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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit tuberculosis (TB)  masih merupakan masalah utama kesehatan  

masyarakat di Indonesia. Penyakit menular disebabkan oleh kuman TB                  

(Mycobacterium tuberculosis) ini menyerang sebagian besar kelompok usia 

produktif (tenaga kerja), kelompok ekonomi lemah dan berpendidikan rendah. 

Menurut WHO (2010), di Indonesia setiap tahun terjadi 583 kasus baru dengan 

kematian 130 penderita dengan tuberkulosis positif pada dahaknya. Sedangkan 

menurut hasil penelitian, jumlah kematian yang disebabkan karena tuberkulosis 

diperkirakan 105.952 orang pertahun. Kejadian kasus tuberkulosa paru yang 

tinggi ini paling banyak terjadi pada kelompok masyarakat dengan sosial ekonomi 

lemah. Terjadinya peningkatan kasus ini disebabkan oleh daya tahan tubuh, status 

gizi dan kebersihan diri individu dan kepadatan hunian lingkungan tempat tinggal 

(Kusnindar, 2009).   

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2010, 

estimasi prevalensi angka kesakitan di Indonesia sebesar 8 per 1000 penduduk 

berdasarkan gejala tanpa pemeriksaan laboratorium. Hasil survei SKRT tahun 

2010, didapatkan bahwa TB menduduki rangking ketiga sebagai penyebab 

kematian (9,4% dari total kematian), setelah penyakit sistem sirkulasi dan sistem 

pernafasan pada semua golongan usia (Depkes RI, 2010). 

Sejak tahun 2005, program pemberantasan TB telah dilaksanakan dengan 

strategi  directly observed treatment short course chemotherapy (DOTS) yang 

direkomendasi oleh WHO merupakan pendekatan yang  paling tepat saat ini dan 

harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Program ini menekankan pada 

diagnosis yang benar dan tepat dilanjutkan dengan pengobatan jangka pendek 

yang efektif serta pengawasan angka keberhasilan pengobatan mencapai 85%. 

Pelaksanaan DOTS di klinik perusahaan merupakan peran aktif dan kemitraan 

yang baik dari pengusaha serta masyarakat pekerja untuk meningkatkan 

penanggulangan TB di tempat kerja. Tujuan jangka pendek penanggulangan TB 

adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit TB dengan cara 
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memutuskan rantai penularan, sehingga penyakit TB tidak lagi merupakan 

masalah kesehatan masyarakat Indonesia (Fahrudda, 2005).  

Pengobatan pada penderita TB dapat dilakukan dengan beberapa 

kombinasi obat yang memang ditujukan untuk membasmi kuman. WHO 

merekomendasikan strategi pengobatan DOTS, yaitu penderita minum obat 

dengan diawasi pengawas menelan obat. Pengawas ini bisa anggota keluarga, 

kader, petugas kesehatan atau relawan. Umumnya penderita minum obat selama 6 

bulan untuk memastikan kesembuhannya, namun pada beberapa keadaan dapat 

berbeda dapat lebih lama (Rachmawati, 2007).      

  Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan 

disebutkan, pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan 

sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi. Dari makna tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan 

pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung 

pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani pidana atau 

tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara 

(Rutan). Tahanan, narapidana (napi), dan anak didik pemasyarakatan adalah 

anggota masyarakat yang mempunyai hak sama dengan anggota masyarakat 

lainnya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal (Depkes RI, 2010).     

Kondisi sebagian besar Lapas dan Rutan dengan jumlah penghuni yang 

melebihi kapasitas disertai sarana, prasarana, lingkungan dan sanitasi yang kurang 

memadai merupakan tantangan dalam penanggulangan TB. Hasil penelitian 

Departemen Kesehatan tahun 2005 menunjukkan bahwa prevalensi TB pada 

Narapidana dan Tahanan pada Lapas dan Rutan di wilayah Jabotabek 7,5 kali 

lebih besar dari populasi umum (Depkes RI, 2008). 

Selain itu, tingginya jumlah tahanan/napi pengguna napza suntik 

meningkatkan pengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV) di sejumlah Lapas 

dan Rutan akan menambah jumlah kesakitan dan kematian akibat TB di Lapas/ 

Rutan. Lapas/ Rutan di Indonesia, yang sebagain banyak dihuni oleh pengguna 

napza suntik, dalam Kebijakan Kolaborasi TB-HIV Nasional dikatagorikan 

sebagai populasi “generalized epidemic” untuk penularan HIV, dengan prevalensi 

HIV secara konsisten lebih dari 5%.Survei yang dilaksanakan oleh Badan 
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Penelitian dan Pembangunan Departemen Kesehatan, menunjukkan bahwa pasien 

dengan koinfeksi TB-HIV pada umumnya selain ditemukan di Rumah Sakit (RS), 

juga di Lapas/ Rutan. TB merupakan infeksi oportunisti utama pada pasien AIDS. 

Oleh karena itu, penemuan dan penyembuhan pasien TB diharapkan dapat 

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB, serta menghambat 

penularan TB pada ODHA di Lapas/ Rutan (Balitbang Depkes, 2003). 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Ditjen Padephum dan Depkumham) bermitra dengan Direktorat 

Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen 

Kesehatan (Ditjen P2PL Depkes) mulai tahun 2008 secara bertahap melaksanakan 

dan menerapkan Strategi DOTS di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia. Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Malang berkapasitas 936 orang sementara itu mengenai 

jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru tahun 2011 adalah 1688 

orang, dengan perincian tahanan sebanyak 857 orang dan narapidana berjumlah 

831 orang. Jumlah narapidana yang paling banyak yaitu narapidana B1 dengan 

masa hukuman diatas 1 tahun sedangkan jumlah tahanan paling banyak berasal 

dari tahanan Kejaksaan. Jenis pidana yang dijatuhkan kepada penghuni Lapas 

beragam yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana selama waktu 

tertentu (Depkes RI 2008). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas LP kelas 1 Lowokwaru 

Malang dinyatakan bahwa perbandingan antara jumlah tahanan dengan SDM 

Paramedis yang ada saat ini 2 orang dokter, 4 orang perawat dan 2 orang Psikolog 

masih kurang memadai. Dokter dan perawat sebagai profesi yang berorientasi 

pada manusia mempuyai andil dalam memberikan pelayanan kesehatan di LP. 

Sementara itu jenis kasus penyakit di LP Klas I Lowokwaru Malang antara lain: 

Saluran pernafasan (ISPA), penyakit kulit, penyakit saluran pencernaan, penyakit 

kelamin, penyakit jiwa 23, penyakit mata, penyakit gigi/mulut, penyakit DM, 

penyakit HT, penyakit Cardio, penyakit THT, dan narapidana yang menderita 

penyakit lain-lain, kecelakaan/lain-lain. 
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Dengan melihat kondisi di atas, maka  penelitian ini  untuk memperoleh 

gambaran tentang pengobatan TB di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru 

Malang sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program 

pengobatan TB.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana Profil pengobatan TB di Lembaga Pemasyarakatan  

Lowokwaru Malang ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Profil pengobatan TB di Lembaga Pemasyarakatan 

Lowokwaru Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Dapat diperoleh profil pengobatan tubercolusis, sehingga akan meningkatkan 

kualitas kesehatan di LP tentang penyakit tubercolusis kepada masyarakat 

Lembaga Pemasyarakatan (LP). 

b) Menentukan kebijakan Rumah Sakit LP dalam mengevaluasi program 

pengobatan penyakit tuberkulosis paru yang lebih memperhatikan partisipasi 

pengawas menelan obat dan mampu menanamkan sikap positif penderita 

tuberkulosis paru, serta lebih menyediakan fasilitas -fasilitas yang menunjang 

kesehatan.   

 


