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KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas rahmat, karunia dan 
hidayahNya telah berhasil disusun buku saku ini.  
 
Buku saku ini berisikan ringkasan tentang 
Organisasi PPTI, informasi TB, TB-HIV, TB 
MDR/XDR, Stop TB Partnership, Renstra PPTI 
2010-2014 yang menjadi pegangan bagi Pengurus 
PPTI untuk melakukan penyebarluasan informasi 
dan penyuluhan bagi masyarakat. Semoga buku 
saku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam 
membantu upaya menanggulangi TB di Indonesia.   
 
Demi kesempurnaan buku saku ini kami 
mengharapkan masukan, saran dan kritik atau 
tanggapan yang bersifat membangun. 
 
 

           Jakarta,  20 Mei 2010 
           Pengurus Pusat PPTI 

 
Ny. Ratih Siswono Yudo Husodo, SH 

Ketua Umum 
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PERKUMPULAN PEMBERANTASAN 
TUBERKULOSIS INDONESIA (PPTI) 
 
Perkumpulan Pemberantasan 
Tuberkulosis Indonesia disingkat PPTI 
merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
yang bersifat sosial kemanusiaan dan secara 
khusus ikut membantu menanggulangi TB di 
Indonesia. 
 
Kapankah PPTI didirikan ? 
Didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1968 
diprakarsai oleh : 

1. Prof. Dr. G.A. Siwabessy (Menkes RI) 
2. A.M. Tambunan (Mensos RI) 
3. Jendral Basuki Rachmat (Mendagri RI) 
4. Dr. H. Kusnadi 
5. Roesiah Sardjono, SH 
6. Dr. H. Soelastomo, MPH  

Sejak 4 Februari 1969 menjadi anggota dari 
International Union Against Tuberculosis and 
Lung Diseases (IUATLD). 
 
Apakah tujuan didirikannya PPTI ? 
Turut serta mewujudkan masyarakat sehat 
sejahtera dan ikut mengupayakan agar 
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Tuberkulosis tidak lagi merupakan masalah 
kesehatan masyarakat. 
 
Apakah tugas pokok PPTI ? 
Melaksanakan penyuluhan, penanggulangan dan 
pemberantasan tuberkulosis, serta mengupayakan 
santunan kepada pasien TB. 
 
Apakah fungsi dari PPTI ? 
Menyelenggarakan penanggulangan dan 
pemberantasan tuberkulosis melalui penyuluhan, 
pendidikan, pelatihan dan upaya lain baik 
bersama Pemerintah sesuai dengan programnya 
maupun berdasarkan program PPTI. 
 
Bagaimana bentuk organisasi PPTI ?  
(saat ini)  
Terdiri dari PPTI Pusat/Pengurus Pusat, PPTI 
Wilayah/Pengurus Wilayah, PPTI 
Cabang/Pengurus Cabang, PPTI Anak 
Cabang/Pengurus Anak Cabang dan Klinik PPTI. 
 
Pengurus Pusat PPTI dipimpin oleh seorang Ketua 
Umum dibantu beberapa orang Ketua, Sekretaris 
Jenderal, Bendahara Umum, beberapa Ketua 
Bidang dan Badan Pelaksana. 
Pengurus PPTI Wilayah dan Cabang dipimpin 
oleh Ketua dibantu Wakil Ketua, Bendahara, 
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Sekretaris dan Bidang-bidang  sesuai kebutuhan 
masing-masing. 
Ketua Umum Pengurus PPTI Pusat adalah : 

1. Ibu Roesiah Sardjono, SH periode 1968-
1988. 

2. Ibu Kardinah Soepardjo Roestam, periode 
1988–2002. 

3. Ibu Ratih Siswono Yudo Husodo, SH periode 
2002-2012. 

Masa bakti kepengurusan adalah 5 (Lima) tahun. 
 
Disetiap tingkat kepengurusan PPTI memiliki 
Ketua Kehormatan yang secara otomatis 
dipilih adalah Suami atau Istri dari Pimpinan 
Pemerintahan di masing-masing tingkatan, mulai 
dari Pusat (Kepala Negara), Wilayah (Gubernur), 
Cabang (Bupati/Walikota) dan Anak Cabang 
(Camat). 
 
Apa saja kegiatan PPTI ? 

• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pemberantasan penyakit tuberkulosis 

• Meningkatkan penyuluhan tentang 
tuberkulosis, pencegahan dan pengobatannya 
kepada masyarakat 
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• Meningkatkan pendidikan dan pelatihan 
kepada masyarakat sebagai kader, penyuluh 
atau Pengawas Menelan Obat (PMO) 

• Mengadakan hubungan kerjasama dengan 
instansi, badan, lembaga Pemerintah/swasta 
dalam maupun luar negeri 

• Menghimpun dana dari masyarakat untuk 
mendukung visi, misi dan fungsi PPTI 

• Mengupayakan santunan bagi pasien 
tuberkulosis yang kurang mampu 

 
Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan 
oleh PPTI ? 

• Penyuluhan tentang TB, pencegahan dan 
pengobatan kepada masyarakat, baik 
perseorangan, massal maupun melalui media 
cetak atau media elektronik 

• Penyebaran leaflet/brosur TB dan TB-HIV, 
majalah PPTI dan journal Tuberkulosis 
Indonesia  

• Pelayanan pengobatan TB melalui klinik TB 
dan pelayanan Voluntary Counseling Test 
(VCT) bagi pasien TB-HIV  

• Bantuan pengobatan dan peningkatan gizi 
bagi pasien yang kurang mampu 

• Pengumpulan dana dan Bakti sosial  
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• Seminar TB kepada tenaga medis, paramedis 
dan orang awam 

• Pelatihan TB bagi masyarakat, kader, PMO, 
Guru, dll 

• Ikut berperan membantu jejaring eksternal 
RS dalam menanggulangi pasien TB putus 
berobat 

• Aktif dalam organisasi internasional yaitu The 
International Union Against Tuberculosis and 
Lung Disease (IUATLD)  

 
Dimana saja ada Klinik PPTI ? Sampai 
dengan akhir tahun 2009 ada 8 Klinik : 

1. Klinik PPTI di Kota Medan, Sumatera Utara 
2. Klinik PPTI di Kota Jambi, Jambi 
3. Klinik PPTI di Jakarta Pusat (Jl.Baladewa)  
4. Klinik PPTI di Jakarta Utara (Muara Angke) 
5. Klinik PPTI di Jakarta Selatan (Jakarta 

Respiratory Center) 
6. Klinik PPTI di Kota Semarang, Jawa Tengah 
7. Klinik PPTI di Kota Bantul, DIY 
8. Klinik PPTI di Kota Palangka Raya, 

Kalimantan Tengah 
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TUBERKULOSIS (TB) 
 
Apakah Tuberkulosis itu ? 
Biasanya disingkat menjadi TB atau TBC adalah 
penyakit menular disebabkan oleh kuman 
tuberkulosis (Mycobacterium Tuberculosis). 
Umumnya menyerang paru, tetapi bisa juga 
menyerang bagian tubuh lainnya seperti kelenjar 
getah bening, selaput otak, kulit, tulang dan 
persendian, usus, ginjal dan organ tubuh lainnya. 
 
Berbahayakah penyakit TB itu ? 
TB sangat berbahaya karena bisa menyebabkan 
seseorang meninggal dan sangat mudah 
ditularkan kepada siapa saja dimana 1 orang 
pasien TB dengan Baksil Tahan Asam (BTA) 
Positif bisa menularkan kepada 10 – 15 orang di 
sekitarnya setiap tahun. 
 

Walaupun berbahaya, TB DAPAT 
DISEMBUHKAN ! 

 
Bagaimanakah cara penularannya ? 
Kuman TB disebarkan oleh pasien TB yang belum 
berobat saat batuk atau bersin tanpa menutup 
mulutnya. Kemudian kuman TB masuk kedalam 
paru orang yang sehat saat bernafas. 
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Bagaimana kita tahu seseorang sakit TB ? 
Kita harus curiga apabila seseorang mengalami : 

• batuk berdahak lebih dari 2 minggu 
 
Dapat juga disertai gejala/keluhan antara lain : 

• batuk campur darah,  

• sering sesak napas,  

• berkeringat waktu malam tanpa kegiatan,  
• demam lebih dari 1 bulan, 

• berat badan menurun, lemas, dan tidak nafsu 
makan. 

 
Apakah yang harus dilakukan untuk 
memastikan penyakit TB ?  
Dengan memeriksakan dahak di laboratorium 
sebanyak 3 kali (sewaktu, pagi, sewaktu) dalam 
waktu 2 hari. Pemeriksaan foto paru dilakukan 
hanya bila hasil laboratorium adalah negatif 
sedangkan gejalanya mengarah pada penyakit TB. 
Foto paru dilakukan hanya untuk melihat apakah 
ada kerusakan di paru  yang kemungkinan 
disebabkan oleh kuman TB. Selain biayanya 
mahal, foto paru tidak disarankan untuk 
memastikan apakah seseorang sakit TB. 
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Dimanakah kita bisa memeriksakan dan 
mengobati penyakit TB ? 
Puskesmas, RS, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, 
Klinik PPTI, Balai Pengobatan Umum, Dokter 
Praktek Swasta dan Sarana Pelayanan Kesehatan 
lainnya. 
 
Bagaimana cara mengobati pasien TB ? 
Dengan Menelan obat anti tuberkulosis selama 
sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut 
sesuai petunjuk.  
 
Apa saja efek samping Obat Anti TB ? 
Efek samping ringan, (obat diteruskan) 

1. Warna kemerahan pada air seni (urine) 
2. Tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut 
3. Nyeri sendi 
4. Kesemutan sampai dengan rasa terbakar di 

kaki 
 
Efek samping berat (konsultasi ke tenaga 
kesehatan) 

1. Gatal dan kemerahan kulit 
2. Tuli 
3. Gangguan keseimbangan 
4. Ikterus tanpa penyebab lain 
5. Bingung dan muntah-muntah 
6. Gangguan penglihatan 
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7. Purpura dan lenjatan (syok) 
  

Apakah penyakit TB bisa disembuhkan ? 
Bisa, asalkan mau berobat secara teratur sesuai 
anjuran sampai tuntas. 
 
Tujuan Pengobatan TB : 

• Menyembuhkan 

• Mencegah kematian 
• Mencegah kambuh 

• Memutus rantai penularan 

• Mencegah terjadinya resistensi (kekebalan 
terhadap obat anti TB) 

 
Bagaimana pencegahan agar tidak tertular 
penyakit TB ? 
Kita harus berprilaku hidup bersih dan sehat, 
antara lain : 

1. Makan makanan yang bergizi seimbang 
sehingga daya tahan tubuh meningkat untuk 
membunuh kuman TB 

2. Tidur dan istirahat yang cukup 
3. Tidak merokok, minum alkohol dan 

menggunakan narkoba 
4. Lingkungan yang bersih baik tempat tinggal 

dan disekitarnya 



10 

 

 
 

5. Membuka jendela agar masuk sinar 
matahari di semua ruangan rumah karena 
kuman TB akan mati bila terkena sinar 
matahari 

6. Imunisasi BCG bagi balita, yang tujuannya 
untuk mencegah agar kondisi balita tidak 
lebih parah bila terinfeksi TB 

7. Menyarankan apabila ada yang dicurigai 
sakit TB agar segera memeriksakan diri dan 
berobat sesuai aturan sampai sembuh 

 
Untuk pasien TB, yang harus dilakukan 
agar tidak menularkan kepada yang lain 
adalah : 
Seorang pasien TB sebaiknya sadar dan berupaya 
tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain, 
antara lain dengan : 

1. Tidak meludah di sembarang tempat 
2. Menutup mulut saat batuk atau bersin 
3. Berperilaku hidup bersih dan sehat 
4. Berobat sesuai aturan sampai sembuh 
5. Memeriksakan balita yang tinggal serumah 

agar segera diberikan pengobatan 
pencegahan 

 
Bagaimana mengetahui kemajuan 
pengobatan ? 

• Keluhan berkurang atau hilang 
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• Berat badan meningkat atau bertambah 

• Pemeriksaan dahak pada saat 2 bulan 
sesudah pasien TB Menelan obat anti TB 
menunjukkan hasil negatif 

Kemajuan pengobatan belum berarti sembuh dari 
penyakit TB, maka minum obat diteruskan sampai 
sekurang-kurangnya 6 bulan. 
 
Kapan pasien TB dinyatakan sembuh ? 

• Bila hasil pemeriksaan ulang dahak pada 
akhir pengobatan (6 bulan), tidak ditemukan 
kuman lagi 

• Yang dapat menyatakan pasien TB telah 
sembuh hanyalah Petugas Kesehatan yang 
memantau pengobatan TB 

 
Apa akibat menelan obat tidak teratur ? 

• Tidak sembuh atau menjadi lebih berat 
bahkan bisa menyebabkan kematian 

• Sulit untuk diobati karena kuman menjadi 
kebal terhadap obat dasar sehingga 
diperlukan jenis obat yang lebih ampuh, 
mahal dan saat ini belum tersedia di semua 
unit pelayanan kesehatan   

• Menularkan kuman yang sudah kebal obat 
dasar kepada orang lain 
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STRATEGI DOTS 
 
Apa yang dimaksud dengan strategi DOTS ? 
DOTS singkatan dari Directly Observed Treatment 
Shortcourse adalah merupakan suatu strategi 
dalam upaya penanggulangan TB yang terbukti 
secara ekonomis paling efektif. 
 
Terdapat 5 Komponen dalam strategi DOTS, 
yaitu: 

1. Komitmen politik yang kuat baik kebijakan 
maupun  dukungan dana 

2. Menegakkan diagnosa dengan pemeriksaan 
dahak di laboratorium secara mikroskopik 
yang sesuai standart 

3. Ketersediaan obat yang mencukupi baik 
kualitas maupun kuantitas 

4. Pengawasan Menelan obat secara langsung 
5. Pencatatan dan pelaporan yang baik   

 
Kenapa harus strategi DOTS ? 
Strategi DOTS dilaksanakan karena :  

• Masih rendahnya kepatuhan berobat pasien 
TB karena lamanya waktu pengobatan serta 
minimnya pengetahuan tentang TB 

• Pemahaman penyakit TB yang salah dari 
masyarakat  
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• Tidak tersedianya obat baik waktu/jumlah 
yang cukup 

• Mutu obat anti TB yang kurang baik 

• Kurangnya bimbingan bagi petugas kesehatan 

• Mahalnya biaya pengobatan TB, dll 

 
PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) 
 
Apa yang dimaksud PMO (Pengawas 
Menelan Obat) ?  
PMO adalah seseorang yang membantu pasien TB 
untuk menjalani pengobatan dengan cara 
mengingatkan dan mengawasi untuk Menelan 
obat dan memberi dorongan moril agar pasien TB 
tidak berputus asa.  
 
Mengapa Menelan obat harus ada yang 
mengawasi ? 
Karena untuk mengobati TB harus minum obat 
cukup lama yaitu minimal 6 bulan, kadang banyak 
yang bosan. Selain itu biasanya pasien TB setelah 
minum obat 2 – 3 minggu sudah merasa sehat jadi 
tidak mau meneruskan pengobatan sampai 
sembuh.  
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Siapa yang dijadikan PMO ? 
Semua orang bisa menjadi PMO, yang penting 
mau dan disetujui oleh pasien TB. Sebaiknya 
dipilih anggota keluarga terdekat atau kader 
kesehatan yang telah dilatih, atau petugas 
kesehatan yang bertempat tinggal tidak jauh dari 
pasien dan disegani oleh pasien TB. 
 
Apa tugas dari PMO ? 
Tugas PMO sangat penting untuk menjamin 
keteraturan pengobatan pasien TB, yaitu : 

• Mengawasi dan memberi dorongan serta 
memastikan pasien TB menelan obat sesuai 
aturan sampai sembuh. 

• Mengingatkan pasien TB untuk 
memeriksakan ulang dahak pada waktu yang 
ditentukan untuk mengetahui perkembangan 
pengobatan. 

• Memberikan penyuluhan tentang TB dan 
menyarankan anggota keluarga pasien TB 
untuk memeriksakan diri bila ada yang 
dicurigai sakit TB. 

• Memperhatikan atau mengawasi bila ada 
gejala efek samping obat, segera minta 
penjelasan atau penanganan selanjutnya 
kepada petugas kesehatan dan jangan 
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menghentikan minum obat tanpa persetujuan 
petugas. 

 
PESAN PENTING DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN TB 
 
Dalam upaya menanggulangi TB ada beberapa hal 
yang patut kita pahami, bahwa : 

1. TB masih merupakan masalah kesehatan 
yang perlu kita berantas secara bersama-
sama. 

2. TB bukan penyakit keturunan, tidak 
memalukan, dan ada obatnya. 

3. TB dapat disembuhkan asalkan mau 
berobat secara teratur sesuai anjuran karena 
TB merupakan penyakit menular yang 
berbahaya bila dibiarkan. 

4. Mintalah informasi yang benar melalui 
buku, brosur, poster dan lain-lain tentang 
TB dan perhatikan gejala dari penyakit TB  

5. Segera periksakan ke Puskesmas atau Unit 
Pelayanan Kesehatan terdekat bila dicurigai 
sakit TB 

6. Pengawas Menelan Obat (PMO) sangat 
penting dalam pengobatan TB agar pasien 
berobat teratur dan menjadi sembuh. 

7. Biasakanlah berperilaku sehat agar terhindar 
dari penularan dan menularkan penyakit TB. 
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8. Janganlah memberikan penilaian negatif 
sehingga menjauhi pasien TB karena akan 
mempengaruhi hubungan sosial pasien TB 
walaupun sudah dinyatakan sembuh. 

9. Seluruh masyarakat bertanggung jawab 
dalam upaya menanggulangi penyakit TB.  

 
BEBERAPA ISTILAH PENTING 
DALAM PROGRAM 
PENANGGULANGAN TB NASIONAL 

 
1. Suspek TB 

Pasien tersangka TB Paru yang menunjukkan 
gejala utama berupa batuk berdahak selama 2 
sampai 3 minggu atau lebih. 
Batuk dapat diikuti gejala tambahan : 
• Dahak bercampur darah 

• Batuk darah 

• Sesak napas 

• Badan lemas 
• Nafsu makan menurun 

• Berat badan menurun 

• Berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik 

• Demam lebih dari 1 bulan 
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2. Pemeriksaan dahak mikroskopis 
Pemeriksaan dahak berfungsi untuk 
menegakkan diagnosis, menilai keberhasian 
pengobatan dan menentukkan potensi 
penularan. 
Pemeriksaan dahak untuk menegakkan 
diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 
spesimen contoh dahak yang di kumpulkan 
dalam 2 (dua) hari kunjungan yang berurutan 
berupa Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS) 
* S (Sewaktu) : dahak dikumpulkan pada 

saat suspek TB datang 
berkunjung pertama kali.  

  Pada saat pulang, suspek 
membawa sebuah pot 
dahak untuk 
mengumpulkan dahak 
pagi pada hari kedua 

* P (Pagi) : dahak dikumpulkan di 
rumah pada pagi hari 
kedua, segera setelah 
bangun tidur. Pot dibawa 
dan diserahkan sendiri 
kepada petugas disarana 
pelayanan kesehatan. 

* S (Sewaktu) : dahak dikumpulkan 
disarana pelayanan 
kesehatan pada hari 
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kedua, saat menyerahkan 
dahak pagi. 

 
3. Basil Tahan Asam (BTA)   

Adalah sifat dari kuman TB yang tahan 
terhadap asam. Dibawah mikroskop baik tahan 
asam terlihat berwarna merah. 

• Pasien TB Paru BTA Positif 
Apabila sekurang-kurangnya dalam 2 kali 
pemeriksaan dahak dijumpai kuman TB 
dalam jumlah tertentu. 

• Pasien TB Paru BTA Negatif 
Apabila dalam 3 kali pemeriksaan dahak (S-
P-S) tidak dijumpai kuman TB. 

 
4. Pasien mangkir 

Adalah pasien yang tidak datang mengambil 
OAT pada tanggal yang telah dicatat oleh 
petugas sarana pelayanan kesehatan 
(puskesmas, RS, dll) pada kartu pasien dengan 
kurun waktu 1 hari sampai dengan 60 hari 
pasca tanggal tersebut, dan kembali lagi untuk 
berobat. 
 

5. Pasien drop out (DO) 
Adalah pasien mangkir yang tidak kembali lagi 
untuk berobat. 
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6. Angka penemuan kasus = Case Detection Rate 
(CDR)  
Menggambarkan cakupan penemuan pasien 
baru BTA Positif pada wilayah tersebut. 
Angka minimal yang harus dicapai secara 
nasional adalah 70% (adalah prosentase 
jumlah pasien baru BTA Positif yang 
ditemukan untuk diobati dibanding jumlah 
pasien baru BTA Positif yang diperkirakan 
ada pada suatu wilayah.) 
 

7. Angka keberhasilan pengobatan = Success 
Rate (SR)  
Adalah angka yang menunjukkan prosentase 
pasien baru TB Paru BTA Positif yang 
menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh 
maupun pengobatan lengkap) diantara pasien 
baru TB Paru BTA Positif yang tercatat. 

 

 
 
 
 
 



20 

 

 
 

TUBERCULOSIS – HUMAN 
IMMUNODEFICIENCY VIRUS 
(TB-HIV) 
 
Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang 
disebabkan oleh kuman tuberkulosis dan 
ditularkan melalui udara pada saat pasien TB 
batuk atau bersin. 
 
Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah 
virus yang mengakibatkan terjadinya penurunan 
daya tahan tubuh terhadap penyakit dan 
ditularkan melalui hubungan seksual, tranfusi 
darah, penggunaan jarum suntik secara 
bergantian dan dari ibu yang terinfeksi HIV ke 
anaknya saat kehamilan, persalinan dan 
menyusui. 
 
Pada tingkat penurunan daya tahan tubuh 
tertentu, orang dengan HIV mengalami Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS) yang antara 
lain ditandai dengan munculnya infeksi 
oportunistik, dan yang tersering adalah penyakit 
TB. 
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Apa hubungan antara TB dengan HIV ? 
Kuman TB ditularkan oleh pasien TB saat batuk 
atau bersin tanpa menutup mulutnya, maka orang 
dengan HIV akan mudah tertular TB karena daya 
tahan tubuh orang dengan HIV sangat rendah 
untuk melawan kuman TB.   
 
Mengapa TB - HIV merupakan masalah 
yang penting ? 
TB merupakan infeksi oportunistik tersering yang 
didapatkan pada orang dengan HIV dan juga 
merupakan penyebab kematian tertinggi. 
 
Orang dengan HIV sangat berisiko untuk tertular 
TB karena kuman TB yang terdapat di udara 
mudah masuk melalui pernafasan. Orang dengan 
HIV yang tertular dengan kuman TB dapat 
memperburuk kondisinya, sehingga menyebabkan 
peningkatan angka kematian orang dengan HIV. 
 
Kapan pasien TB atau pasien HIV harus 
diperiksa TB – HIV ? 
Bagi pasien TB dengan risiko tinggi terhadap HIV 
seperti pengguna jarum suntik bergantian (pada 
pemakai narkoba), perilaku seksual yang tidak 
aman (tidak menggunakan kondom, memiliki 
lebih dari satu pasangan) atau menerima tranfusi 
darah yang tercemar virus HIV. 
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Bagi orang dengan HIV yang pernah kontak 
dengan pasien TB atau ada keluarga yang 
menderita TB sebaiknya segera melakukan 
pemeriksaan TB. 
 
Bagaimana upaya untuk mencegah agar 
tidak terjadi TB HIV ? 
Bagi pasien TB : 

• Tidak menggunakan jarum suntik 
bergantian 

• Setia pada pasangan (Tidak berganti – 
ganti pasangan) 

• Melakukan hubungan seks yang 
aman/menggunakan kondom  

 
Bagi pasien HIV : 

• Menggunakan masker bila kontak dengan 
pasien TB 

 
Apakah orang dengan TB – HIV dapat 
disembuhkan ? 
Sampai saat ini orang yang terinfeksi HIV belum 
dapat disembuhkan, namun bila orang dengan 
HIV terinfeksi TB maka penyakit TB nya dapat 
disembuhkan dengan cara minum obat secara 
teratur sesuai petunjuk sampai tuntas. Infeksi HIV 
juga dapat dikendalikan dengan perawatan, 
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dukungan dan pengobatan Anti Retro Viral (ARV) 
secara tepat dan teratur. 
 
PESAN PENTING TENTANG PENYAKIT TB 
- HIV 
1. Segera lakukan pemeriksaan TB – HIV bagi 

pasien TB yang memiliki risiko tinggi terinfeksi 
HIV, dan orang dengan HIV yang kontak 
dengan pasien TB. 

2. Penyakit TB dapat disembuhkan walaupun 
didalam tubuhnya terdapat HIV, asalkan 
berobat secara teratur sesuai petunjuk sampai 
tuntas. 

3. Lakukan perilaku hidup sehat yaitu dengan 
menutup mulut waktu batuk atau bersin, 
melakukan hubungan seks yang aman dan 
tidak menggunakan jarum suntik secara 
bersamaan 

4. Mintalah informasi secara lengkap dan benar 
dari petugas kesehatan ataupun media 
penyuluhan. 
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TUBERCULOSIS MULTI DRUG 
RESISTANT – EXTENSIVELY DRUG 
RESISTANT (TB MDR/XDR ) 

 
TB MDR adalah keadaan dimana kuman 
tuberkulosis (Mycobacterium Tuberculosis) sudah 
kebal paling sedikit terhadap 2 obat anti 
tuberkulosis (OAT) yaitu Rifampisin dan Isoniazid 
yang merupakan obat utama penyembuhan 
penyakit TB.  
 
TB XDR adalah keadaan dimana kuman 
tuberkulosis (Mycobacterium Tuberculosis) sudah 
kebal terhadap 2 obat anti tuberkulosis yaitu 
Rifampisin dan Isoniazid dan obat golongan 
Kuinolon yang merupakan obat lini kedua 
ditambah satu dari tiga jenis obat suntik lini kedua 
yaitu amikacin, kanamycin, atau  capreomycin. 
 
Mengapa TB MDR/XDR merupakan 
masalah penting ? 
TB MDR/XDR sangat sulit diobati, pengobatan 4 
kali lebih lama dan biaya yang dikeluarkan sangat 
mahal (untuk pengobatan MDR TB 100 kali lebih 
mahal daripada pengobatan TB yang belum 
mengalami resistensi terhadap OAT lini pertama). 
Selain itu keadaan ini sangat menularkan kepada 
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orang lain sehingga diperlukan perlakuan khusus 
untuk pencegahan agar tidak tertular. 
 
Bagaimana bisa terjadi TB MDR/XDR ? 
Pada dasarnya pengobatan yang tidak sesuai 
dengan pentunjuk, seperti : 

1. Putus berobat sebelum pengobatan selesai 
2. Pemberian regimen obat yang tidak sesuai 
3. Kambuh setelah diobati 
4. Tertular dari pasien TB MDR/XDR  

dapat mengakibatkan terjadinya TB MDR/XDR. 
 
Apakah yang harus dilakukan agar tidak 
terjadi TB MDR/XDR ? 
Sebagai pencegahan adalah menjalani pengobatan 
TB sampai tuntas sesuai petunjuk dengan 
menerapkan strategi DOTS, serta melakukan 
tindakan pencegahan sesuai standart agar tidak 
tertular dari pasien TB MDR/XDR, seperti dengan 
menggunakan masker khusus. 
 
Apakah TB MDR/XDR masih dapat 
disembuhkan ? 
Pasien TB MDR masih dapat disembuhkan 
walaupun sangat sulit dan tergantung pada cepat  
atau lambatnya TB MDR didiagnosa dan 
dimulainya pengobatan. Sedangkan TB XDR 
hingga saat ini belum ada informasi yang 
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menerangkan kesembuhan pasien TB XDR namun 
dipastikan bahwa cara pengobatan TB XDR lebih 
sulit dari TB MDR.  
 
PESAN PENTING TENTANG TB MDR/XDR 
 
1. Lakukan pengobatan TB sesuai petunjuk 

sampai tuntas. 
2. International Standards for TB Care (ISTC) 

sangat penting untuk dilaksanakan oleh para 
dokter/petugas medis agar tidak timbul TB 
MDR/XDR. 

3. Segera lakukan pemeriksaan TB MDR bila 
terjadi kasus kambuh setelah pengobatan TB 
atau pasien TB tidak sembuh setelah menjalani 
pengobatan TB sesuai petunjuk sampai tuntas. 

4. Tindakan pencegahan yang sesuai standard 
sangat penting mengingat TB MDR/XDR 
sangat menular kepada orang lain termasuk 
kepada petugas kesehatan. 

5. Komitmen dari pengambil keputusan baik 
pemerintah maupun swasta sangat penting 
guna upaya pencegahan berkembangnya TB 
MDR/XDR.  
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STOP TB PARTNERSHIP 
 

PENDAHULUAN 
Pada awalnya Stop TB Partnership disebut sebagai 
Stop TB Initiative, dan dibentuk pada tahun 1998. 
Tujuannya agar TB tidak lagi menjadi masalah 
kesehatan masyarakat. 
Stop TB Partnership terdiri dari jejaring : 

• Organisasi Internasional 

• Negara - negara 

• Donor (sektor publik dan swasta) 
• Pemerintah 

• Non Goverment Organization (NGO) 

• Individu - individu 
Yang bekerja bersama-sama untuk mencapai 
tujuan tersebut. 
 
VISI 
” Dunia Bebas TB ” 
 
Stop TB merupakan gerakan global untuk 
mempercepat tindakan (baik oleh masyarakat, 
maupun secara politis) untuk menghentikan 
penularan TB di seluruh dunia.  
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MISI 

• Untuk menjamin bahwa setiap pasien TB 
mempunyai akses untuk diagnosa, diobati 
dan sembuh 

• Untuk menghentikan penularan TB 

• Untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan 
kerugian secara ekonomi karena TB 

• Untuk mengembangkan dan menggunakan 
perangkat - perangkat pencegahan, diagnosa 
dan pengobatan yang baru, dan berbagi 
strategi untuk menghentikan TB 

 
Agar misi tersebut dapat tercapai, dan visi dapat 
terwujud, Stop TB Partnership telah menentukan 
sasarannya yaitu : 

• Menggunakan stategi untuk memutus rantai 
penularan TB dengan cara : 
- Meningkatkan akses terhadap diagnosa 

yang akurat dan pengobatan yang efektif 
dengan mempercepat implementasi 
DOTS untuk mencapai target global 

- Meningkatkan ketersediaan, kemudahan 
mendapatkan dan terjaminnya mutu 
OAT (Obat Anti TB) 
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• Mengembangkan strategy untuk 
mengantisipasi tantangan yang baru muncul 
dengan cara : 
- Menyesuaikan DOTS untuk mencegah 

dan mengelola TB MDR, dan mengurangi 
dampak HIV yang berkaitan dengan TB 

• Mempercepat eliminasi TB dengan cara : 
- Meningkatkan penelitian dan 

pengembangan untuk menemukan OAT 
dan cara diagnosa yang baru, dan vaksin 

 
Target : 

• Pada tahun 2005  
70 % masyarakat yang terinfeksi TB dapat 
didiagnosa (Angka Penemuan Kasus = Case 
Detection Rate (CDR)); dan 85 % nya dapat 
diobati (Angka Kesembuhan = Success Rate 
(SR)) 

• Pada tahun 2015 
Beban global oleh karena penyakit TB (baik 
kematian maupun prevalensinya) berkurang 
sebesar 50 % terhadap nilai yang dicapai pada 
tahun 1990. 

• Pada tahun 2050 
Insidens TB secara global kurang dari 1 per 1 
juta orang (eliminasi TB merupakan masalah 
kesehatan secara global) 



30 

 

 
 

INDONESIA 
 
Web site Stop TB Partnership telah diluncurkan 
pada bulan November 2005 (bertepatan dengan 
konggres TB Nasional I, 18 – 19 November 2005). 
GERDUNAS (Gerakan Terpadu Nasional) 
merupakan Gerakan TB Partnership Nasional. 

 
Pengorganisasian Stop TB Partnership terdiri dari 
4 komponen : 

1. Forum Partner 
2. Badan Koordinasi 
3. Kelompok Kerja (Pokja)  

a)   DOTS Expansions 
b)   TB – HIV 
c)   TB MDR   
d)   New TB Drugs 
e)   New TB Diagnostics 
f)   New TB Vaccine 
g) Advocacy, Communication, 

Socialization, Mobilization (ACSM)  
4. Sekretariat 

Berkedudukan di kantor WHO, kota Jenewa 
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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 
PPTI 2010-2014 

 
VISI 
“Menjadi organisasi yang profesional dan mitra 
yang handal dalam upaya penanggulangan TB di 
Indonesia, baik ditingkat lokal maupun nasional 
pada tahun 2014”. 
 
MISI 
Untuk mencapai visi tersebut misi PPTI adalah 
sebagai berikut :   

1. Memperkuat organisasi PPTI 
2. Mengembangkan kemitraan 
3. Mengantisipasi perkembangan masalah 

penanggulangan TB 
4. Melakukan penelitian 
5. Meningkatkan citra organisasi PPTI 

 
TUJUAN 

Pada tahun 2014 PPTI menjadi organisasi sosial 

kemanusiaan yang mandiri dan profesional. 
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STRATEGI OPERASIONAL 

1. Menyusun pedoman - pedoman untuk 

mendukung manajemen organisasi PPTI di 

semua tingkatan. 

2. Mengambangkan organisasi dengan 

terbentuknya Pengurus Wilayah, Cabang 

dan Anak Cabang di seluruh Indonesia. 

3. Meningkatkan pembinaan (kegiatan 

supervisi, pemantauan/monitoring terhadap 

program dan kegiatan, evaluasi terhadap 

kinerja baik kuantitatif maupun kualitatif) 

dan koordinasi antar pengurus di semua 

tingkatan. 

4. Meningkatkan jumlah pelayanan TB di 

klinik PPTI dan pengembangan pelayanan 

TB-HIV 

5. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi 

dengan Pemerintah dan mitra TB lainnya. 

6. Meningkatkan kerjasama dengan semua 

pihak baik dalam dan luar negeri. 

7. Meningkatkan peranan PPTI sebagai mitra 

dari program TB Nasional. 
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8. Meningkatkan dukungan Pemerintah 

Daerah bagi kegiatan dan jalannya 

organisasi PPTI. 

9. Meningkatkan kegiataan penyuluhan, 

pelatihan dan seminar bagi semua lapisan 

masyarakat. 

10. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan 

manfaat penelitian. 

11. Mewujudkan sistem informasi yang 

mendukung perkembangan organisasi dan 

program TB Nasional. 

12. Meningkatkan pengetahuan dan informasi 

tentang keberadaan PPTI di seluruh 

Indonesia. 

13. Memberikan bantuan bagi masyarakat yang 

sangat membutuhkan melalui kegiatan 

sosial. 
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PENUTUP 
 
Buku saku ini diharapkan dapat menjadi 

pegangan dan rujukan singkat bagi pengurus dan 

anggota Perkumpulan Pemberantasan 

Tuberkulosis Indonesia (PPTI). Apabila 

diperlukan pengertian atau penjelasan yang lebih 

mendalam dapat diperoleh pada Buku Pedoman 

Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (edisi 

terakhir). 

 

Buku ini diakui masih banyak kekurangan dan 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu, tidak 

tertutup kemungkinan untuk direvisi sesuai 

dengan perkembangan program penanggulangan 

TB nasional. 

 

Semoga buku ini dapat membantu pengurus dan 

anggota PPTI dalam menjalankan misinya.  
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