum atau Jamkesda maka
Puskesmas bisa langsung merujuk ke RS Soetomo Surabaya. Apabila pasien
TBC + terdeteksi positif HIV maka petugas P2M/Poli Paru akan merujuk
pasien tersebut untuk pengobatan HIV di RSUD Syarifah.
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Gambar 3.27 Alur Pemeriksaan TBC HIV di Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan

Sudah diterapkan pemeriksaan interegasi antara pasien dengan awalan
dugaan TBC maupun pasien dengan dugaan awalan HIV. Untuk pemeriksaan
HIV di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember dan Puskesmas Arosbaya
Kabupaten Bangkalan, dilakukan dengan rapid tes HIV. Namun, di
puskesmas Bangsalsari hanya dilakukan satu kali tahapan, sedangkan di
Puskesmas Arosbaya dilakukan tiga kali tahapan. Untuk penegakan diagnosa
TBC juga sudah diterapkan pemeriksaan TCM. Di Puskesmas Bangsalsari,
semua anamnase dan penegakan diagnosa dilakukan di poli paru, sedangkan
di Puskesmas Arosbaya untuk penegakan diagnosa TBC sudah dilakukan di
poli paru tersendiri. Poli paru di puskesmas Bangsalsari lebih diarahkan untuk
tahapan pengobatan TBC. Hal ini juga disebabkan belum berfungsinya
ruangan fisik dari poli paru di puskesmas Bangsalsari ini.

3) TBC RR
A. Kabupaten Jember
Pasien yang datang ke Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember harus
mendaftar dahulu ke loket. Jika mengalami keluhan yang umum, pasien akan
diarahkan ke Poli Umum untuk diperiksa lebih lanjut oleh dokter umum. Jika
pasien dicurigai TBC MDR atau memang sudah melakukan pengobatan TBC
secara berulang, pasien akan diarahkan ke Poli Paru dan ditangani oleh PJ
TBC. PJ TBC kemudian mengarahkan pasien untuk memeriksakan dahaknya

di Laboratorium. Di Puskesmas Bangsalsari Kab Jember, jika pada
pemeriksaan dahak pertama terdeteksi TBC RR (+) dengan alat TCM, maka
akan diperiksa satu kali lagi untuk konfirmasi. Jika kedua hasil pemeriksaan
adalah RR (+), maka baru akan direncanakan tata laksana pengobatan TBC
MDR sementara sample dahak dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Timur di Surabaya untuk dilakukan kultur dan DST.
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Gambar 3.28 Alur Pemeriksaan TBC RR di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember

B. Kabupaten Bangkalan
Alur pemeriksaan TBC di Puskesmas Arosbaya semua melalui loket
pendaftaran kemudian ke Poli Umum untuk pasien terduga TBC RR. Setelah
dari poli umum pasien dengan dugaan TBC RO akan diarahkan langsung ke
P2M/Poli TBC/Poli Paru dan dilakukan anamnese oleh petugas Poli TBC .
Kemudian pasien dirujuk untuk pemeriksaan laboratorium dengan Tes TCM.
Jika terdeteksi (TBC +) atau TBC RR positif, maka pasien akan diarahkan
kembali ke P2M/Poli Paru dengan mengambil (Form KTHIV & Inform
Consent) untuk Pemeriksaan HIV, jika hasilnya (HIV -), pasien kembali lagi ke
P2M/Poli Paru dan Petugas Poli Paru akan membuat rujukan pasien ke RS
Syarifah (untuk pasien BPJS) kemudian RSUD Syarifah merujuk ke RSUD
Syarifah Soetomo Surabaya. Jika pasien tersebut adalah pasien umum atau
Jamkesda maka Puskesmas bisa langsung merujuk ke RS Soetomo Surabaya.
Apabila pasien TBC + terdeteksi positive HIV maka petugas P2M/Poli Paru
akan merujuk pasien tersebut untuk pengobatan HIV di RSUD Syarifah.
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Gambar 3.29 Alur Pemeriksaan TBC RR di Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan

Perbedaan mendasar dari alur pendeteksian TBC RR di Puskesmas
Bangsalsari dan Puskesmas Arosbaya adalah banyaknya jumlah pemeriksaan
TCM dan pemeriksaan penyerta lainnya. Di Puskesmas Bangsalsari, jika hasil
pemeriksaan pertama TCM menunjukkan RR positif, maka akan dilakukan
pemeriksaan kedua TCM. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah benar
pasien menderita TBC RR. Tata laksana pengobatan TBC RR akan mengkuti
tata laksana pengobatan TBC MDR yang dirasa PJ TBC Puskesmas
Bangsalsari cukup berat dan mempunyai efek negatif bagi kesehatan. Oleh
karena itu, penegakkan diagnosanya tidak boleh salah. Walaupun setelah
terdeteksi TBC RR, dahak pasien akan diperiksa lebih lanjut di BBLK
Surabaya. Sedangkan di Puskesmas Arosbaya, semua pasien yang terdeteksi
BTA positif maupun RR positif dari hasil pemeriksaan TCM, akan dilakukan
rapid test HIV.

3.4.1. Matriks Komponen Input
A. Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit
Pada variabel ini, yang dilihat adalah variasi jenis SDM maupun jumlah
tenaga kesehatan dan non kesehatan yang terlibat dalam rangkaian tahapan
pendeteksian TBC dengan metode TCM mulai dari pasien masuk ke rumah sakit
hingga keluar hasil pemeriksaan TCM. Secara umum, tahapan pemeriksaan
dimulai dengan pendaftaran atau screening. Sumber daya manusia di rumah sakit
yang terlibat dalam tahapan ini adalah petugas loket/pendaftaran dan petugas
screening. Petugas screening yang ada di RS Paru Sumatera Barat Kabupaten
Padang Pariaman dan RSD Balung Kabupaten Jember, adalah seorang perawat
yang bertujuan untuk melakukan screening awal sehingga pasien yang datang
dapat diarahkan ke bagian yang tepat sesuai dengan keluhannya. Selanjutnya,
pasien akan diarahkan ke Poli yang sesuai dengan keluhannya. Seperti sudah
dijelaskan di awal, dalam batasan studi Costing ini akan difokuskan kepada TBC
Anak, TBC HIV dan TBC RR.

JenisTBC

Tabel 3.32 Sumber Daya Manusia Terkait Pemeriksaan TBC di Rumah Sakit pada EnamKabupaten/Kota
Kabupaten Padang
Kota Tegal
Kabupaten Jember
Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Bima
Pariaman

TBC
ANAK

Petugas loket,
petugas registrasi,
dokter spesialis anak,
dokter spesialis
radiologi,
radiografer, perawat,
analis &PJ TCM

Petugas loket,
Dokter umum,
dokter spesilais
anak, dokter
spesialis radiologi,
radiografer, analis,
perawat

Petugas
screening,petugas loket
pendaftaran, dokter
spesialis anak,dokter
spesialis, radiologi,
radiografer, analis
laboratorium,perawat

TBC HIV

Petugas loket,
petugas registrasi,
Dokter umum,dokter
spesialis radiologi,
Radiografer, Analis
&PJ TCM,PJ TBC &
perawat

petugas loket Dokter
umum, dokter
spesialis radiologi,
radiografer, analis,
perawat

Petugas screening,
petugas
loketpendaftaran,
dokter umum, analis
laboratorium perawat

TBC RR

Petugas loket,
Petugas registrasi,
Dokter speasilis paru,
Dokter spesialis
radiologi,
Radiografer, Analis,
perawat

petugas loket, Dokter
umum, dokter
spesialis paru, dokter
spesialis radiologi,
radiografer, analis,
perawat, admin
pencatatan pasien
mdr, case manager,
ob/petugas pengantar,
petugas RR
(recording report)

petugas screening,
petugas loket
pendaftaran, dokter
spesialis penyakit
dalam,dokter spesialis
radiologi, radiografer,
Analis, perawat

Kabupaten Merauke

Admin,Dokter spesialis
anak,
Dokter,
Dokter spesialis
radiologi,
Radiografer, Analis,
Perawat,

Petugas pendaftaran,Dokter
spesialis anak,Dokter
spesialis radiologi,
Radiografer, Analis,Pj
Laboratorium,
Bidan,

Petugas loket,Dokter
spesialis paru, Dokter
spesialis
radiografi,Radiografer,A
nalis, Perawat

Admin,Dokter umum,
Dokter spesialis
radiologi,Radiografer,
Analis,
Perawat

Petugas pendaftaran, Dokter
umum, Dokter spesialis
radiologi,Radiografer, analis,
Perawat, Konselor

Petugas loket,
Dokter umum,
Dokter spesialis paru,
dokter spesialis
radiologi,
Radiografer,
Analis, perawat

Admin,
Dokter spesialis
penyakit dalam,
Dokter spesialis
radiologi, Dokter
patologi klinik,
Radiografer Analis,
Perawat

Petugas pendaftaran,Dokter
spesialis Paru,
Dokter spesialis radiologi,
Dokter patologi klinik,
Radiografer, Analis, Perawat

Selain variabel

jumlah dan jenis sumber daya manusia yang akan

mempengaruhi variasi besaran Unit Cost di masing-masing rumah sakit, besaran
pendapatan dari SDM dan jumlah waktu yang melibatkan SDM tersebut di setiap
tahapan juga akan mempengaruhi besaran Unit Cost di pemeriksaan TCM . Hal
ini yang juga menjadi variabel dari perhitungan Costing. Bersadarkan gaji dan
insentif per bulan yang diterima oleh seluruh SDM yang terlibat dalam
pemeriksaan TCM ini, rata-rata pendapatan tenaga kesehatan tertinggi ada di
Kabupaten Merauke dengan rata-rata pendapatan per bulan seluruh SDM yang
terlibat dalam rangkaian TCM ini adalah Rp 12.690.949,- dan pendapatan tenaga
kesehatan tertingginya adalah Rp 60.145.551,. Selanjutnya daerah dengan ratarata pendapatan SDM di peringkat kedua tertinggi adalah Kabupaten Bima, yaitu
sebesar Rp 7.135.682,- dan pendapatan tenaga kesehatan tertingginya adalah Rp
22.682.125,-. Di peringkat ketiga adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan
rata-rata pendapatan Rp 6.010.993,- dan pendapat tertinggi tenaga kesehatan
sebesar Rp 10.000.000,-. Di peringkat keempat adalah Kabupaten Jember dengan
rata-rata pendapatan Rp 3.969.995,- dan pendapat tertinggi tenaga kesehatan
sebesar Rp 23.974.144,-. Di peringkat kelima adalah Kota Tegal dengan rata-rata
pendapatan Rp 3.827.326,- dan pendapat tertinggi tenaga kesehatan sebesar Rp
6.843.200,-. Di peringkat terakhir adalah Kabupaten Bangkalan dengan rata-rata
pendapatan Rp 2.672.867,- dan pendapat tertinggi tenaga kesehatan sebesar Rp
10.000.000,-.
Pemeriksaan dengan TCM untuk deteksi TBC Anak dilakukan di lima
Kabupaten dan Kota, selain di RSUD Syarifah Kabupaten Bangkalan. Setelah
tahapan pendaftaran atau screening, pasien anak selanjutnya akan diperiksa lebih
lanjut oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis radiologi, radiografer, analis
laboratorium. Namun, ada keunikan di RSUD Merauke Kabupaten Merauke,
dibandingkan 4 rumah sakit lainnya. Di RSUD Merauke ini, tenaga kesehatan
yang membantu dokter spesialis anak, bukan perawat seperti empat rumah sakit
lainnya, melainkan seorang bidan.
Pada salah satu tahapan pendeteksian TBC

HIV, kebanyakan yang

melakukan anamnesa awalan adalah dokter umum. Namun, hanya di RSUD
Syarifah Kabupaten Bangkalan, yang melakukan anamnesa adalah dokter spesialis

paru. Sumber daya manusia lainnya yang terlibat dalam rangkaian pemeriksaan
TCM untuk deteksi TBC HIV secara umum adalah dokter spesialis radiologi,
radiografer, analis, dan perawat. Di RSUD Merauke Kabupaten Merauke juga
tambahan jenis tenaga konselor yang memberikan konseling kepada pasien poli
HIV atau yang lebih dikenal dengan klinik ANIMHA.
Untuk SDM yang terlibat dalam pendeteksian TBC RR, secara umum
antar kabupaten sama. Hampir di semua daerah anamnesa dilakukan oleh dokter
spesialis paru, kecuali RSD Balung Kabupaten Jember dan RSUD Bima
Kabupaten Bima. Di kedua rumah sakit tersebut, yang melakukan anamnesa
adalah dokter spesialis penyakit dalam karena belum mempunyai dokter spesialis
paru. RSUD Bima dan RSUD Merauke juga mempunyai dokter patologi klinik
yang terlibat dalam tahapan ini. Selain itu, RSUD Kardinah Kota Tegal memiliki
Case Manager dan OB yang dilibatkan dalam pengantaran sampel dahak untuk
pemeriksaan TBC RR lebih lanjut. Selain dari tenaga kesehatan yang sudah
disebutkan sebelumnya, terdapat dokter spesialis radiologi, radiografer, analis,
dan perawat yang mendukung pemeriksaan TCM untuk TBC RR.

B. Sumber Daya Manusia di Puskesmas
Secara umum, sumber daya manusia yang terlibat dengan tahapan
pendeteksian TBC di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember dan Puskesmas
Bangsalsari, hampir sama. Di kedua puskesmas ini terdapat petugas loket, dokter
umum, analis, dan PJ TBC . Namun, di puskesmas Bangsalsari Kabupaten
Jember, juga terdapat admin dan perawat yang juga membantu dalam tahapan alur
pemeriksaan mulai dari pendaftaran sampai dengan keluar hasil pemeriksaan
TCM. Jika PJ TBC

Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan berperan di

pemeriksaan TCM untuk TBC HIV dan TBC RR, PJ TBC Puskesmas Bangsalsari
Kabupaten Jember hanya terlibat dalam pemeriksaan TCM TBC RR. Hal ini
disebabkan PJ TBC di Puskesmas Bangsalsari juga banyak merangkap tugas dan
tidak hanya bertugas di Puskesmas induk melainkan juga di Pustu. Oleh karena
itu, pemeriksaan TCM untuk TBC anak dan TBC HIV di Puskesmas Bangsalsari
Kabupaten Jember, cukup ditangani oleh tenaga kesehatan lain seperti dokter
umum, perawat, dan analis laboratorium.

Tabel 3.33 Sumber Daya Manusia Terkait Pemeriksaan TBC di Puskesmas pada
Kabupaten Jember dan Kabupaten Bangkalan
Jenis TBC
TBC ANAK
TBC HIV
TBC RR

Kabupaten Jember

Kabupaten Bangkalan

Petugas Loket, Admin, Perawat, Dokter
Umum, Analis
Petugas Loket, Admin, Perawat, Dokter Petugas
Loket,
Dokter
Umum, Analis
Umum, Pj TBC , Analis
Petugas Loket, Admin, Perawat, Dokter Petugas
Loket,
Dokter
Umum, Analis, Petugas TBC
Umum, PJ TBC , Analis

Terdapat perbedaan rata-rata pendapatan sumber daya manusia yang terlibat
dalam rangkaian pemeriksaan TBC dengan TCM di Puskesmas Bangsalsari
Kabupaten Jember dan Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Rata-rata
pendapatan sumber daya manusia di Puskesmas Bangsalsari lebih tinggi, yaitu
sebesar Rp 5.386.897,- dengan pendapatan tenaga kesehatan tertinggi adalah Rp
12.982.050,-. Sedangkan, rata-rata pendapatan tenaga di Puskesmas Arosbaya
yang terlibat daalam rangkaian pemeriksaan TBC dengan TCM ini adalah Rp
2.892.790,- dengan pendapatan tenaga kesehatan tertinggi adalah Rp 5.441.740,-.

3.4.2. Bahan Habis Pakai
Bahan habis pakai yang diperhitungkan dalam studi Costing ini adalah semua
bahan habis pakai yang dipergunakan dalam setiap tahapan rangkaian
pemeriksaan TBC dari mulai tahap pendaftaran sampai dengan keluarnya hasil
pemeriksaan TCM untuk TBC anak, TBC HIV, dan TBC RR. Jumlah dan jenis
bahan habis pakai yang dicatat tergantung banyaknya tahapan dan kebijakan dari
masing-masing fasilitas kesehatan. Selain itu, harga satuan dari masing-masing
bahan habis pakai juga akan berpengaruh terhadap perhitungan pembiayaan.

A. Bahan Habis Pakai di Rumah Sakit
Tabel 3.34 Bahan Habis Pakai Terkait Pemeriksaan TBC di Rumah Sakit pada Enam Kabupaten/Kota
Jenis TBC
TBC
ANAK

Kabupaten Padang
Pariaman
Alcohol swab,
amploprontgen,
buku register TB
04, cairan pencuci
(developer),
cairan pencuci
(fixer), cartridge,
film, form TB
05, formulir lab,
formulir
pendaftaran,
formulir
ronghten,
handrub,
handscoon, jas
lab, kartu pasien,
kertas, kertas
(informed
consent), masker,
pot sputum,
pulpen, surat
pengantar
radiologi, surat
rujukan, tinta
printer, Tissue

Kota Tegal

Kabupaten Jember

Alcohol swab,
Alkohol, Balpoin,
Buku, Film foto
rontgen, Hand rub,
Handscoon, Kantong
sampah, Kertas,
Masker, Pot sputum,
Steorofoam, Tinta,
Tisue

Alcohol swab,
Amplop rontgen film,
Baju ganti, Bolpoin,
Continous form k3,
Form catatan
terintegrasi pelayanan
rawat jalan,Formulir
pendaftaran, Handrub,
Handscoon,Jas lab,
Kartu resgistrasi
pasien+plastik, Kertas,
Label, Lembar
permintaan
pemeriksaanlaboratori
um, Map, Masker,
Plastik sampah medis
dan non medis,
Plester, Pot sputum,
Rontgen film (8x10),
Safety box, katrid,
Spidol, Spuit 3ml,
Surat permohonan
rontgen, Tissue,
Tourniquet, Ves-tec
cuvette

Kabupaten
Bangkalan

Kabupaten Bima

Kabupaten Merauke

Bayclean (untuk
merendam), Blanko
TB 04 (register lab),
Blanko TB 05
(permintaan di poh),
Bolpoint, Buku
registrasi,katrid,
Film,
Handscoon,Handrub,
Handsoap, Jas lab,
Kertas, Masker
biasa,Masker
N95,Pengantar
lab,Pengantar
radiologi,Rekam
medis, Tinta print
epson, Tisu, Tracer

Alcohol swab,Amplop
RS,Baju
pasien,Bolpen,Buku
peloporan, Buku TB
04,Katrid,Film
rontgen,Form
assesment,Handscoon,J
as lab,Kartu
pasien,Kertas,Kertas
saring, KIUP, Korek
api, Labeling rekam
medis,Lampu, Lembar
scoring, Lidi, Map
rekam medis,Masker
biasa,Masker
N95,Pensil, Pipet, Pot
sputum,Slide, Spidol,
Spirtus, Spuit 1cc,Tinta
printer,Tisu, Ziehl
neelsen

TBC HIV

Alcohol
swab,Amplop
rontgen,Buffer,
Buku register, Buku
register TB 04,
Cairan pencuci
(developer), Cairan
pencuci (fixer),
Cartridge, Casette
rapid test (merk sd),
Cat ziehl nielsen,
Cup sampel, Daftar
tilik (isian), Emersi
oil, Film, Form
informed consent,
Form pemeriksaan,
Form TB 01, 02, 05,
Formulir lab,
Formulir
pendaftaran,
Formulir ronghten,
Handrub,
Handscoon, Jas lab,
Kartu pasien, Kertas,
Lidi, Masker biasa,
Masker n95, Pipet
drop, Plester, Pot
sputum, Pulpen,
Slide TBC , Spiritus
(untuk bunsen),
Spuit, Surat rujukan,
Tinta printer, Tissue,
Vacutainer edta

Alcohol swab,
Alkohol, Balpoin,
Buku, Film foto
rontgen, Hand rub,
Handscoon, Kantong
sampah, Kertas,
Masker, Pot sputum,
Steorofoam, Tinta,
Tisue

Alcohol swab,
Bolpoin, Continous
form k3, Form catatan
terintegrasi pelayanan
rawat jalan, Form
VCT, Formulir
pendaftaran, hand rub,
Handscoon, Jas lab,
Kartu resgistrasi
pasien+plastik, Kertas,
Label, Lembar
permintaan
pemeriksaan
laboratorium, Map,
Masker, Plastik
sampah medis, Plastik
sampah non medis,
Plester, Pot sputum,
Pulpen, Rapid tes HIV
kit 1-3, Safety box, Set
katrid, Spidol, Spuit 3
cc, Tissue, Tourniquet

Kartu pasien, Alat
tes hiv 1-3,
Alcohol
swab,Amplop
film,Buku register,
Katrid, Form
rekam medis,Form
VCT,Handscoon,H
andrub,Jas
lab,Kertas film
dewasa, Kertas,
Label nama,Map
rekam
medis,Masker
biasa, Plester, Pot
sputum,Pulpen,
Sabun
disinfektan,Spuit
syringe 3 cc,tabung
clot activator, TB
01, ATK, Tissue

Bayclean (untuk
merendam),Blanko
TB 04, ATK,
Kartid,Film
rontgen,Form
hasil,Form rujukan
ke laboratorium dan
radiologi,Formulir
inform/concernt,For
mulir rujukan poli
TBC ,Formulir TB
05,Formulir TB
05,Handrub,Handsco
on,Handsoap,Jas
lab,Kertas,Masker
biasa,Masker N
95,Pot
sputum,Rekam
medik,Spuit 3cc, tes
HIV kit tahap 1-3,
Tinta print, Tisu
gulung,Tracer

Alcohol swab,Amplop
RS,Baju
pasien,Bolpen, Buku
pelaporan, Buku TB
04, Katrid,Film
rontgen,Form
assesment,Handscoon,J
as lab,Kartu
pasien,Kertas,Kertas
saring,KIUP,Korek
api,Labeling rekam
medis,Lampu,Lidi,Ma
p rekam medis, Masker
biasa,Masker
N95,Pensil,Pipet,Pot
sputum,Slide,Spidol,Sp
irtus,Tinta
printer,Tissue,Ziehl
neelsen

&clot activator,
Vacutainer serum,
Yellow tip
TBC RR

Alcohol swab,
Amplop rontgen,
Cairan pencuci
(developer),Cairan
pencuci (fixer),
Cartridge, Cup
sampel, Film, Form
informed consent,
Form pemeriksaan,
Form TB 01, 02, 04,
05, 09, Formulir lab,
Formulir
pendaftaran,
Formulir ronghten,
Handrub,
Handscoon, Jas lab,
Kartu pasien, Kertas,
Masker biasa,
Masker N95, Plester
post flebotomi, Pot
sputum, Pulpen,
Spuit 3cc, Surat
rujukan, Tinta
printer, Tissue,
Vacutainer EDTA&
clot activator,
Yellow tip

Alcohol swab,
Alkohol, Balpoin,
Buku, Film foto
rontgen, Hand rub,
Handscoon, Kantong
sampah, Kertas,
Masker, Pengiriman
sampel sputum ke
semarang/ jakarta,
Pot sputum,
Steorofoam, Tinta,
Tisue hand towel

Alcohol swab,
Amplop rontgen film,
Baju ganti, Bolpoin,
Continous form k3,
Form catatan
terintegrasi pelayanan
rawat jalan, Formulir
pendaftaran, Hand rub,
Handscoon, Jas lab,
Kartu resgistrasi
pasien+plastik, Kertas,
Label, Lembar
permintaan
pemeriksaan
laboratorium, Lembar
rujukan pemeriksaan
ke RSParu jember,
Map, Masker, Plastik
sampah medis dan non
medis, Plester, Pot
sputum, Rontgen film
( 11x14), Safety box ,
katrid, Spidol, Spuit
3ml, Surat
permohonan rontgen,
Tissue, Tourniquet,
Ves-tec cuvette

Alkohol 70%,
amplop film, buku
register, Katrid,
Kartu pasien,
Emersi,Form
asesment awal
medis,Form rekam
medis,Handscoon,
Handrub,Jas
lab,Kertas
film,Kertas,Label
nama,Lidi untuk
mencampur di atas
objek glass,Map
rekam
medis,Masker
biasa,Objek
glass,Pot
sputum,Pulpen,Rea
gen/cat,Sabun cuci
tangan,Sabun
disinfektan,Tabung
EDTA, TB 01, TB
05, TB 09, ATK,
Tissue,Xylol utk
membersihkan
lensa mikroskop

Bayclean (untuk
merendam),Blanko
TB
04,05,Bolpoint,Buku
registrasi,
katrid,Film,Form
rujukan ke
laboratorium dan
radiologi,Form
rekam
medis,Formulir
registrasi,
Handscoon,Handrub,
Handsoap,Jas
lab,ATK,Masker
biasa,Masker N
95,Tisu
gulung,Tracer

Alcohol swab,Amplop
RS,Baju
pasien,Bolpen,Buku
laporan,Katrid,Film
rontgen,Form
assesment,Handscoon,
Handrub,Jas lab,kartu
pasien,Kertas, KIUP,
Korek api,Labeling
rekam
medis,Lampu,Lidi,Ma
p rekam medis,masker
biasa,Masker
N95,Pensil,Pipet,Pot
sputum,Slide,Spidol,Sp
irtus, TB 01,02,03,04,
05, 06,09,Tinta
printer,Tissue,Ziehl
neelsen

B. Bahan Habis Pakai di Puskesmas
Jenis bahan habis pakai sangat ditentukan oleh tahapan alur yang dilalui
pasien dari mulai pendaftaran hingga keluar hasil pemeriksaan TCM. Dari kedua
puskesmas ini yang paling terlihat perbedaan pada bahan habis pakai untuk
pemeriksaan TCM TBC HIV. Di Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan
pemeriksaan TCM TBC HIV digunakan Tes kit HIV 1-3, sedangkan di
Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember hanya dipergunakan Tes kit HIV 1
untuk pemeriksaan HIV. Jika hasil pemeriksaan positif, akan dirujuk ke RS
Soebandi Kabupaten Jember untuk pemeriksaan HIV lebih lanjut. Jadi di
Puskesmas Bangsalsari tidak menggunakan tiga tahapan tes HIV kit seperti pada
panduan rapid test HIV, melainkan hanya menggunakan satu tahapan tes HIV kit.
Selain itu, di Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan, pasien terduga
TBC RR, tetap akan dilakukan pemeriksaan HIV dengan Tes kit HIV 1,
sedangkan di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember tidak dilakukan
pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, jenis bahan habis pakai yang dibutuhkan
untuk pemeriksaan TCM TBC RR di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember
tidak sebanyak jenis bahan habis pakai di Puskesmas Arosbaya Kabupaten
Bangkalan. Namun, dalam tahapan pendeteksian TBC RR di Puskesmas
Bangsalsari Kabupaten Jember, kuantitas penggunaan bahan habis pakai dalam
tahap pemeriksaan dahak secara TCM menjadi dua kali lipat, karena jika
pemeriksaan dahak pertama hasil TCM adalah positif resisten rifampisin, maka
akan dilakukan pemeriksaan dahak kedua dengan TCM. Walaupun secara jenis
lebih sedikit, tetapi penggunaan jumlah bahan habis pakai di Puskesmas
Bangsalsari lebih banyak sehingga membuat Unit Cost pemeriksaan TCM untuk
TBC RR menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan Unit Cost di Puskesmas
Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Terlebih lagi, harga katrid yang mahal sangat
mempengaruhi Unit Cost apalagi jika penggunaannya dua kal lipat. Katrid
merupakan bahan habis pakai yang wajib ada dalam pemeriksaan TCM.

Tabel 3.35 Bahan Habis PakaiTerkait Pemeriksaan TBC di Puskesmas pada Kabupaten
Jermber dan Kabupaten Bangkalan
Jenis TBC

TBC
ANAK

TBC HIV

Kabupaten Jember
bolpoin,hand rub,handscoon steril,jas
lab,kartu
rawat
jalan
umum,katrid,kertas,map
plastik,masker,plastik
sampah
medis,plastik sampah non medis,pot
sputum,spidol,TB 05
Alcohol Swab,bolpoin,hand rub,
handscoon steril,HIV rapid test
strip+diluent (tes HIV 1),jas lab,
kartu rawat jalan umum,katrid,
kertas,map
plastik,masker,plastik
sampah medis,plastik sampah non
medis,Plester,pot sputum,spidol,Spuit
3cc,TB 05,
tourniquet

bolpoin, hand rub, handscoon steril, jas
lab, kartu rawat jalan umum, katrid,
kertas, map plastik, masker, plastik
sampah medis, plastik sampah non
medis,pot sputum, spidol, TB 05
TBC RR

Kabupaten Bangkalan

Alkohol swab,bolpoin, Formulir/ Kartu
Pengunjung,form KTHIV,Form lembar
hasil tes HIV,Form Rekam Medis,Form
TB
01,
04,
05,
09,handscoon,handrub,inform consent,
katrid, Jas Lab,kertas,map rekam
medis,masker
biasa,plester,pot
sputum,sabun cuci tangan,spuit +
syringe 3cc,tabung EDTA,Tes HIV 1
(Onestep HIV),Tes HIV 2 (Tree Line
Test HIV),Tes HIV 3 (VIKIA HIV
1/2),tinta printer,tissue,Yellow Type
Alkohol swab, bolpoin, Formulir/ Kartu
Pengunjung, form KTHIV, Form
lembar hasil tes HIV, Form Rekam
Medis, Form TB 01, 04, 05, 09,
handscoon, handrub, inform consent,
katrid, Jas Lab, kertas, map rekam
medis, masker biasa,plester, pot
sputum, sabun cuci tangan, spuit +
syringe 3cc, tabung EDTA, Tes HIV 1
(Onestep HIV), tinta printer, tissue,
Yellow Type

3.4.3. Alat Kesehatan dan Non Kesehatan
Alat kesehatan dan non kesehatan yang dimaksud adalah semua barang yang
mempunyai nilai investasi dan dipergunakan dalam setiap tahapan alur mulai dari
pendaftaran sampai dengan keluar hasil pemeriksaan TCM untuk deteksi TBC
Anak, TBC HIV, dan TBC RR. Alat kesehatan dan non kesehatan ini jenis dan
jumlahnya sangat dipengaruhi oleh banyaknya tahapan yang dilalui seorang
pasien terganting dengan SOP ataupun panduan dari tenaga pelaksana di masingmasing fasilitas kesehatan. Banyaknya jumlah dan total harga alat kesehatan dan
non kesehatan ini akan mempengaruhi besaran pembiayaan sekali pemeriksaan
TCM.

A. Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di Rumah Sakit
Seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa harga pembelian alat-alat
kesehatan yang dipergunakan dalam rangkaian pemeriksaan ini akan berpengaruh
terhadap Unit Cost dari pemeriksaan. Alat-alat yang harganya paling tinggi
dibandingkan alat lainnya adalah alat X-Ray untuk rontgen, set alat TCM,
Biosafety cabinet (BSC), Spektrofotometer Microlaboratorium 200. Rumah sakit
yang mempunyai alat X-Ray dengan harga tertinggi sebesar Rp 5.070.000.000,adalah RSUD Merauke Kabupaten Merauke jika dibandingkan dengan harga XRay di lima rumah sakit lainnya. Dari keenam rumah sakit ini, yang mempunyai
alat TCM dengan harga tertinggi Rp259.654.838,- adalah RS Paru Sumatera Barat
Kabupaten Padang Pariaman, RSD Balung Kabupaten Jember, dan RSUD
Syarifah Kabupaten Bangkalan. Satu set alat TCM terdiri dari mesin GeneExpert
4 frame dan 4 modul, Monitor, Barcode Scanner, Printer, UPS, dan Software.
Rumah sakit yang mempunyai alat Biosafety cabinet dengan harga tertinggi
sebesar Rp 258.000.000,- adalah RS Paru Sumatera Barat Kabupaten Padang
Pariaman. Biosafety cabinet (BSC) adalah meja preparasi spesimen pemeriksaan
(misalnya dahak) yang dianjurkan dalam pedoman Keamanan Kerja Laboratorium
Tuberkolosis. Dari keenam rumah sakit, hanya tiga rumah sakit yang mempunyai
BSC, yaitu RS Paru Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, RSD Balung
Kabupaten Jember, dan RSUD Syarifah Kabupaten Bangkalan. Rumah sakit satusatunya yang mempunyai alat Spektrofotometer Microlaboratorium 200 untuk
pemeriksaan darah rutin dengan sebesar Rp 535.238.000,- adalah RS Paru
Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman.
Ruangan setiap tahapan alur juga dimasukan ke dalam variabel alat non
kesehatan karena dianggap mempunyai nilai investasi. Dalam perhitungan Costing
ini, yang dimasukan adalah harga sewa untuk usaha masing-masing ruangan,
misalnya ruang pendaftaran, ruang poli, ruang laboratorium, ruang radiologi, dan
sebagainya.

Jenis TBC
TBC
ANAK

Tabel 3.36 Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Terkait Pemeriksaan TBC di Rumah Sakit pada Enam Kabupaten/Kota
Kabupaten Padang
Kabupaten
Kabupaten
Kota Tegal
Kabupaten Jember
Kabupaten Bima
Pariaman
Bangkalan
Merauke
AC, alat radiologi,
AC, APF,
AC, BSC, Gunting,
AC,Apron,Bed
AC, Besi letakkan
biosafety cabinet,
autoclave,
Komputer, Kursi,
pasien,Classic cr
slide,Dryview 5950
genexpert, kipas
Automatic film
LED analizer,
(mencuci film),Dry laser image (alat
angin, komputer,
prossesor,Bak cuci Meja, Printer,
view (mencetak
print rontgen),
kursi, meja, meja
film fiber, Blaas
Ruang
film) -panoramid
Ember, Gayung,
lab, printer, ruang
spuit, Casetfilm
laboratorium,
rhotograp, Exhaust Exhause,Kayu
lab, ruang loket,
rontgen, Computer Ruang pendfataran,
fan,Komputer,Kulk untuk slide,Kipas
ruang poli, ruang
radiografi, Display Ruang poli anak,
as,Kursi,Lampu
angin,Komputer,Ku
radiologi, ruang
showcase cooler,
Ruang radiologi,
baca foto,Meja,
rsi,Ligh box (baca
registrasi,
Exhause fan,
Set alat TCM, Set
Meteran, ukuran
hasil
stetoskop,
Filling cabinet
X ray machine,
tinggi
rontgen),Meja,Micr
tensimeter,
besi/metal,
Stetoskop, Telepon,
badan,Mobile X
ophone,Mikroskop,
timbangan
Illuminator
Tempat sampah,
ray/stationary
Printer,Siemens
single,Instrument
Termometer,Timba
(pakai
digital usiu max
cabinet, Instrument ngan, Timer,
meja),Printer,Radio (alat foto
trolley, Kursi,
Toungespatel,
gragraphy sistem,
rontgen),Stetoskop
Lampu baca film
Wadah plastik,
Stetoskop,Set alat
anak,Set alat
single, Lemari
Xray film viewer,
TCM,Timbangan
TCM,Tempat
arsip, Meja,
biasa, UPS Yoshiga sampah,Tempat
monitor LED,
tidur
Nebulizer, Papan
pasien,Termometer
timbal, komputer,
digital, Timbangan
Pen dose (arrowanak, Timer,Toa
tech), Pesawat
rongent, telepon,
Printer, Tensi
meter, Timbangan
bayi

TBC HIV

AC, Alat
hematologi
(sysmex xs 500i),
Alat kimia
klinik:spektrofotom
eter
microlaboratorium
200, Alat radiologi,
BSC, Bunsen,
Centrifuge,
Genexpert, Kipas
angin, Komputer,
Kursi, Meja,
Mikroskop, Printer,
Rak pewarnaan,
Ruang lab, Ruang
loket, Ruang poli
DOTS, Ruang
poliklinik, Ruang
radiologi, Ruang
registrasi,
Stetoskop,
Tensimeter

AC,
APF,autoclave,
Automatic film
prossesor, Bak cuci
film fiber, Blaas
spuit, Casetfilm
rontgen, Computer
radiografi, Display
showcase
cooler,Exhause fan,
Filling cabinet,
Kursi, Lampu baca
film single, Lap
top, Lemari es,
Lemari,
Meja,Monitor led
16’, komputer, Pen
dose (arrow-tech),
Pesawat rongent,
telepon, Printer,
Rak, Single side
apron, Set alat
TCM,Tensi meter

AC, BSC, Gunting,
Komputer, Kursi,
Meja, Printer,
Ruang
laboratorium,
Ruang pendaftaran,
Ruangan poli VCT,
Set alat TCM,
Stetoskop, Telepon,
Tempat sampah,
Tensimeter,
Timbangan,
Timer,Wadah
plastik

AC,BSC,Centrifug
e,Computer
radiograph,Kursi,M
eja,Set alat
TCM,PC,
printer,Ruangan
laboratorium,Ruan
gan poli
VCT,Ruangan
radiologi,Ruangan
TBC
DOTS,Stetoskop,
tensimeter,Timban
gan badan,X-ray
diagnostik

AC,Apron,Bed
pasien,Centrifuge,C
lassic cr (mencuci
film),Dry view
(mencetak film) panoramid
rhotograp,Exhaust,
Gonad,Kipas
angin,Komputer,Ku
lkas,Kursi,Meja,M
obile X Ray,
Printer,Radiogragra
phy
sistem,Stetoskop,Se
t alat TCM,Tensi
meter,Timbangan
biasa,UPS Yoshiga

AC,Besi letakkan
slide,Dryview 5950
laser image (alat
print
rontgen),Ember,Ga
yung,Exhause,Kay
u untuk slide,Kipas
angin,Komputer,Ku
rsi,Light box (baca
hasil rontgen),
meja,Microphone,
Mikroskop,Printer,
Senter,Set alat
TCM,Siemens
digital usiu max
(alat foto
rontgen),Stetoskop,
Tempat sampah,
tempat
tidur,Tensimeter,Te
rmometer,Timbang
an berdiri,timer,Toa

TBC RR

AC, Alat
hematologi
(sysmex xs 500i),
Alat kimia klinik:
spektrofotometermi
crolaboratorium
200, Alat radiologi,
BSC, set alat TCM,
Kipas angin,

AC, APF, Apron,
autoclave,
Automatic film
prossesor, Bak cuci
film fiber, Blaas
spuit, Casetfilm
rontgen, Computer
radiografi, Display
showcase cooler,

AC, BSC, Gunting,
Komputer, Kursi,
LED analizer,
Meja, Printer,
Ruang
laboratorium,
Ruang
laboratorium,
Ruang pendaftaran,

AC, BSC,
Centrifuge,Comput
er radiograph,Film
viewer,Kursi,Meja,
Mikroskop
binokuler
olympus,PC,Printer
,Ruang
laboratorium,

AC,Apron,Bed
pasien,Classic cr
(mencuci film),Dry
view (mencetak
film) -panoramid
rhotograp,Exhaust
fan,Kipas
angin,Komputer,Ku
lkas,Kursi,Meja,M

AC,Besi letakkan
slide,Dryview 5950
laser image (alat
print rontgen),
Ember,Gayung,Exh
ause fan, Kayu
untuk slide,Kipas
angin,Komputer,
Kursi,Ligh box

Komputer, Kursi,
Meja,Mikroskop,
Printer, Ruang lab,
Ruang loket, Ruang
poli, Ruang
radiologi, Ruang
registrasi,
Sentrifus,
Stetoskop,
Tensimeter,Timban
gan dewasa

Exhause fan,
Filling cabinet
besi/metal,
Illuminator double,
Instrumen troly,
Kotak etalase,
Kursi, Lampu baca
film single, Lap
top, Lemari, Meja,
monitor LED 16”,
Papan timbal,
Komputer, Pen
dose (arrow-tech),
Pesawat rongent,
telepon, Printer,
Rak arsip, Single
side apron, Sketsel
3 daun, Spirometer
confusion,
Stetoskop, Set alat
TCM, Tensimeter,
Timbangan badan

Ruang poli
penyakit dalam,
Ruang radiologi,
Set alat TCM, Set
X Ray
machineStetoskop,
Telepon,
Tempatsampah,
Tensimeter,
Timbangan, Timer,
Wadah plastik,
Xray film viewer

Ruangadmin,Ruang
CR,Ruangpoli
paru,Ruang
radiologi, Ruang
TBC DOTS,Set
alat TCM,
Stetoskop,Tensimet
er Hg,Timbangan
badan,X-ray
diagnostik

obile X
ray,Printer,Radiogr
agraphy sistem,Set
alat
TCM,Stetoskop,Te
nsimeter,UPS
Yoshiga

(baca hasil
rontgen),Meja,Micr
ophone,Mikroskop,
Printer,Siemens
digital usiu max
(alat foto
rontgen),Skrem/tira
i,Stetoskop,Set alat
TCM,Tempat
sampah,Tempat
tidur,Tensimeter,Ti
mbangan,Timer,To
a

Jika dibandingkan jenis alat untuk pemeriksaan TCM TBC anak, dari
kelima rumah sakit kecuali RSUD Syarifah Kabupaten Bangkalan, menggunakan
set alat TCM untuk pendeteksian TBC anak. Selain itu, di kelima rumah sakit ini
juga menggunakan alat X Ray untuk rontgen bagian thorax pasien anak sebagai
penunjang pemeriksaan TCM. Untuk alat-alat laboratorium lainnya menyesuaikan
pemeriksaan di masing-masing rumah sakit. Misalnya di RSD Balung, juga
digunakan alat LED analyzer karena dokter spesialis anak di rumah sakit ini
mewajibkan untuk pemeriksaan LED kepada setiap pasien anak yang diduga
TBC. Di RSUD Merauke terdapat tambahan alat-alat untuk pemeriksaan
mikroskopis karena rumah sakit ini satu-satunya yang mewajibkan pemeriksaan
secara mikroskopis juga dalam pendeteksian TBC anak.
Alat-alat di laboratorium untuk pemeriksaan dahak dengan TCM dan alat
rontgen di radiologi, dipergunakan di keenam rumah sakit untuk pendeteksian
TBC HIV. Yang berbeda di RS Paru Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman
adalah adanya penggunaan alat-alat untuk pemeriksaan darah rutin. Sedangkan
yang juga berbeda di antara enam rumah sakit ini adalah penggunaan alat-alat
untuk pemeriksaan dahak secara mikroskopis di RSUD Merauke Kabupaten
Merauke dan di RS Paru Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman.
Untuk pendeteksian TBC RR, di seluruh rumah sakit juga menggunakan
alat-alat yang berkaitan dengan pemeriksaan dahak secara TCM dan pemeriksaan
penunjang rontgen dengan alat X-Ray. Di RSD Balung Kabupaten Jember, selain
kedua pemeriksaan tersebut, juga digunakan alat LED analyzer yang mendukung
pengujian laju endap darah untuk pasien terduga TBC RR. Sedangkan di RS Paru
Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, selain digunakan alat-alat untuk
pemeriksaan TCM dan rontgen, juga digunakan alat-alat untuk pemeriksaan darah
rutin, seperti alat Spektrofotometer Microlaboratorium 200. Alat-alat yang
dibutuhkan untuk pemeriksaan dahak secara mikroskopis, seperti mikroskop dan
lainnya, digunakan di RSUD Syarifah Kabupaten Bangkalan dan RSUD Merauke
Kabupaten Merauke dalam tahapan pendeteksian TBC RR.
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B. Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas
Jenis alat yang digunakan dalam seluruh rangkaian pendeteksian TBC anak,
TBC HIV, dan TBC RR di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember dan
Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan, tidak jauh berbeda. Di kedua
puskesmas ini juga sama-sama belum mempunyai Biosafety cabinet (BSC).
Perbedaan yang cukup signifikan adalah harga dari set alat TCM yang dimiliki
kedua puskesmas ini. Harga set alat TCM yang dimiliki Puskesmas Bangsalsari
Kabupaten Jember adalah Rp259.654.838,-. Sedangkan, harga satu set alat TCM
yang dimiliki Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan adalah Rp595.800.000,.
Menurut Subdit TBC Ditjen P2P Kementrian Kesehatan, sumber pendanaan untuk
alat TCM di Puskesmas Bangsalsari berasal dari bantuan Global Fund, sedangkan
sumber pendanaan alat TCM di Puskesmas Arosbaya berasal dari APBN. Di
laboratorium Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan, digunakan alat
centrifuge untuk pemeriksaan HIV yang menjadi salah satu tahapan dalam
rangkaian pendeteksian TBC HIV dan TBC RR. Sedangkan, alat tersebut tidak
dipergunakan di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember.
Tabel 3.37 Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Terkait Pemeriksaan TBC di Puskesmas
pada Kabupaten Jember dan Kabupaten Bangkalan
JENIS TBC
TBC ANAK

TBC HIV

TBC RR

KABUPATEN JEMBER
AC,
gunting,exhaust
fan,kipas
angin,kursi,lemari pot sputum,meja,ruang
laboratorium,ruang
loket,ruang
poli
umum,senter,set alat TCM,stetoskop,tempat
sampah,timbangan badan,timer,wadah besi
bengkok
AC,gunting,
exhaust
fan,kipas
angin,kursi,lemari pot sputum,meja,ruang
laboratorium,ruang
loket,ruang
poli
umum,senter,set alat TCM,stetoskop,tempat
sampah,tensimeter,timbangan
badan,timer,wadah besi bengkok
AC,gunting,
exhaust
fan,kipas
angin,kursi,lemari
pot
sputum,meja,printer,ruang laboratorium,ruang
loket,ruang poli umum,senter,seperangkat
komputer,set alat TCM,stetoskop,tempat
sampah,tensimeter,timbangan
badan,timer,wadah besi bengkok

KABUPATEN BANGKALAN

AC,centrifuge,kipas angin,kursi,meja,ruang
laboratorium,ruang loket,ruang poli TBC
,ruang
poli
umum,set
alat
TCM,stetoskop,tensimeter,timbangan
badan,tongue spatle,tempat tidur
AC,centrifuge,kipas angin,kursi,meja,ruang
laboratorium,ruang loket,ruang poli TBC
,ruang
poli
umum,set
alat
TCM,stetoskop,tensimeter,timbangan
badan,tongue spatle,tempat tidur
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3.4.4. Perhitungan Unit Cost di Rumah Sakit
Berikut ini adalah harga alat TCM yang diperoleh dari wawancara dengan
staf Subdit TB Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menular
langsung (P2PML). Tampak perbedaan harga di masing-masing daerah dan
sumber dana.
Tabel 3.38 Rujukan Biaya Pengadaan Alat TCM
KABUPATEN/KOTA
Kab. Padang Pariaman

NAMA FASILITAS
KESEHATAN
RS Paru Prov.
Sumatera Barat

Rp259.654.838

SUMBER
DANA
Global Fund

HARGA TCM

Kota Tegal

RSUD Kardinah

Rp187.847.696

Global Fund

Kab. Jember

RSD Balung

Rp259.654.838

Global Fund

Puskesmas
Bangsalsari

Rp259.654.838

Global Fund

RSUD Syarifah

Rp259.654.838

Global Fund

Puskesmas Arosbaya

Rp595.800.000

APBN

Kab. Bima

RSUD Bima

Rp187.847.696

Global Fund

Kab. Merauke

RSUD Merauke

Rp187.847.696

Global Fund

Kab. Bangkalan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan pendekatan ABC,
berikut ini adalah ringkasan hasil unit biaya pada masing-masing fasilitas
kesehatan dan fungsi pemeriksaan (semua TB; TB anak; dan TB-HIV).
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Tabel 3.39 Ringkasan Hasil Unit Biaya Pemeriksaan TB di Rumah Sakit
Fasilitas Kesehatan
Rumah Sakit
TCM; Radiologi
RS Sumbar
admisi
Lab TCM
Poli Umum
Poli VCT
Radiologi
Lab (Pemeriksaan darah rutin)
Lab Mikroskopis
RSUD Bima
admisi
Lab TCM
Lab-TCM-VCT
Poli Anak
Poli Narkoba VCT
Poli Penyakit Dalam
Radiologi
TCM; Radiologi; SSM
RSUD Balung
admisi
Lab TCM
Poli Anak
Poli Penyakit Dalam
Poli Umum
Poli VCT
Radiologi
Lab Mikroskopis
Lab (Uji LED)
Lab (Tes HIV)
RSUD Bangkalan
admisi
Lab TCM
Poli Dots
Poli Paru
Poli VCT
Radiologi
Lab Mikroskopis
Lab (Tes HIV)
RSUD Kardinah
admisi
Lab TCM
Poli Anak
Poli Paru
Poli TB
Poli VCT
Radiologi
Lab Mikroskopis
RSUD Merauke
admisi
Lab TCM
Poli Anak
Poli TB
Poli Umum
Poli VCT
Radiologi
Lab Mikroskopis

All TB
TB Anak
TB HIV
Dgn Listrik Gedung
Tnp Listrik Gedung
Dgn Listrik Gedung
Tnp Listrik Gedung
Dgn Listrik Gedung
Tnp Listrik Gedung
493,755
485,690
455,642
446,869
525,025
515,632
438,222
430,015
406,000
398,347
515,262
504,997
441,317
433,944
398,721
392,593
528,313
518,324
6,538
5,266
6,538
5,266
6,538
5,266
253,487
251,652
253,487
251,652
253,487
251,652
24,127
23,022
50,672
49,407
20,571
20,019
55,220
53,457
87,340
85,583
88,025
86,268
87,259
85,503
69,826
68,420
69,826
68,420
35,413
34,007
435,126
426,086
413,278
404,100
502,211
491,670
2,150
1,537
2,150
1,537
2,150
1,537
305,842
304,362
305,909
304,429
354,517
353,036
29,644
26,505
21,568
20,067
51,559
48,558
48,401
45,399
75,574
71,630
75,574
71,630
75,574
71,630
549,289
541,365
505,285
495,391
534,787
526,267
461,695
452,072
429,567
412,778
380,913
372,601
5,308
3,162
5,308
3,162
5,308
3,162
260,293
259,322
260,293
259,322
260,293
259,322
28,472
19,188
19,375
18,316
19,986
18,927
41,835
37,252
114,232
110,456
92,994
89,218
14,061
14,061
14,061
14,061
14,061
14,061
28,439
27,827
28,439
27,827
59,417
58,805
653,037
645,334
705,439
694,873
3,770
2,780
NA
NA
3,770
2,780
352,773
351,141
NA
NA
346,429
343,610
7,051
6,218
NA
NA
7,034
6,201
11,380
9,353
NA
NA
NA
NA
29,319
27,994
254,395
252,174
NA
NA
254,395
252,174
23,668
23,668
NA
NA
18,579
18,579
NA
NA
45,912
43,536
451,402
444,512
433,368
428,162
429,752
424,571
2,893
2,212
2,843
2,162
2,893
2,212
241,388
238,908
248,819
247,098
236,719
234,998
18,962
18,253
7,334
6,283
5,900
5,432
42,944
41,893
3,354
2,886
29,942
29,258
128,243
126,616
128,243
126,616
128,243
126,616
28,600
28,600
28,600
28,600
28,600
28,600
631,022
623,544
652,920
645,234
623,044
613,024
23,339
21,396
23,339
21,396
64,362
60,878
257,223
255,846
257,223
255,846
257,223
255,846
164,197
161,947
142,298
140,257
23,993
23,285
69,928
66,971
190,100
187,983
190,100
187,983
189,475
187,983
18,061
18,061
18,061
18,061
18,061
18,061
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Tabel di atas menunjukkan variasi unit biaya yang dipicu dari perbedaan
standar alur pemeriksaan dan unit harga yang muncul pada masing-masing
fasilitas kesehatan. Tingkat output layanan (total pemeriksaan) juga memiliki
peran penting mempengaruhi unit biaya yang muncul, artinya semakin tinggi
utilisasi alat TCM maka semakin efisien biaya pemeriksaan per orang di
fasilitas terkait.
Rata-rata unit cost satu kali pemeriksaan TCM untuk TB di Rumah
Sakit (all TB) adalah Rp. 493.755,-. Unit cost tertinggi adalah Kabupaten
Bangkalan, sebagai kabupaten daerah tertinggal dengan kapasitas fiskal
sedang, dengan biaya unit cost Rp, 653.037-. Sedangkan, unit cost terendah
ada di Kota Tegal sebagai daerah tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal
sedang. Unit cost pemeriksaan TCM untuk pendeteksian TB di Kota Tegal,
tepatnya di RSUD Kardinah, adalah Rp. 451.402,-.
Rata-rata unit cost satu kali pemeriksaan TCM untuk pendeteksian TB
Anak adalah Rp 455.642,-. Unit cost pemeriksaan TCM tertinggi adalah
Kabupaten Merauke sebagai kabupaten daerah tertinggal dengan kapasitas
fiskal tinggi dengan biaya unit cost Rp.652.920,-. Sedangkan, unit cost
terendah ada di Kota Tegal sebagai daerah tidak tertinggal dengan kapasitas
fiskal sedang. Unit cost pemeriksaan TCM untuk pendeteksian TB Anak di
Kota Tegal, tepatnya di RSUD Kardinah, adalah Rp.433.368,-. Tidak ada
pendeteksian TB Anak dengan TCM di RSUD Syarifah Kabupaten Bangkalan
dengan pertimbangan pada anak belum dapat mengeluarkan dahak dengan
baik. Prosedur pendeteksian TB Anak di RSUD Syarifah Kabupaten
Bangkalan menggunakan metode tes scoring dan rontgen thorax.
Rata-rata unit cost satu kali pemeriksaan TCM untuk pendeteksian TB
HIV adalah Rp. 534.787,- dengan asumsi termasuk pemeriksaan HIV. Unit
cost tertinggi adalah Kabupaten Bangkalan, sebagai kabupaten daerah
tertinggal dengan kapasitas fiskal sedang, dengan biaya unit cost Rp.
623.044,-. Sedangkan, unit cost terendah ada di Kota Tegal sebagai daerah
tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal sedang. Unit cost pemeriksaan TCM
untuk pendeteksian TB HIV di Kota Tegal, tepatnya di RSUD Kardinah,
adalah Rp. 429.752,-.
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Tabel 3.40 Ringkasan Estimasi Biaya Satuan pada Masing-Masing Modalitas
Pemeriksaan (Komponen Biaya Gedung dan Listrik)
Rumah Sakit
Fungsi
TCM Saja
TCM + SSM
TCM + CXR
TCM + SSM + CXR
All TB
353,977
NA
441,317
NA
RS Sumbar
TB Anak
310,697
NA
398,721
NA
TB HIV
405,641
NA
492,900
NA
All TB
359,552
NA
435,126
NA
RSUD Bima
TB Anak
337,704
NA
413,278
NA
TB HIV
426,636
NA
502,211
NA
All TB
333,402
347,462
447,634
461,695
RSUD Balung
TB Anak
322,512
336,573
415,507
429,567
TB HIV
366,853
380,913
366,853
380,913
All TB
374,974
398,642
629,370
653,037
RSUD Bangkalan
TB Anak
NA
NA
NA
NA
TB HIV
432,465
451,044
686,860
705,439
All TB
294,559
323,159
422,802
451,402
RSUD Kardinah
TB Anak
276,525
305,125
404,768
433,368
TB HIV
272,909
301,509
401,152
429,752
All TB
422,860
440,922
612,961
631,022
RSUD Merauke
TB Anak
444,759
462,820
634,859
652,920
TB HIV
415,507
433,568
604,982
623,044
All TB
356,554
377,546
498,202
549,289
Rerata
TB Anak
338,439
368,173
453,427
505,285
TB HIV
386,668
391,759
509,160
534,787

Tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata biaya satuan pemeriksaan TBC
(per orang) apabila Rumah Sakit hanya menggunakan modalitas TCM saja
adalah sekitar Rp356.554,-. Sementara jika melakukan dengan tiga modalitas
sebagai standar pemeriksaan TBC sekitar Rp549.289,-. Sehingga penetapan
standar prosedur penggunaan modalitas pemeriksaan TBC sangat berdampak
pada besaran biaya satuan pemeriksaan TBC di Rumah Sakit.
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3.4.5. Perhitungan Unit Cost di Puskesmas
Tabel di bawah ini menjelaskan distribusi biaya satuan pemeriksaan TB di
dua puskesmas sampel.

Tabel 3.41 Ringkasan Perbandingan Unit Cost Pemeriksaan TB dengan TCM di
Puskesmas Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Jember
Fasilitas Kesehatan
Puskesmas
TCM
Puskesmas Arosbaya
admisi
Lab TCM
Poli TB
Poli Umum
Lab (Tes HIV)
TCM; SSM
Puskesmas Bangsalsari
admisi
Lab TCM
Poli Umum
Lab (Tes HIV)

All TB
TB Anak
TB HIV
Dgn Listrik Gedung
Tnp Listrik Gedung
Dgn Listrik Gedung
Tnp Listrik Gedung
Dgn Listrik Gedung
Tnp Listrik Gedung
340,322
331,030
326,098
323,613
375,865
363,724
353,319
337,014
NA
NA
367,551
351,089
353,319
337,014
NA
NA
367,551
351,089
3,423
3,076
NA
NA
3,423
3,076
287,277
285,564
NA
NA
290,630
288,917
26,628
14,275
NA
NA
26,889
14,379
6,459
5,928
NA
NA
6,463
5,932
29,531
28,170
NA
NA
40,146
38,785
327,325
325,045
326,098
323,613
384,178
376,358
327,325
325,045
326,098
323,613
384,178
376,358
4,238
3,831
4,238
3,831
4,238
3,831
294,018
293,249
294,018
293,249
294,018
293,249
29,069
27,965
27,842
26,533
61,848
55,973
24,074
23,305

Unit cost pemeriksaan TCM untuk deteksi TB HIV di Puskesmas
Bangsalsari Kabupaten Jember lebih tinggi dibandingkan unit cost
pemeriksaan TCM di Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Hal ini
dipengaruhi oleh lebih tingginya rata-rata gaji SDM yang terlibat dengan
rangkaian pemeriksaan TCM di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember
dibandingkan dengan rata-rata gaji SDM yang terlibat pemeriksaan TCM di
Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Rata-rata pendapatan sumber
daya manusia di Puskesmas Bangsalsari lebih tinggi, yaitu sebesar
Rp5.386.897,- dengan pendapatan tenaga kesehatan tertinggi adalah
Rp12.982.050,-. Sedangkan, rata-rata pendapatan tenaga di Puskesmas
Arosbaya yang terlibat dalam rangkaian pemeriksaan TB dengan TCM ini
adalah Rp 2.892.790,- dengan pendapatan tenaga kesehatan tertinggi adalah
Rp 5.441.740,-.
Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan pemeriksaan
TCM di puskesmas untuk TBC Anak adalah Rp. 326.098,-, untuk TBC HIV
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adalah Rp. 375.865,- dan untuk TB (all TB) sebesar Rp. 340.322.- dengan
asumsi memasukkan komponen biaya gedung dan listrik.
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BAB IV PEMBAHASAN
4.1. Limitasi
Studi ini tidak bisa digeneralisasi mewakili tingkat nasional karena
metode pemilihan sampel dengan teknik Non Probability Sampling dengan cara
purposive sampling dengan stratifikasi. Selain itu, data yang digunakan sebagian
besar data sekunder sehingga memungkinkan terjadinya bias informasi.

4.2. Evaluasi Manajemen TCM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
WHO Health System Framework digunakan dalam menilai kesiapan atau
mengevaluasi sistem di pelayanan kesehatan. Pada studi ini salah satu tujuan
studi adalah untuk mengevaluasi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan yang
mendapat TCM dalam mendiagnosa kasus TBC di fasyankes. Beberapa
komponen yang dinilai meliputi: faktor

pelayanan kesehatan, sumber daya

manusia (SDM), pembiayaan yang berhubungan dengan pelayanan TBC,
alat/teknologi pelayanan, obat dan sarana prasarana serta tata kelola/governance.
Studi ini dilakukan di 44 fasyankes pada 42 kabupaten/kota sebagian besar
milik pemerintah kabupaten/kota yang sebarannya paling banyak pada daerah
tidak tertinggal dengan kapasitas fiskal rendah sebanyak 10 fasyankes. Hanya
satu fasyankes yang merupakan milik pemerintah pusat yaitu RSUP
Prof.Dr.dr.R.D. Kandou (Manado) yang berada di daerah tidak tertinggal dengan
kapisitas fiskal tinggi.
Hasil evaluasi manajemen di fasyankes, didapatkan data bahwa hanya
68,2% fasyankes terakreditasi kurang atau sama dengan 2 tahun, sisanya 31,8%
fasyankes mempunyai status akreditasi diatas dua tahun. sehingga perlu
mengajukan akreditasi ulang (Kemenkes RI, 2012). Pada komponen akreditasi
menyebutkan bahwa fasyankes terutama rumah sakit harus menjalankan
program TBC DOTS, dalam komponen minornya (Komisi Akreditasi Rumah
Sakit, 2012).
Pada komponen jenis rujukan pemeriksaan TCM, maka yang terbanyak
adalah rujukan TBC RO sebesar 100%, selanjutnya TB-HIV, TB-DM, dan TB-
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anak, dan TBC ekstra paru (berturut-turut 84,1%; 75%; 68,2%; dan 50%). Hal
ini sesuai tujuan penggunaan TCM, yang semula di pergunakan untuk
pemeriksaan TB RO dengan memakai 9 kriteria : 1. Pasien TB kronik 2. Pasien
TB pengobatan kategori 2 yang tidak konversi 3. Pasien TB yang mempunyai
riwayat pengobatan TB Non DOTS 4. Pasien TB pengobatan kategori 1 yang
gagal 5. Pasien TB pengobatan kategori 1 yang tidak konversi setelah pemberian
sisipan. 6. Pasien TB kasus kambuh (relaps), kategori 1 dan kategori 2 7. Pasien
TB yang kembali setelah lalai berobat/default 8. Suspek TB yang mempunyai
riwayat kontak erat dengan pasien TB MDR 9. Pasien koinfeksi TB-HIV yang
tidak respon terhadap pemberian OAT (Kemenkes RI, 2013).
Pada manajemen TCM di pelayanan kesehatan didapatkan variasi tenaga
SDM (medis, paramedis, dan tenaga lab medis) yang terlibat dalam kegiatan
pelayanan TBC dengan TCM sudah memenuhi standard PMK No.67 Tahun 2016
(Kemenkes RI, 2016). Rata-rata yang masuk ke dalam SK Tim DOTS masih
dibawah 50% seperti medis (40,3%), paramedis (35,5%) dan tenaga lab medis
(24,1%), kecuali tenaga sistem informasi (57,5%). Program DOTS mulai diadopsi
di Indonesia sebagai strategi nasional penanggulangan TBC yaitu sejak tahun
1995 (Kemenkes, 2015).
Pada pelatihan sumber daya manusia yang membantu program TBC
terutama yang mengoperasikan TCM yang mengikuti workshop/refresher
training/on the job training terkait TCM rata-rata belum sesuai standar (> 5
orang). Seperti pada kegiatan workshop dengan tenaga yang mengikuti pelatihan
> 5 orang hanya 13,6%, selanjutnya pelatihan bentuk refresher training (2,3%),
dan on the job training (15,9%). Sebagian besar (63,6%) fasyankes sudah
mendapat monitoring pasca pelatihan.
Pada peraturan tentang retensi petugas yang membantu program TBC
didapatkan hanya 18,2% fasyankes yang mempunyai peraturan tersebut.
Motivasi tenaga kesehatan sedang sampai tinggi maka hanya didapatkan pada 5
fasyankes (11,4%). Motivasi ini berhubungan dengan passion seseorang dalam
melaksanakan tugasnya. Pada bidang pembiayaan, ada sekitar 63,6% fasyankes
yang menyediakan pembiayaan untuk pelatihan program TBC.
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Hasil evaluasi pada sistem informasi, diperoleh bahwa sistem informasi
TBC yang terintegrasi dengan dinkes secara online (38,6%) dan offline (43,2%).
Fasyankes sudah memiliki staf khusus untuk mengelola SITT dan/atau e-TB
manager sebanyak 61,4%. Sistem informasi yang lebih baik adalah secara online
karena akan mengurangi kesalahan pelaporan, serta validitas dan ketepatan
waktu pelaporan. Sistem informasi merupakan hal pokok yang perlu dibenahi
(WHO, 2010; Kemenkes RI, 2016).
Sebagian besar fasyankes memiliki hanya satu alat TCM yang berfungsi
baik dan lengkap, hanya satu fasyankes yang memiliki dua alat TCM, dengan
kondisi satu alat kondisinya rusak dan satu berfungsi dengan baik dan lengkap.
Hasil studi diperoleh bahwa penanganan alat/modul TCM yang rusak (6
alat/modul) lebih dari satu bulan sebesar 50,0%. Hal ini tidak sesuai dengan
indikator pemeliharaan alat yang tertulis pada petunjuk teknis TCM yang
menyatakan bahwa permasalahan kerusakan alat/modul harus terselesaikan
dalam waktu maksimal satu bulan. (Kemenkes, 2017)
Pada keberadaan SOP terkait TBC, sebagian besar fasyankes sudah
memiliki SOP: pengumpulan, pengelolaan, pemeriksaan dengan TCM, K3 dan
pengelolaan limbah. Sementara SOP pengelolaan logistik (56,8%) serta
pencatatan dan pelaporan (65,9%) di fasyankes. Indikator ini diambil
berdasarkan buku

dengan Juknis TCM yang menyatakan bahwa pada

pemantapan mutu internal pada tahapan pra analisis fasyankes harus memiliki
SOP seperti tersebut di atas. (Kemenkes, 2017)
Dari hasil studi diperoleh fasyankes yang memiliki alur diagnosa TBC pada
dewasa dan anak sebesar 52,3%. Penegakan diagnosa TBC di fasyankes
dipengaruhi oleh adanya alur diagnosa TBC pada dewasa dan anak. Hal ini
sudah sesuai dengan alur di PMK RI No 67 Tahun 2016 pemeriksaan TBC
(Kemenkes RI, 2016).
Pada hasil evaluasi manajemen alat dan sarana prasarana sebanyak 38,6%
fasyankes belum melakukan perencanaan catridge/reagen dan ditemukan pula
keterlambatan pasokan seperti catridge/reagen sebesar 47,7%. Keterlambatan
pasokan catridge/reagen kemungkinan karena belum melakukan perencanaan
catridge/reagen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Piatek, et all yang
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menyatakan bahwa perlu adanya perencanaan dalam pelaksanaan penerapan
teknologi baru, dalam hal ini termasuk perencanaan catridge/reagen. (Piatek, et
al., 2013)
Hasil evaluasi manajemen tentang tata kelola di lihat dari keberadaan
dokumen, maka hanya fasyankes mempunyai kebijakan alur rujukan internal
(47,7%), kebijakan rujukan eksternal (38,6%).

Hasil evaluasi manajemen tentang kebijakan anggaran tatalaksana TBC
diperoleh 9 (20,5%) fasyankes memiliki kebijakan anggaran tatalaksana TBC
disertai dokumen, memiliki program kerjasama TBC dengan HIV (45,5%),
memiliki SK tim TBC (79,5%) dan hanya 25% fasyankes memilki MoU PPM
(Public Private Mix).
Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa ada beberapa
fasyankes, yang sistem rujukan, dukungan anggaran, dan kerjasama dengan
program lain termasuk HIV/AIDS dan DM belum sesuai dengan PMK No. 67
tahun 2016. Hasil ini juga dikuatkan dari tulisan Piatek, dkk, yang menyatakan
bahwa dukungan kebijakan sangat diperlukan dalam pelaksanaan program TBC
dengan memakai TCM (Piatek, et al., 2013).
Peralihan layanan pemeriksaan TBC di fasyankes dengan membuka alur
pemeriksaan semua kasus TBC turut mempengaruhi permintaan terhadap
catridge yang semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah pemeriksaan
TBC semua kasus (baik TBC RO maupun suspek TBC baru). Hal ini sesuai
dengan buku petunjuk teknis pemeriksaan TBC dengan TCM 2017 yang
menyatakan bahwa pemanfaatan alat TCM digunakan untuk diagnosis kasus
TBC RO maupun TBC baru, sedangkan pemantauan kemajuan pengobatan tetap
dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis walaupun masih ada sebagian
tujuan pemeriksaan untuk TBC RO dengan kasus ulang (Kemenkes, 2017).
Jenis rujukan pemeriksaan TCM pada studi ini adalah untuk pemeriksaan
TBC paru baru, TBC RO, TBC anak, TBC HIV dan TBC DM, akan tetapi
sebaran jenis tujuan pemeriksaan di masing-masing fasyankes berbeda-beda.
Semua fasyankes studi sudah melayani rujukan TBC-RO. Berdasarkan asal
rujukan pasien untuk TCM paling banyak berasal dari internal rumah sakit
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(71,5%), kemudian puskesmas (18,7%) dan hanya 3,3% rujukan asal praktek
dokter atau klinik. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan kualitatif di 19
kabupaten/kota terkait asal rujukan di tingkat RSUD, terdapat dua jenis proses
rujukan yaitu proses rujukan dari luar dan rujukan internal. Dalam proses
rujukan dari luar diketahui pasien-pasien yang dicurigai TBC akan diperiksa di
Poli Paru dan jika ada indikasi TBC akan periksa sputum dengan menggunakan
TCM. Sementara rujukan internal, atau rujukan antar poli, biasanya bagian
poliklinik atau ruang perawatan akan merujuk pasien terduga TBC ke bagian
Poli Paru untuk memastikan apakah pasien itu TBC atau bukan. Berdasarkan
Permenkes tahun 2016 tentang Juknis TCM disebutkan bahwa penggunaan TCM
bukan hanya untuk pemeriksaan TBC RO tapi juga untuk diagnosa TBC baru
(Menkes RI, 2016).
Pada umumnya fasyankes tidak mempunyai kebijakan tentang retensi SDM
pengelola program TB. Hal ini berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan
program pelayanan, seperti tidak ada koordinasi atau pelimpahan wewenang
mengenai pencatatan dan pelaporan data TB. (Hasil wawancara Kabupaten
Nunukan.
Selanjutnya pada workshop jumlah peserta yang ikut workshop sebagian
besar berjumlah kurang dari lima orang per fasyankes. Daerah yang paling
banyak jumlah SDMnya (≥ 5 orang) mengikuti workshop adalah daerah
tertinggal dengan kapitasi fiskal tinggi. Hal ini sesuai dengan informasi yang
didapatkan dari temuan kualitatif dimana sebagian besar tenaga kesehatan yang
mengoperasikan alat TCM baik di daerah tertinggal maupun daerah tidak
tertinggal dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang dan rendah telah mendapatkan
pelatihan workshop pemanfaatan TCM rata-rata sebanyak 2 kali pelatihan yang
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Adapun jenis tenaga kesehatan
yang pernah mengikuti workshop antara lain: manajemen, dokter TAK, perawat
poli TBC/TBC-RO, koordinator laboratorium TCM dan petugas analis
laboratorium yang akan menjadi pelaksana TCM, PJ TBC DOTS dan
penanggungjawab laboratorium. Hasil studi kualitatif menemukan bahwa dalam
pelaksanaan workshop pemanfaatan TCM, disebagian besar daerah tidak
tertinggal untuk semua fiskal pelaksanaan workshop dilakukan setelah hasil
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penilaian menyatakan bahwa fasyankes layak untuk mendapatkan alat TCM dan
sebelum alat TCM dipasang di fasyankes. Namun terdapat beberapa kabupaten
kota seperti Sorong dengan kapasitas fiskal sedang yang melakukan workshop
setelah alat TCM dipasang di fasyankes. Tenaga kesehatan di daerah tertinggal
baik dengan kapasitas tinggi, sedang, maupun rendah pada umumnya juga sudah
pernah mendapatkan pelatihan dan workshop terutama pada saat sosialisasi awal
prosedur pemanfaatan alat TCM sebelum alat tersebut dipasang di fasilitas
kesehatan mereka.
Sebagian besar (81,8%) SDM fasyankes di daerah studi sudah tidak ada lagi
yang melaksanakan tugasnya multitasking atau taskshifting terutama di daerah
tidak tertinggal. Hal ini berbeda dengan hasil Risnakes 2017 dimana terdapat
74,6% rumah sakit dan 90,2% puskesmas memiliki tenaga kesehatan
mengerjakan tugas nya diluar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi
yang dimiliki (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018).
Sistem informasi TBC terintegrasi (SITT) antara fasyankes dengan dinkes
(43,2%) masih offline atau masih manual pengirimannya tertinggi 80,0% pada
daerah tertinggal fiskal rendah. Sedangkan hanya 38,6% yang sudah online dan
terbanyak pada daerah tidak tertinggal kapasitas tinggi sebanyak 75,0%.
Kondisi kestabilan jaringan internet dan kemampuan SDM pelaporan
mempengaruhi penggunaan sistem pencatatan dan pelaporan. Masih terdapat di
beberapa daerah petugas SITT dan e-TB manager bahkan data HIV dan lain-lain
dikelola oleh

satu orang sehingga pencatatan dan pelaporan tidak optimal.

Akibatnya pencatatan di formulir TB 01,02,03,04, dan TB 06 tidak terupdate,
banyak masih menggunakan buku bantu.
Fasyankes yang memiliki SK tim TBC dan memiliki dokumen sebesar
79,5%. Sedangkan fasyankes yang memiliki SK tim TBC namun tidak ada
dokumen sebesar 11,4% dan yang tidak memiliki SK tim TBC sebesar 9,1%.
Pada pendekatan kualitatif, didapatkan informasi bahwa tenaga dokter dan
perawat yang menjalankan pemeriksaan TBC di Poli DOTS tidak selalu
didukung dengan keberadaan SK tertulis (SK Tim TBC DOTS Rumah Sakit).
Dengan kata lain, keberadaan Poli TBC DOTS dengan atau tanpa SK Tim TBC
DOTS tetap dapat berjalan untuk pemeriksaan diagnosa TBC di fasyankes. Hal
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tersebut terjadi di beberapa fasyankes di 19 kabupaten/kota subjek penelitian
kualitatif antara lain daerah tertinggal fiskal rendah di Kabupaten Alor, daerah
tidak tertinggal fiskal sedang di kabupaten Aceh Utara, daerah tertinggal fiskal
tinggi di kabupaten Kapuas Hulu. SDM tersebut ada yang masuk di dalam SK
DOTS dan ada yang tidak masuk di dalam SDK DOTS tapi ikut terlibat dalam
pelayanan TBC di fasyankes.
Lebih dari separuh fasyankes sudah memiliki tenaga khusus yang
mengelola data SITT dan e-TB Manager (61,4%). Namun masih ada fasyankes
yang tidak memiliki tenaga khusus yang mengelola data SITT dan e-TB
Manager sebesar 15,9%. Laporan hasil pemeriksaan TCM ke Dinkes dilaporkan
perbulan dan ada juga yang per triwulan. Hanya sedikit fasyankes yang
melaporkan kasus TBC perbulan dan triwulan (Balitbangkes, 2018).
Lebih dari separuh fasyankes yang tidak memiliki kebijakan anggaran
tatalaksana TBC sebesar 56,8% tertinggi pada daerah tidak tertinggal fiskal
tinggi (66,7%). Fasyankesnya memiliki kebijakan anggaran yang disertai dengan
dokumen sebesar 20,5% tertinggi ada pada daerah tidak tertinggal dengan fiskal
sedang (37,5%). Sedangkan fasyankes yang memiliki kebijakan anggaran namun
tidak ada bukti dokumen sebesar 22,7% tertinggi pada daerah tertinggal fiskal
tinggi (66,7%).
Pada umumnya kolaborasi antara TB-HIV sudah sudah berjalan dibeberapa
daerah, demikian juga pelaksanaan pemeriksaan TB-DM dan TB anak sudah
ada. Hal ini ditemukan pada hasil data sekunder. Kolaborasi TB-anak masih
belum optimal.
Sebagian besar (90,9%) fasyankes menyatakan tidak ada biaya yang
dikeluarkan pasien untuk pemeriksaan TCM. Namun demikian masih ada 4
fasyankes yang masih meminta tarif untuk pemeriksaan TCM kepada pasien, hal
ini terdapat di daerah tertinggal kapasitas sedang dan daerah tidak tertinggal
kapasitas rendah dan sedang. Hasil wawancara informan diperoleh bahwa
hingga saat ini biaya pemeliharaan alat atau mesin TCM dan pengadaan catridge
masih ditanggung oleh Global Fund (GF).
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4.3. Identifikasi Penemuan Jumlah Kasus TBC Sebelum dan Setelah
Implementasi TCM di Fasilitas Layanan Kesehatan
Sedangkan pengobatan untuk pasien yang TBC Resisten Obat (TB-RO) hampir
seluruhnya dilakukan di RSUD karena keterbatasan kemampuan klinisi untuk
melakukan pengobatan TBC MDR dan fasilitas puskesmas yang kurang mendukung
seperti ruang istirahat khusus penderita TBC MDR sesaat setelah disuntik obat.
Sehingga beberapa pasien TBC MDR yang pernah menjalani terapi pengobatan di
puskesmas memutuskan untuk kembali ke RSUD dalam menjalankan pengobatannya.
Terkait dengan pengobatan TBC MDR, ketersediaan obat hanya ada di RS Rujukan
Regional atau RSUD (atas distribusi dari RS Rujukan Regional). Cut pindah ke
pengobatan data sekunder

Pada awal

mulai dioperasikannya alat TCM di fasyankes, tujuan dari

penggunaan alat tersebut hanya untuk pemeriksaan suspek resisten obat (RO),
sehingga belum terlihat ada peningkatan pemeriksaan dan penemuan kasus.
Setelah berlangsung beberapa lama dan dilakukannya sosialisasi oleh dinas
kesehatan provinsi dan kabupaten/kota yang menyatakan bahwa untuk diagnosa
TBC juga menggunakan alat TCM maka terjadi peningkatan penemuan kasus.
Berdasarkan data sekunder terduga TBC yang diperoleh dari 44 fasyankes,
ada sebanyak 33.360 yang melakukan pemeriksaan TCM. Tren pemeriksaan
dengan TCM meningkat dari 2,6% ditahun 2014 menjadi 66,3% di Juli 2018.
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan TB melalui Pengendalian Laboratorium
2016-2020 disebutkan target pemeriksaan diagnosis TBC menggunakan
pemeriksaan TCM 45% di tahun 2018 (Kemenkes, 2017). Hal ini menunjukkan
bahwa capaian target penggunaan dengan TCM untuk pemeriksaan TBC sudah
memenuhi target nasional pada tahun 2018.

Terdapat peningkatan proporsi kumulatif penemuan kasus TBC dari terduga
TBC pemeriksaan mikroskopis (1 Tahun Sebelum TCM) dan TCM (sejak TCM
Beroperasi). Peningkatan yang tertinggi berada di Banjarmasin (7 kali), Kendari

(5 kali), diikuti Jayapura, Sorong dan Kapuas Hulu masing-masing 4 kali.
Peningkatan penemuan kasus sesudah implementasi alat TCM ini, sesuai dengan
hasil penelitian Mohammed S.H, Ahmed M.M, Mousawi AMA tahun 2018 di
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Iraq yang menemukan adanya peningkatan penemuan kasus TBC paru sesudah
menggunakan alat TCM sebesar 17,7% (Mohammed, Ahmed, & Mousawi,
2018). Hal ini hampir sama dengan penelitian Elliza Ardizzoni, et al tahun 2015
dilakukan pada 18 negara dimana ditemukan adanya peningkatan identifikasi
kasus TBC setelah menggunakan TCM sebesar 49,7% (Ardizzoni, et al., 2015).
Pada umumnya pemeriksaan TCM dari rujukan fasyankes sekitarnya (puskesmas,
rumah sakit dan praktek dokter/klinik) adalah pasien TBC paru baru sebesar 70,5%. Hal
ini telah sesuai dengan petunjuk teknis pemeriksaan TCM (Kemenkes, 2017).

Terjadi penurunan pemeriksaan dengan mikroskopis setelah ada alat TCM.
Akan tetapi masih ada ditemui pemeriksaan gabungan (TCM dengan
mikroskopis) yang tidak efisien di fasyankes sebesar 23,4% pemeriksaan pada
44 fasyankes. Hal ini dapat disebabkan karena kemungkinan dokter yang
menangani suspek belum tersosialisasi dengan algoritma alur diagnosis TCM
terbaru.
Hasil pemeriksaan pada 33.630 terduga TBC yang diperiksa TCM di
fasyankes diperoleh 31,9% MTB positif dengan rincian 28,1% rifampisin
sensitive 3,5% rifampisin resisten dan 0,3% rifampisin indeterminate. Hasil ini
hampir sama dengan penelitian Mustapa G. et al di Nigeria tahun 2015
ditemukan 33,5% positif MTB hasil pemeriksaan TCM (22,2% resisten, 4,2%
indeterminate) (Mustapha, et al., 2015).
Proporsi rifampisin resisten dari hasil pemeriksaan TCM pada semua jenis
kasus sebesar 3,5%. Pada kasus baru, proporsi rifampisin resisten sebesar 2,2%
sedangkan pada kasus ulang sebesar 8,5%. Proporsi rifampisin resisten pada
kasus baru sedikit lebih rendah dari hasil studi Drug Resisten Survei (DRS)
Badan Litbangkes tahun 2016-2017 yaitu sebesar 2,7% sedangkan untuk
kasus ulang lebih tinggi yaitu sebesar 17,2%. Perbedaan ini terjadi kemungkinan
karena sumber berbeda berbeda, dimana studi TCM menggunakan data sekunder
sedangkan studi DRS mengunakan data primer. Hasil studi Atashi et al tahun
2017 di Iran menemukan proporsi rifampisin resisten pada kasus baru pada
pemeriksaan TCM sebesar 4,3% (Atashi, et al., 2017). Selanjutnya hasil
penelitian di Nigeria oleh Ndubuisi et al tahun 2016 menemukan dari 1500
specimen sputum yang diperiksa dengan TCM ditemukan 25,9% yang resisten
rifamfisin (Ndubuisi, Azuonye, Victor, Happiness, & Daniel, 2016).
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Pada pasien yang dilakukan pemeriksaan gabungan dengan hasil
mikroskopis

negatif ternyata didapatkan hasil pemeriksaan TCM positif

(sensitif, resisten, indeterminate) sebesar 919 kasus (16,8%) yang terdiri dari
784 kasus (14,3% rifampisin sensitive) dan 125 kasus (2,3% rifampisisn
resisten) serta 10 kasus (0,2% rifampisisn indeterminate). Sehingga dapat
diasumsikan apabila dalam mendiagnosa TBC tidak dengan TCM maka akan
banyak kasus TBC yang tidak terdeteksi/tidak diobati sehingga menjadi sumber
penularan. Hasil ini lebih rendah dari hasil penelitian di Irak menemukan bahwa
ada 32,5% hasil positif dengan alat TCM pada hasil smear negatif (Mohammed,
Ahmed, & Mousawi, 2018).
Sedangkan pemeriksaan mikroskopis dengan hasil BTA positif ada 2.380
terduga TBC setelah diperiksa TCM terdapat 1.933 kasus (81,2%) rifampisin
sensitif dan 280 kasus (11,8%) rifampisin resisten. Hal ini hampir sama dengan
penelitian di Nepal tahun 2018 ditemukan 4.280 kasus yang positif mikroskopi
setelah diperiksa dengan TCM terdapat 8% kasus yang resisten rifampisin. Hal
ini artinya bila hanya melakukan pemeriksaan mikroskopis maka kita akan
kehilangan kasus positif TBC sebesar 15% (Basan Joshi, et.al, 2018).
Pada beberapa daerah masih ada fasyankes tidak mengulang hasil TCM
yang error, invalid dan no result. Hasil studi ditemui Unsuccesfull Test sebesar
3,2% dan error rate 1,7%. Error rate tersebut menilai apakah kesalahan terjadi
karena proses pengerjaan atau kesalahan terkait alat dengan toleransi di bawah
5% (Kemenkes, 2017). Dari hasil studi ini ditemukan masih ada 32,6% yang
seharusnya dilakukan pengulangan pemeriksaan TCM tetapi tidak dilakukan
sehingga tidak dapat ditentukan hasil akhir apakah negatif, sensitif bahkan
resisten. Sementara dari studi ini membuktikan bahwa pada pemeriksaan
pertama (invalid, error dan no result) setelah dilakukan pemeriksaan ulang
ternyata masih ditemukan 142 kasus (19,7%) rifampisin sensitif dan 15 kasus
(2,1%) rifampisin resisten.
Hasil studi ini juga ditemukan missing cases sebesar 342 (29,2% dari 1.171
kasus TBC resisten) yang terdiri dari tidak diobati (18%) dan tidak
diketahui/data tidak tersedia (11%). Untuk yang diobati di fasyankes
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bersangkutan sebesar 40% dan yang dirujuk ke rumah sakit tingkat yang lebih
tinggi sebesar 31%. Missing cases berakibat transmisi yang berefek pada
penularan di masyarakat. Hasil dari RS Persahabatan juga hampir sama yaitu
sekitar 25% kasus rifampisin resisten tidak mulai pengobatan.
Hasil kuantitatif ini juga sejalan dengan penemuan kualitatif bahwa
sebagian pasien TBC-RO yang diobati di RSUD tidak dilakukan di Puskesmas
disebabkan permintaan dari pasien sendiri untuk diobati di RSUD dengan
pertimbangan obat dan nakes yang lebih lengkap, jarak fasyankes lebih dekat
dengan tempat tinggal responden, lebih efisien dan menurunkan tingkat putus
berobat. Alasan lain karena masih terdapat daerah yang RSUD nya belum mampu
menangani pasien TBC-RO dengan alasan belum mampu. Ada beberapa rumah
sakit kab/kota pasien TBC-RO dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi (rumah
sakit rujukan regional) karena terbatasnya ketersediaan obat dan fasilitas
pelayanan.
4.4.Estimasi Besaran Biaya Satuan Pemeriksaan TBC dengan Menggunakan
Metode TCM di Rumah Sakit dan Puskesmas.

Dengan

menggunakan

pendekatan

Activity

Based

Costing

(ABC),

penelusuran data sumber daya yang terkait dengan pemeriksaan (diagnosis) TBC
merujuk pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku pada masingmasing fasilitas kesehatan, termasuk modalitas apa saja yang digunakan sebagai
standar pemeriksaan pasien baru TB.
Standar alur layanan merujuk pada pedoman penatalaksanaan TBC
menjelaskan bahwa modalitas utama yang digunakan untuk pemeriksaan
bakteriologis adalah pemeriksaan mikroskopis dan gen-Xpert/TCM (untuk yang
memiliki akses terhadap alat gen-Xpert). Kemudian apabila hasil pemeriksaan
mikroskopis ditemukan hasil negatif pada pasien yang bergejala, akan
dikonfirmasi melalui pemeriksaan radiologi. Namun demikian, pengumpulan data
lapangan yang dilakukan di enam kabupaten/kota menemukan bahwa terdapat
beberapa fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) yang melakukan pemeriksaan
bakteriologis dengan menggunakan lebih dari satu modalitas, yaitu TCM dan
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pemeriksaan mikroskopis, bahkan dengan menggunakan konfirmasi radiologi
sebagai standar pemeriksaan pasien baru.
Pada tingkat fasilitas kesehatan lanjutan (Rumah Sakit) diketahui terdapat dua
pola standar alur pemeriksaan pasien baru TB, yaitu dengan menggunakan TCM
dan Radiologi; menggunaan TCM, radiologi, dan pemeriksaan mikroskopis. Dua
rumah sakit yang menggunakan modalitas TCM dan pemeriksaan mikroskopis
antara lain RS Sumatera Barat dan RSUD Bima. Namun demikian, kedua rumah
sakit tersebut tetap melakukan pemeriksaan mikroskopis untuk follow up.
Sedangkan keempat rumah sakit lainnya yaitu RSUD Balung, RSUD Bangkalan,
RSUD Kardinah, RSUD Merauke menggunakan tiga modalitas yaitu TCM,
Radiologi, dan pemeriksaan mikroskopis sebagai alur standar pemeriksaan.
Unit cost untuk pemeriksaan TBC di RSUD Merauke Kabupaten Merauke
paling tinggi karena di rumah sakit tersebut paling banyak dilakukan pemeriksaan
penunjang selain TCM, yaitu pemeriksaan dahak secara mikroskopis dan pasien
juga dilakukan rontgen thorax. Selain itu, jika dibandingkan dengan rumah sakit
lain yang hanya melalui satu kali tahapan di loket pendaftaran, di RSUD Merauke
Kabupaten Merauke pasien harus melalui tahapan loket sebanyak dua kali.
Tingginya beban biaya gaji ditambah insentif yang diterima sumber daya manusia
di RSUD Merauke juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya
unit cost pemeriksaan TBC anak di RSUD Merauke Kabupaten Merauke. Selain
itu, durasi layanan khususnya lab dan radiologi cukup lama sekitar 20 menit untuk
kontribusi dokter dan 30 menit untuk petugas. Selain itu, standar kualitas alat yang
digunakan memiliki spesifikasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah
studi lain. Sebagai contoh, harga alat rontgen yang digunakan sekitar 5 milyar,
sedangkan ada faskes yang lain sekitar 500-750 juta.
Biaya satuan pemeriksaan TCM di RSUD Kardinah Kota Tegal paling rendah
diantara 5 rumah sakit yang lain, hal ini disebabkan harga TCM rendah (179 juta)
dan tingkat utilisasi TCM tinggi (sekitar 1.238 per tahun), sehingga biaya satuan
TCM module lebih rendah untuk per pemeriksaan. Selain itu, alur pemeriksaan
pada RSUD Kardinah cenderung lebih sederhana dibandingkan RS yang lain, dan
harga satuan cartridge sekitar Rp190.000,-. Alur pemeriksaan TBC HIV di RSUD
Kardinah Kota Tegal paling sederhana dibandingkan dengan alur pemeriksaan di
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lima rumah sakit lainnya. Selain itu, jenis bahan habis pakai (BHP) yang
digunakan dalam pemeriksaan HIV di Kota Tegal paling sedikit dibandingkan
dengan lainnya. Hal ini menjadi salah satu alasan unit cost pemeriksaan HIV di
RSUD Kardinah Kota Tegal paling rendah.
Biaya satuan pemeriksaan TCM di RSUD Syarifah Kabupaten Bangkalan
paling tinggi diantara 5 rumah sakit lain, hal ini disebabkan pemeriksaan yang
dilakukan menggunakan TCM, SSM, dan Radiologi. Alat radiologi yang
digunakan dengan spek yang tinggi (harga Rp 2.6 miliar), utilisasi baik radiologi
dan TCM tidak terlalu banyak sehingga biaya perpemakaian menjadi tinggi. Total
utilisasi TCM sebesar 284, sementara radiologi sebesar 1123 pada satu tahun
terakhirdan jumlah pemeriksaan TCM paling sedikit dibandingkan kabupaten
lainnya yaitu hanya sebanyak 284 pemeriksaan dengan TCM.
Satu puskesmas yang menjadi lokasi penelitian memiliki standar alur layanan
pemeriksaan pasien baru TBC dengan hanya menggunakan TCM, sedangkan satu
puskesmas lainnya menggunakan TCM dan pemeriksaan mikroskopis sebagai
standar alur pemeriksaan. Terkait dengan penggunaan TCM di puskesmas,
diketahui bahwa Puskesmas Bangsalsari (Jember) sudah menggunakan TCM
untuk pemeriksaan TBC anak dan TBC-HIV selain untuk pemeriksaan TBC
dewasa. Sementara penggunaan TCM pada Puskesmas Arosbaya (Madura) hanya
difokuskan pada pemeriksaan TBC dewasa dan TBC-HIV.
Kabupaten Bangkalan mewakili daerah tertinggal dengan kapasitas fiskal
sedang. Pendeteksian TBC Anak dengan TCM hanya diaplikasikan di Puskesmas
pada Kabupaten Jember, dalam studi ini adalah Puskesmas Bangsalsari.
Sedangkan di Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan, untuk pendeteksian
TBC Anak menggunakan metode scoring dan melalui deteksi klinis, belum
mengaplikasikan TCM. Alasannya dianggap pasien anak masih sulit untuk
mengeluarkan dahak secara efektif. Unit cost pendeteksian TBC Anak dengan
TCM di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember adalah Rp 326.098,-.
Besarnya unit cost pemeriksaan TCM untuk pendeteksian TBC HIV dan TBC
(all TB) di Puskesmas Bangsalsari Kabupaten Jember lebih tinggi dibandingkan
dengan unit cost pemeriksaan TCM untuk deteksi TBC (all TBC) di Puskesmas
Arosbaya Kabupaten Bangkalan . Hal ini disebabkan oleh

tahapan alur
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pendeteksian TBC RR di Puskesmas Bangsalsari harus melewati dua kali tahapan
pemeriksaan dahak dengan alat Gen-Xpert sehingga berpengaruh pada total biaya
per pemeriksaan.
Perhitungan biaya alur penapisan TBC dengan TCM dilakukan dengan
perspektif fasilitas kesehatan (provider). Segala informasi biaya atau sumber daya
yang ditelusuri untuk merepresentasikan total biaya pemeriksaan adalah segala
input yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan dalam menyediakan layanan per
satu orang, tanpa memperhitungkan komponen biaya pasien. Satuan nilai rupiah
yang diperhitungkan bukan tarif atau charge yang dibebankan kepada pasien
selain sumber daya riil yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu layanan.
Penelusuran aktivitas pemeriksaan pada umumnya merujuk pada peraturan
menteri kesehatan tentang penatalaksanaan pasien TBC, dari terduga TBC hingga
pasien mendapat pemeriksaan dan pengobatan lini pertama. Namun demikian,
studi ini fokuskan pada pola penapisan/diagnosis pasien TBC, dengan titik awal
obervasi pada unit admisi (starting point) hingga pasien dinyatakan positif/negatif
TBC (end point). Meskipun pola umum layanan pemeriksaan TBC serupa dengan
merujuk pada peraturan menteri kesehatan, detil aktivitas dan durasi layanan pada
masing-masing unit akan sangat bergantung pada standar prosedur yang
digunakan di masing-masing fasilitas kesehatan.
Perhitungan biaya dilakukan pada tiga jenis pemanfaatan alat, antara lain
TCM untuk TBC-RR; TBC HIV; dan TBC anak. Pendekatan analisis biaya
digunakan dalam mengestimasi biaya merupakan kombinasi dari Activity Based
Costing (ABC) dan Step Down. Pendekatan ABC digunakan untuk merinci setiap
penggunaan sumber daya pada setiap aktivitas/alur penapisan TBC, mulai dari
pendaftaran hingga penegakan diagnosis. Pada pendekatan ini informasi terkait
durasi layanan, dan detil bahan serta alat yang digunakan sangat penting dalam
proses identifikasi. Pendekatan Step Down digunakan untuk mengestimasi beban
biaya tidak langsung puskesmas, yang perlu dikompensasi sebagai biaya
operasional. Pada pendekatan ini, tim mengumpulkan segala informasi terkait
beban operasional secara keseluruhan pada fasilitas kesehatan terkait, termasuk
diantaranya seperti biaya SDM, bahan non-medis habis pakai, alat medis/nonmedis, pemeliharaan, gedung, dsb. Beban biaya penunjang akan dihitung dalam
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satuan pasien untuk kemudian dijumlahkan dengan biaya langsung medis
pemeriksaan TBC yang dihitung melalui pendekatan ABC.
Biaya satuan pemeriksaan TCM di RSUD Kardinah Kota Tegal paling rendah
diantara 5 rumah sakit yang lain, hal ini disebabkan harga TCM rendah (179 juta)
dan tingkat utilisasi TCM tinggi (sekitar 1.238 per tahun), sehingga biaya satuan
TCM modul lebih rendah untuk perpemeriksaan. Alur layanan lebih sederhana
dibandingkan RS yang lain, dan harga satuan cartridge sekitar Rp. 190.000,-.
Alur pemeriksaan TBC HIV di RSUD Kardinah Kota Tegal cukup paling
sederhana dibandingkan dengan alur pemeriksaan di lima rumah sakit lainnya.
Selain itu, jenis bahan habis pakai (BHP) yang digunakan dalam pemeriksaan HIV
di Kota Tegal paling sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini menjadi
salah satu alasan unit cost pemeriksaan HIV di RSUD Kardinah Kota Tegal paling
rendah.
Hasil costing dari 6 fasyankes diperoleh sbb:
1.

Rata-rata biaya satuan pemeriksaan TCM di rumah sakit untuk TBC Anak
adalah Rp436.202,-, untuk TBC HIV adalah Rp528.916,- dan untuk TBC RR
sebesar Rp503.175,-

2.

Rata-rata biaya satuan pemeriksaan TCM di puskesmas untuk TBC Anak
adalahRp 326.166,-, untuk TBC HIV adalah Rp375.937,- dan untuk TBC RR
sebesar Rp 483.013.-

3.

Rata-rata unit cost pemeriksaan TBC di rumah sakit jika diurutkan dari yang
paling kecil adalah unit cost pemeriksaan TBC anak, TBC RR, dan yang
paling tinggi adalah TBC HIV.
Rata-rata unit cost pemeriksaan TBC di puskesmas jika diurutkan dari yang

paling kecil adalah unit cost pemeriksaan TBC anak, TBC HIV dan yang paling
tinggi adalah TBC RR.
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BAB V PENUTUP
5.1.Kesimpulan
1. Hasil evaluasi manajemen TCM di Fasyankes:
a. Semua fasyankes sudah terakreditasi dan sudah menerima pelayanan
rujukan TBC RO.
b. Jumlah tenaga yang dilatih workshop (13,6%), refresher training
(2,3%), on the job training (15,9%) terkait TCM masih dibawah
jumlah yang ditentukan.
c. Sistem informasi TBC yang terintegrasi di fasyankes dengan dinkes
lebih banyak yang offline (43,2%) dibandingkan dengan yang online
(38,6%) dan tidak ada sama sekali (18,2%).
d. Belum semua fasyankes memiliki tenaga khusus untuk pencatatan dan
pelaporan TBC, fasyankes yang tidak ada staf khusus sebesar 22,7%
dan sama sekali tidak memiliki sebesar 15,9%.
e. Alur pemeriksaan TBC bervariasi dan belum mengikuti alur standart
nasional.
2. Penemuan Kasus Sebelum dan Sesudah TCM
a. Terjadi peningkatan pemeriksaan TBC dengan TCM dari tahun 2014
sebesar 2,6% sampai Juli 2018 sebesar 66,3%.
b. Masih ditemukan pemeriksaan gabungan (TCM dengan mikroskopis)
yang tidak efisien di fasyankes sebesar 23,4% pemeriksaan (7.871 dari
33.630).
c. Tujuan pemeriksaan terduga TBC dari rujukan fasyankes sekitarnya
sebagian besar untuk pemeriksaan TBC paru baru 70,5% dan diikuti
oleh TBC-RO 26,2% .
d. Dari hasil studi ini ditemukan masih ada 32,6% yang seharusnya
dilakukan pemeriksaan ulang TCM, tetapi tidak dilakukan, sehingga
tidak dapat ditentukan hasil akhir apakah negatif, sensitif bahkan resisten.
Kenyataannya pada kasus yang dilakukan pemeriksaan ulang, ditemukan
hasil 142 kasus (19,7%) rifampisin sensitif dan 15 kasus (2,1%)
rifampisin resisten.
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e. Ditemukan unsuccessfull rate sebesar 3,2% dan error rate 1,7%
f. Terdapat missing cases pengobatan sebesar 342 kasus (29,2% dari
1.171) rifampisin resisten terutama pada umur produktif laki-laki.

3. Unit Cost
g. Unit cost pemeriksaan TCM dipengaruhi oleh tiga komponen utama
input perhitungan pembiayaannya, yaitu SDM yang terlibat, alat
kesehatan maupun non kesehatan yang menjadi investasi suatu fasilitas
kesehatan, dan bahan habis pakai yang digunakan dalam pendeteksian
TBC menggunakan TCM serta jumlah pemeriksaan.
h. Rata-rata biaya satuan pemeriksaan TBC di rumah sakit hanya
menggunakan TCM saja adalah sekitar Rp 356.554,-. Sedangkan untuk
TBC anak sekitar Rp 338.439,- dan TBC-HIV sekitar Rp 386.668,-.
i.

Rata-rata biaya satuan pemeriksaan TBC di puskesmas untuk semua
TBC sekitar Rp 340.322,- di mana untuk Puskesmas Arosbaya (TCM
saja) sekitar Rp 353.319,- dan Puskesmas Bangsal Sari (TCM dan SSM)
sekitar Rp 327.325,-.

j.

Semakin banyak pemeriksaan dahak dengan TCM di suatu fasilitas
kesehatan, akan membuat beban pembiayaan pemeriksaan TCM
menjadi semakin efisien.

5.2. Saran
1. Sosialisasi alur diagnosis TBC yang sesuai dengan juknis/SOP TCM
perlu ditingkatkan.
2. Perlu staf khusus untuk mengelola pencatatan dan pelaporan terkait
TBC
3. Perlu dukungan fasyankes dan pihak terkait untuk meningkatkan sistem
informasi TBC yang terintegrasi dengan dinas kesehatan kab/kota secara
online.
4. Perlu pendistribusian perangkat alat TCM ke RSUD dan Puskesmas
terutama pada daerah dengan kasus TBC yang tinggi.
5. Biaya pelayanan pemeriksaan TCM supaya diintegrasikan dengan BPJS.
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5.3. Usulan Penelitian
1. Perlu dilakukan studi unit cost pelayanan TBC dari sudut perspektif
pasien.
2. Perlu dilakukan studi mencari penyebab missing cases TBC dan
kepatuhan minum obat terutama pada pasien TBC resisten.
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