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Penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan 
di Indonesia, yang saat ini menempati peringkat ketiga di dunia terkait jumlah 
pasien TBC. Di Indonesia diperkirakan ada 92.700 orang meninggal akibat TBC 

per tahun, atau sekitar 11 orang meninggal karena TBC per jam-nya. 

TBC tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi orang yang memiliki imunitas 
rendah seperti lansia dan anak-anak sangat berisiko terinfeksi TBC. TBC pada 

anak perlu menjadi perhatian, karena adanya kasus TBC pada anak menunjukkan 
adanya penularan dari lingkungan sekitar. Secara global, diperkirakan 1,12 juta 
anak menderita penyakit TBC, 47% di antaranya berusia kurang dari 5 tahun. 
Di Indonesia, baru sekitar 62% dari perkiraan 101.160 kasus TBC pada anak 

di bawah 15 tahun yang terlaporkan dan dalam perawatan. 

TBC dapat dicegah. Apabila anak memiliki kontak erat dengan pasien TBC, maka 
perlu diberi Terapi Pencegahan TBC (TPT). Saat ini baru sekitar 7.224 anak-anak 

di bawah 5 tahun yang menerima TPT, atau sekitar 5,9% cakupan dari mereka 
yang membutuhkannya. TPT sangat penting terutama untuk anak balita, agar 

dapat terhindari dari TBC berat seperti TBC selaput otak. 

Melalui buku "Hore, Tibi Sembuh" diharapkan pembaca dapat mengetahui 
gejala TBC pada anak, memahami tindakan apa yang perlu dilakukan 
apabila ada gejala, dan mengetahui TBC dapat disembuhkan dengan 

minum obat secara rutin serta pentingnya TPT. 

Semoga buku ini bermanfaat agar Anak Indonesia Sehat, Bebas TBC. 
Temukan Obati Sampai sembuh TBC! 

TOSS TBC! 
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Sebaiknya Kakek segera diperiksakan ya Bu. 
Batuk lama pada orang dewasa bisa merupakan 
gejala TBC. Jika Kakek Tibi ternyata sakit TBC,

sangat mungkin Tibi tertular dari kakeknya. 

Kakek Tibi tinggal serumah dengan kami 
dan sudah lama batuk, ia juga tidak mau 

diperiksakan ke dokter. 











Semua hasilnya sudah saya terima, 
hasil Kakek positif, 

Beberapa hari kemudian 

jadi Kakek harus minum obat TBC. 
Untuk yang negatif, juga tetap harus 

minum obat pencegahan, 
terutama untuk Rina. 

Lho Dok kalau kami sehat, 
kenapa harus minum obat juga? 

Ya, karena lbu dan keluarga tinggal serumah 
dengan kakek yang sakit TBC, sangat besar 

kemungkinan kuman TBC sudah terhirup. 
Karena kekebalan tubuh yang baik, kuman yang 

terhirup tersebut tidak menimbulkan sakit. 
Obat pencegahan bertujuan untuk mencegah 
agar kuman tersebut tidak berkembang dan 

menimbulkan sakit TBC. 

Ooo begitu ya Dok. 
Baiklah, kami akan minum obat 

pencegahan secara teratur. Jangan 
sampai kami semua jadi sakit.







Tibi! Apa kabar? 
Kamu sudah 

lya sudah lebih baik, 
tapi saya masih harus 
minum obat setiap hari. 

Tidak apa-apa Tibi, supaya kamu sehat. 
dan ceria lagi. Kemarin aku sedih lho, lihat kamu 

tidak semangat makan roti kesukaan kamu, 
setelah itu kamu tidak masuk. Sekarang kamu 

sudah sekolah, jadi kita bisa main 
dan belajar bersama lagi.. ... Yeeeeeay. 





Buku Cerita ini terwujud atas dukungan yang baik dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan lnternasional 
Amerika Serikat/ United States Agency for International Development (USAID). 

lsi menjadi tanggung jawab FHI 360 dan tidak mencerminkan visi USAID atau pemerintah Amerika Serikat 
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Tibi (umur 7 tahun) adalah anak yang ceria, pintar dan aktif. 
Tibi senang bermain dan sangat suka makan roti dengan selai kacang. 

Tetapi akhir-akhir ini, Tibi lebih pendiam dan jarang menghabiskan rotinya. 
Suatu hari saat di kelas, Tibi terlihat lesu, sehingga ibu guru 
meminta Tibi ke UKS dan akhirnya Tibi dijemput oleh ibunya 

untuk pulang ke rumah. Apa yang terjadi dengan Tibi? 
Tibi sakit apa? Apa yang harus dilakukan oleh ibu Tibi? 

Mengapa seluruh keluarga Tibi harus diperiksa? 
Apakah Tibi bisa kembali bersekolah? 
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