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KATA PENGANTAR 

 
 

Indonesia sebagai salah satu negara  sedang berkembang dengan salah satu masalah kesehatan yaitu  
Tuberkulosis. Dalam upaya penanggulangan penyakit ini salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah 
survailans terhadap kegiatan khususnya dalam penemuan dan pengobatan pasien TB.  

 
Untuk mendukung kegiatan survailans ini telah dikembangkan Software TB 03 Elektronik Versi 3.5. yang 
merupakan hasil penyempurnaan Software TB 03 Elektronik versi-versi sebelumnya. Dalam memandu 
untuk mengoperasikan Software TB 03 Elektronik ini maka Direktorat Pemberantasan Penyakit Menular 
Langsung (P2ML) bersama-sama dengan World Health Organization (WHO) melalui Pokja Survailans telah 
selesai menyusun Buku Manual TB 03 Elektronik untuk Kabupaten dan Propinsi. Untuk itu kepada semua 
pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku manual ini kami mengucapkan terima kasih. 
 
Kami sangat mengharapkan agar semua pengelola program TB Kabupaten dan Propinsi dalam melakukan 
pengolahan data TB dengan Soft Ware TB 03 Elektronik mengacu pada buku manual ini sehingga 
diharapkan data yang dihasilkan sangat valid,  lengkap dan tepat waktu pelaporan.  
 
Kami menyadari buku manual ini belum sempurna, oleh karena itu usul perbaikan sangat kami harapkan 
untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. 

 
 
 
 

Jakarta,              Mei 2007 
DIREKTUR P2ML 

 
 
 
 

Dr. Tjandra Yoga Adithama 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 

 
Untuk mempermudah dan meningkatkan validitas pencatatan dan pelaporan Program 

Penanggulangan Tuberkulosis dari tingkat UPK sampai ke Pusat maka dibuat sebuah sistim elektronik 
pencatatan dan pelaporan. Adapun sistim elektronik ini dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan 
Program Microsoft Excel.  

Sistim elektronik ini dibuat secara user friendly dengan maksud dalam penggunaannya dapat 
dengan mudah dioperasikan oleh siapapun. Adapun keuntungan dari sistim elektronik ini dapat menghitung 
data secara rinci dan merekap data sesuai dengan format pelaporan TB.  

TB 03 ELEKTRONIK KABUPATEN/ KOTA dan PROPINSI merupakan sistim elektronik yang 
dibuat guna merekap data pasien TB dari seluruh UPK pada lingkup kabupaten/kota sedangkan pada 
tingkat propinsi digunakan melakukan rekapitulasi pada tingkat Propinsi.  
 

1.2. Tujuan 

 
Buku Manual TB-03 Elektronik ini dibuat untuk dijadikan panduan bagi pengelola program TB 

dalam menjalankan Program TB Elektronik Kabupaten/ Kota dan Propinsi.  

 

1.3. Sasaran 

Sasaran pengguna buku pedoman ini terutama ditujukan kepada pengelola program 
penanggulangan tuberkulosis  Kabupaten/ Kota  dan Propinsi untuk membantu  dalam menyelesaikan 
laporan triwulan tentang Penemuan Penderita (TB 07), Hasil Pengobatan Penderita (TB 08) dan Hasil 
Konversi Akhir Tahap Intensif (TB 11). Disamping itu untuk membantu pengelola program untuk 
mendapatkan data TB 07, TB 08 dan TB 11 yang telah diperinci berdasarkan UPK dan beberapa Indikator 
penting dalam mendukung program penanggulangan TBC di Kabupaten/ Kota dan Propinsi.    
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BAB 2 

PENGENALAN MICROSOFT EXCEL 
 
 
 

2.1. Selayang Pandang Microsoft Excel 

 
Program Microsoft Excel merupakan software yang dipaketkan oleh Microsoft Corporation dalam 

Microsoft Office untuk kebutuhan untuk bekerja dengan menggunakan lembar kerja (spread sheet). Paket 
pertama adalah Microsoft Office 95, kemudian Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, dan Microsoft 

office XP, dan yang terakhir Microsoft One Note 2003. Software ini lebih jauh dapat dikembangkan dalam 
pembuatan program-program mikro guna memenuhi kebutuhan akan keuangan dan  pencatatan dan 
pelaporan, seperti program keuangan (Open GL), neraca rugi-laba, TB Elektronik dan lain-lain.  Tampilan 
Microsoft Excel serta menu-menu dan icon-icon  dapat dilihat pada gambar 1.1 

 
Gambar 1.1 

Tampilan Microsoft Excel 
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2.2. Menu Bar 

 
Mempunyai kegunaan sebagai penempatan menu-menu yang didalamnya terdapat sub menu. 

Menu pada menu bar, merupakan kumpulan perintah yang disediakan oleh Excel. Menu bar ini antara lain 
terdiri dari : 

o Menu File  : terdiri dari open, save, save as, print dan lain-lain 
o Menu Edit  : terdiri dari copy, paste dan lain-lain 
o Menu View  : terdiri dari normal, page break, toolbar dan lain-lain 
o Menu Insert  : terdiri dari row, columns, chart dan lain-lain 
o Menu Help  : menu bantuan, mengenai Microsoft Excel 

 

2.3. Icon 

 
Adalah sebuah gambar kecil-kecil seperti ( ) yang merupakan cara pintas untuk mengeksekusi/ 

menjalankan sebuah perintah. Icon ini dapat di tampilkan maupun dihilangkan sesuai dengan keinginan. 

 

2.4. Lembar Kerja 

  
 Adalah tempat untuk melakukan pekerjaan. Lembar kerja ini dapat diberi judul (secara default 
“sheet 1” menjadi nama lain). Lembar kerja ini dapat ditambahkan maupun dapat dihilangkan sesuai 
dengan kebutuhan. 

 

2.5. Horizontal dan Vertical Bar 

  
 Adalah perangkat yang memungkinkan kita untuk melihat lembar kerja secara ke atas-bawah 
maupun ke kanan-kiri secara scroll.    
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BAB 3 

PROGRAM TB 03 ELEKTRONIK 
KABUPATEN/KOTA 

 
 

3.1. Persyaratan TB 03 Elektronik Kabupaten/Kota 

 
TB 03 Elektronik dapat berjalan baik pada Personal Computer (PC) maupun Notebook dengan 

spesifikasi minimum : 
1. Processor tipe Pentium 3 atau sejenis (lebih tinggi lebih baik) 
2. Memory 256MB 
3. Operating system Windows 98 (Windows 2000 atau windows XP lebih baik) 
4. Microsoft Excel versi 2000 (versi lebih tinggi, lebih baik) 
TB 03 Elektronik Kabupaten/Kota dibuat dengan menggunakan fasilitas makro pada Microsoft 

Excel sehingga sebelum menggunakan TB 03 Elektronik Kabupaten/Kota perlu diperhatikan untuk 
melakukan proses setting pada makro. Selain itu setting format penanggalan juga harus dilakukan, 
dikarenakan semua komputer tidak mempunyai format penanggalan yang sama. Pembuatan dan 
penempatan folder serta penamaan file juga perlu diperhatikan guna mempermudah proses pelaporan ke 
propinsi.  

 
 

3.2. Teknik Peng-Copy-an Folder  

 
Petunjuk TB Elektronik Kabupaten/Kota ini juga disertai sebuah CD yang didalamnya terdapat 

sebuah folder TB Elektronik Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam peng-copy-an folder 
dan penempatan folder tersebut, langkah-langkah ini tidak wajib dilakukan. 

 
 
 
Berikut langkah-langkah peng-copy-an dan pembuatan folder : 

Penting : Untuk keseragaman dan ketertiban penggunaan TB Elektronik Kabupaten/Kota
maka langkah-langkah ini diharapkan untuk dilakukan guna pelaporan ke propinsi. 

1. Masukkan CD yang terdapat dalam Bundle Paket TB Elektronik ke dalam CD Drive, 
2. Kemudian arahkan mouse pada Start, klik mouse kanan, pilih Explore,  
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3. Pada monitor akan tampil jendela Windows Explore kemudian cari CD Drive pada Windows 

Explore (sisi sebelah kiri), klik mouse kiri. Tampil isi CD pada sisi sebelah kanan Windows 
Explore 

4. Pilih dengan mouse atau blok dengan mouse folder TB Elektronik Kabupaten/Kota. Klik 
mouse kanan kemudian pilih Copy.  

5. Kembali ke Windows Explore pada sisi sebelah kiri, blok dengan mouse (klik kiri 1 kali) drive 
(C:)  pada sisi sebelah kanan Windows Explore akan tampil rincian isi dari drive (C:), 
arahkan mouse pada sisi sebelah kanan Windows Explore kemudian klik mouse kanan lalu 
pilih Paste. 

6. Kemudian proses peng-copy-an file akan berjalan. Setelah selesai maka pada drive (C:) akan 
terdapat sebuah folder TB Elektronik Kabupaten/Kota.  

7. Klik 2 kali folder TB Elektronik Kabupaten/ Kota, maka akan terlihat sebuah folder Master. 
8. Klik 2 kali folder Master, maka akan terlihat file TB Elektronik Kab/Kota 500Baris, TB 

Elektronik Kab/Kota 1000Baris, TB Elektronik Kab/Kota 2000Baris. 
 

3.3. Teknik Pembuatan Folder Laporan Triwulan dan Penamaan File 

  
Untuk keseragaman dan ketertiban penggunaan TB Elektronik Kabupaten/Kota  maka langkah-

langkah ini diharapkan dapat dilakukan agar pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi lebih mudah. Berikut 
langkah-langkah Pembuatan Folder Laporan Triwulan dan Penamaan File :  

1. Setelah semua langkah di atas (Teknik Peng-copy-an Folder) selesai dilaksanakan maka 
terdapat sebuah folder TB Elektronik pada drive C:  

2. Pada jendela Windows Explore, arahkan mouse pada sisi sebelah kiri, cari folder TB 
Elektronik, kemudian klik mouse kanan 1 kali maka akan tampil isi dari Folder TB Elektronik 
pada sisi sebelah kanan Windows Explore.  

3. Arahkan Mouse pada Folder TB Elektronik, klik kiri mouse 2 kali, akan tampil folder Master. 
Klik kiri mouse 2 kali, akan tampil isi folder Master berupa file TB Elektronik Kab/Kota 
500Baris, TB Elektronik Kab/Kota 1000Baris, TB Elektronik Kab/Kota 2000Baris. 

4. Klik kanan mouse pada file TB Elektronik Kabupaten/Kota 500 baris atau TB Elektronik 
Kabupaten/Kota 2000 baris (sesuai dengan kebutuhan pasien kabupaten/ kota tersebut 
selama 1 triwulan),  Pilih copy. 

5. Kembali ke-Windows Explore pada folder TB Elektronik (C:\TB Elektronik), pada sisi 
sebelah kanan Windows Explore area yang kosong, klik mouse kanan, pilih New kemudian 
pilih Folder , klik mouse kiri.  
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6. Kemudian ketikkan “NamaKabupaten/KotaAnda Tahun TW NoTriwulan” contoh 

“Kabupaten/ Kota Anda 2006 TW 3”.  
 Catatan Kesalahan :  

Apabila pada Folder yang baru tersebut saudara lupa mengetikkan
“NamaKabupaten/Kota Anda (spasi) Tahun (spasi) TW (spasi)  No Triwulan” contoh
“Kabupaten/Kota Anda 2006 TW 3”, dan folder yang baru tersebut sudah
mempunyai nama “New Folder”, klik mouse kanan pada “New Folder” tersebut,
kemudian pilih Rename kemudian ketikkan “NamaKabupaten/KotaAnda Tahun
TW No Triwulan” contoh “Kabupaten/KotaAnda 2006 TW 3” 

 
 
 
 
 

7. Sekarang telah terbentuk sebuah folder “Kabupaten/Kota Anda 2006 TW 3” pada (C:\TB 
Elektronik). Buka isi folder ”Kabupaten/Kota Anda 2006 TW 3” dengan cara klik mouse kiri 2 
kali (double klik), kemudian klik mouse kanan pada area kosong, pilih Paste. Klik mouse kiri. 

8. Kemudian proses peng-copy-an file Excel TB Elektronik Kabupaten/Kota dari Folder Master ke 
dalam folder ”Kabupaten/Kota Anda 2006 TW 3” akan berlangsung.  

9. Setelah selesai proses peng-copy-an file tersebut, arahkan mouse pada File Excel tersebut, 
klik kanan mouse pilih Rename, ketikkan sesuai aturan berikut :“NamaKabupaten/KotaAnda 
Tahun TW NoTriwulan” contoh “Kabupaten/Kota Anda 2006 TW 3”. 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 
Nama Extensi file yang terlihat 

Penting: Pastikan bahwa nama Extensi dari file tidak berubah, apabila pada
system windows terlihat nama extensi file. Sebagai contoh Nama file Excel TB
Elektronik Kabupaten/Kota, “Kabupaten/KotaAnda 2006 TW 3.xls”, tanda ”.xls”
berarti extensi dari sebuah file di munculkan. Lihat gambar 2.1 berikut.  
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10. Apabila ini terjadi maka seharusnya file tersebut penamaannya adalah “Kabupaten/Kota 

Anda 2006 TW 3”, untuk menangani kesalahan itu : 
a. Arahkan mouse pada Start, klik mouse kiri. 
b. Tampil Start Menu arahkan dan pilih Control Panel, klik mouse kiri  
c. Tampil jendela Control Panel.  Pada jendela Control Panel terdapat menu bar yang berisi 

File, Edit, View, favorites, Tools dan Help.  Arahkan mouse ke menu Tools. Pilih Tools 
dan klik mouse kiri. 

d. Tampil  jendela Tools dan arahkan dan sorot mouse ke menu Folder Options, klik 
mouse kiri.  

e. Tampil jendela Folder Options yang berisi General, View, File Types  pada bagian atas, 
Arahkan dan pilih Tabulasi View, klik mouse kiri. 

f. Tampil jendela Tabulasi View, beri tanda rumput pada “Hide Extensions For Known 
File Type”.  

g. Arahkan mouse ke Apply, klik mouse kiri dan arahkan mouse ke OK, klik mouse kiri. 
Lihat Gambar 2.2 

 
Gambar 2.2 

Setting Extensions File 
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h. Untuk mencek apakah setting telah berubah, maka cek File ”Kabupaten/KotaAnda 2006 

TW 3.xls” apa sudah berubah menjadi ”Kabupaten/KotaAnda 2006 TW 3”. Lihat 
Gambar 2.3 

Gambar 2.3 
Extensions file sudah tidak terlihat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Setelah semua proses Pembuatan Folder Laporan Triwulan dan Penamaan File telah 
dilakukan maka untuk triwulan 4 tahun 2006, triwulan 1 tahun 2007 dan seterusnya, dapat 
dimulai kembali seperti langkah Pembuatan Folder Laporan Triwulan dan Penamaan File  
dari awal. 

 

3.4. Setting Regional pada Windows 

 
Untuk penyeragaman penanggalan pada pemakaian TB 03 Elektronik maka perlu dilakukan setting 

pada system komputer. Setting ini dilakukan karena setiap komputer mempunyai format penanggalan yang 
tidak sama.  
 

Catatan : 
Setting regional ini dilakukan hanya 1 kali untuk pengerjaan pada komputer yang sama.
Apabila mengoperasikan TB 03 Elektronik dengan menggunakan komputer yang
berbeda maka perlu dilakukan setting regional kembali.  
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Berikut langkah-langkah untuk melakukan setting tanggal (Regional Setting) : 
1. Arahkan mouse pada start, klik mouse kanan, pilih explore dan klik mouse kiri. Lihat gambar 

2.4. 
Gambar 2.4  

Memilih Explore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jendela akan terbagi 2, sebelah kiri tampil jendela Start Menu dan sebelah kanan  tampil 
jendela yang berisi rincian dari masing-masing folder sebelah kiri. Arahkan mouse dan pilih 
Control Panel kemudian klik mouse kiri. 

3. Tampil rincian icon control panel pada sebelah kanan. Pilih gambar bola dunia (globe) dengan 
text “Regional and Language Option” klik kiri mouse 2 kali. Lihat gambar 2.5. 

Gambar 2.5 
Control Panel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



MANUAL TB-03 ELEKTRONIK PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 

 
4. Tampil jendela Regional dan Languages Option yang berisi  Regional options, Languages 

dan Advanced. Lihat Gambar 2.6 
Gambar 2.6 

Regional and Language Options 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pilih Regional Option, Pilih tombol Customize, klik mouse kiri  maka akan tampil jendela 
Customize Regional Option yang  berisi Numbers, Currency, Time, Date. Lihat gambar 2.7 

Gambar 2.7 
Customize Regional  Options 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11



MANUAL TB-03 ELEKTRONIK PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 

 
 
 

6. Pilih tabulasi Date, klik mouse kiri. Arahkan  mouse pada pada Short date Format dan 
ketikkan “dd/mmm/yyyy”. Tekan Apply dan tekan OK maka akan kembali ke Jendela 
Regional and Language Option, Tekan Apply dan tekan OK maka setting regional telah 
selesai dilakukan. 

   

3.5. Setting Macro Pada Excell 

 
Sistim elektronik TB 03 Elektronik dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan program Excel, 

dimana menggunakan fasilitas macro yang sudah terinstall pada excel. Setting macro harus dilakukan, 
karena pada TB 03 Elektronik terdapat tombol atau button, dimana tombol tersebut disentralisasikan 
dengan sebuah kode program dengan macro.  
Adapun langkah-langkah untuk setting macro adalah sebagai berikut : 

1. Arahkan mouse pada start, klik mouse kiri. Setelah itu arahkan mouse ke  All Program 
kemudian arahkan lagi mouse  Microsoft  Excel, klik mouse kiri maka akan tampil jendela  
Microsoft Excel 

2. Pada  jendela Microsoft Excel terdapat menu bar yaitu File, Edit, View, Insert, Format, Tools, 
Data, Window dan Help. Pilih Tools, klik mouse kiri, Pilih Macro (cacatan : beberapa Microsoft 
Excel harus memilih tanda panah bawah terlebih dahulu sebelum pilih Macro) kemudian pilih 
Security, klik mouse kiri.  Lihat gambar 2.8 

 
Gambar 2.8 

Setting Macro 
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3. Tampil jendela Security, pilih security level. Lihat gambar 2.9 
 

Catatan : Pada versi Microsoft Office 2000, terdapat 3 optional (pilihan) pilih security paling 
bawah, pilihan Low. Pada versi Microsoft Office XP ke atas, terdapat 4 pilihan optional  

 
4. Pilih  Low.   

Gambar 2.9 
Jendela Security Macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. Tekan OK. 
6. Setting Macro sudah selesai 
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BAB 4 

TB 03 ELEKTRONIK KABUPATEN/KOTA 
 

  
TB 03 Elektronik Kabupaten/Kota adalah sebuah sistim elektronik pencatatan dan pelaporan yang 

digunakan oleh Program Tuberkulosis. Dimana sistim elektronik ini dibuat dan dikembangkan dengan 
menggunakan Microsoft Excel.  
 TB 03 Elektronik Kab/kota, terdiri dari 16 worksheet, terdiri dari : 

1. Petunjuk : Merupakan petunjuk ringkas penggunaan TB Elektronik 
2. Info Kunci   : Sheet ini harus diisi, pengisiian hanya yang berwarna hijau.  
3. Register TB 03 : Pengisian tentang indentitas pasien, sampai ke pengobatan dan 

hasil pengobatan. 
4. TB07 : Form. penemuan pasien TB, 
5. TB 11 : Form. follow up kasus pasien TB 
6. TB 08 : Form. evaluasi akhir pengobatan pasien TB 
7. Rekap TB07 Semua 

pasien 
: Rekapitulasi penemuan Semua Kasus TB, dengan rincian dari UPK 

8. Rekap BTA Pos Baru : Rekapitulasi rincian kasus TB, pasien Baru BTA Positif dengan 
rincian UPK dan umur 

9 Rekap TB-HIV : Rekapitulasi hasil kegiatan kolaborasi TB-HIV 
10. Rekap TB08 Pos Baru : Rekapitulasi hasil evaluasi pengobatan bagi pasien TB BTA Positif 

Baru, dengan rincian dari UPK 
11. Rekap TB08 Kambuh : Rekapitulasi hasil evaluasi pengobatan bagi pasien Kambuh, 

dengan rincian dari UPK 
12. Rekap TB08 Neg Baru : Rekapitulasi hasil evaluasi pengobatan bagi pasien TB BTA Negatif 

Baru, dengan rincian dari UPK 
13. Rekap TB 11 Pos Baru : Rekapitulasi follow up pengobatan pasien TB BTA positif baru, 

dengan rincian dari UPK 
14. Rekap TB 11 Kambuh : Rekapitulasi follow up pengobatan pasien TB Kambuh, dengan 

rincian dari UPK 
15. Indikator : Menampilkan capaian indikator 
16. Grafik : Akan terlihat apabila pada sheet Indikator tombol Tampilkan Graphic 

Indicator di tekan.  
 

Sebelum menggunakan TB elektronik ini, persyaratan TB Elektronik pada Bab III, haruslah 
dilakukan untuk mendapat hasil yang maksimal. Hal yang paling utama dalam pengisian TB 03 Elektronik 
Kabupaten/Kota adalah menginput data pada Sheet Register TB 03, karena apapun yang diisi pada form ini 
maka sistim elektronik ini akan menghasilkan data pada sheet TB 07 dan seterusnya seperti apa yang 
diinput pada Sheet Register TB 03. Jika data yang diinput salah maka hasil yang keluar juga salah tetapi 
jika data yang dimasukkan benar maka yang dihasilkan juga data yang benar, sesuai dengan kaidah 
Garbage In Garbage Out (GIGO).  

 14



MANUAL TB-03 ELEKTRONIK PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 

 
Dengan kata lain, sistim elektronik TB 03 Elektronik ini tidak dapat membenarkan data 

yang diinput salah menjadi benar. Berikut diberikan keterangan dari tiap-tiap sheet pada TB 03 Elektronik 
Kabupaten/Kota : 

 

4.1. Form Petunjuk. 

 
Pada sheet ini, dijelaskan secara ringkas petunjuk penggunaan TB 03 Elektronik. Pada form 

petunjuk ini terdapat pula penjelasan mengenai setting macro dan kontak email jika mengalami kesulitan. 

  

4.2. Form Info Kunci 

  
 Pada form Info Kunci ini terdapat cell yang harus diisi. Isi semua cell yang berwarna, kecuali warna 
putih karena cell warna putih tidak bisa diedit (ter-protect). Berikut tata cara pengisian form Info Kunci : 

1. Nama Wasor, Arahkan mouse  pada sebelah kanan kolom ”Nama Wasor”. Isi nama wasor 
yang mengerjakan pelaporan ini. 

2. Triwulan Pelaporan, Arahkan mouse pada sebelah kanan kolom ”Untuk Pasien Terdaftar 
dalam Triwulan”.  Isi triwulan pelaporan ini dengan memilih menu list yang disediakan. 
Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Pilihan yang ada adalah : 1, 2, 3, 4. Pilihlah 
angka sesuai triwulan pelaporan anda kemudian klik mouse kiri. 

3. Tahun Pelaporan. Pindahkan mouse pada sebelah kanan kolom ”Tahun”. Isi tahun 
pembuatan laporan ini dengan memilih menu list yang disediakan. Arahkan mouse pada tanda 
panah di cell ini. Pilihan yang ada adalah : 2005 s/d 2015. Pilihlah tahun sesuai tahun 
pelaporan anda kemudian klik mouse kiri. 

4. Bulan Pelaporan. Arahkan mouse pada sebelah kanan kolom ”Bulan” . Isi cell bulan dengan 
memilih menu list yang disediakan. Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Pilihan yang 
ada adalah : Januari, April, Juli, Oktober. Jika list ini dipilih, maka akan tampil pasangan dari 
periode bulan yang dipilih. Jika memilih Januari maka akan tampil Maret, jika April dipilih maka 
akan tampil juga Juni dan seterusnya. Pilih Bulan Pelaporan sesuai dengan  pelaporan anda 
kemudian klik mouse kiri. 

5. Nama Propinsi, Isi cell propinsi dengan mengetikkan nama propisi dari kabupaten/kota yang 
membuat pelaporan ini. Tekan enter. 

6. Nama  Kabupaten/Kota, Isi cell kabupaten/kota dengan mengetikkan nama kabupaten/kota 
yang membuat pelaporan ini. Tekan enter 
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7. Kode Kabupaten/Kota, Isi kode kabupaten kota sesuai dengan kode yang diberikan propinsi 

pada masing-masing kabupaten/kota yang berada diwilayah propinsi masing-masing. Isi kode 
dengan mengetikan pada cell tersebut. Tekan enter. 

8. Jumlah UPK pelaksana DOTS. Isi cell ini dengan mengetikkan jumlah UPK pelaksana DOTS 
pada kabupaten/kota anda.  Data jumlah UPK  pelaksana DOTS ini selain Puskesmas 
termasuk juga  RS, DPS dan pelayanan kesehatan lain yang sudah melaksanakan strategi 
DOTS. Tekan enter. 

9. Jumlah seluruh UPK  dalam Kabupaten/Kota. Ketik jumlah seluruh UPK dalam  
kabupaten/kota anda.  Data jumlah seluruh UPK  ini selain Puskesmas termasuk juga  RS, 
DPS dan pelayanan kesehatan lain. Tekan enter. 

10. Setelah cell ”Jumlah seluruh UPK dalam Kabupaten/Kota” terisi maka pindahkan mouse atau 
kursor atau tekan Enter. Kemudian pindahkan mouse pada  tombol TAMBAH BARIS UPK. 
Klik mouse kiri maka pada cell hijau nama UPK akan terisi sesuai dengan cell yang diisi pada 
Jumlah Seluruh UPK. Bila cell ”Jumlah seluruh UPK dalam Kabupaten/Kota diisi 3 maka baris 
yang terbentuk sebanyak 3 baris.  

 
Jika salah mengisikan Jumlah seluruh UPK dalam Kabupaten/Kota dan telah 
menekan tombol TAMBAH BARIS UPK ada dua cara untuk memperbaikinya 

 
 
 

a. Contoh 1 :  
Pertama kali mengisi jumlah seluruh UPK dalam Kabupaten/Kota = 3 kemudian telah 
menekan tombol Tambah Baris UPK, setelah terbentuk baris ternyata salah mengisi 
jumlah seluruh UPK dalam Kabupaten/Kota. Jumlah UPK yang diisi seharusnya adalah 5 
maka langsung isikan angka 5, pada Jumlah seluruh UPK dalam Kabupaten/Kota 
kemudian tekan kembali tombol Tambah Baris UPK.  
 

b. Contoh 2.   
Pertama kali mengisi jumlah seluruh UPK dalam Kabupaten/Kota = 3, kemudian telah 
menekan tombol Tambah Baris UPK tetapi ternyata salah mengisi jumlah seluruh UPK, 
seharusnya yang diisi adalah 2 maka terlebih dahulu tekan tombol Hapus Baris UPK, 
kemudian akan terjadi proses penghilangan baris Nama UPK. kemudian isikan angka 2, 
pada Jumlah seluruh UPK kemudian tekan kembali tombol Tambah Baris UPK. 
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11. Setelah baris nama UPK tersedia maka isikan Nama-nama UPK, jumlah suspek yang 

diperiksa dan jumlah penduduk tahun ini.  
12. Sheet info kunci telah selesai diisi. 

 

4.3. Form Register TB 03 

 
Form ini merupakan form untuk pengisian identitas pasien. Mulai dari nama pasien, no register 

pasien, tipe penyakit pasien hingga status keberhasilan pengobatan pasien. Pada form ini dapat juga dilihat 
keterangan-keterangan mengenai nama propisi, kabupaten, triwulan, sesuai dengan data yang diisikan 
pada sheet info kunci. Data untuk pengisian Form Register TB 03 ini berdasarkan data dari TB 01 atau buku 
Register TB 03 UPK (bila telah mempergunakan buku register TB 03 ini). Berikut tata cara pengisian pada 
Form Register TB 03 ini :  

1. Tanggal Register adalah tanggal saat petugas pengelola program TB  Kabupaten/Kota 
(Wasor Kabupaten/Kota) datang ke UPK tersebut. Format penulisan tanggal adalah : 
Tanggal/Bulan/Tahun (apabila Kabupaten telah menggunakan TB03 UPK, maka tanggal 
register adalah tanggal mulai pengobatan). 

2. Nomor Register Kabupaten adalah nomor yang diberikan oleh petugas (Wasor) 
kabupaten/kota yang datang ke UPK. 

3. Nama Lengkap Pasien, diisi dengan nama pasien.  
4. Jenis Kelamin, Arahkan mouse pada kolom jenis kelamin sesuai pasien. Klik mouse kiri. 

Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Terdapat pilihan : ”L” (laki-laki), ”P” (perempuan) 
Pilih jenis kelamin sesuai jenis kelamin pasien. Klik mouse kiri. 

5. Umur, ketikkan umur pasien. Umur pasien ini harus diisi.  
 

Pengisian umur tidak boleh diisi menggunakan bilangan desimal. Bila umur pasien
dengan angka desimal maka penulisan umur harus dibulatkan ke bawah.
Pengecualian apabila umur pasien dibawah 1 tahun maka ditulis 1 bukan 0 

 
 

 
 
Contoh : Umur pasien 4  tahun 11 bulan maka penulisan umur pasien adalah  4  

  Umur pasien 11 bulan 11 hari  maka penulisan umur pasien adalah 1 
6. Alamat Lengkap, ketikkan alamat pasien secara lengkap. Kelengkapan alamat pasien ini 

berguna untuk melakukan pelacakan bila pasien tidak teratur berobat. 
7. Nama Unit Pelayanan Kesehatan (UPK).  Arahkan mouse pada kolom ”Nama UPK” dimana 

pasien berobat. Klik mouse kiri. Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Klik mouse kiri. 
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Terdapat pilihan nama-nama UPK yang telah di input pada form Info Kunci. Pilih  tempat UPK 
dimana pasien berobat. Klik mouse kiri. Nama UPK ini harus diisi karena akan berpengaruh 
pada sheet rekap per UPK.  

8. Tanggal Mulai Pengobatan, ketikkan tanggal pasien mulai melakukan pengobatan. Format 
pengisian tanggal adalah : Tanggal/Bulan/Tahun. 

9. Rejimen yang diberikan adalah kategori obat yang diberikan kepada pasien. Arahkan mouse 
pada kolom ”Rejimen yang diberikan”. Klik mouse kiri. Arahkan mouse pada tanda panah di 
cell ini. Klik mouse kiri.  Terdapat pilihan : ”Kat 1”, ”Kat 2”, ”Kat 3”, ”Kat 4/anak”. Pilih kategori 
obat yang diberikan pada pasien. Klik mouse kiri. 

10. Klasifikasi Penyakit adalah klasifikasi penyakit dari pasien. Klasifikasi penyakit ini dibagi 
menjadi ”P” (paru) dan ”EP” (ekstra paru). Untuk mengisinya, pilih menu list pada cell ini dan 
klik mouse kiri. 

11. Tipe Pasien adalah tipe pasien TB. Isi tipe pasien ini dengan cara memilih hanya satu tipe 
pasien. Terdapat beberapa tipe pasien yaitu ”B” (baru), ”K” (kambuh), ”P” (pindahan), ”D” 
(defaulter), ”G” (gagal), ”Kr” (Kronik), ”L” (Lain-lain). Arahkan mouse pada tipe yang sesuai 
dengan tipe pasien. Klik mouse kiri. Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Klik mouse 
kiri. Pilih tipe dan klik mouse kiri lagi. 

12. Pemeriksaan Dahak. 
a. Sebelum Pengobatan. 

1) Register Laboratorium, isi nomor register laboratorim sesuai dengan register 
laboratorium pasien.  

2) Hasil Laboratorium, Arahkan mouse pada kolom hasil laboratorium. Klik mouse kiri. 
Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Terdapat pilihan : ”Post” (positif), ”Neg” 
(negatif) dan ”X” (tidak dilakukan pemeriksaan lab pada anak). Pilih menu list untuk 
memilih hasil laboratorium. Klik mouse kiri. 

 
 
 
 

Catatan : Sampai pengisian pada kolom ini, data pada sheet TB 07, Rekap
TB 07 Semua Pasien, Rekap BTA Pos Baru sudah dapat dilihat
hasilnya. Data sudah dapat dikirm ke tingkat lebih lanjut, ke tingkat Propinsi,
lalu direkap Propinsi dan di kirim ke Pusat. Pusat menerima pelaporan TB07,
pada awal bulan pertama triwulan berikutnya. 

 
  

Contoh : pasien terdaftar triwulan 1 tahun 2006 maka akan dilaporkan pada awal 
bulan pertama triwulan 2 tahun 2006. 
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b. Pemeriksaan Dahak Akhir Intensif. 

1) Register Laboratorium, isi nomor register laboratorim sesuai dengan register 
laboratorium pasien.  

2) Hasil Laboratorium, Arahkan mouse pada kolom hasil laboratorium. Klik mouse kiri. 
Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Terdapat pilihan : ”Post” (positif), ”Neg” 
(negatif), ”?” (tidak tahu karena pasien mati, DO, pindah) dan ”X” (tidak dilakukan 
pemeriksaan lab pada anak). Pilih menu list untuk memilih hasil laboratorium. Klik 
mouse kiri. 

 
Catatan : Sampai kolom ini, data pada sheet TB11 sudah dapat dilihat
hasilnya dan dapat dikirm ke tingkat lebih lanjut, tingkat Propinsi, lalu
direkap Propinsi dan di kirim ke Pusat. 

 
 
 

Contoh : pasien terdaftar pada triwulan 1 tahun 2006, dilaporkan pada awal bulan 
pertama triwulan 3 tahun 2006.  

c. Pemeriksaan Dahak Akhir Sisipan. 
Cell ini diisi apabila hasil pemeriksaan dahak laboratorium pada akhir intensif tetap 
Positif. 
1) Register Laboratorium, isi nomor register laboratorim sesuai dengan register 

laboratorium pasien.  
2) Hasil Laboratorium, Arahkan mouse pada kolom hasil laboratorium. Klik mouse kiri. 

Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Terdapat pilihan : ”Post” (positif), ”Neg” 
(negatif), ”?” (tidak tahu karena pasien mati, DO, pindah) dan ”X” (tidak dilakukan 
pemeriksaan lab pada anak). Pilih menu list untuk memilih hasil laboratorium. Klik 
mouse kiri tetapi bila hasil pemeriksaan dahak laboratorium pada akhir intensif 
menjadi Negatif, maka cell ini tidak perlu diisi. 

d. Pemeriksaan Dahak 1 Bulan Sebelum Pengobatan. 
1) Register Laboratorium, isi nomor register laboratorim sesuai dengan register 

laboratorium pasien.  
2) Hasil Laboratorium, Arahkan mouse pada kolom hasil laboratorium. Klik mouse kiri. 

Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Terdapat pilihan : ”Post” (positif), ”Neg” 
(negatif), ”?” (tidak tahu karena pasien mati, DO, pindah) dan ”X” (tidak dilakukan 
pemeriksaan lab pada anak). Pilih menu list untuk memilih hasil laboratorium. Klik 
mouse kiri. 
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e. Pemeriksaan Dahak Akhir Pengobatan. 

1) Register Laboratorium, isi nomor register laboratorim sesuai dengan register 
laboratorium pasien.  

2) Hasil Laboratorium, Arahkan mouse pada kolom hasil laboratorium. Klik mouse kiri. 
Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Terdapat pilihan : ”Post” (positif), ”Neg” 
(negatif), ”?” (tidak tahu karena pasien mati, DO, pindah) dan ”X” (tidak dilakukan 
pemeriksaan lab pada anak). Pilih menu list untuk memilih hasil laboratorium. Klik 
mouse kiri. 

f. Tanggal Berhenti Berobat. adalah tanggal pasien berhenti berobat. Berdasarkan data ini   
status pengobatan pasien dapat diketahui. Kolom-kolom pada tanggal berhenti berobat 
terdiri dari  Sembuh, Pengobatan Lengkap, Meninggal, Gagal, Defaulter dan Pindah. 
Pengisian tanggal berhenti berobat hanya pada satu kolom saja. Format tanggal 
pengisian adalah : tanggal/bulan/tahun.  

 
Sampai kolom tanggal berhenti berobat, data pada sheet TB08 dapat dilihat
hasilnya dan dapat dikirm ke tingkat lebih lanjut/tingkat Propinsi, lalu direkap
Propinsi dan di kirim ke Pusat.  

 
 
 

Contoh : pasien terdaftar pada triwulan 1 tahun 2006, dilaporkan pada awal bulan 
pertama triwulan 2 tahun 2007. 

13. Kolaborasi Kegiatan TB-HIV. 
a. Layanan Konseling dan Tes Sukarela 

1) Tanggal Dianjurkan adalah tanggal yang dianjurkan bagi pasien TB dengan 
koinfeksi HIV untuk melaksanakan layanan konseling. Pengisian kolom ini 
berdasarkan  format  tgl/bulan/tahun (dd/mmm/yyyy). 

2) Tanggal Pre Test Konseling adalah tanggal pasien TB dengan koinfeksi HIV 
melakukan pre test konseling. Pengisian kolom ini berdasarkan format  
tgl/bulan/tahun (dd/mmm/yyyy). 

3) Tempat Test HIV adalah tempat dimana pasien TB dengan koinfeksi HIV melakukan 
test HIV. Pengisian kolom ini berdasarkan nama tempat  pasien melakukan test 
HIV. 

4) Tanggal Test HIV adalah tanggal pasien TB dengan koinfeksi HIV melakukan test 
HIV. Pengisian  kolom ini berdasarkan  format : tgl/bulan/tahun (dd/mmm/yyyy). 

5) Hasil Test HIV adalah hasil pemeriksaan test HIV dari pasien TB dengan koinfeksi 
HIV. Pengisian kolom ini berdasarkan hasil test pasien TB dengan koinfeksi HIV. 
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Pilihan hasil test sesuai list yang ada : NR (non reaktif), 1R (Initial reaktif, IR), 2R 
(repeated reaktif, RR), 3TR (3x reaktif).  

6) Tanggal Post  Test Konseling  adalah tanggal pasien TB dengan koinfeksi HIV 
melakukan post test konseling.  Pengisian  kolom ini berdasarkan format : 
tgl/bulan/tahun (dd/mmm/yyyy) 

b. Layanan Koinfeksi. 
1) Tanggal Rujukan adalah tanggal pasien dengan TB koinfeksi HIV melakukan 

kunjungan untuk mendapatkan informasi tentang layanan pengobatan ART. 
Pengisian kolom ini berdasarkan format : tgl/bulan/tahun (dd/mmm/yyyy). 

2) Tanggal Mulai Layanan ART adalah tanggal saat pertama kali pasien TB dengan 
koinfeksi HIV mendapat layanan ART. Pengisian kolom ini berdasarkan format : 
tgl/bulan/tahun (dd/mmm/yyyy) 

14. Keterangan, isikan keterangan-keterangan lain dari status pasien.  
15. Form register TB03 telah terisi. Apabila data yang di input benar, maka semua data yang 

dihasilkan akan benar.  

 

4.4. Form TB07 

  
 Form ini berisi laporan triwulan penemuan pasien TB. Pada form ini terdiri dari  2 blok pelaporan 

yaitu : 
1. Blok 1. tentang semua Semua Pasien TB, terdapat rincian penemuan Pasien Baru dan 

Pasien Pengobatan Ulang.  
a. Penemuan Pasien Baru terinci dari BTA Positif Kasus Baru, BTA Negatif dengan 

Rontgen Positif, Kasus Ekstra Paru. Selanjutnya semua tipe pasien baru juga diperinci  
lebih lanjut berdasarkan usia dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan).  

b. Penemuan Pasien Pengobatan Ulang terinci dari Kambuh, Defaulter, Gagal, Kronik, 
Lain-Lain. Selanjutnya semua tipe pasien pengobatan ulang juga diperinci lebih lanjut 
berdasarkan usia dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan). 

2. Blok 2. tentang Pasien Ko-Infeksi TB-HIV yang terdiri dari pasien BTA positif Baru dan Semua 
Pasien TB, yang kemudian masing-masing diperinci menurut jumlah pasien yang di VCT, hasil 
test VCT, jumlah pasien yang mengikuti post test konseling, jumlah yang mengikuti rujukan 
dan jumlah yang mengikuti layanan ART.  
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4.5. Form TB11 

  
 Form ini berisi laporan hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif pasien TB. Form ini diperinci  
menurut tipe dan status pasien selama menjalani fase intensif. 

1. Berdasarkan tipe pasien dirinci antara lain :  
a. Pasien Baru BTA positif  
b. Pasien Pengobatan Ulang terdiri dari Pasien Kambuh, Defaulter, Gagal, Kronik dan lain-

lain 
2. Berdasarkan status pasien dirinci antara lain : 

a. Jumlah pasien yang terdaftar dan diobati (jumlah kolom ini harus sama dengan TB 07 
baik untuk pasien baru BTA positif maupun pasien pengobatan ulang),  

b. Jumlah pasien yang mengalami konversi (BTA positif  tetap menjadi BTA positif),  
c. Jumlah pasien yang tidak mengalami konversi (BTA Positif tetap menjadi BTA Positif),  
d. Jumlah pasien yang tidak ada hasil pemeriksaan dahak,  
e. Jumlah pasien yang default/DO,  
f. Jumlah pasien pindah dan  
g. Jumlah pasien meninggal.  

3. Total pasien yang dievaluasi harus sama dengan jumlah pasien yang terdaftar dan diobati. 
 

4.6. Form TB08 

 
Form TB 08 ini berisi laporan hasil akhir evaluasi pengobatan semua pasien TB. Form ini terdiri 

dari  2 blok yaitu :  
1. Blok 1. Hasil Pengobatan Seluruh Pasien TB terdiri dari : 

a. Pasien Baru berdasarkan tipe pasien BTA positif, BTA negatif dan Ekstra paru. 
b. Pengobatan Ulang, dirinci berdasarkan tipe pasien kambuh, defaulter, Gagal, Kronik dan 

lain-lain. 
c. Pada point a. dan b. sampai akhir pengobatan masing-masing tipe pasien diperinci 

berdasarkan : 
1) Jumlah Pasien TB Paru yang terdaftar dalam triwulan tersebut untuk diobati, dirinci 

lagi menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan (Total pasien BTA positif, BTA 
negatif, Ekstra paru, Kambuh, Defaulter, Gagal, Kronik dan lain-lain pada form ini 
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harus sama dengan total pasien BTA positif, BTA negatif, Ekstra paru, Kambuh, 
Defaulter, Gagal, Kronik dan lain-lain pada sheet TB 07). 

2) Jumlah pasien yang sembuh (BTA negatif). 
3) Jumlah pasien yang dinyatakan pengobatan lengkap (tidak ada hasil BTA). 
4) Jumlah pasien yang Default/DO. 
5) Jumlah pasien yang mengalami gagal pengobatan. 
6) Jumlah pasien yang mengalami pindah. 
7) Jumlah pasien yang meninggal.  
8) Total pasien yang dievaluasi harus sama dengan jumlah pasien yang terdaftar dalam 

triwulan tersebut untuk diobati.  
 

2. Blok 2. Hasil Pengobatan TB pada Pasien HIV. 
Pada blok 2 ini terbagi menjadi 2 tipe pasien yaitu pasien BTA positif Baru dan semua pasien TB. 
Masing-masing tipe pasien dibagi lagi berdasarkan hasil test layanan konseling yaitu :  

a. Pasien BTA positif Baru dengan hasil test layanan konseling negatif, positif  dan belum 
pasti/ inderteminate (data jumlah pasien masing-masing hasil test layanan konseling ini 
harus sama dengan jumlah pasien pada sheet TB07 Blok 2 Kolaborasi TB-HIV). 

b. Semua pasien TB dengan hasil test layanan konseling negatif, positif dan belum pasti/ 
indeterminate (data jumlah pasien masing-masing hasil test layanan konseling ini harus 
sama dengan jumlah pasien pada sheet TB07 Blok 2 Kolaborasi TB-HIV). 

c. Pada point a. dan b. Sampai akhir pengobatan masing-masing tipe pasien diperinci 
berdasarkan jumlah pasien yang sembuh,  dengan pengobatan lengkap, Default/DO,  
mengalami gagal pengobatan, jumlah pasien yang pindah dan pasien yang meninggal.  

d. Jumlah  pasien yang dievaluasi harus sama dengan jumlah hasil test layanan konseling. 
 

4.7. Form Rekap TB07 Semua Pasien 

 
 Form ini berisi laporan triwulan penemuan semua pasien TB per UPK (Puskesmas, RS, BP4 
maupun DPS) sesuai dengan jumlah dan nama UPK yang telah diisi pada Register TB 03. Berdasarkan 
form rekap TB 07 ini akan didapatkan secara rinci per seluruh UPK yang ada di wilayah kabupaten/ kota 
tentang data penemuan kasus TB. 
 Data penemuan semua pasien TB per UPK secara terinci  menurut TB Paru BTA Positif Kasus 
Baru, TB Paru BTA Positif Kasus Kambuh, BTA Negatif dengan Rontgen Positif, TB Ekstra Paru, Kasus 
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Defaulter, Kasus Gagal, Kasus Kronik, Kasus Lain-Lain dan Total seluruh kasus yang ditemukan di UPK 
tersebut.  
 Setiap tipe pasien yang ditemukan lebih lanjut diperinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki 
dan perempuan) dan total dari jenis kelamin. 
 

4.8. Form Rekap BTA Positif Baru 

  
 Form Rekap BTA Positif Baru ini terisi berdasarkan rekap UPK (Puskesmas, RS, BP4 maupun 
DPS) pada Register TB 03. Form ini berisi laporan triwulan penemuan Kasus Baru BTA Positif per UPK 
yang diperinci menurut  golongan umur. Golongan umur pada form ini terbagi menjadi beberapa range 
yaitu:  0-4 tahun; 5-14 tahun; 15-24 tahun; 25-34 tahun; 35-44 tahun; 45-54 tahun; 55-64 tahun; dan > 65 
tahun.  
 Total rincian umur pada Form Rekap BTA Positif baru ini harus sama dengan Total Penemuan 
BTA Positif Kasus Baru pada Form Rekap TB07 Semua Pasien. 
 

4.9. Form Rekap TB-HIV 

 
 Form ini berisi laporan evaluasi hasil kegiatan kolaborasi TB-HIV dimana data diperinci  
berdasarkan UPK yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut.  
 Data Rekap TB-HIV per UPK ini juga dirinci menurut pasien TB dengan koinfeksi HIV yang 
terdaftar pada tiap-tiap UPK, jumlah pasien yang di test HIV, jumlah pasien dengan hasil test HIV positif, 
jumlah pasien dengan hasil test HIV Negatif, jumlah pasien dengan hasil test HIV Indeterminate dan jumlah 
pasien yang mendapat layanan ART.  

 
4.10. Form Rekap TB 08 BTA Pos Baru 

  
 Form Rekap TB 08 BTA Positif Baru ini berdasarkan isian Register TB 03. Form ini berisi laporan 
triwulanan hasil pengobatan Pasien Baru BTA Positif  yang diperinci menurut UPK yang ada di wilayah 
kabupaten/kota masing-masing.   

Data Rekap TB 08 BTA Positif Baru per UPK ini juga diperinci berdasarkan pasien TB Paru yang  
terdaftar dalam triwulan tersebut untuk diobati (dirinci menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan), 
jumlah pasien yang sembuh (BTA negatif), jumlah pasien dengan pengobatan lengkap (tidak ada hasil 
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BTA), jumlah pasien Defaulter/DO, jumlah pasien yang mengalami gagal pengobatan, jumlah pasien yang 
pindah dan jumlah pasien meninggal.  

Total pasien yang dievaluasi harus sama dengan total dengan pasien yang terdaftar dan diobati 
dalam triwulan tersebut.. 
 

4.11. Form Rekap TB08 Kambuh 

 
 Form Rekap TB 08 Kambuh ini akan terisi sesuai dengan isian Register TB 03. Form ini berisi 
laporan evaluasi hasil pengobatan Kasus Kambuh dimana dirinci berdasarkan nama-nama UPK yang ada 
di wilayah kabupaten/kota tersebut.  

Data Rekap TB 08 Kambuh  per UPK ini juga diperinci seperti rincian pada Form Rekap TB 08 
Positif Baru. Total pasien yang dievaluasi harus sama dengan total dengan pasien yang terdaftar dan 
diobati dalam triwulan tersebut. 

 

4.12. Form Rekap TB08 BTA Negatif 

  
 Form Rekap TB 08 BTA Negatif  ini akan terisi sesuai dengan isian Register TB 03. Form ini berisi 
laporan evaluasi hasil pengobatan Kasus BTA Negatif dimana dirinci berdasarkan nama-nama UPK yang 
ada di wilayah kabupaten/kota tersebut.  

Data Rekap TB 08 BTA Negatif per UPK ini juga diperinci seperti rincian pada Form Rekap TB 08 
Positif Baru. Total pasien yang dievaluasi harus sama dengan total dengan pasien yang terdaftar dan 
diobati dalam triwulan tersebut. 

 

4.13. Form Rekap TB11 BTA Positif Baru 

  
 Isian form Rekap TB11 BTA Positif Baru ini mengacu pada isian Register TB03. Form ini berisi 
laporan triwulanan hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif untuk pasien BTA Positif Baru yang 
diperinci berdasarkan nama-nama UPK yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut.  
 Data Rekap Fom ini juga diperinci berdasarkan Jumlah pasien yang terdaftar dan diobati pada 
tiap-tiap UPK dalam triwulan tersebut, jumlah pasien yang mengalami konversi (BTA Positif menjadi BTA 
Negatif), jumlah pasien yang tidak mengalami konversi (BTA Positif tetap menjadi BTA Positif), jumlah 
pasien yang tidak ada hasil pemeriksaan dahak, jumlah pasien yang Defaulter/DO, jumlah pasien yang 
pindah dan jumlah pasien yang meninggal.  
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 Total pasien yang dievaluasi harus sama dengan total jumlah pasien yang terdaftar dan diobati 
dalam triwulan tersebut. 

 

4.14. Form Rekap TB11 Kasus Kambuh 

  
 Rekap TB11 Kasus Kambuh ini mengacu pada isian Register TB03 sebelumnya. Form ini berisi 
laporan triwulanan hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif untuk pasien BTA Kasus Kambuh yang 
diperinci berdasarkan nama-nama UPK yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut.  
 Data Rekap Fom ini juga diperinci sesuai dengan Form Rekap TB11 BTA Positif Baru. Total pasien 
yang dievaluasi harus sama dengan total jumlah pasien yang terdaftar dan diobati dalam triwulan tersebut. 

 

4.15. Form Indikator 

  
 Form ini berisi beberapa indikator dalam Program Penanggulangan TB. Pada sheet ini  terdapat  
indikator-indokator beserta rumusnya. Indikator-indikator yang tersedia adalah :  

1. Angka Penjaringan Suspek TBC (per 100.000 penduduk). 
2. Proporsi BTA Positif diantara Suspek yang diperiksa. 
3. Case Notification Rate untuk BTA Positif Baru (per 100.000 penduduk). 
4. Case Notification Rate untuk Semua Kasus (per 100.000 penduduk). 
5. Proporsi pasien TBC Anak. 
6. Angka Konversi Pasien BTA Positif. 
7. Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate).  

 Pencapaian indikator dari masing-masing UPK dapat dilihat pada form ini sehingga memudahkan 
Kabupaten/Kota dalam memonitor kuantitas dan kualitas program TB pada seluruh UPK di wilayah tersebut. 
 Sheet ini juga menyediakan kemudahan bagi pengguna untuk dapat tampilan grafik dari indikator-
indikator tersebut. Untuk dapat menampilkan grafik tersebut maka dapat menekan tombol ”Tampilkan 
Grafik Indikator”  maka akan tampil sebuah sheet ”Grafik” disebelah sheet Indikator. Grafik yang 
ditampilkan sesuai dengan indikator-indikator yang ada. 
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BAB 5 

PROGRAM TB 03 ELEKTRONIK 
PROPINSI 

 

5.1. Persyaratan TB 03 Elektronik Propinsi 

 
TB 03 Elektronik dapat berjalan baik pada Personal Computer (PC) maupun Notebook dengan 

spesifikasi minimum : 
5. Processor tipe Pentium 3 atau sejenis (lebih tinggi lebih baik) 
6. Memory 256MB 
7. Operating system Windows 98 (Windows 2000 atau windows XP lebih baik) 
8. Microsoft Excel versi 2000 (versi lebih tinggi, lebih baik) 
TB 03 Elektronik Kabupaten/Kota dibuat dengan menggunakan fasilitas makro pada Microsoft 

Excel sehingga sebelum menggunakan TB 03 Elektronik Kabupaten/Kota perlu diperhatikan untuk 
melakukan proses setting pada makro. Selain itu setting format penanggalan juga harus dilakukan, 
dikarenakan semua komputer tidak mempunyai format penanggalan yang sama. Pembuatan dan 
penempatan folder serta penamaan file juga perlu diperhatikan guna mempermudah proses pelaporan ke 
tingkat lebih lanjut yaitu tingkat Pusat.  
 

5.2. Teknik Peng-Copy-an Folder  

 
Buku Petunjuk ini juga disertai sebuah CD yang didalamnya terdapat sebuah folder TB Elektronik. 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam peng-copy-an folder dan penempatan folder tersebut, langkah-
langkah ini tidak wajib dilakukan. 

 
 
 
Berikut langkah-langkah peng-copy-an dan pembuatan folder : 

Penting : Untuk keseragaman dan ketertiban penggunaan TB Elektronik  maka langkah-
langkah ini diharapkan untuk dilakukan guna pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi. 

1. Masukkan CD yang terdapat dalam Bundle Paket TB Elektronik ke dalam CD Drive, 
2. Kemudian arahkan mouse pada Start, klik mouse kanan, pilih Explore,  
3. Pada monitor akan tampil jendela Windows Explore kemudian cari CD Drive pada Windows 

Explore (sisi sebelah kiri), klik mouse kiri. Tampil isi CD pada sisi sebelah kanan Windows 
Explore 
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4. Pilih dengan mouse atau blok dengan mouse folder TB Elektronik. Klik mouse kanan 

kemudian pilih Copy.  
5. Kembali ke Windows Explore pada sisi sebelah kiri, blok dengan mouse (klik kiri 1 kali) drive 

(C:)  pada sisi sebelah kanan Windows Explore akan tampil rincian isi dari drive (C:), 
arahkan mouse pada sisi sebelah kanan Windows Explore kemudian klik mouse kanan lalu 
pilih Paste. 

6. Kemudian proses peng-copy-an file akan berjalan. Setelah selesai maka pada drive (C:) akan 
terdapat sebuah folder TB Elektronik.  

7. Klik 2 kali folder TB Elektronik Kabupaten/ Kota, maka akan terlihat sebuah folder Master. 
8. Klik 2 kali folder Master, maka akan terlihat file TB Elektronik Propinsi. 

 

 
5.3. Teknik Pembuatan Folder Laporan Triwulan dan Penamaan File 

  
Untuk keseragaman dan ketertiban penggunaan TB Elektronik  maka langkah-langkah ini 

diharapkan dapat dilakukan agar pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi lebih mudah. Berikut langkah-
langkah Pembuatan Folder Laporan Triwulan dan Penamaan File :  

1. Setelah semua langkah di atas (Teknik Peng-copy-an Folder) selesai dilaksanakan maka 
terdapat sebuah folder TB Elektronik pada drive C:  

2. Pada jendela Windows Explore, arahkan mouse pada sisi sebelah kiri, cari folder TB 
Elektronik, kemudian klik mouse kanan 1 kali maka akan tampil isi dari Folder TB Elektronik 
pada sisi sebelah kanan Windows Explore.  

3. Arahkan Mouse pada Folder TB Elektronik, klik kiri mouse 2 kali, akan tampil folder Master. 
Klik kiri mouse 2 kali, akan tampil isi folder Master berupa file TB Elektronik Propinsi. 

4. Klik kanan mouse pada file TB Elektronik Propinsi.  Pilih copy. 
5. Kembali ke-Windows Explore pada folder TB Elektronik (C:\TB Elektronik), pada sisi 

sebelah kanan Windows Explore area yang kosong, klik mouse kanan, pilih New kemudian 
pilih Folder , klik mouse kiri.  

6. Kemudian ketikkan “NamaPropinsiAnda Tahun TW NoTriwulan” contoh “PropinsiAnda 
2006 TW 3”.  
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Catatan Kesalahan :  
Apabila pada Folder yang baru tersebut saudara lupa mengetikkan
“NamaPropinsiAnda (spasi) Tahun (spasi) TW (spasi)  NoTriwulan” contoh
“PropinsiAnda 2006 TW 3”, dan folder yang baru tersebut sudah mempunyai nama
“New Folder”, klik kanan mouse pada “New Folder” tersebut, kemudian pilih
Rename. Dan ketikkan “PropinsiAnda Tahun TW NoTriwulan” contoh
“PropinsiAnda 2006 TW 3” 

 
 
 
 
 
 

7. Sekarang telah terbentuk sebuah folder “Propinsi Anda 2006 TW 3” pada (C:\TB Elektronik). 
Buka isi folder ”Propinsi Anda 2006 TW 3” dengan cara klik mouse kiri 2 kali (double klik), 
kemudian klik mouse kanan pada area kosong, pilih Paste. Klik mouse kiri. 

8. Kemudian proses peng-copy-an file Excel TB Elektronik Propinsi dari Folder Master ke dalam 
folder ”Propinsi  Anda 2006 TW 3” akan berlangsung.  

9. Setelah selesai proses peng-copy-an file tersebut, arahkan mouse pada File Excel tersebut, 
klik kanan mouse pilih Rename, ketikkan sesuai aturan berikut :“NamaPropinsiAnda Tahun 
TW NoTriwulan” contoh “PropinsiAnda 2006 TW 3”. 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1 
Nama Extensi file yang terlihat 

Penting: Pastikan bahwa nama Extensi dari file tidak berubah, apabila pada
system windows terlihat nama extensi file. Sebagai contoh Nama file Excel TB
Elektronik Propinsi, “PropinsiAnda 2006 TW 3.xls”, tanda ”.xls” berarti extensi
dari sebuah file di munculkan. Lihat gambar 5.1 berikut.  
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10. Apabila ini terjadi maka seharusnya file tersebut penamaannya adalah “PropinsiAnda 2006 
TW 3”, untuk menangani kesalahan itu : 
a. Arahkan mouse pada Start, klik mouse kiri. 
b. Tampil Start Menu arahkan dan pilih Control Panel, klik mouse kiri  
c. Tampil jendela Control Panel.  Pada jendela Control Panel terdapat menu bar yang berisi 

File, Edit, View, favorites, Tools dan Help.  Arahkan mouse ke menu Tools. Pilih Tools 
dan klik mouse kiri. 

d. Tampil  jendela Tools dan arahkan dan sorot mouse ke menu Folder Options, klik 
mouse kiri.  

e. Tampil jendela Folder Options yang berisi General, View, File Types  pada bagian atas, 
Arahkan dan pilih Tabulasi View, klik mouse kiri. 

f. Tampil jendela Tabulasi View, beri tanda rumput pada “Hide Extensions For Known 
File Type”.  

g. Arahkan mouse ke Apply, klik mouse kiri dan arahkan mouse ke OK, klik mouse kiri. 
Lihat Gambar 5.2 

 
Gambar 5.2 

Setting Extensions File 
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i. Untuk mencek apakah setting telah berubah, maka cek File ”PropinsiAnda 2006 TW 
3.xls” apa sudah berubah menjadi ”PropinsiAnda 2006 TW 3”. Lihat Gambar 5.3 

 
 

Gambar 5.3 
Extensions file sudah tidak terlihat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Setelah semua proses Pembuatan Folder Laporan Triwulan dan Penamaan File telah 
dilakukan, maka untuk triwulan 4 tahun 2006, triwulan 1 tahun 2007 dan seterusnya, dapat 
dimulai kembali seperti langkah Pembuatan Folder Laporan Triwulan dan Penamaan File  
dari awal. 

 
 
5.4. Setting Regional pada Windows 

 
Untuk penyeragaman penanggalan pada pemakaian TB 03 Elektronik maka perlu dilakukan setting 

pada system komputer. Setting ini dilakukan karena setiap komputer mempunyai format penanggalan yang 
tidak sama.  
 

Catatan : 
Setting regional ini dilakukan hanya 1 kali untuk pengerjaan pada komputer yang sama.
Apabila mengoperasikan TB 03 Elektronik dengan menggunakan komputer yang
berbeda maka perlu dilakukan setting regional kembali.  

 

 

 
 
 
 

 31



MANUAL TB-03 ELEKTRONIK PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 

 
Berikut langkah-langkah untuk melakukan setting tanggal (Regional Setting) : 
1. Arahkan mouse pada start, klik mouse kanan, pilih explore dan klik mouse kiri. Lihat gambar.  

Gambar 5.4  
Memilih Explore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jendela akan terbagi 2, sebelah kiri tampil jendela Start Menu dan sebelah kanan  tampil 
jendela yang berisi rincian dari masing-masing folder sebelah kiri. Arahkan mouse dan pilih 
Control Panel kemudian klik mouse kiri. 

3. Tampil rincian icon control panel pada sebelah kanan. Pilih gambar bola dunia (globe) dengan 
text “Regional and Language Option” klik kiri mouse 2 kali. Lihat gambar 5.5. 

Gambar 5.5 
Control Panel 
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4. Tampil jendela Regional dan Languages Option yang berisi  Regional options, Languages 

dan Advanced. Lihat Gambar 5.6 
Gambar 5.6 

Regional and Language Options 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pilih Regional Option, Pilih tombol Customize, klik mouse kiri  maka akan tampil jendela 
Customize Regional Option yang  berisi Numbers, Currency, Time, Date. Lihat gambar 5.7 

Gambar 5.7 
Customize Regional  Options 
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6. Pilih tabulasi Date, klik mouse kiri. Arahkan  mouse pada pada Short date Format dan 
ketikkan “dd/mmm/yyyy”. Tekan Apply dan tekan OK maka akan kembali ke Jendela 
Regional and Language Option, Tekan Apply dan tekan OK maka setting regional telah 
selesai dilakukan. 

   

5.5. Setting Macro Pada Excell 

 
Sistim elektronik TB 03 Elektronik dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan program Excel, 

dimana menggunakan fasilitas macro yang sudah terinstall pada excel. Setting macro harus dilakukan, 
karena pada TB 03 Elektronik terdapat tombol atau button, dimana tombol tersebut disentralisasikan 
dengan sebuah kode program dengan macro.  
Adapun langkah-langkah untuk setting macro adalah sebagai berikut : 

1. Arahkan mouse pada start, klik mouse kiri. Setelah itu arahkan mouse ke  All Program 
kemudian arahkan lagi mouse  Microsoft  Excel, klik mouse kiri maka akan tampil jendela  
Microsoft Excel 

2. Pada  jendela Microsoft Excel terdapat menu bar yaitu File, Edit, View, Insert, Format, 
Tools, Data, Window dan Help. Pilih Tools, klik mouse kiri, Pilih Macro (cacatan : beberapa 
Microsoft Excel harus memilih tanda panah bawah terlebih dahulu sebelum pilih Macro) 
kemudian pilih Security, klik mouse kiri.  Lihat gambar 5.8 

 
Gambar 5.8 

Setting Macro 
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3. Tampil jendela Security, pilih security level. Lihat gambar 5.9 
 

Catatan : Pada versi Microsoft Office 2000, terdapat 3 optional (pilihan) pilih security paling 
bawah, pilihan Low. Pada versi Microsoft Office XP ke atas, terdapat 4 pilihan optional  

 
4. Pilih  Low.   

Gambar 5.9 
Jendela Security Macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. Tekan OK. 
6. Setting Macro sudah selesai 
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BAB 6 

TB 03 ELEKTRONIK PROPINSI 
 

  
TB 03 Elektronik Propinsi adalah sebuah sistim elektronik pencatatan dan pelaporan yang 

digunakan oleh Program Tuberkulosis. Dimana sistim elektronik ini dibuat dan dikembangkan dengan 
menggunakan Microsoft Excel.  
 TB 03 Elektronik Kab/kota, terdiri dari 9 worksheet, terdiri dari : 

1. Petunjuk : Merupakan petunjuk ringkas penggunaan TB Elektronik 
2. Info Kunci   : Sheet ini harus diisi, pengisiian hanya yang berwarna hijau.  
3. TB07 : Form penemuan semua pasien TB, dengan rician data 

Kabupaten/Kota 
4. TB 11 : Form follow up pengobatan semua pasien TB, dengan rician data 

Kabupaten/Kota 
5. TB 08 : Evaluasi akhir pengobatan semua pasien TB. Merupakan  

Rekapitulasi data Kabupaten/Kota 
 

6. TB08HIV  Evaluasi akhir pengobatan pasien TB yyang mengalami koinfeksi 
HIV, yang merupakan data rekapitulasi kabupaten/Kota.  
 

7. Rekap TB-HIV : Rekapitulasi data Kabupaten/Kota mengenai jumlah semua pasien 
TB yang mengalami koinfeksi HIV dan mendapatkan pengobatan 
ART. 

8. Indikator : Menampilkan capaian indikator 
9. Grafik : Akan terlihat apabila pada sheet Indikator tombol Tampilkan Graphic 

Indicator di tekan.  
    

 

Berikut diberikan keterangan dari tiap-tiap sheet pada TB 03 Elektronik Kabupaten/Kota : 
 

6.1. Form Petunjuk. 

 
Pada sheet ini, dijelaskan secara ringkas petunjuk penggunaan TB 03 Elektronik. Pada form 

petunjuk ini terdapat pula penjelasan mengenai setting macro dan kontak email jika mengalami kesulitan.  
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6.2. Form Info Kunci 

  
 Pada form Info Kunci ini terdapat cell yang harus diisi. Isi semua cell yang berwarna, kecuali warna 
putih karena cell warna putih tidak bisa diedit (ter-protect). Berikut tata cara pengisian form Info Kunci : 

1. Nama Wasor, Arahkan mouse  pada sebelah kanan kolom ”Nama Wasor”. Isi nama wasor 
yang mengerjakan pelaporan ini. 

2. Triwulan Pelaporan, Arahkan mouse pada sebelah kanan kolom ”Untuk Pasien Terdaftar 
dalam Triwulan”.  Isi triwulan pelaporan ini dengan memilih menu list yang disediakan. 
Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Pilihan yang ada adalah : 1, 2, 3, 4. Pilihlah 
angka sesuai triwulan pelaporan anda kemudian klik mouse kiri. 

3. Tahun Pelaporan. Pindahkan mouse pada sebelah kanan kolom ”Tahun”. Isi tahun 
pembuatan laporan ini dengan memilih menu list yang disediakan. Arahkan mouse pada tanda 
panah di cell ini. Pilihan yang ada adalah : 2005 s/d 2015. Pilihlah tahun sesuai tahun 
pelaporan anda kemudian klik mouse kiri. 

4. Bulan Pelaporan. Arahkan mouse pada sebelah kanan kolom ”Bulan” . Isi cell bulan dengan 
memilih menu list yang disediakan. Arahkan mouse pada tanda panah di cell ini. Pilihan yang 
ada adalah : Januari, April, Juli, Oktober. Jika list ini dipilih, maka akan tampil pasangan dari 
periode bulan yang dipilih. Jika memilih Januari maka akan tampil Maret, jika April dipilih maka 
akan tampil juga Juni dan seterusnya. Pilih Bulan Pelaporan sesuai dengan  pelaporan anda 
kemudian klik mouse kiri. 

5. Nama Propinsi, Isi cell propinsi dengan mengetikkan nama propisi dari kabupaten/kota yang 
membuat pelaporan ini. Tekan enter. 

6. Jumlah Kabupaten/Kota. ketikkan jumlah Kabupaten/ Kota yang telah mengirim file TB 
Elektronik Kabupaten/Kota.  
Contoh : Suatu Propinsi Mempunyai 10 Kabupaten/Kota tetapi Kabupaten/Kota yang mengirim 
file pelaporan TB 03 Elektronik versi Kabupaten/Kota hanya 3. jadi ketikkan angka 3 pada cell 
Jumlah Kabupaten/Kota. Tekan enter. 

7. Perkiraan kasus BTA Positif per 100.000 penduduk. Ketik Perkiraan kasus BTA Positif per 
100.000. Tekan enter. 

8. Kemudian tekan tombol TAMBAH BARIS Kabupaten/Kota. 
9. Baris berwarna hijau akan bertambah sesuai dengan angka yang diinput pada cell Jumlah 

Kabupaten/Kota. 
10. Pada cell Nama File Propinsi, isi nama file dari softcopy pelaporan Kabupaten/Kota.  
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Catatan :  
Agar penulisan tidak salah, maka berikut tips yang mudah dilakukan. Kembali pada
windows explore  buka folder berikut ini (C:\tb elektronik\PropinsiAnda 2006 tw 3), pilih 
dengan mouse (klik kiri mouse pada file) tekan F2 pada keyboard, teks file akan terblok 
secara otomatis, kemudian tekan tombol ”Ctrl + C” untuk mengcopy teks file  kembali 
pada Tb Elektronik Propinsi, pada cell Nama File Propinsi letakkan mouse pada cell
tersebut kemudian tekan tombol ”Ctrl + V” untuk mem-paste nama file. Lakukan beberapa 
kali sesuai dengan jumlah file Propinsi yang diterima oleh propinsi 

 
 
 
 
 
 

 
11. Pada cell Nama Kabupaten/Kota, ketikkan nama kabupaten saja tidak perlu tahun dan 

triwulannya. 
12. Setelah semua proses selesai, tekan tombol Update Semua Variabel. 
13. Secara Otomatis data akan terisi mulai dari Sheet Info Kunci hingga Indikator. 
14. Apabila terjadi Kesalahan/Error Link : Tekan tombol pada keyboard ”Crtl + Alt + Del” maka 

akan tampil jendela ”Windows Task Manager”, seperti gambar di bawah ini, gambar 6.1 
 

Gambar 6.1 
Windows Task Manager 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
15. Pada Tabulasi Applications, pilih Microsoft Excel, kemudian tekan End Task. 
16. Muncul Jendela End Task, pilih End Now. 
17. Microsoft Excel akan tertutup. 
18. Buka kembali file TB Elektronik Versi Propinsi, ulangi pengisian dari awal. 
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6.3. Form TB07 

 Form ini berisi laporan penemuan kasus semua pasien TB. Secara rinci data penemuan kasus TB 
dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di suatu Propinsi akan dapat dilihat datanya.   
 Data rincian dari Kabupaten/Kota yang semua datanya direkap oleh Propinsi akan terekapitulasi 
secara rinci menurut rician penemuan BTA Positif Kasus Baru, BTA Positif Kasus Kambuh, BTA Negatif 
dengan Rontgen Positif, Kasus Ekstra Paru, Defaulter, Gagal, Kronik dan kasus Lain-lain. Semuanya dirinci 
lebih lanjut berdasarkan Laki-laki dan Perempuan serta golongan umur. 
 

6.4. Form TB11 

 Form ini berisi laporan hasil pemeriksaan dahak akhir tahap intensif untuk semua pasien TB. 
Dimana datanya dirinci berdasarkan nama-nama Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Propinsi tersebut.   
 Data rincian pasien Kabupaten/Kota yang semua datanya direkap oleh Propinsi akan terekapitulasi 
secara rinci. Data per Kabupaten/Kota ini mempunyai rincian : Jumlah pasien yang terdaftar dan diobati 
pada tiap-tiap Kabupaten/Kota dalam triwulan tersebut (jumlah ini harus sama dengan Form TB07), dimana 
tipe pasien adalah semua tipe pasien yang ada pada Form penemuan pasien di TB07. Jumlah pasien yang 
mengalami konfersi (BTA Positif menjadi BTA Negatif), jumlah pasien yang tidak mengalami konfersi (BTA 
Positif tetap menjadi BTA Positif), jumlah pasien yang tidak ada hasil pemeriksaan dahak, jumlah pasien 
yang default, jumlah pasien yang pindah, jumlah pasien yang meninggal. Total pasien yang dievaluasi 
harus sama dengan jumlah pasien yang terdaftar dan diobati. 
 

6.5. Form TB08 

 Form ini berisi laporan evaluasi hasil pengobatan semua tipe pasien TB. Dimana datanya dirinci 
berdasarkan nama-nama Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Propinsi tersebut.  
 Data rincian seluruh pasien TB pada Kabupaten/Kota semua datanya direkap oleh Propinsi dan 
akan terekapitulasi secara rinci. Data per Kabupaten/Kota ini mempunyai rincian : pasien yang terdaftar 
pada tiap-tiap Kabupaten/Kota dalam triwulan tersebut untuk diobati (dirinci menurut jenis kelamin, Laki-laki 
dan Perempuan), jumlah pasien yang sembuh, jumlah pasien yang dinyatakan pengobatan lengkap, jumlah 
pasien yang mengalami default/drop-out, jumlah pasien yang mengalami gagal pengobatan, jumlah pasien 
yang pindah dan jumlah pasien yang meninggal. Total pasien yang dievaluasi harus sama dengan jumlah 
pasien yang terdaftar dalam triwulan tersebut 
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6.6. Form TB08HIV 

 Form ini berisi laporan evaluasi hasil pengobatan pasien BTA Positif dan semua pasien TB yang 
melakukan Test HIV. Dimana datanya dirinci berdasarkan nama-nama Kabupaten/Kota yang ada di wilayah 
Propinsi tersebut. Penjelasannya sebagai berikut :  

1. Hanya Pasien BTA Positif Baru yang melakukan Test HIV. Dirinci berapa jumlah hasil test 
yang positif, negatif dan inderteminate. Jumlah pasien yang sembuh, jumlah pasien yang 
dinyatakan pengobatan lengkap, jumlah pasien yang mengalami default/drop-out, jumlah 
pasien yang mengalami gagal pengobatan, jumlah pasien yang pindah dan jumlah pasien 
yang meninggal. Total pasien yang dievaluasi harus sama dengan jumlah pasien yang 
terdaftar dalam triwulan tersebut.  

2. Semua Tipe Pasien TB yang melakukan Test HIV. Dirinci berapa jumlah hasil test yang positif, 
negatif dan inderteminate. Jumlah pasien yang sembuh, jumlah pasien yang dinyatakan 
pengobatan lengkap, jumlah pasien yang mengalami default/drop-out, jumlah pasien yang 
mengalami gagal pengobatan, jumlah pasien yang pindah dan jumlah pasien yang meninggal. 
Total pasien yang dievaluasi harus sama dengan jumlah pasien yang terdaftar dalam triwulan 
tersebut. 

 

6.7. Form REKAP TB-HIV 

 Form ini berisi laporan pasien TB dengan koinfeksi HIV yang mendapatkan pengobatan  ART. 
Dimana datanya dirinci berdasarkan nama-nama Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Propinsi tersebut. 
Penjelasannya sebagai berikut :  

1. Hanya Pasien BTA Positif Baru yang melakukan Test HIV. Dirinci berapa jumlah hasil test 
yang positif, negatif dan inderteminate. Jumlah pasien yang mendapat pengobatan ART.  

2. Semua Tipe Pasien TB yang melakukan Test HIV. Dirinci berapa jumlah hasil test yang positif, 
negatif dan inderteminate. Jumlah pasien yang mendapat pengobatan ART. 

 

6.8. Form INDIKATOR 

 Form ini berisi beberapa indikator dalam Program Penanggulangan TB. Disini terdapat nama-
nama indikator beserta rumusnya. Indikator yang tersedia adalah : Angka Penjaringan Suspek TBC (per 
100.000 penduduk), Proporsi BTA Positif diantara Suspek yang Diperiksa, Case Notification Rate untuk 
BTA Positif Baru (per 100.000 penduduk), Case Notification Rate untuk Semua Kasus (per 100.000 
penduduk), Proporsi pasien TBC Anak, Angka Konfersi Pasien BTA Positif Baru, Angka Keberhasilan 
Pengobatan (Success Rate) dan Anka Case Detection Rate (CDR) 
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 Capaian Indikator dari tiap-tiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada form ini, sehingga Propinsi 
dapat memonitor kualitas program TB pada seluruh Kabupaten/Kota diwilayah tersebut, mulai dari 
penemuan kasus hingga evalusi hasil akhir pengobatan.  
 Untuk menampilkan grafik Indikator, disini terdapat sebuah tombol ”Tampilkan Grafik Indikator”, 
tekan tombol tersebut, maka akan tampil sebuah sheet ”Grafik” disebelah sheet Indikator. Sheet Grafik ini 
akan secara otomatis menyediakan grafik-grafik indikator seperti yang ada pada nama-nama indikator pada 
sheet Indikator. 
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