
 

March 2012 TB treatment www.nt.gov.au 

Department of Health is a Smoke Free Workplace  

Page 1 of 3 

Centre for Disease Control 

(Pusat Pengendalian Penyakit)  

Tuberculosis (TB) treatment 

(Perawatan Penyakit Tuberkulosis (TBC) 

Bahasa Indonesia 

Maret 2012 

Apakah TB dapat disembuhkan?  

Ya. Kini hampir semua kasus TB dapat disembuhkan. Adalah penting bahwa obat TB diminum 

secara teratur, sesuai jadwal dan sampai habis masa perawatan. 

Sebagian besar penderita TB akan memulai perawatan dengan minum paling tidak 4 jenis tablet 

yang berbeda-beda.  Setelah beberapa bulan jumlah obat ini dapat dikurangi.  

Tablet ini dapat menyembuhkan TB jika diminum paling tidak 6 bulan lamanya. Tablet tersebut 

akan diberikan kepada pasien di bawah pengawasan langsung biasanya oleh seorang pekerja 

kesehatan 3 kali seminggu.  JIka itu tidak mungkin maka tablet akan diberikan setiap hari 

menggunakan kotak dosis yang diatur setiap minggu.  

Kadang-kadang kuman TB bersifat tahan obat. Ini berarti bahwa tablet-tablet TB yang paling 

sering diberikan tidak mampu membunuh kuman-kuman TB. JIka ini terjadi, kombinasi obat-

obatan akan diberikan. TB tahan obat tersebut lebih sukar disembuhkan dan dibutuhkan lebih 

banyak waktu untuk dikendalikan, akan tetapi sebagian besar orang yang menderita TB tahan 

obat dapat dirawat.. Dokter Anda akan memasatikan agar tes-tes khusus dilakukan untuk 

memeriksa kalau ada gejala TB tahan obat.  

Apakah obat-obat TB itu aman? 

Sama seperti obat apapun, tablet TB kadang-kadang dapat menimbulkan akibat samping, 

meskipun kebanyakan orang tidak mengalami persolan apapun. Beritahukan dokter atau pekerja 

kesehatan Anda segera jika Anda mengalami penyakit yang tak jelas penyebabnya atau jika 

timbul salah satu atau lebih dari gejala-gejala berikut ini: 

 Rasa mual dan muntah-muntah 

 Sakit kuning (Kulit atau mata menguning, air kencing berwarna gelap) 

 Demam atau rasa lelah tanpa penyebab yang jelas 

 Rasa kesemutan atau baal di tangan atau kaki, atau nyeri persendian 

 Kulit berbintik-bintik/gatal  

 Kelebaman 

 Penglihatan kabur atau buta warna merah/hijau. 

Penting memberitahukan pekerja kesehatan Anda jika Anda juga minum obat-obatan lain, 

terutama kontrasepsi oral, tablet diabetik, obat anti-epilepsi, atau tablet anti-koagulasi sehingga 

interaksi antar obat-obat dapat dipertimbangkan.  Rifampicin (salah satu obat TB) menyebabkan 

air kencing, keringat dan air mata berubah warna menjadi jingga muda.  Ini merupakan reaksi 

normal dan tidak menimbulkan persoalan terkecuali Anda memakai lensa kontak.   
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Mengapa saya harus minum tablet-tablet ini untuk waktu begitu 

lama?  

Anda harus memastikan bahwa obat itu membunuh semua kuman TB.  Sebagian kuman 

mungkin akan dibunuh ketika Anda mulai minum obat Anda tetapi perwatan ini membutuhkan 

waktu lama sampai semua kuman mati.  

Saya merasa sudah sembuh! Mengapa saya harus terus minum 

tablet-tablet ini? 

Setelah Anda merasa sudah sembuh pun, JANGAN berhenti minum tablet Anda. Masih ada 

banyak kuman aktif di tubuh Anda. Jika Anda berhenti minum tablet Anda, kuman-kuman yang 

belum dibunuh itu akan berlipat ganda dan Anda dapat menjadi sakit lagi. 

TB tahan obat dapat timbul jika seseorang tidak minum obat TB sesuai resep dokter. Seorang 

penderita penyakit TB paru-paru atau tenggorokan tahan obat yang tidak dirawat dapat 

menularkan kuman-kuman yang tahan obat ini. 

Bagaimana saya harus minum tablet saya? 

Lebih mudah diingat minum tablet Anda jika diminum pada waktu yang sama setiap hari. Juga 

paling baik diminum dengan perut kosong setengah jam sebelum makan atau pada waktu tidur. 

Staf Centre for Disease Control akan mengatur supaya Anda diberikan tablet Anda dengan dosis 

yang diawasi, biasanya pada hari Senin, Rabu atau Jum’at. 

Jika Anda keseringan lupa minum obat maka obatnya tidak akan manjur. Anda perlu tetap 

minum tablet sampai Anda sudah minum semua tablet yang harus diminum itu.  

Anda harus juga:  

 Minum tablet dengan susu, air, atau segelas jus. 

 Beritahukan dokter atau pekerja kesehatan Anda tentang obat-obatan lain yang Anda 

minum (termasuk pil kontrasepsi). 

 HIndari minum alkohol pada saat TB Anda masih dirawat.  Alkohol meningkatkan 

resiko persoalan hati yang berat jika diminum pada saat Anda masih menjalani 

perawatan TB. 

 Makan makanan yang sehat dan istirahat secukupnya. 

Pemeriksaan bulanan 

Ketika Anda masih menjalani perawatan penyakit TB, Anda perlu mengunjungi dokter Klinik TB 

setiap bulan. Tujuan dari kunjungan ini adalah: 

Pemeriksaan berat badan dan kesehatan Anda secara umum, memastikan bahwa air ludah 

Anda sudah bersih dari kuman dan ronsen dada membaik. 

Pastikan bahwa Anda tidak menderita akibat samping dari tablet itu. 

Bagaimana saya bisa menjaga agar TB menular? 

 Obat itu akan biasanya menghentikan penyebaran kuman TB dalam waktu beberapa 

minggu, jika Anda minum tablet sesuai resep. Tetapi ingat, Anda belum sembuh. Yang 
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terpenting adalah tetap minum tablet sesuai resep sampai dokter mengatakan Anda 

boleh berhenti. 

 Harap selalu tutup mulut pada saat Anda batuk atau bersin. 

 Beritahukan setiap orang yang sering menghabiskan waktu dengan Anda agar mereka 

hubungi Klinik TB sehngga mereka bisa diperiksa dengan tes Mantoux (tes kulit 

tuberkulin).  Mereka ini mungkin termasuk anggota keluarga, teman atau rekan kerja. 

Apakah cara hidup saya akan berubah? 

Jika Anda menderita penyakit TB pulmoner (paru-paru) TB atau penyakit ekstensif, maka Anda 

mungkin akan perlu diinapkan masuk rumah sakit selama minggu-minggu pertama perawatan 

TB. Kontak dan kegiatan Anda pada awalnya akan dibatasi sampai Anda diberitahukan oleh 

dokter Anda bahwa Anda sudah tidak menular lagi. Dalam sebagian besar kasus ini hanya akan 

berlangsung beberapa minggu lamanya.  

Jika sudah tidak menular lagi sebagian besar pasien dengan TB tinggal di rumah dan tetap 

menjalankan kegiatan-kegiatan biasa mereka. Pada saat Anda sudah tidak menularkan kuman-

kuman TB, Anda boleh berdekatan dengan siapapun, termasuk anak-anak. Anda dapat 

meneruskan kegiatan-kegiatan biasa Anda dan kembali bekerja asalkan Anda tetap minum 

obat Anda. 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Klinik TB di wilayah Anda: 

Alice Springs  89517548 

Darwin  89228804 

Katherine  89739049 

Nhulunbuy  89870357 

Tennant Ck  89624259 

atau www.nt.gov.au/health/cdc 
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