Penambahan bagian Umum atau TB SO di SITB
Umum/TB SO
1. Penjelasan pemilihan riwayat pengobatan
Saat ini pilihan Riwayat pengobatan untuk terduga TB SO terdiri atas baru dan
tidak diketahui, untuk pengobatan ulang termasuk kedalam Riwayat pengobatan
untuk terduga TB RO.

2. Tindak lanjut dari tindak lanjut hasil diagnosis
Di SITB real saat ini, setelah terduga TB SO maupun terduga TB RO telah
terkonfirmasi sebagai pasien TB dan sudah didaftarkan menjadi pasien, akan
muncul satu tombol tambahan yaitu “Tindak Lanjut Hasil Diagnosis” pada tab
pengobatan.

Setelah diklik, akan muncul tampilan dan pilihan sebagai berikut :

Tindak lanjut hasil diagnosis ini berfungsi untuk mengakomodir pasien yang
setelah didaftarkan menjadi pasien namun sebelum memulai pengobatan ternyata
meninggal, lost to follow up, menolak pengobatan atau bahkan mengalami
perubahan diagnosis menjadi TB RO. Ada dua kondisi dimana pasien dapat
mengalami perubahan diagnosis menjadi TB RO yaitu yang pertama setelah
dilakukan pemeriksaan baseline untuk INH dengan hasil Res pada pasien
terkonfirmasi TB SO dengan Riwayat pengobatan ulang dan yang kedua pada
pasien dengan hasil TCM rif res setelah dilakukan pemeriksaan TCM pada pasien
yg semulanya menggunakan mikroskopis atau toraks. Apabila tindak lanjut dipilih
“Perubahan Diagnosis Menjadi TB RO” maka akan muncul notifikasi untuk
mendaftarkan kembali menjadi pasien TB RO dengan membuat terduga TB baru
terlebih dahulu.

Sedangkan jika pasien mengalami perubahan diagnosis (dari TB SO menjadi TB
RO) setelah memulai pengobatan maka pasien SO tersebut dapat diisikan hasil
akhir pengobatannya “Gagal” kemudian didaftarkan menjadi terduga TB Baru.
Untuk pasien yang memang betul-betul memulai pengobatan atau menjalani
pengobatan TB SO maka untuk tindak lanjut dari hasil diagnosisnya dipilih “Diobati”
dan langsung mengisikan tanggal mulai pengobatan dan paduan OAT.
3. Ceklis pengobatan harus diisi semua sebelum melakukan klik hasil akhir
pengobatan.
Pada SITB saat ini, hasil akhir pengobatan “pengobatan lengkap” tidak akan bisa
terpilih apabila ceklis pengobatan belum diisikan semuanya.
4. Penambahan dashboard TSR dan SPM
- TSR
Untuk capaian TSR pada dashboard level Nasional sampai dengan Kab/Kota,
terdapat perubahan isi sebagai berikut:
a. Table TSR untuk TB SO dan TB RO dipisah menjadi dua bagian terpisah
b. grafik TSR untuk TB SO dan RO diubah layoutnya yang semula berurutan
kesamping menjadi kebawah
c. penambahan grafik hasil akhir pengobatan secara detail

-

SPM
Untuk capaian SPM pada dashboard level Nasional sampai dengan Kab/Kota,
terdapat perubahan isi sebagai berikut:
a. Penambahan table capaian SPM (Semua terduga)
b. Pengurutan SPM dari yg tertinggi sampai ke yang terendah

Penambahan bagian Laboratorium di SITB
a. Permohonan Laboratorium
1. Pemeriksaan TCM untuk pasien TB yang telah terdiagnosis dengan mikroskopis.
Di SITB real saat ini, telah difasilitasi pemeriksaan TCM untuk terduga atau pasien TB
yang telah terdiagnosis menggunakan pemeriksaan mikroskopis TB. Sesuai SE Dirjen
P2P nomor HK.02.02/III.1/936/2021 tanggal 13 April 2021, tentang revisi alur
diagnosis dan pengobatan TB maka pasien TBC yang telah terdiagnosis dengan
pemeriksaan mikroskopis harus dilakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan TCM.
Pemeriksaan TCM ini bertujuan untuk mengetahui status resistansi terhadap
Rifampisin
Note:
Permohonan pemeriksaan ini, hanya bisa dilakukan untuk pasien TB SO yang
sebelumnya telah dilakukan konfirmasi/diagnosis dengan pemeriksaan mikroskopis
BTA.
2. Permohonan laboratorium untuk follow up pasien TB RO difasilitasi untuk pemeriksaan
mikroskopis atau biakanDi SITB real saat ini, permohonan pemeriksaan laboratorium
untuk follow up pasien TB RO difasilitasi untuk pemeriksaan mikroskopis atau biakan.
Petugas poli TB/TB RO hanya dapat memilih salah satu jenis pemeriksaan yang
disediakan (mikroskopis atau biakan). Permohonan pemeriksaan biakan dengan
tujuan laboratorium rujukan pemeriksa sudah meliputi untuk pemeriksaan mikroskopis
dan biakan.
Jenis pemeriksaan mikroskopis yang disediakan dalam permohonan pemeriksaan
laboratorium di SITB hanya dibuka untuk memfasilitasi pemeriksaan mikroskopis di
layanan TB RO yang bukan sebagai laboratorium rujukan pemeriksaan biakan.
3. Pemeriksaan baseline uji resistansi INH (LPA Lini 1/TCM XDR) untuk pasien / terduga
dengan riwayat pengobatan sebelumnya.
Sesuai SE Dirjen P2P nomor HK.02.02/III.1/936/2021 tanggal 13 April 2021, tentang
revisi alur diagnosis dan pengobatan TB, disebutkan bahwa Pasien yang berasal dari
kriteria terduga TB dengan riwayat pengobatan sebelumnya akan dilanjutkan dengan
pemeriksaan uji kepekaan INH. Inisiasi atau melanjutkan pengobatan dengan OAT
kategori 1 dapat dilakukan sambal menunggu hasil uji kepekaan terhadap INH.
Di SITB real saat ini, telah difasilitasi pemeriksaan LPA lini 1 sebagai salah satu jenis
pemeriksaan untuk pemeriksaan INH. Meskipun, jenis pemeriksaan LPA lini 1
sudah difasilitasi di SITB.id, namun untuk implementasi pemeriksaan uji
resistansi INH belum dapat dilakukan karena layanan belum tersedia
(direncanakan di awal tahun 2022). Implementasi menunggu sampai ada
pemberitahuan resmi ketersediaan jenis pemeriksaan tersebut dari Subdit TB. Pada
SITB real saat ini, belum dimunculkan akses untuk jenis pemeriksaan TCM XDR untuk
terduga / pasien dengan riwayat pengobatan TB sebelumnya.
4. Penambahan jenis pemeriksaan TCM XDR sebagai pemeriksaan baseline lanjutan
pasien RR
Sesuai SE Dirjen P2P nomor HK.02.02/III.1/936/2021 tanggal 13 April 2021, tentang
revisi alur diagnosis dan pengobatan TB, dijelaskan bahwa pasien yang terkonfirmasi
sebagai pasien TBC Rifampisin Resistan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan
molekuler (LPA lini dua atau TCM XDR) dan pemeriksaan paket standar uji kepekaan
fenotipik (CDST).

Di SITB real saat ini, telah difasilitasi pemeriksaan TCM XDR sebagai salah satu jenis
pemeriksaan untuk baseline pemeriksaan lab uji resistansi obat, selain menggunakan
pemeriksaan uji kepekaan fenotipik (CDST). Meskipun, jenis pemeriksaan TCM
XDR sudah difasilitasi di SITB.id, namun untuk implementasi pemeriksaan uji
resistansi TCM XDR belum dapat dilakukan karena layanan belum tersedia
(direncanakan di awal tahun 2022).

5. Tujuan permohonan laboratorium disesuaikan dengan fungsi kemampuan
laboratorium
Di SITB real saat ini, untuk pembuatan permohonan laboratorium maka tujuan
laboratorium pemeriksa telah dibuatkan validasi dan disesuaikan berdasarkan fungsi
dari kemampuan masing-masing fasyankes/lab pemeriksa (Mikroskopis/TCM/TCM
XDR/LPA lini 1/LPA lini2/biakan/uji kepekaan).
Pemberian / edit fungsi kemampuan laboratorium tersebut bisa dilakukan dengan 2
cara yaitu:
a. Edit fungsi lab melalui modul “profiil unit TB” menggunakan user akun admin
fasyankes/laboratorium. Level user admin fasyankes/laboratorium hanya bisa
melakukan edit/penambahan fungsi kemampuan untuk jenis pemeriksaan
mikroskopis. Edit fungsi lab menggunakan user admin fasyankes/lab dapat
dilakukan dengan cara:
−

Pilih Profil Unit TB, kemudian klik informasi umum.

−

Selanjutnya checklist fungsi lab mikroskopis BTA seperti dibawah ini dan klik
simpan.

b. Edit fungsi lab melalui modul “referensi”

Admin pada level dinas provinsi dan kab/kota dapat melakukan update fungsi
pemeriksaan faskes BTA/TCM atau keduanya dari data dasar laboratorium pada
masing-masing wilayah melalui modul “referensi” di SITB.
Edit fungsi melalui modul referensi dapat dilakukan dengan cara, yaitu:
1. Buka modul referensi pada SITB
2. Pilih unit TB

3. Kemudian pilih fasyankes yang ingin diedit fungsinya

4. Pada sub pilihan fungsi, silahkan centang sesuai gambar dibawah ini, lalu klik
simpan.

NOTE:



Jika ada faskes yang sudah di edit fungsi pemeriksaannya tapi tidak bisa tersimpan
kemungkinan ada nama faskes yang sama dengan wilayah lain dan akan dibantu
rubah dari pusat.
Mohon untuk disesuaikan dengan laboratorium pemeriksa pada masing-masing
fasyankes, dilihat dari jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh tiap-tiap
laboratorium pemeriksa tersebut.

b. Tampilan form TB.05 yang dapat dilihat secara otomatis oleh user laboratorium.
Di SITB real saat ini, untuk TB.05 yang telah dibuat di SITB dapat di download / export
dalam bentuk file PDF. Form TB.05 tersebut dapat diakses oleh user admin fasyankes

pengirim atau laboratorium, dan telah diperbaharui sesuai dengan jenis pemeriksaan
laboratorium yang dapat difasilitasi di SITB, serta tersedia dalam 2 halaman.
Untuk user laboratorium dapat melihat form TB.05 yang telah dibuat oleh petugas poli
TB/TB RO melalui modul laboratorium  permohonan pemeriksaan laboratorium
(ditandai dengan kotak merah).

c. Pembaharuan tampilan form TB.05 SITB
Pada form TB.05 SITB real saat ini telah memfasilitasi kode unik yang selanjutnya
digunakan oleh fasyankes TCM yang telah diinstalasi software GxAlert. Di SITB saat ini,
scan barcode kode unik pemeriksaan TCM tersebut dapat digunakan oleh fasyankes TCM
(hanya yg menggunakan software GxAlert) dengan menggunakan barcode scanner yang
tersedia di perangkat alat TCM.
Kode unik tersebut dapat dilihat pada form TB.05 (file PDF) menggunakan user
fasyankes/laboratorium. Selain itu, untuk user laboratorium dapat juga melihat scan
barcode dan kode unik pemeriksaan TCM melalui bagian “tambah hasil pemeriksaan
laboratorium”. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan petugas laboratorium
mengetahui kode unik untuk pemeriksaan TCM (khusus digunakan untuk fasyankes TCM
yang telah dilakukan instalasi software GxAlert), selama data terduga telah diregister dan
permohonan laboratorium telah dibuatkan di SITB.
Contoh barcode dan kode unik pemeriksaan TCM di bagian “tambah hasil pemeriksaan
laboratorium” (digunakan khusus untuk fasyankes TCM yg telah menggunakan software
GxAlert).

Variabel yang diperbaharui pada tampilan form TB.05 SITB adalah (lihat gambar di bawah
ini ditandai dengan kotak merah):
a. Penambahan jenis pemeriksaan TCM XDR dan LPA lini 1
b. Penambahan alasan pemeriksaan permohonan laboratorium
c. Penambahan barcode scanner dan kode unik pemeriksaan TCM
d. Penambahan barcode scanner, kode unik, dan input hasil pemeriksaan TCM XDR
e. Penambahan input hasil pemeriksaan LPA lini 1
f. Perbaikan pengisian input hasil LPA lini 1, 2, dan biakan TB.
Beberapa update tampilan pada form TB.05 SITB dapat dilihat pada gambar di bawah ini
(ditandai dengan kotak merah).

Tampilan Form TB.05 di SITB real saat ini sesuai gambar di bawah ini (Hal 1):

Halaman 2 – TB.05 SITB

d. Otomatisasi hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dinput di SITB ke dalam
form permohonan lab (TB.05) di SITB.
Di SITB real saat ini, untuk data pemeriksaan laboratorium yg sudah terinput di SITB maka
otomatis dapat langsung masuk ke dalam form permohonan lab TB05 yang sebelumnya
telah dilakukan. Untuk mengetahui apakah data hasil pemeriksaan pada permohonan lab
telah otomatis masuk atau belum maka bisa dicek oleh user fasyankes (petugas poli
TB/TB RO) ataupun laboratorium.
Pengecekan form TB.05 yang telah otomatis terinput hasil lab menggunakan user
fasyankes (petugas poli TB/TBRO), melalui modul kasus atau modul laboratorium. Jika
pada bagian permohonan laboratorium (per data terduga/pasien) ataupun melalui modul
laboratorium, tidak terdapat tombol input hasil lab (lambang pensil) maka hasil
pemeriksaan lab telah diinput di SITB dan telah otomatis masuk ke dalam form TB.05.
Jika masih muncul tombol edit, maka ada kemungkinan hasil pemeriksaan lab sudah
terinput otomatis namun ada data hasil lab belum lengkap diinput. Hasil pemeriksaan lab
akan terinput otomatis sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta pada setiap
permohonan lab yang dilakukan di SITB.
Contoh pengecekan form TB.05 yang telah otomatis terinput hasil lab melalui “modul
kasus”

Contoh pengecekan form TB.05 yang telah otomatis terinput hasil lab melalui “modul
laboratorium  permohonan pemeriksaan laboratorium“. Kotak garis-garis biru
menandakan bahwa form TB.05 belum terisi data hasil lab karena masih ada tombol input
hasil lab, sedangkan kotak merah menandakan bahwa form TB.05 telah terisi otomatis
dengan hasil lab.

Penambahan dan Perubahan Modul Logistik di SITB
1. Penambahan informasi “History Transaksi Logistik” untuk setiap jenis obat.
Dengan mengklik No.Batch atau Pabrik pembuat di menu dashboard maka SITB akan
menampilkan secara otomatis history penerimaan dan pengeluaran, mulai obat
tersebut dientri sampai transaksi terakhir yang tercatat di SITB. Fungsi ini bisa dipakai
untuk melihat perubahan jumlah stok yang terjadi untuk setiap jenis obat.

2. Perubahan formulir permintaan obat TB SO,RO dan NON OAT.
Perubahan pada metode perhitungan permintaan obat, formulir permintaan obat dan
validasi penarikan data stok yang dimiliki disetiap fasyankes. Sisa stok di Fasyankes
secara otomatis akan menghilangkan stok obat yang masa kadaluarsanya kurang dari
6 bulan.

3. Perubahan Formulir Rekapitulasi Permintaan Obat TB SO, RO dan Non OAT.
Perubahan pada formulir dan metode perhitungan rekapitulasi permintaan obat di
Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi. Dinas Kesehatan diberi opsi untuk
menambah permintaan untuk buffer stok ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi

4. Penambahan pilhan jenis pasien TPT pada fungsi “Jumlah Kasus TB yang
menggunakan setiap jenis kategori paduan obat”
Dengan fungsi ini maka user bisa menarik data jumlah pasien TPT per paduan obat
yang diobati untuk periode waktu tertentu. Fungsi ini berguna untuk melihat
implementasi TPT didaerahnya masing masing.

PENGINPUTAN INVESTIGASI KONTAK (IK) DI SITB

1. Penambahan Header “Gejala” dan “Faktor Risiko” dalam penginputan Data
Kontak

Jika kontak terdapat gejala maka dapat menceklis field “Bergejala?” dan ceklis gejala
yang dimiliki oleh kontak

2. Penambahan Pilihan di field “Memenuhi Syarat Rujukan”
- Memenuhi syarat rujukan terduga
- Memenuhi syarat rujukan TPT
- Tidak memenuhi syarat rujukan
Alur penjelasan lebih lengkap lihat di Gambar 1. Alur Pemberian TPT di Investigasi
Kontak

a. Kontak Serumah/Erat  Bergejala  Memenuhi Syarat Rujukan terduga (Diperiksa
Terduga)

b. Kontak Serumah  Tidak bergejala  Memenuhi Syarat Rujukan TPT

c. Kontak erat  Tidak bergejala  Tidak memeuhi Syarat Rujukan

3. Penginput data IK dapat dilakukan langsung di layanan satelit TB RO
Penginputan IK di Fasyankses Satelit dapat langsung memilih “tempat pelaksanaan IK”
yaitu “Dirujuk ke Fasyankes”
Akun Fasyankes Satelit

Ketika sudah klik “Dirujuk Ke Fasyankes” Kemudian akan langsung muncul tampilan
seperti dibawah ini (akan langsung tampil Nama Fasyankes Satelit)

Akun Fasyankes Satelit

4. Perbaikan Variabel “Dirujuk” di Laporan TB 16/16RK/16K
Sebelumnya, variabel “Dirujuk” pada laporan hanya mencakup Ketika kontak “Dirujuk
ke Fasyakes lain” pada penginputan data kontak.
Saat ini, variabel “Dirujuk” di laporan TB 16/TB 16RK/TB 16K sudah mencakup Kontak
yang “Tidak dirujuk ke faskes lain & Dirujuk Ke fasyankes lain” Karena definisi variabel
“Dirujuk” yang terdapat di laporan TB 16/TB 16RK/TB 16K ialah kontak yang dirujuk untuk
diperiksa terduga di fasyankes sendiri (Tidak Dirujuk kef askes lain) maupun diperiksa di
fasyankes lain (Dirujuk ke fasyankes lain).

Di Penginputan :

Di Laporan :

IK

Gambar 1. Alur Pemberian TPT dalam Investigasi Kontak
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