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BAB III 

IMPLEMENTASI KERJASAMA GLOBAL FUND DAN PP ‘AISYIYAH 

 

Bab ini menjelaskan mengenai implementasi kerjasama yang terjalin antara 

Global Fund dan PP ‘Aisyiyah dalam menangani penyakit TB di Indonesia, khususnya 

Kota Malang pada tahun 2014-2016. Selanjutnya, bab ini menjelaskan pula program-

program apa saja yang dijalankan oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kota 

Malang dalam mengatasi penyakit tersebut. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan 

tentang bagaimana hasil kerjasama antara Gobal Fund dan PP ‘Aisyiyah dalam 

menanggulangi penyakit TB. 

 

3.1 Kerjasama Global Fund dan PP ‘Aisyiyah 

Permasalahan yang ditimbulkan oleh penyakit TB mengharuskan semua pihak 

untuk bekerjasama dalam menanggulangi penyakit tersebut. Hal itu karena penyakit 

menular TB telah merugikan beberapa hal. Kerugian dalam segi kesehatan dapat 

dirasakan oleh penderita TB, seperti menurunnya daya tahan tubuh penderita. 

Selanjutnya dalam segi sosial, orang-orang yang tinggal di dekat lingkungan penderita 

secara tidak langsung akan menjauhi orang yang mengidap TB ini karena takut tertular. 

Sementara dalam segi ekonomi, biaya yang digunakan untuk pengobatan TB cukup 

banyak. Meskipun Obat Anti TB (OAT) sudah ditanggung pemerintah, namun pasien 

TB tetap membutuhkan makanan bergizi dan nutrisi yang cukup untuk menunjang 

pengobatan TB.  
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Indonesia sendiri telah berupaya untuk mengatasi hal tersebut, mulai dari 

menjalankan program-program TB hingga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak 

terkait dan juga lembaga internasional. Salah satunya seperti kerjasama yang dijalin 

dengan lembaga internasional Global Fund. Indonesia bekerjasama dengan Global 

Fund untuk berkomitmen memerangi penyakit TB di Indonesia mulai tahun 2002. Pada 

awal kerjasama, kemitraan terjadi hanya dengan Kementerian Kesehatan saja. Namun 

pada ronde kedelapan, kemitraan di Indonesia meluas menjadi tiga lembaga, yaitu 

Kementerian Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan 

PP ‘Aisyiyah.  

Sejak tahun 2003-2008, PP ‘Aisyiyah telah bergerak melawan penyakit TB 

melalui program penanggulangan TB sebagai Sub Recipient (SR) Kementerian 

Kesehatan. Namun pada ronde kedelapan tepatnya tahun 2009 sampai 2017, PP 

‘Aisyiyah menjadi Principal Recipient (PR) atau penerima dana utama dari Global 

Fund. Keberhasilan sebagai PR pada ronde kedelapan telah mengantarkan PP 

‘Aisyiyah untuk dipercaya kembali oleh Global Fund dalam menjalankan ronde 

selanjutnya, yaitu pada ronde Single Stream of Funding (SSF) untuk periode tahun 

2014-2016.1 

 Kerjasama pada ronde SSF yang dimulai pada bulan Januari tahun 2014 hanya 

dijalankan oleh dua lembaga PR saja, yaitu Kementerian Kesehatan dan PP ‘Aisyiyah, 

                                                 
1 Panduan Nasional Replikasi Program Community TB Care, diakses dalam  

http://www.tbcare’’Aisyiyah.org/wp-content/uploads/2015/05/replikasi_’’Aisyiyah_A5-FA-

1.compressed.pdf , (16/6/2017.7.47 WIB). 
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sementara FKM-UI tidak. Karena program ini hanya berfokus pada pemberian OAT 

dan penanggulangan TB berbasis kemasyarakatan saja. Wilayah kerja PP ‘Aisyiyah 

dalam ronde ini mencakup 12 provinsi diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, 

Lampung, Banten (Tangerang Selatan), DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat termasuk 

didalamnya 48 kabupaten/kota. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, PP 

‘Aisyiyah menggandeng keterlibatan 12 anak organisasi ‘Aisyiyah di tingkat Provinsi, 

43 anak organisasi ‘Aisyiyah tingkat kota/kabupaten dan empat mitra lain, yaitu; 

Kelompok Masyarakat Peduli (KMP) TB Sidobinangun, Pusat Kesehatan Peduli Umat 

(PKPU), Universitas YARSI dan FIKES-UMJ.2 

 Dalam melaksanakan program, PR TB ‘Aisyiyah menerapkan beberapa 

kebijakan, diantaranya (1) Menejemen proyek yang didukung oleh Global Fund 

merupakan bagian integral dari program nasional pengendalian TB; (2) Kegiatan 

program yang telah disepakati dan didukung oleh Global Fund ini berada di bawah 

tanggung jawab PR ‘Aisyiyah; (3) Pengelolaan program mengadopsi prinsip sosial 

kemasyarakatan.3  

Dengan prinsip sosial kemasyarakatan, PR TB ‘Aisyiyah memiliki beberapa 

perencanaan program berbasis masyarakat, diantaranya (1) Pelatihan tenaga kesehatan. 

                                                 
2 Mengupayakan Kemandirian Masyarakat dalam Menanggulangi TB, Media Komunikasi Community 

TB Care ‘Aisyiyah, edisi September 2014, hal. 10. 
3 Oetari Cinthya Bramanty, 2012, Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Tuberkulosis 

Berbasis Komunitas Yang Dilakukan Oleh PR ‘Aisyiyah, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 47, 

diakes dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300487-

T30434%20-%20Evaluasi%20pelaksanaan.pdf, (25/5/2017, 12:09 WIB). 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300487-T30434%20-%20Evaluasi%20pelaksanaan.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300487-T30434%20-%20Evaluasi%20pelaksanaan.pdf
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Hal itu bertujuan agar tenaga kesehatan dapat meningkatkan sikap dan pengetahuan 

dalam memahami konsep dan pelaksanaan strategi DOTS guna meraih keberhasilan 

pengobatan pasien TB; (2) Pelatihan tokoh agama. Tokoh agama merupakan salah satu 

figur yang paling penting dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu, komitmen 

mereka sangat diperlukan dalam mendukung tercapainya keberhasilan program; (3) 

Pelatihan Kader. Penggerakan masyarakat dilaksanakan ditingkat paling bawah dan 

secara luas berhubungan dengan mobilisasi dan aksi sosial masyarakat. Kegiatan ini 

bertujuan untuk membentuk kader komunitas peduli TB ditingkat kecamatan yang 

tersebar diseluruh area kerja. Kader akan turun langsung mencari suspek dalam 

mayarakat.4 

 

3.1.1 Mekanisme Pemberian Dana Global Fund 

 Menurut pedoman pelaksanaan proyek PR TB ‘Aisyiyah, mekanisme 

pemberian dana bantuan Global Fund dimulai dari pemberian dana untuk Principle 

Recipient (PR) ‘Aisyiyah yang didasarkan pada program-program yang telah 

disepakati. Dana bantuan tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program 

yang sudah ditetapkan oleh PR TB ‘Aisyiyah dan Global Fund. Mekanisme pemberian 

dana dimulai ketika penandatanganan kesepakatan kerjasama, kemudian Global Fund 

akan mentransfer dana kepada rekening PR. Setelah itu, masing-masing SR harus 

mengirimkan rencana kegiatan program dan anggaran pada periode pertama (enam 

                                                 
4 Ibid. 
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bulan pertama) kepada PR. PR akan mengirimkan dana jika rencana kegiatan program 

dan anggaran masing-masing SR disetujui. Kemudian untuk pengiriman dana periode 

selanjutnya, masing-masing SR harus mengirimakan laporan kegiatan dan laporan 

keuangan tidak lebih dari tanggal yang telah ditetapkan. Mekanisme seperti itu akan 

terus berlanjut sampai ditingkat SSR. Semua dana yang tersisa akan diperhitungkan 

dalam pencairan dana untuk periode selanjutnya.5  

Bantuan yang diberikan oleh Global Fund kepada PR ‘Aisyiyah telah melalui 

beberapa putaran. Pada ronde pertama dan kelima tepatnya pada tahun 2003-2008, 

‘Aisyiyah telah menjadi SR dari Kementerian Kesehatan dan belum menjadi PR. 

Namun pada ronde delapan tepatnya pada tahun 2009-2013, Global Fund mempercayai 

‘Aisyiyah sebagai penanggung jawab utama. Dana bantuan yang diberikan oleh Global 

Fund dalam periode ini kepada tiga penerima dana utama yaitu Kementerian 

Kesehatan, FKM-UI, dan PP ‘Aisyiyah sebesar US$ 24, 131.410 atau setara dengan 

Rp. 328.500.884.330,- .6 Dalam ronde ini, ‘Aisyiyah mendapatkan bantuan sebesar Rp 

106.499.956,00 yang akan dikelola untuk mengkoordinir 23 SR serta enam mitra NGO 

yakni PKPU, TB Care Yarsi, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), Layanan 

Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), Persatuan Dharma Karya Indonesia (Perdhaki) 

NTT, dan KMP Sidobinangun.7 

                                                 
5 Oetari Cinthya Bramanty, Op.Cit., hal. 57. 
6 Kementrian Kesehatan, 2009, Lembar Fakta Ronde ke 8 GFATM di Indonesia, Jakarta, diakses 

dalam http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=322 (10/8/2017, 15:50 WIB). 
7 PR TB ‘Aisyiyah, 2017, Agenda 2017: Gerakan Masyarakat Satu Langkah Untuk Indonesia Bebas 

TB-HIV, Jakarta: TB-HIV Care ‘Aisyiyah. 
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Sementara itu, pemberian dana bantuan untuk ronde SSF yaitu sebesar 

US$ 10.457.223 atau senilai dengan Rp. 138.924.207.555,00.8 Jika dikalkulasikan, 

maka setiap SR akan menerima bantuan kurang lebih sebesar Rp. 9.923.157.682,00. 

Selanjutnya, PR ‘Aisyiyah akan memberikan dana kepada 14 Sub Recipient (SR) yang 

tersebar di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Setelah dari SR, bantuan akan 

diturunkan kembali ke 43 Sub-Sub Recipient (SSR) yang meliputi 48 kabupaten/kota.9 

Berikut struktur mekanisme pembagian dana dari Global Fund sampai SSR. 

 

Bagan 3.1 Mekanisme pembagian dana Global Fund ke Aisiyiyah10 

 

Dalam pelaksanaan program, ‘Aisyiyah akan diawasi langsung oleh beberapa 

lembaga yang telah dibentuk langsung oleh Global Fund, antara lain Country 

Coordinating Mechanism (CCM), yaitu organisasi yang terdiri atas tenaga professional 

                                                 
8 World Health Organization, Annual Report 2016: Tuberculosis Control in the South-East Asia 

Region, hlm. 131, diakses dalam http://www.searo.who.int/tb/annual-tb-report-2016.pdf?ua=1, 

(10/7/2017, 07:42 WIB). 
9 Sub Recipient (SR) dan Sub-Sub Recipient (SSR) ‘Aisyiyah R-SSF, diakses dalam 

http://www.tbcare’Aisyiyah.org/tentang-kami/sr-ssr-daerah/ (13/7/2017, 13:08 WIB). 
10 Oetari Cinthya Bramanty, Op.Cit., hal. 9. 

http://www.searo.who.int/tb/annual-tb-report-2016.pdf?ua=1
http://www.tbcareaisyiyah.org/tentang-kami/sr-ssr-daerah/
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dan perwakilan tokoh masyarakat Indonesia. Selain itu kinerja juga akan diawasi pula 

oleh Local Fund Agent (LFA) yaitu lembaga perwakilan langsung dari Global Fund. 

Pengelolaan keuangan PR TB ‘Aisyiyah menerapkan sistem sebagaimana yang telah 

disetujui oleh Global Fund. PR TB ‘Aisyiyah harus memastikan bahwa seluruh dana 

bantuan harus diatur dengan bijak dan hati-hati di dalam melakukan tindakan yang 

diperlukan, agar dana hanya digunakan untuk keperluan program.11 

Bantuan dana yang diberikan tersebut kemudian akan dikelola oleh SSR 

setempat untuk melaksanakan beberapa program TB yang telah ditetapkan. Salah satu 

SSR pelaksana program adalah SSR ‘Aisyiyah Kota Malang. 

 

3.2 Program SSR ‘Aisyiyah Kota Malang 

Berdasarkan penjelasan tentang mekanisme pemberian dana Global Fund, dana 

harus melalui beberapa prosedur sebelum sampai pada wilayah SSR. Pimpinan Daerah 

‘Aisyiyah (PDA) Kota Malang merupakan salah satu SSR yang ada di Indonesia. SSR 

Kota Malang membawahi sebanyak lima kecamatan wilayah, yaitu Klojen, Blimbing, 

Kedungkandang, Sukun, dan Lowokwaru. Berdasarkan kesepakatan PR ‘Aisyiyah dan 

Global Fund, SSR Kota Malang juga menerapkan beberapa program untuk mengatasi 

TB di Kota Malang.12 

SSR ‘Aisyiyah Kota Malang juga berupaya untuk mengatasi permasalahan 

penyakit TB yang ada di Kota Malang. Selain menjalankan beberapa program berbasis 

                                                 
11 Ibid. 
12 Company Profile SSR ‘Aisyiyah Kota Malang 
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masyarakat, SSR ‘Aisyiyah Kota Malang juga menjalin kerjasama dengan beberapa 

lembaga kesehatan yang ada di Kota Malang, seperti Dinas Kesehatan Kota Malang, 

Puskesmas, Rumah Sakit, dan lain-lain. Untuk menunjang kegiatan program, SSR 

‘Aisyiyah Kota Malang juga membentuk struktur kerja yang dimulai dari 

penanggungjawab hingga patient supporter. Dalam struktur kerja SSR Aisyiyah Kota 

Malang juga terdapat beberapa bidang, yaitu Koordinator Program, Staf Administrasi 

Keuangan, Staf Data Collection, dan Patient Supporter for TB-Multi Drug Resistance 

(MDR) (pasien TB kebal obat).13 

Pertama, Koordinator Program. Koordinator Program bertugas untuk 

memimpin persiapan kebijakan operasional, rencana kerja bulanan, triwulan dan 

tahunan serta kegiatan untuk program TB yang didanai oleh Global Fund. Bersama-

sama dengan SR, Koordinator Program menentukan kegiatan prioritas, kebijakan 

operasional dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Koordinator 

Program juga bertugas untuk menyerahkan hasil analisis pemantauan, evaluasi, dan 

membuat laporan kegiatan bulanan/triwulan/tahunan yang telah dikonsultasikan 

kepada Kepala SSR untuk diserahkan ke SR sesuai hasil kajian.14 

Kedua, Staf Administrasi Keuangan, yang bertugas untuk mengeluarkan dan 

memastikan ketersediaan dana, termasuk kas kecil untuk kebutuhan proyek, 

menyiapkan dokumen dan mengatur pembayaran untuk kegiatan proyek dan transaksi 

                                                 
13 Ibid. 
14 ‘Aisyiyah, Info Lowongan Pekerjaan, diakses dalam http://lombok-

barat.’Aisyiyah.or.id/id/berita/info-lowongan-pekerjaan.html (12/7/2017, 19:09 WIB). 

http://lombok-barat.aisyiyah.or.id/id/berita/info-lowongan-pekerjaan.html
http://lombok-barat.aisyiyah.or.id/id/berita/info-lowongan-pekerjaan.html
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keuangan lain sesuai dengan Plan of Action (POA) dan anggaran di tingkat SR, 

memeriksa dan bertanggung jawab untuk legalitas dan validitas data dan informasi. 

Bersama-sama dengan Koordinator Program, Staf Administrasi Keuangan bertugas 

untuk menyiapkan analisa varian laporan SSR untuk dikaji dan disetujui, kemudian 

untuk ditandatangani oleh kepala SSR dan diserahkan kepada SR.15 

Ketiga, Staf Data Collection, yang bertugas untuk memastikan laporan kader di 

lapangan masuk ke  SSR tepat waktu, lengkap, dan benar; Memberi saran dan cara 

untuk memfasilitasi pengumpulan data dan alur pelaporan data dalam pelaksanaan 

program di lapangan; Melakukan kunjungan lapangan secara reguler untuk menjamin 

kualitas data yang dikumpulkan oleh kader; Melakukan verifikasi di layanan kesehatan 

untuk menjamin keakuratan data yang dilaporkan; Mendukung koordinator pelaksana 

untuk memastikan bahwa permintaan data untuk PR, SR, Mitra, dan Organisasi dibuat 

secara akurat dan dikirim tepat waktu; Membantu koordinator pelaksana dan Kepala 

SSR dalam menyiapkan laporan bulanan/kuartal untuk memastikan laporan 

mengandung data dengan kualitas tinggi dan dapat dilaporkan tepat waktu.16 

Keempat, Patient Supporter for TB-MDR, bertugas untuk memastikan pasien 

TB-MDR berobat dengan patuh selama pengobatan; Menjadi penghubung antara 

Rumah Sakit dengan pasien maupun keluarga pasien TB-MDR; Menjadi Pendamping 

Menelan Obat (PMO) untuk membantu perkembangan pasien TB-MDR; Melakukan 

pendampingan, memotivasi dan memberikan edukasi kepada pasien TB-MDR maupun 

                                                 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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keluarga pasien dalam menunjang kesembuhan; dan Melakukan pencatatan, pelaporan, 

dan koordinasi rutin dengan SSR.17  

Bagan 3.2 Struktur Kerja SSR ‘Aisyiyah Kota Malang18 

 

Lebih lanjut, terdapat beberapa program SSR ‘Aisyiyah Kota Malang dalam 

mengatasi penyakit TB yaitu: (1) TB Care and Prevention; (2) MDR-TB; (3) Health 

System Strengthening (HSS): Monitoring and Evaluation; (4) Community System 

Strenghthening. Keempat program ini selanjutnya akan diuraikan secara mendalam 

pada sub bab berikutnya.  

 

                                                 
17 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Lowonga Kerja Pasien Suporte TB-MDR, diakses dalam 

http://www.unisayogya.ac.id/wordpress_unisa/wp-content/uploads/2016/10/suport-tb-1-

e1476417198308.jpg (12/7/2017, 20:27 WIB). 
18 SSR ‘Aisyiyah Kota Malang, Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah SSR Kota Malang, hlm.7. 

http://www.unisayogya.ac.id/wordpress_unisa/wp-content/uploads/2016/10/suport-tb-1-e1476417198308.jpg
http://www.unisayogya.ac.id/wordpress_unisa/wp-content/uploads/2016/10/suport-tb-1-e1476417198308.jpg
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3.2.1 TB Care and Prevention 

            3.2.1.1 Pembentukan Kader TB  

 Perawatan dan Pencegahan Tuberkulosis adalah salah satu program SSR Kota 

Malang berbasis kemasyarakatan. Terdapat beberapa kegiatan dalam program ini, 

pertama, membentuk kader TB. Kader TB umumnya masyarakat biasa dan berjenis 

kelamin peempuan yang dibentuk melalui rekomendasi dari organisasi, puskesmas, dan 

petugas pemerintahan setempat yang berpotensi. Kader TB bertugas untuk 

memberikan penyuluhan TB kepada individu, keluarga, dan kelompok/komunitas; 

Menemukan orang yang diduga TB sedini mungkin; Membawa terduga TB ke fasilitas 

layanan kesehatan pemerintah atau swasta; Memantau pengobatan pasien TB dan 

melakukan pendampingan sosial spiritual; Pembinaan PMO; Melakukan pencatatan 

dan pelaporan pasien TB.19 

 Kedua, setelah kader TB terbentuk akan diadakan pelatihan kembali bagi kader-

kader yang lama dan pelatihan awal untuk kader-kader yang baru. Kegiatan itu 

berlangung selama enam hari dan bentuk kegiatan berupa pemberian materi dan 

praktek langsung. Penyampaian materi tenatang program TB oleh para ahli yang 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam melakukan deteksi terduga TB 

tidak hanya berdasarkan pada gejala utama, namun juga mempertimbangkan gejala 

                                                 
19 Wawancara dengan Rusdiana Kurniawati, Staf Data Collection SSR Kota Malang (17/7/2017, 

14.30). 
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lainnya. Setelah kegiatan pelatihan, kader-kader tersebut disebar ke beberapa 

kecamatan dan harus melakukan tugasnya.20 

Ketiga, monitoring dan evaluasi untuk para kader. Kegiatan yang dilakukan 

setiap tiga bulan sekali untuk membahas beberapa target, solusi, materi, dan kualitas 

laporan. Pertemuan antara kader dengan Tim SSR memeiliki beberapa tujuan, yaitu: 1) 

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target suspek dan kasus TB, dan 

TB-MDR yang dijaring oleh kader; 2) Mengetahui hambatan dan masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan kader di lapangan serta sekaligus mencari solusi 

pemecahannya; 3) Melakukan sharing pengalaman antar kader dalam melaksanakan 

tugas dilapangan; 4) Menyegarkan kembali wawasan kader tentang penanggulangan 

TB di komunitas; dan 5) Evaluasi hasil penyuluhan yang telah dilakukan oleh kader.21 

Gambar 3.1 Monitoring dan Evaluasi Kader 

 
Sumber: Dokumentasi SSR ‘Aisyiyah Kota Malang 

                                                 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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Setelah kegiatan monev, para kader akan diberikan reward atas 

keberhasilannya menemukan, merujuk, memotivasi suspek untuk melakukan tes TB 

dan mendapatkan hasil TB. Besarnya reward adalah Rp. 15.000,- untuk para pasien, 

dan akan ditambah Rp. 40.000,- jika pasien tersebut positif TB.22 Total keseluruhan 

kader TB di Kota Malang berjumlah 61 orang. Namun kader yang aktif hanya sebanyak 

23 orang. Kader aktif artinya kader yang sering mendapatkan suspek dan rutin 

melakukan pelaporan kepada SSR. Sedangkan kader yang non akif adalah kader yang 

tidak pernah melakukan penemuan suspek. Hal ini merupakan salah satu kendala di 

SSR Kota Malang dalam mencapai target penemuan suspek di Kota Malang.23 

Berikut adalah kendala pelaksanaan program disebabkan oleh beberapa hal, 

yaitu pertama, pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Di Kota Malang terdapat 

16 puskesmas yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Tetapi tidak semua 

puskesmas mempunyai alat penunjang untuk memeriksa dahak suspek. Selain itu ada 

beberapa pelayanan puskesmas yang tidak ramah. Hal ini membuat kader merasa tidak 

mau untuk melanjutkan pencarian suspek. Kedua, tidak semua kader bisa mengendarai 

motor. Oleh karena itu kader butuh waktu yang lama dan biaya transportasi sendiri 

dengan pilihan lain menggunakan angkutan umum. Ketiga, kurangnya wilayah untuk 

                                                 
22 Panduan Ringkas Pelaksanaan Kegiatan, TB-HIV Care ‘Aisyiyah, Januari 2017 Edisi 3,  

hal 8-10. 
23 Wawancara dengan Rusdiana Kurniawati, Staf Data Collection SSR Kota Malang (17/7/2017, 

14.30). 
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pencarian suspek. Di Kota Malang terdapat lima kecamatan wilayah untuk pencarian 

suspek. Hal itu dirasa kurang untuk menjangkau target penemuan suspek.24 

 Untuk mengatasi hal tersebut, maka SSR Kota Malang melakukan koordinasi 

dengan berbagai pihak terkait permasalahan yang terjadi. Pihak tersebut antara lain 

Dinas Kesehatan Kota Malang, Puskesmas, dan petugas laboratoirum. 

 

3.2.1.2 Pembentukan Pengawas Menelan Obat (PMO) 

 PMO adalah seseorang yang ditunjuk langsung oleh kader TB untuk 

mengawasi pasien TB selama pengobatan. PMO dapat berasal dari keluarga, tetangga, 

saudara, tokoh mayarakat atau tokoh agama yang tinggal di sekitar pasien. Kader TB 

dapat memilih seorang PMO dengan beberapa kriteria, yaitu tinggal dekat dengan 

pasien TB, seseorang yang disegani yang dihormati oleh pasien TB, mau dan secara 

sukarela membantu pasien untuk menyelesaikan pengobatannya.25 

Tugas PMO antara lain mendampingi orang yang memiliki gejala TB untuk 

ikut memeriksa diri ke Fasilitas Kesehatan yang telah tersedia, memastikan pasien TB 

meminum obatnya secara teratur hingga dinyatakan sembuh, memantau pengobatan 

pasien TB termasuk efek samping pengobatan, dan memberikan penyeluhan kepada 

pasien TB, keluarga, dan masyarakat umum. Setelah ditunjuk, PMO akan dilatih dan 

diberi materi terkait program TB. Hal itu bertujuan untuk membentuk PMO yang 

                                                 
24 Wawancara dengan Nenny Roostrianawaty, Koordinator Program TB SSR Kota Malang (10/7/2017: 

13:15 WIB). 
25 PR TB ‘Aisyiyah, 2017, Agenda 2017: Gerakan Masyarakat Satu Langkah Untuk Indonesia Bebas 

TB-HIV, Jakarta: TB-HIV Care ‘Aisyiyah, hlm. 58. 
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terampil dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan TB di masyarakat. Dalam 

melaksanaan tugasnya, PMO harus melakukan pencatatan pendampingan pengobatan 

kasus TB melalui kartu kontrol PMO.26 

PMO juga dilatih terlebih dahulu sebelum turun langsung untuk mengawasi 

pasien TB. Pelatihan PMO yang sudah ditunjuk oleh kader akan dilatih selama dua hari 

di tempat yang telah ditetapkan. Pelatihan tersebut berisi kegiatan pemberian materi 

tentang TB dan pembekalan tentang cara bagaimana mengawasi pasien TB untuk 

meminum obat TB secara teratur. Pengawasan pengobatan pasien TB sangat penting 

untuk memastikan bahwa pengobatan berlangsung dengan baik dan berhasil sampai 

sembuh. Untuk itu seorang PMO yang terlatih dan memiliki keterampilan dalam 

pengawasan pengobatan pasien TB, merupakan suatu kebutuhan program 

penanggulangan TB yang paling penting dan mendasar. Keberhasilan memutuskan 

rantai penularan TB bergantung pada suksesnya PMO melaksanakan pengawasan 

pengobatan hingga dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Pelatihan PMO tersebut 

bertujuan untuk  membentuk PMO yang terampil dalam melaksanakan kegiatan 

penanggulangan TB di masyarakat, melatih PMO untuk memperoleh dan 

meningkatkan keterampilan dalam pendampingan pengobatan pasien TB, melatih 

PMO untuk memiliki keterampilan dalam melakukan pencatatan pendampingan 

pengobatan kasus TB.27 

                                                 
26 Ibid 
27 Wawancara dengan Rusdiana Kurniawati, Staf Data Collection SSR Kota Malang (17/7/2017, 

14.30). 
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Gambar 3.2 Pelatihan Pengawas Minum Obat (PMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi SSR ‘Aisyiyah Kota Malang 

3.2.2 Tuberculosis-Multi Drug Resistance (TB-MDR) 

TB-MDR merupakan penyakit TB yang kebal terhadap obat TB. Berbeda 

dengan penyakit TB biasa, penanganan TB-MDR harus lebih intensif. Pasien yang 

mengidap penyakit TB reguler namun pengobatan tidak teratur dan sudah kebal obat, 

maka penyakit pasien tersebut akan berkembang menjadi TB-MDR. Pengobatan harus 

dijalani selama delapan bulan sampai dua tahun dan harus meminum obat sebanyak 15 

butir per hari. Efek samping pengobatan penyakit TB-MDR sangat berat bagi pasien, 

seperti mual, muntah dan halusinasi yang berlebihan. Begitu juga dengan efek untuk 

masyarakat, jika masyarakat tertular oleh pasien TB-MDR, maka secara otomatis 
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masyarakat tersebut juga akan terkena penyakit TB-MDR langsung, bukan TB 

reguler.28 

Beberapa program TB-MDR di SSR Kota Malang meliputi:29 (1) Pembentukan 

Pasien Suporter (PS) TB-MDR. Tujuannya untuk membentuk PS TB-MDR yang 

terampil dalam mendampingi pengobatan pasien. Calon PS yang dilatih adalah orang 

yang memiliki pengalaman dalam pendampingan pengobatan. PS TB-MDR sama 

seperti kader TB, sama-sama melakukan pendampingan kepada pasien, tetapi PS TB-

MDR lebih intensif dalam pelaksanaan programnya. SSR Kota Malang saat ini 

mempunyai tiga PS TB-MDR, yang mendampingi 16 pasien TB-MDR. 

(2) Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli (KMP) TB. Kelompok 

Masyarakat Peduli TB (KMP TB), adalah warga masyarakat yang tergabung dalam 

satu ikatan organisasi dan memiliki kepedulian terhadap berbagai upaya 

penanggulangan TB di lingkungan sekitarnya. KMP bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat sehat sejahtera yang peduli terhadap upaya penanggulangan TB secara 

mandiri, dalam rangka mencapai tujuan upaya penanggulangan TB secara optimal. 

Kegiatan KMP antara lain meliputi perencanaan program kegiatan charity event seperti 

penggalangan dana, memerikan informasi TB-MDR melalui radio, dan lain-lain, serta 

membangun jaringan dengan rumah sakit, Dinas Kesehatan dan lain-lain. 

(3) Pemberian makanan bernutrisi agar kebutuhan kesehatan pasien TB-MDR 

dapat terpenuhi. Setiap pasien akan diberi bantuan sebesar Rp.500.000,- per bulan 

                                                 
28 Ibid. 
29 Panduan Ringkas Pelaksanaan Kegiatan, TB-HIV Care ‘Aisyiyah, Januari 2017 Edisi 3, hal.17. 
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untuk mensuplai kebutuhan gizi dan nutrisi pasien, biasanya suporter pasien TB akan 

memberikan bantuan tersebut dalam bentuk sembako; (4) Mengadakan Focus Group 

Discussion (FGD) antara organisasi TB, pasien, dan mantan pasien. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis kepada pasien TB-MDR. Kegiatan 

ini meliputi diskusi berbagai hal tentang pengalaman TB yang pernah dialami oleh 

mantan pasien TB selama pengobatan.  

Selain beberapa program diatas, SSR ‘Aisyiyah Kota Malang juga mengadakan 

kegiatan untuk menunjang fasilitas pasien TB-MDR. Yaitu program bedah rumah atau 

pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang layak. Bagi pasien yang mempunyai 

pendapatan ekonomi dibawah rata-rata dan mempunyai rumah tidak layak huni, SSR 

Kota Malang yang bekerjasama dengan komunitas TB lain akan melakukan bedah 

rumah dengan tujuan agar pasien tersebut dapat hidup sehat dengan tempat tinggal yang 

layak. Karena apabila pasien tinggal dalam rumah tidak layak huni maka pengobatan 

akan memakan waktu yang lama atau bisa jadi tidak berhasil. Untuk menjalankan 

program tersebut, SSR Kota Malang dan komunitas peduli TB menghimpun dana dari 

para aktivis peduli TB, Lazizmu Kota Malang, dan Zakat ‘Aisyiyah (Tazka) PDA Kota 

Malang. Program bedah rumah ini telah dijalankan pada tahun 2016 disalah satu tempat 

tinggal pasien TB-MDR yang berada di daerah wagir.30 

 

                                                 
30 Wawancara dengan Rusdiana Kurniawati, Staf Data Collection SSR Kota Malang (17/7/2017, 

14.30). 
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3.2.3 Health System Strengthening (HSS): Monitoring and Evaluation 

(Monev) 

Untuk penguatan sistem kesehatan, SSR ‘Aisyiyah Kota Malang memiliki dua 

kegiatan monev yang diadakan, pertama, monev kabupaten/kota yang diadakan dengan 

Dinas Kesehatan Kota Malang dan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Malang. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara SSR dengan fasilitas 

kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Malang berjalan dengan baik dan masing-masing 

mampu menjalankan peran dengan baik dalam menyukseskan program Community TB 

Care. Selain Dinas Kesehatan Kota Malang dan fasilitas kesehatan, juga diundang 

sejumlah organisasi lain yang juga terlibat dalam menjalankan program TB. Pertemuan 

ini juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan layanan dalam pengobatan pasien 

TB. Beberapa masalah, pencapaian target, dan kendala-kendala yang dihadapi di 

lapangan akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Malang dan dibahas 

bersama untuk menghasilkan solusi. Pertemuan ini diadakan selama tiga bulan sekali.31 

Koordinasi ini juga dilakukan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif antar 

SSR dengan Dinkes Kota dan semua fasilitas kesehatan yang ada dalam memastikan 

keakuratan data, temuan kasus, ketersediaan Obat Anti TB (OAT), serta layanan 

terhadap suspek. Selain itu, kebijakan lokal dan isu-isu terkait permasalahan daerah 

perlu dibahas bersama sehingga memperkecil persoalan dalam upaya penanggulangan 

TB. Perencanaan bersama semua pihak dibutuhkan untuk melaksanakan 

                                                 
31 Wawancara dengan Yayuk Widianah bagian Finance Admininstration SSR Kota Malang 

(21/7/2017, 15:00). 
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penanggulangan kolaborasi TB yang optimal dalam menetapkan peran dan tanggung 

jawab masing-masing program dan jejaring meliputi pelaksanaan, perluasan layanan 

serta monitoring dan evaluasi aktivitas penanggulangan kolaborasi TB di setiap 

tingkatan.32 

Gambar 3.3 Monev tingkat Kab/Kota (SSR-Dinkes) 

 

Sumber: Dokumentasi SSR ‘Aisyiyah Kota Malang  

 Kedua, monev wilayah atau rapat koordinasi dalam level provinsi. Sama seperti 

monev kabupaten/kota, namun rapat koordinasi wilayah (rakorwil) ini berfokus pada 

rapat koordinasi antara SSR dengan SR ditingkat provinsi untuk keberhasilan program 

TB. Dalam pertemuan ini, SR akan menyampaikan beberapa materi terkait program 

TB, permasalahan program TB, target dan strategi kepada para peserta. Rakorwil 

                                                 
32 Ibid. 
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diadakan setiap tiga bulan sekali atau tergantung dari Planning of Action (POA) yang 

telah ditetapkan oleh PR.33 Selain itu, setiap SSR juga harus menyerahkan beberapa 

laporan kepada SR. Laporan itu berupa laporan keuangan, program kerja bulanan, 

target dan capaian, dan narasi tentang pelaksanaan program setiap wilayah yang 

dilakukan setiap bulan. Penyerahan laporan SSR harus sesuai dengan kualitas laporan 

yang telah ditetapkan oleh SR. Kecepatan pengiriman laporan dan ketepatan menulis 

laporan menjadi salah satu penilaian SR kepada SSR. Selanjutnya, laporan-laporan 

tersebut akan direview oleh SR dan dikirimkan kepada PR. Jika ada pertanyaan dari 

PR atau LFA, maka SSR yang akan langsung menjawab pertanyaan tersebut.34 

Selain monev dan rakorwil, ada juga kegiatan kunjungan langsung dari SR ke 

SSR Kota Malang untuk mendapatkan kondisi riil di lapangan, termasuk melakukan 

evaluasi langsung di SSR. Kunjungan ini juga dilakukan untuk membantu SSR Kota 

Malang memecahkan masalah atau kesulitan yang terjadi dalam menjalankan program 

TB. Tidak semua SSR yang akan dikunjungi oleh SR, hanya SSR yang mempunyai 

masalah atau kendala paling besar akan diutamakan. Pengiriman staf SR juga akan 

menyesuaikan kebutuhan di masing-masing SSR. Jika ada masalah dalam keuangan, 

maka staf keuangan akan turun untuk melakukan supervisi. Berdasarkan program 

penanggulangan TB, SSR ‘Aisyiyah Kota Malang telah mampu menjalankan program 

dengan baik.35 

                                                 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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3.2.4 Community System Strengthening (CSS) 

Community System Strengthening bertujuan untuk memperkuat sistem 

masyarakat sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan kesehatan guna 

tercapainya tujuan nasional. Dalam program SSR ‘Aisyiyah Kota Malang, CSS 

mempunyai beberapa kegiatan, yaitu:36 

3.2.4.1 TB Day Ditingkat SR-SSR 

Peringatan Hari TB sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret setiap tahunnya 

merupakan momen penting untuk masyarakat dalam bahu-membahu berpatisipasi 

dalam penanggulangan TB. Begitu juga dengan SR dan SSR setiap wilayah. Untuk 

memperingati hari TB, SR dan SSR akan melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan 

agar masyarakat mengetahui informasi tentang penyakit TB dan kemudian bersama-

sama untuk memerangi TB. Bentuk kegiatan kongkrit yang akan dilakukan cukup 

beragam. Diantaranya kegiatan penyadaran masyarakat tentang penyakit TB melalui 

public event, seminar, talk show, dan lain-lain. Kegiatan itu menjadi media untuk 

berbagi pengalaman apa yang sudah dilakukan ‘Aisyiyah dalam penanggulangan TB.37 

Kegiatan itu juga bertujuan untuk memperluas penjaringan suspek melalui 

berbagai kegiatan penyuluhan di sekolah, kampus, balai desa, dan pelayanan langsung 

bagi mereka yang ingin deteksi TB. Kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif juga 

digelar, seperti penggalangan dana agar masyarakat luas, baik individual, kelompok, 

                                                 
36 Panduan Ringkas Pelaksanaan Kegiatan, TB-HIV Care ‘Aisyiyah, Januari 2017 Edisi 3, hal.27. 
37 Wawancara dengan Nenny Roostrianawaty, Koordinator Program TB SSR Kota Malang (10/7/2017: 

13:15 WIB). 
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maupun perusahaan melihat peluang ini sebagai ladang untuk berkhidmat bagi 

masyarakat yang kurang beruntung. Pada penyelenggaraan TB Day tahun 2017, SSR 

‘Aisyiyah Kota Malang mendapatkan penghargaan dari SR ‘Aisyiyah Jawa Timur 

karena berhasil menempati urutan ke empat dalam program gerakan ketuk pintu 1000 

rumah di Jawa Timur dengan jumlah rumah yang diketuk sebanyak 2895 rumah dan 

sebanyak 8975 orang dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang.38 

Gambar 3.4 Penghargaan Gerakan Ketuk 1000 Rumah 

 
Sumber: Dokumentasi oknews.co.id 

3.2.4.2 Membangun Kerjasama dengan Komunitas Lain 

Dalam menjalankan program TB, SSR ‘Aisyiyah di setiap wilayah juga 

menjalin kerjasama dengan komunitas lain agar program dapat berjalan lancar. Begitu 

juga dengan SSR ‘Aisyiyah Kota Malang, yang menjalin kerjasama dengan beberapa 

                                                 
38 Ibid. 
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lembaga atau instansi lain seperti kerjasama dengan Rumah Sakit Syaiful Anwar 

(RSSA) Malang tentang penanggulangan TB-MDR dan pola pengobatan strategi 

DOTS, Kerjasama dengan Rumah Sakit Islam ‘Aisyiyah Kota Malang, Kerjasama 

dengan Media Cetak Radar Malang dan Memo Arema, serta Kerjasama dengan 

Komunitas Masyarakat Peduli TB “Sinergi Malang Sehat” (KMP-SMS).39 

Kerjasama yang dijalin oleh SSR ‘Aisyiyah Kota Malang dengan KMP-SMS 

bertujuan untuk diskusi tentang masalah-masalah terkait TB agar ditemukan suatu 

solusi. KMP-SMS juga dapat berperan sebagai kader TB. Jika ada warga Kota Malang 

yang mengidap penyakit TB, maka KMP-SMS akan melaporkannya kepada SSR 

‘Aisyiyah Kota Malang agar cepat memperoleh pendampingan pengobatan. Selain itu, 

SSR ‘Aisyiyah Kota Malang dan KMP-SMS juga aktif mengadakan kegiatan-kegiatan 

sosial, salah satunya seperti kegiatan charity event, yaitu pemberian seminar tentang 

edukasi tentang penyakit TB, kegiatan itu juga dimanfaatkan sebagai ajang berbagi 

dengan keluarga penderita TB.40 

 

 

 

                                                 
39 Company Profile SSR ‘Aisyiyah Kota Malang. 
40 PDA Kota Malang, Charity Event 2016, Action For Healhty Society Without Tuberculosis, sebuah 

Upaya '‘Aisyiyah Kota Malang dalam Pemberantasa TB, diakses dalam http://kota-

malang.’Aisyiyah.or.id/id/berita/charity-event-2016-action-for-healhty-society-without-tuberculosis-

sebuah-upaya-’Aisyiyah-kota-malang-dalam-pemberantasa-tb.html (15/8/2017, 19:31 WIB). 

http://kota-malang.aisyiyah.or.id/id/berita/charity-event-2016-action-for-healhty-society-without-tuberculosis-sebuah-upaya-aisyiyah-kota-malang-dalam-pemberantasa-tb.html
http://kota-malang.aisyiyah.or.id/id/berita/charity-event-2016-action-for-healhty-society-without-tuberculosis-sebuah-upaya-aisyiyah-kota-malang-dalam-pemberantasa-tb.html
http://kota-malang.aisyiyah.or.id/id/berita/charity-event-2016-action-for-healhty-society-without-tuberculosis-sebuah-upaya-aisyiyah-kota-malang-dalam-pemberantasa-tb.html
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Gambar 3.5 Kegiatan Charity Event SSR ‘Aisyiyah Kota Malang dengan KMP-

SMS. 

 

Sumber: Dokumentasi SSR ‘Aisyiyah Kota Malang 

 

3.2.4.3 Audiensi dengan Pemerintah 

  Selain program TB Day dan membangun kerjasama dengan komunitas lain, 

SSR ‘Aisyiyah Kota Malang juga mengadakan audiensi langsung dengan lembaga 

pemerintahan. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka memperkuat sistem 

kemasyarakatan, sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat mempunyai 

komitmen bersama untuk menanggulangi penyakit TB. Selain membahas isu-isu 

tentang TB, audiensi itu juga membahas tentang anggaran, pelaksanaan program dan 

hambatannya, serta solusi dan perencanaan program kedepan. Audiensi dilakukan 

dalam kurun waktu satu tahun sekali dengan mempertemukan SSR ‘Aisyiyah dengan 

lembaga pemerintahan. Pertemuan tersebut nantinya akan menghasilkan suatu 
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Peraturan Daerah (Perda) tentang penyakit TB. Namun sejak tahun 2014 sampai 

sekarang, pembuatan Perda tersebut belum menemui titik terang. Terlepas dari itu, 

pemerintah Kota Malang selalu memberikan dukungan dan apresiasi atas segala upaya 

penanggulangan program TB yang dilakukan oleh SSR ‘Aisyiyah Kota Malang.41 

Gambar 3.6 Audiensi SSR ‘Aisyiyah Kota Malang dengan Wali Kota Malang 

 

Sumber: Dokumentasi Merdeka.com 

 

 

 

 

                                                 
41 Wawancara dengan Nenny Roostrianawaty, Koordinator Program TB SSR Kota Malang (10/7/2017, 

13:15 WIB). 
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 Berdasarkan penjelasan program penanggulangan TB SSR ‘Aisyiyah Kota 

Malang, penulis akan menyederhanakan beberapa program tersebut dalam bentuk tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3.1 Program SSR ‘Aisyiyah Kota Malang 

No Nama 

Program 

Poin Hambatan 

1 TB Care and 

Prevention 

Pembentukan Kader TB 1. Kurangnya Kader TB di Kota Malang 

2. Kurangnya sumber daya (suspek) 

3.Pelayanan fasilitas kesehatan kurang 

maksimal  

Pembentukan Pengawas 

Menelan Obat (PMO) 

2 TB-MDR Pembentukan pasien 

suppoprter untuk TB-

MDR 

1. Lingkungan sekitar pasien yang tidak 

sehat 

2. Kurangnya keinginan yang kuat untuk 

sembuh dari pasien TB-MDR 

3. Terdapat kendala dalam penggalangan 

dana untuk program bedah rumah 

Pembentukan Kelompok 

Peduli TB (KMP) 

Pemberian Nutrisi pasien 

TB-MDR 

Bedah Rumah 

3 HSS Monev kab/kota Tidak ada kendala dalam program ini, 

karena pelaksanaan program dilakukan 

sesuai dengan POA yang telah ditetapkan 

oleh PR TB ‘Aisyiyah. 

Rakorwil 

Kunjungan SR ke SSR 

4 CSS TB Day Pada tahun 2014, SSR ‘Aisyiyah Kota 

Malang mulai melakukan audiensi kepada 

pemerintah untuk mencanangkan 

Peraturan Daerah (Perda) tentang TB. Tapi 

sampai tahun 2017, perda tersebut belum 

tuntas. Terlepas dari itu, pemerintah Kota 

Malang terus mendukung dan 

mengapresiasi program-program SSR 

‘Aisyiyah untuk menanggulangi TB di 

Kota Malang. 

Aliansi dengan Komunitas 

Lain 

Audiensi dengan 

Pemerintah 
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3.3 Hasil Kerjasama Global Fund dan PP Aisyiyah (SSR Aisyiyah Kota 

Malang) 

Kerjasama yang telah dijalin antara Global Fund dengan ‘Aisyiyah dalam 

program TB Care di Indonesia cukup memberikan dampak yang positif. Beberapa 

program penanggulangan TB sudah dilaksanakan dalam beberapa tahap kerjsama. 

Tahap pertama pada tahun 2003-2008, saat ‘Aisyiyah masih menjadi SR dari 

Kementerian Kesehatan. Tahap kedua pada tahun 2009-2013. Pada tahap tersebut, 

Global Fund menunjuk PP ‘Aisyiyah untuk menjadi pengelola dana utama bersama 

dua mitra lainnya, yaitu Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Indonesia. Kemudian berlanjut pada tahap ketiga, tepatnya pada tahun 

2014-2016, dimana ‘Aisyiyah dipercaya kembali untuk menjadi PR dan mengatur 

beberapa wilayah kerja yang meliputi 12 provinsi serta 48 kabupaten/kota. Tahap 

keempat, tepatnya program New Funding Model (NFM), ‘Aisyiyah tetap dipercaya 

oleh Global Fund. Perbedaan dengan periode sebelumnya adalah program NFM tidak 

hanya mencari suspek TB regular dan TB-MDR saja, tetapi juga TB-HIV. ‘Aisyiyah 

yang menjalin kerjasama dengan lembaga internasional membuat ‘Aisyiyah lebih 

dikenal oleh negara-negara lain. 

Berdasarkan program-program kesehatan yang telah dilakukan SSR ‘Aisyiyah 

Kota Malang untuk menanggulangi TB, angka penderita TB di Kota Malang pada 
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tahun 2016 mencapai 1852 penduduk.42 Angka tersebut cenderung meningkat bila 

dibandingkan dengan penderita TB pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1366 penduduk. 

Peningkatan itu dikarenakan penemuan suspek TB yang bertambah, terlebih lagi SSR 

‘Aisyiyah Kota Malang menyumbang sebanyak 575 penemuan suspek pada tahun 

2016. Selain suspek bertambah, peningkatan tersebut juga dapat disebabkan karena 

beberapa faktor, pertama, lingkungan sekitar yang tidak sehat, sehingga menjadi salah 

satu penyebab utama kegagalan pengobatan pasien. Karena apabila pasien tetap tinggal 

dalam lingkungan kumuh, proses penyembuhan akan sulit meskipun sudah melakukan 

pengobatan. Kedua, pasien TB-MDR yang berhenti melakukan pengobatan akan 

berpotensi menularkan penyakit TB-MDR dengan cepat. Satu pasien TB-MDR bisa 

menularkan penyakit tersebut kepada 15 orang dengan penyakit yang sama, TB-MDR, 

bukan TB reguler.  

PP ‘Aisyiyah mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari Museum Rekor 

Indonesia (MURI) atas keberhasilan Community TB Care ‘Aisyiyah setelah berhasil 

mengetuk pintu terbanyak dalam program ketuk pintu rumah warga dalam mencari 

penderita TB yang diberikan pada tanggal 24 Maret 2017 di Jakarta. Dengan 

menggunakan tema Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS-TB), ‘Aisyiyah berhasil 

mengetuk pintu serentak yang dilaksanakan pada anggal 6-18 Maret 2017 dengan 

jumlah keseluruhan sebanyak 556.798 rumah di seluruh Indonesia. Mekanisme ketuk 

                                                 
42 Waspada Bila Batuk Berlarut, Ratusan Warga Kota Malang Sudah Terserang Tuberculosis, diakses 

dalam http://suryamalang.tribunnews.com/2017/05/05/waspada-bila-batuk-berlarut-rautsan-warga-

kota-malang-sudah-terserang-tuberculosis (8/9/2017, 10:22 WIB). 

http://suryamalang.tribunnews.com/2017/05/05/waspada-bila-batuk-berlarut-rautsan-warga-kota-malang-sudah-terserang-tuberculosis
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/05/05/waspada-bila-batuk-berlarut-rautsan-warga-kota-malang-sudah-terserang-tuberculosis
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pintu ini yaitu setiap kader akan mengetuk sepuluh pintu yang dilakukan selama 15 

hari.43 Prestasi tersebut juga ditunjukkan oleh SSR ‘Aisyiyah Kota Malang yang 

mendapatkan penghargaan dari SR ‘Aisyyah Jawa Timur karena berhasil menempati 

urutan ke empat dalam program gerakan ketuk pintu 1000 rumah di Jawa Timur dengan 

jumlah rumah yang diketuk sebanyak 2895 rumah dan sebanyak 8975 orang dari lima 

kecamatan yang ada di Kota Malang.44 

Peningkatan angka penderita penyakit TB kemudian memunculkan bahwa SSR 

‘Aisyiyah Kota Malang dalam menanggulangi TB di Kota Malang mempunyai peran 

yang sangat penting. Melalui program berbasis kemasyarakatan, Kader TB ‘Aisyiyah 

turun langsung untuk memberikan penyuluhan TB, mencari suspek TB, dan 

mendampingi pengobatan pasien TB sampai sembuh. SSR ‘Aisyiyah Kota Malang juga 

membantu Kota Malang dalam pencarian suspek, sehingga penemuan kasus baru TB 

semakin bertambah. Dengan bertambahnya angka penemuan suspek, maka SSR 

‘Aisyiyah lebih gencar untuk mencari kasus lain yang masih belum ditemukan. Pada 

akhir periode kerjasama ronde SSF tahun 2016, SSR ‘Aisyiyah Kota Malang mentarget 

penemuan suspek di lima kecamatan dapat terkumpul sebanyak 401 suspek. Namun 

setelah periode SSF berakhir, ternyata jumlah suspek lebih dari yang ditargetkan, yaitu 

sebesar 575 suspek, dengan penemuan suspek tertinggi berada di Kecamatan Klojen.  

Penemuan suspek telah melebihi angka target dan keberhasilan penemuan suspek 

                                                 
43 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Peduli Terhadap TB-HIV, ‘Aisyiyah Raih Penghargaan dari 

MURI, diakses dalam http://www.umm.ac.id/id/id/muhammadiyah/10169.html (6/9/2017, 8:57 WIB). 
44 Wawancara dengan Nenny Roostrianawaty, Koordinator Program TB SSR Kota Malang (18/8/2017, 

13:15 WIB). 

http://www.umm.ac.id/id/id/muhammadiyah/10169.html


98 

 

mencapai 143%. Berikut tabel capaian suspek SSR ‘Aisyiyah Kota Malang tahun 

2016.45 

 

Tabel 3.2 Perolehan Suspek SSR ‘Aisyiyah Kota Malang 2016.46 

Kecamatan Target Capaian % 

Klojen 81 210 260 

Sukun 80 72 90 

Kedungkandang 80 14 17.5 

Lowokwaru 80 16 20 

Blimbing 80 23 28.75 

Total 401 575 143% 

 

3.4 Bentuk Kerjasama Global Fund dan PP ‘Aisyiyah 

Berdasarkan konsep yang digunakan peneliti pada Bab I tentang Kerjasama 

Internasional, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana implementasi kerjasama yang 

terjalin antara Global Fund dan PP ‘Aisyiyah dalam menanggulangi penyakit TB di 

Indonesia. Sejalan dengan konsep kerjasama internasional menurut Stanley Hoofman 

yang memandang bahwa dunia telah berubah dan terdapat penambahan jumlah aktor. 

Tidak hanya negara dengan negara saja yang menjalin kerjasama saat ini, tapi juga 

aktor non negara lain seperti Multi National Cooperations (MNCs), non-Governmental 

Organization (NGO), International non Governmental Organization (INGO), bahkan 

kelompok individu lintas batas negara. Kerjasama yang terjalin antara Global Fund dan 

                                                 
45 Company Profile SSR ‘Aisyiyah Kota Malang. 
46 Ibid. 
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PP ‘Aisyiyah juga masuk dalam konsep kerjasama tersebut. Global Fund merupakan 

INGO dan PP ‘Aisyiyah merupkan NGO.  

Penyakit TB yang sudah menjadi perhatian dunia membuat Global Fund 

berdedikasi untuk mengumpulkan bantuan dari negara-negara donor dan menyalurkan 

bantuan tersebut ke beberapa negara yang paling membutuhkan dalam menangani 

penyakit AIDS, Malaria, dan TB. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai 

angka kesakitan TB cukup tinggi juga turut menjadi salah satu penerima dana bantuan 

tersebut. Selain memilih mitra Kementerian Kesehatan untuk membangun kerjasama, 

dimulai pada ronde kedelapan, tepatnya pada tahun 2009 Global Fund juga mulai 

menjalin kerjasama dengan organisasi perempuan domestik PP ‘Aisyiyah. 

Sebelumnya, pada tahun 2003-2008, PP ‘Aisyiyah telah menerima bantuan dari 

Kementerian Kesehatan. Namun pada periode selajutnya, Global Fund memilih PP 

‘Aisyiyah langsung untuk menjadi mitra. Hal ini menandakan pengakuan Global Fund 

terhadap PP ‘Aisyiyah dalam mengelola program mempunyai kapasitas yang baik. 

Selain itu, keberlangsungan ‘Aisyiyah dalam menjalankan kerjasama dengan 

Global Fund yang terus berkelanjutan dapat menjelaskan bahwa PP ‘Aisyiyah sebagai 

organisasi perempuan mampu berkontribusi dalam pembangunan, khususnya bidang 

kesehatan. Sejalan dengan konsep Women In Development (WID) yang mengatakan 

bahwa perempuan bukan hanya sekedar Ibu, tapi perempuan adalah agen perubahan 

yang aktif dalam pembangunan, konsistensi ‘Aisyiyah dalam menjalankan program TB 

di Indonesia memberikan dampak positif bagi penanggulangan penyakit TB di 

Indonesia. Perwakilan ‘Aisyiyah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia 
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bergerak bersama untuk menemukan suspek pasien TB dan melakukan pendampingan 

sampai sembuh. PP ‘Aisyiyah berhasil menggerakkan komunitas dengan banyaknya 

kader yang telah terlatih, bekerjasama dengan Rumah Sakit, fasilitas kesehatan, dan 

komunitas peduli TB yang telah terlibat dalam penanggulangan TB. 


