
• Judul Inovasi : PEKA TB OKE (Penemuan Suspek Kasus Tuberculosis  Oleh Kader) 

• Nama Instansi : UPT.Puskesmas Kebakkramat II 

• Tanggal Dimulainya Implementasi Inovasi : 4 Oktober 2021 

• Tautan/Link Bukti Inisiasi Yang Menunjukkan Waktu Implementasi Sesuai 

Persyaratan : 

https://docs.google.com/document/d/1TzhX6mjX0NeTSpFLl5Mznb1gqGPwnWdZ/e

dit 

• Tautan/Link Video : 

https://www.youtube.com/watch?v=LeY3__VCM98&feature=youtu.be 

• Tautan/Link Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, apakah inovasi ini 

digagas oleh perorangan atau tim (bentuk pdf) : 

https://drive.google.com/drive/folders/14wzkiEOdWCYGCB4zxokTfubQ-0pTWbpw 
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PEKA TB OKE  

( Penemuan  Suspek Kasus TuBerkulosis Oleh Kader ) 

 

RINGKASAN 

Implementasi. 

PEKA TB OKE dikembangkan karena jumlah penemuan suspek dan kasus Tuberkulosis belum 

mencapai target di wilayah Puskesmas Kebakkramat II. Capaian penemuan  suspek Tuberkulosis 

pada tahun 2021 dengan target 348 dan capaian 71 (20,40%), sedangkan capaian tribulan 

pertama tahun 2021 dengan target 87 tercapai 7 ( 9,19%). Kasus Tuberkulosis tahun 2021 

dengan target 60 dan tercapai 3 (5%) sedangkan capaian tribulan pertama 2021 dengan target 

18 tercapai 1(5%). Program ini dilaksanakan dengan pemasangan stiker  Peka TB Oke pada 

tempat- tempat umum sehingga dapat dibaca oleh masyarakat umum dan diharapkan 

masyarakat yang mempunyai gejala TB dapat melaporkan kepada Petugas kesehatan yang 

nomer telfnya sudah tercantum pada stiker, sehingga dapat ditindak lanjuti oleh kader TB serta 

meningkatkan keterlibatan dan peran kader dalam penemuan suspek kasus Tuberkulosis. 

Dengan keterlibatan dan peran kader maka diharapkan akan meningkatkan penemuan dan 

kesembuhan kasus TB. 

 

Dampak 

Pelaksanaan program Peka TB Oke berdampak positif bagi peningkatan penemuan suspek dan 

kasus Tuberkulosis sehingga dapat meningkatkan kesembuhan pasien Tuberkulosis. Kader 

melacak serta menjadi pendamping dalam Pengawasan Minum Obat ( PMO ). Peka TB OKe 

terbukti mampu meningkatkan penemuan suspek dan Kasus Tuberkulosis di wilayah Puskesmas 

Kebakkramat II. Capaian penemuan suspek Tuberkulosis tahun 2022 pada tribulan pertama 

dengan target 87 sudah tercapai 56 (64,36%). Capaian kasus Tuberkulosis tahun 2022 pada 

tribulan pertama dengan target 18 tercapai 6 (33,3%) 

 

 



Kesesuaian Kategori 

Ide utama Peka TB OKe adalah dengan pemasangan stiker Peka TB Oke pada tempat- tempat 

umum sehingga dapat dibaca oleh masyarakat umum dan diharapkan masyarakat yang 

mempunyai gejala Tuberkulosis dapat melaporkan kepada Petugas kesehatan yang nomer 

telfnya sudah tercantum pada stiker, sehingga dapat ditindak lanjuti oleh kader TB. Peran kader 

dapat meningkatkan penemuan suspek kasus Tuberkulosis dan menurunkan angka pasien yang 

mangkir dan putus berobat (drop-out) dalam pengobatan, serta membantu menghilangkan sikap 

masyarakat yang menghambat program pengendalian Tuberkulosis. 

 

IDE INOVATIF 

Latar belakang 

Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.Jumlah kasus 

tuberculosis baru di Indonesia masih menduduki peringkat ketiga dunia ( KMK Nomor HK.01.07 

/ MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana 

Tuberkulosis,  

World Health Organization ( WHO ) mencanangkan strategi “End Tuberculosis “ yang merupakan 

bagian dari SDGs (Sustainability Development Goals), dengan satu tujuan yaitu mengakhiri 

epidemic tuberkulosis di seluruh dunia. 

Pada tahun 2017, angka kematian akibat tuberkulosis adalah 40/100.000 populasi ( tanpa TB-

HIV) dan 3,6 per 100.000 penduduk ( termasuk TB-HIV)  

Penanggulangan Tuberkulosis menetapkan target program Penanggulangan TBC nasional yaitu 

eliminasi pada tahun 2030 dan Indonesia Bebas TBC Tahun 2050. 

Kegiatan penemuan suspek dan kasus Tuberkulosis di wilayah Puskesmas Kebakkramat II belum 

mencapai target. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT.Puskesmas Kebakkramat II Nomor  

18 tahun 2021 tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik maka dikembangkan program inovasi Peka 

TB OKe. Program Peka TB OKe dilaksanakan dengan pemasangan stiker Peka TB Oke pada 

tempat - tempat umum sehingga dapat dibaca oleh masyarakat umum dan diharapkan 

masyarakat yang mempunyai gejala Tuberkulosis dapat melaporkan kepada petugas kesehatan 



yang nomer telfnya sudah tercantum pada stiker, sehingga dapat ditindak lanjuti oleh kader TB 

serta meningkatkan keterlibatan dan peran kader dalam penemuan suspek kasus Tuberculosis. 

Tujuan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penemuan suspek dan kasus Tuberkulosis di Wilayah 

Puskesmas Kebakkramat II Khususnya dan Kabupaten Karanganyar pada umumnya. Indonesia 

telah berkomitmen untuk menurunkan insidensi kasus tuberkulosis menjadi 65 per 100.000 

penduduk pada tahun 2030. Upaya penanggulangan tuberkulosis di Indonesia tahun 2020-2024 

diarahkan untuk mempercepat upaya Indonesia untuk mencapai eliminasi tuberkulosis pada 

tahun 2030, serta mengakhiri epidemi tuberkulosis di tahun 2050. 

Kesesuaian dengan Kategori 

Ide utama dari program ini dilaksanakan dengan pemasangan stiker Peka TB Oke pada tempat- 

tempat umum sehingga dapat dibaca oleh masyarakat umum dan diharapkan masyarakat yang 

mempunyai gejala TB dapat melaporkan kepada Petugas kesehatan yang nomer telfnya sudah 

tercantum pada stiker, sehingga dapat ditindak lanjuti oleh kader TB serta meningkatkan 

keterlibatan dan peran kader dalam penemuan suspek kasus Tuberculosis. Dengan keterlibatan 

dan peran kader maka diharapkan akan meningkatkan penemuan dan kesembuhan kasus 

Tuberkulosis. 

Sisi Kebaruan atau nilai tambah  

Selama ini penemuan suspek dan kasus Tuberkulosis masih terbatas pada penemuan di 

pelayanan kesehatan. Kader serta masyarakat belum berperan aktif dalam penemuan suspek 

dan kasus Tuberkulosis. Melalui Peka TB Oke maka diharapkan masyarakat umum yang 

mempunyai gejala Tuberkulosis dapat melaporkan kepada Petugas kesehatan yang nomer 

telfnya sudah tercantum pada stiker yang sudah ditempel pada tempat – tempat umum yang 

difasilitasi secara gratis oleh Puskesmas Kebakkramt II. 

Program Inovasi Peka TB OKe berkonsep kemitraan menggunakan collaborative governance 

yaitu antara puskesmas, kader dan masyarakat untuk dapat bekerjasama sehingga dapat . 

meningkatkan penemuan suspek kasus Tuberkulosis dan menurunkan angka pasien yang 

mangkir dan putus berobat (drop-out) dalam pengobatan,  ini merupakan temuan inovatif dari 

puskesmas kebakkramat II dan belum ada didaerah lain.   



SIGNIFIKANSI 

Deskripsi Implementasi Inovasi 

Pelaksanaan program Peka TB Oke berdampak positif bagi peningkatan penemuan suspek dan 

kasus Tuberkulosis sehingga dapat meningkatkan kesembuhan pasien Tuberkulosis. Kader 

melacak serta menjadi pendamping dalam Pengawasan Minum Obat ( PMO ). Peka TB OKe 

terbukti mampu meningkatkan penemuan suspek dan Kasus Tuberkulosis di wilayah Puskesmas 

Kebakkramat II. Capaian penemuan suspek Tuberkulosis tahun 2022 pada tribulan pertama 

dengan target 87 sudah tercapai 56 (64,36%). Capaian kasus Tuberkulosis tahun 2022 pada 

tribulan pertama dengan target 18 tercapai 6 (33,3%) 

Program ini dilaksanakan dengan pemasangan stiker  Peka TB Oke pada tempat- tempat umum 

sehingga dapat dibaca oleh masyarakat umum dan diharapkan masyarakat yang mempunyai 

gejala TB dapat melaporkan kepada Petugas kesehatan yang nomer telfnya sudah tercantum 

pada stiker, sehingga dapat ditindak lanjuti oleh kader TB serta meningkatkan keterlibatan dan 

peran kader dalam penemuan suspek kasus Tuberkulosis.  

Penilaian/assessment/evaluasi yang dilakukan 

Inovasi Peka TB OKe telah dievaluasi secara resmi untuk mengukur dampaknya melalui evaluasi 

internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh Kepala Puskesmas melalui Lokakarya 

mini bulanan dan awal tahun.  

Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan melalui lokakarya mini tri bulanan bagi stakeholder yang 

terlibat dalam inovasi, pemeriksaan langsung kepada pengguna inovasi, kuesioner terbuka 

kepada masyarakat dan bimbingan teknis Dinas Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan. Selain itu, 

digunakan data dokumen laporan perkembangan penemuan suspek dan kasus Tuberkulosis 

yang memperolah manfaat inovasi. 

Dampak 

Peka TB Oke berhasil meningkatkan penemuan suspek dan Kasus Tuberkulosis di wilayah 

Puskesmas Kebakkramat II. Capaian penemuan suspek Tuberkulosis tahun 2022 pada tribulan 

pertama dengan target 87 sudah tercapai 56 (64,36%). Capaian kasus Tuberkulosis tahun 2022 

pada tribulan pertama dengan target 18 tercapai 6 (33,3%) 



 

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN TPB 

Kontribusi nyata yang dapat diukur terhadap capaian TPB 

Inovasi Peka TB Oke berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Capaian Nasional 

Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

khususnya pada tujuan nomor 3 terkait kesehatan, diharapkan mampu memastikan 

kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia. Lebih ditekankan 

lagi pada tujuan untuk mampu menghentikan epidemik AIDS, tuberculosis, malaria dan penyakit 

tropis lainnya. Insidensi TB sendiri ditargetkan akan berkurang sebesar 80% dan 90% untuk rasio 

kematian akibat TB. Target tersebut diharapkan bisa tercapai pada tahun 2030. Peka TB Oke 

berhasil meningkatkan penemuan suspek dan Kasus Tuberkulosis di wilayah Puskesmas 

Kebakkramat II. Capaian penemuan suspek Tuberkulosis tahun 2022 pada tribulan pertama 

dengan target 87 sudah tercapai 56 (64,36%). Capaian kasus Tuberkulosis tahun 2022 pada 

tribulan pertama dengan target 18 tercapai 6 (33,3%) 

 ADAPTABILITAS 

Inovasi diadaptasi/direplikasi/disesuaikan/dan diterapkan oleh unit/instansi lain atau 

memiliki potensi direplikasi 

Ide utama dari inovasi Peka TB Oke yaitu memudahkan masyarakat umum yang mempunyai 

gejala Tuberkulosis untuk melaporkan kepada petugas kesehatan yang nomer telfnya sudah 

tercantum pada stiker Peka TB Oke yang telah dipasang pada tempat – tempat umum sehingga 

dapat ditindak lanjuti oleh kader TB serta meningkatkan keterlibatan dan peran kader dalam 

penemuan suspek kasus Tuberculosis. 

Inovasi Peka TB Oke sangat berpotensi untuk direplikasi dimanapun karena metode sederhana 

sesuai dengan kondisi yang ada. 

Inovasi ini telah ditinjau dan dipelajari oleh tim Puskesmas Kerjo yang berminat untuk 
melakukan perbaikan capaian suspek dan kasus Tuberkulosis di wilayahnya. 

https://drive.google.com/file/d/1uc7fMSbio_jEHcOH-2gj_2Xc24JseisB/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1uc7fMSbio_jEHcOH-2gj_2Xc24JseisB/view?usp=sharing


KEBERLANJUTAN 

Sumber Daya Yang Digunakan 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia  terdiri dari Bupati Karanganyar, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala 

UPT Puskesmas Kebakkramat II, petugas kesehatan, Camat Kebakkramat dan 

Forkompinca,  perangkat  desa, PKK, kader TB, keluarga, dan narasumber dari kemitraan 

2. Sumber Daya Keuangan  

Sumber daya keuangan berasal dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

Puskesmas Kebakkramat II sebesar Rp 22.459.000/tahun. . 

3. Metode 

Metode yang digunakan inovasi ini cukup mudah dengan menempelkan stiker Peka TB 

Oke pada tempat-tempat umum. 

4. Sumber daya teknologi 

Sumber daya teknologi dalam bentuk promosi inovasi dilakukan melalui jejaring sosial 

yaitu status Whatsapp, Instagram, facebook UPT.Puskesmas Kebakkramat II. 

Langkah-langkah untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang dilakukan dan 

mengoptimalkan sumber daya: (1) Pertemuan stake holder untuk menggali permasalahan 

kesehatan; (2) Pertemuan  pelaksana Peka TB OKe agar inovasi berjalan baik; (3) Sosialisasi 

kepada masyarakat, lintas sektor termasuk PKK di tingkat kecamatan, untuk mendorong 

kepedulian; (4) Penguatan hukum dengan mengadakan musyawarah bersama Forum Peduli 

Kesehatan Kecamatan; dan (5) Promosi inovasi melalui jejaring sosial: video youtube, ig, 

advokasi kepada stakeholder. 

Keberlanjutan sumber daya juga didukung dengan kaderisasi petugas Peka TB OKe. Proses 

penggerakan dan kaderisasi ini didukung sumber daya keuangan dalam bentuk anggaran serta 

komitmen stake holder 

 

 

 

 

 



Strategi Yang Dilakukan Agar Inovasi Tetap Berlanjut 

Strategi institusional Inovasi Peka TB Oke telah disusun beberapa peraturan,  

KMK Nomor HK.01.07 / MENKES/757/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran 

Tata Laksana Tuberkulosis. 

1. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis. 

2. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 936 tahun 2021 tentang perubahan alur diagnosis TBC. 

3. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kebakkramat II Nomor 5 tahun 2022 tentang 

Pembentukan TIM TB-DOTS ( Directly Observed Treatment Short Course )  

4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kebakkramat II Nomor 6 tahun 2022 tentang 

Program Penanggulangan Tuberkulosis dengan strategi DOTS 

5. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kebakkramat II Nomor 22 tahun 2022 tentang 

Penunjukan Kader Tuberkulosis. 

Peraturan ini menjadi dasar dalam melaksanakan tugasnya sehingga inovasi terus berjalan dan 

semakin berkembang. Strategi sosial keberlanjutan inovasi Peka TB Oke tidak lepas   dari 

komitmen stake holder yang tertuang dalam penandatanganan bersama lintas sektor untuk 

mendukung pelaksanaan inovasi Peka TB OKe. Dimana pemangku kepentingan berkomitmen 

mengoptimalkan peran masing-masing. Juga dari dukungan penguna, kader TB, kemitraan serta 

masyarakat secara umum.                                                                                                                                                    

Strategi manajerial keberlanjutan inovasi Peka TB OKe di UPT Puskesmas kebakkramat II salah 

satu upayanya adalah setiap tahun dianggarkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) sehingga lebih berkualitas dan professional. Juga dilaksanakan upaya penjaminan 

kualitas mutu, dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai proses audit 

internal terhadap kepatuhan SOP inovasi. 

Faktor Kekuatan 

Program ini telah dijalankan di 5 Desa wilayah kerja Puskesmas Kebakkramat II. Inovasi ini akan 

terus berlanjut  dalam jangka panjang dengan dukungan dari Bupati Karanganyar, Dinas 

Kesehatan Karanganyar, Kecamatan Kebakkramat, kemitraan, Puskesmas,PKK, 

perangkat desa, tenaga kesehatan, kader serta keluarga pengguna inovasi ini terbukti 



berhasil mencapai tujuan. Juga ada dukungan anggaran serta regulasi yang berupa SK 

dari Puskesmas . 

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN 

Pemangku kepentingan yang terlibat, dan berkontribusi dalam merancang, 

melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi 

Keterlibatan pemangku kepentingan, peran dan kontribusinya dalam inovasi Peka TB 
Oke :  

1. Bupati Karanganyar, selaku pelindung berperan : (a) Memberikan dukungan moril 
kepada stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi. Dukungan moril 
dilakukan dengan cara memberikan reward pada pemenang inovasi; (b) Memberikan 
dukungan materiil berupa penyediaan anggaran dalam APBD untuk mendukung 
keberlanjutan inovasi. 

2. Dinas Kesehatan dan Puskesmas berperan menyusun perencanaan kegiatan, 
penyusunan strategi pelaksanaan, pengajuan anggaran, monitoring, evaluasi 
pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi. 

3. Pihak Kecamatan mengkoordinasikan pengembangan inovasi Peka TB OKe, 
memberikan dukungan kebijakan, melakukan pembinaan dalam upaya keberhasilan 
inovasi Peka TB Oke. 

4. Kepala Desa memberikan dukungan kebijakan sarana dan prasarana serta untuk 
penyelenggaraan Peka TB Oke, mengkoordinasikan pergerakan masyarakat untuk 
pemanfaatan inovasi Peka TB Oke, melakukan pembinaan dan memberi motivasi 
peran Kader. 

5. Jejaring dan jaringan berkoordinasi, penemuan suspek TBC dan Pasien TBC 
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama, 
Peningkatan KIE, meningkatkan kewaspadaan dan kesiap siagaan penanggulangan 
TBC,  integrasi dan rujukan kasus. 

6. Kader TB berperan dalam penemuan kasus baru TBC melalui kegiatan investigasi 
kontak pasien TBC, memantau pengobatan pasien TBC, berkoordinasi dan kerjasama 
dengan tokoh masyarakat, memastikan warga yang suspek TBC memeriksakan diri 
ke Puskesmas, mempromosikan PHBS, memberikan penyuluhan, menjadi koordinator 
PMO. 

7. Keluarga pasien TBC berperan penting sebagai kelompok primer dalam inovasi Peka 
TB Oke. 

 

 



PELATIHAN KADER PEKA TB OKE OLEH PETUGAS KESEHATAN 

 

 

 

 

KOORDINASI PETUGAS TBC 

 

                                                                    

 



LAUNCHING INOVASI PEKA TB OKE 

 

 

 

 

 

FOTO PENEMPELAN STIKER PEKA TB OK 

 



 KUNJUNGAN RUMAH 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

PENGGALANGAN KOMITMEN PEKA TB DENGAN LINTAS SEKTOR 

 

 



PENYERAHAN DAHAK KE PUSKESMAS 

 

 

 

 

 

PENYERAHAN DAHAK KE TUKANG POS 

 

 



PENYULUHAN TBC 

 

 

 

 

PENGAMBILAN DAHAK 

 

 



 

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                    

 

      

 

 

 

 


