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Stop TB Partnership Indonesia (STPI) merupakan mitra

dari Stop TB Partnership. Didirikan sejak tahun 2013, STPI

adalah wadah kemitraan lintas sektor terdiri dari 75 mitra

nasional dan internasional yang mendukung Program

Tuberkulosis Nasional (NTP). Sekretariat STPI bekerja di

bawah arahan strategis Dewan, yang melibatkan praktisi

kesehatan masyarakat, akademisi, dokter, perwakilan

masyarakat sipil, organisasi pembangunan internasional,

serta perwakilan sektor publik dan swasta.

admin@stoptbindonesia.org www.stoptbindonesia.org @stoptbindonesia
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Pembiayaan Kesehatan (2018-2019)

Pendiri Medco Energi Internasional

Menteri Kesehatan RI (2000-2002) dan Ketua Badan

Pengawas, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis

Indonesia

Penasihat Gender dan Kepemudaan

World Health Organizations
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Mendukung pemerintah dalam mencapai target terhadap indikator nasional yang telah ditetapkan dengan

inovasi-inovasi yang efektif sesuai dengan potensi dan kapasitas STPI

Mendorong harmonisasi program TBC secara lintas sektor, yang berlandaskan tata kelola yang akuntabel,

transparan, dengan dampak terukur

Mendorong pelayanan TBC yang sesuai standar sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

TBC dan dalam mencari layanan kesehatan secara proaktif

Memobilisasi dukungan, sumber daya, dan upaya dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional

dan internasional melalui sebuah skema kemitraan untuk upaya pengendalian TBC di Indonesia

Mempengaruhi kebijakan terkait TBC melalui advokasi kepada pemangku kepentingan

VISI

Indonesia bebas tuberkulosis melalui kemitraan yang kuat

MISI
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https://www.instagram.com/stoptbindonesia/
https://www.facebook.com/StopTBPartnershipIndonesia
https://twitter.com/StopTBIndonesia


PEMERINTAH

KOMUNITAS SWASTA

PERUBAHAN

'Partnership Actions to Stop TB' (PAST):

Memberdayakan dan memperkuat kemitraan

lintas sektor melalui advokasi kebijakan dan

mobilisasi sumber daya untuk mencapai

Indonesia Bebas TBC (eradikasi) pada tahun

2050.

SWASTA: Mendorong pelibatan dunia usaha

dan mekanisme pembiayaan alternatif untuk

meningkatkan dukungan bagi beragam

inisiatif lokal dalam mengakhiri TBC

PEMERINTAH: Meningkatkan komitmen dan

aksi politis untuk menciptakan lingkungan

yang kondusif dalam mengimplementasikan

dan mencapai target 'End TB 2030' sebagai

sarana untuk mewujudkan Cakupan

Kesehatan Semesta

MASYARAKAT: Meningkatkan kapasitas

organisasi masyarakat sipil lintas sektor dan

komunitas terdampak TBC mengambil andil

dalam pengendalian penyakit dan advokasi

untuk pelayanan TBC yang berkualitas serta

berpusat pada pasien.

Stop TB Partnership Indonesia bekerja dengan landasan bahwa perubahan

dalam merespon epidemi TBC membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang

harmonis dan berkelanjutan dari 3 pihak: pemerintah, swasta dan masyarakat.

Artinya, pemangku kepentingan sektor swasta, baik penyedia layanan

kesehatan maupun perusahaan, serta masyarakat perlu dilibatkan secara

bermakna dalam persiapan, perencanaan, dan pemantauan program TBC di

tingkat nasional maupun daerah.

MITRA STPI

PENDEKATAN KAMI

PAST adalah Model "Public-Private-Community-

Partnership"



“Melihat begitu besar jumlah orang yang mengidap dan meninggal akibat TBC serta penyebaran yang begitu masif, saya
mencobalah untuk mengambil posisi dan mencoba mengajak angota-anggota yang sektornya banyak untuk bisa bekerja sama
dalam menghadapi TBC ini.”
- Arifin Panigoro (Dewan STPI)

TIMELINE 2013-2019

Kick-off meeting

Workshop

komunikasi, advokasi

dan sosial mobilisasi

untuk pemangku

kepentingan TBC

Workshop Organisasi

Masyarakat Sipil untuk

memperkuat sistem

kesehatan

Mendukung simposium

nasional TBC

Mendukung aktivitas

dari organisasi

masyarakat sipil di

tingkat nasional

 

Konferensi pers mengenai

pengendalian TBC di

Indonesia

Peluncuran "END TB

Partnership Strategy" dan

rekomendasi untuk Wakil

Presiden Indonesia ke-12,

Bapak Jusuf Kalla

Mendukung Johnson &

Johnson Indonesia dalam TB

Vlog Competition

Bersama dengan Aliansi Jurnalis
Independen: 

Melatih 27 jurnalis mengenai dampak
sosioekonomi dari TB, dan
menyediakan beasiswa yang
menghasilkan publikasi di saluran
televisi tingkat nasional, majalah,
berita daring dan koran.

Memfasilitasi pertemuan forum
kemitraan TBC tingkat nasional
Berkolaborasi dengan sektor
swasta dalam memfasilitasi
workshop media sosial untuk
CSO TBC/HIV dan tenaga
kesehatan Puskesmas di Jakarta
Menyelenggarakan beragam
pertemuan untuk meningkatkan
kesadaran isu TBC sebagai
tantangan pembangunan
multisektoral yang dihadiri oleh
para pemimpin dari sektor
swasta, selebriti, K/L , mitra
Berkolaborasi dengan sekolah
Pondok Pesantren di Sumenep,
Jawa Timur untuk sosialisasi dan
mendukung screening TBC aktif

2013 2015 2017

2014 2016 2018

Menjadi tuan rumah "2nd Forum

of National Stop TB Partnership"

di Asia Tenggara, Pasifik Barat,

dan Mediterania Timur

Konsultasi dan workshop untuk

pemangku kepentingan TBC dan

masyarakat sipil untuk Rencana

Strategis Nasional

Workshop pengendalian

TBC di tempat kerja

Sesi poster dalam kegiatan

The Union World

Conference on Lung Health 

Rapat paripurna dengan

seluruh anggota forum

tentang kemitraan untuk

pengendalian TBC yang

berkualitas

Kampanye media:

#PeduliKitaPeduliTBC dengan

USAID & BBDO

Memfasilitasi pertemuan antara

Kemkes dan lebih dari 30 rumah

sakit swasta di Jakarta tentang

pencatatan dan pelaporan TBC

Menjadi tuan rumah 2 kegiatan

sampingan selama UN HLM TB

dengan mitra internasional dan 3

pemerintahan lain di negara Asia

Temu Media dengan pimpinan

editor media nasional

2019



Pembentukan Kaukus TB Nasional

AKTIVITAS SAAT INI

Stop TB Partnership Indonesia aktif

memfasilitasi kolaborasi dan

komunikasi antara pemerintah,

sektor swasta, CSO, media, dan

organisasi internasional untuk TBC

RENCANA JANGKA PANJANG

Ingin terlibat dalam forum kemitraan tuberkulosis?

Kunjungi http://bit.ly/forum-kemitraan-TBC

Kemitraan Multi-Sektor Nasional

Kemandirian daerah dalam 

upaya eliminasi TBC

Memfasilitasi pertemuan dan forum kemitraan TBC 

sebagai wadah komunikasi dan diskusi tentang TBC 

antar pemangku kepentingan dan kebijakan

Meningkatkan partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dalam mendukung strategi dan

implementasi program TBC dengan menginisiasi

wadah advokasi untuk meningkatkan sinergi dan

akuntabilitas multi-sektor

Bekerja sama dengan Pemda melalui proyek

percontohan untuk menemukan model

penanggulangan TBC sesuai karakteristik daerah

Menggalang sumber daya: Mempengaruhi kebijakan terkait TBC:

1.  Memobilisasi dukungan melalui

penguatan kemitraan (forum) dan

pelibatan tokoh publik (Goodwill TB

Ambassadors)

2. Memprakarsai pembiayaan alternatif yang

berkelanjutan melalui Konsorsium TB,

keterlibatan swasta melalui CSR dan

mendukung mitra lokal melalui mekanisme

pemberian hibah

1. Melakukan advokasi tingkat nasional

bersama K/L melalui Kaukus Tuberkulosis

Nasional & Kelompok Kerja Advokasi TBC

2. Memfasilitasi kemitraan lintas sektor

antara Pemerintah Daerah, masyarakat

dan sektor swasta untuk kemandirian

daerah merespon epidemi TBC

Meningkatkan kesadaran masyarakat:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dari

jurnalisme terkait TBC melalui pelatihan,

temu media, dan konferensi pers

2. Meningkatkan komunikasi publik melalui

opini, newsletter, media sosial dan siaran

pers serta kampanye perubahan perilaku

Melaksanakan kajian dan penelitian

tentang sistem pelaporan TBC di rumah

sakit swasta, kebijakan terkait TBC dan

penguatan kapasitas mitra STPI

Melaksanakan kegiatan khusus, diantaranya:


